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

• Obtenção de um cadastro físico atualizado das instalações portuárias do Complexo.

• Análise dos seus limitantes físicos, operacionais e de gestão.

• Análise da relação do Complexo Portuário com o meio urbano e com o meio ambiente em geral.

• Projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte até 2060.

• Projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de expansão de 
suas instalações ao longo do horizonte de planejamento.

• Proposição de ações para superar os gargalos identificados, visando à eficiente atividade do 
Complexo Portuário.

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

• Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, além de uma 
breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a fim de situar o leitor sobre as 
análises que são expostas ao longo do relatório e as estruturas avaliadas.

• Projeção de demanda de cargas e passageiros: apresenta uma visão geral acerca do perfil 
das movimentações do Complexo Portuário de Itaguaí, 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. Embora o ano-base para a projeção de demanda seja 
2017, este capítulo também apresenta dados consolidados de 2018. Além disso, é apresentado 
o histórico de movimentação das mercadorias relevantes no Complexo Portuário para os 
últimos cinco anos, detalhado por carga relevante, identificando o sentido da movimentação, 
as principais origens e destinos e a taxa de crescimento para cada carga avaliada. Este capítulo 
também apresenta as principais informações que balizaram a projeção de demanda e os valores 
previstos de movimentação até o ano de 2060. 

• Infraestrutura e operações portuárias: consiste na apresentação das informações cadastrais 
acerca da infraestrutura da instalação portuária que compõe o Complexo Portuário de Itaguaí, 
abrangendo análises sobre obras de abrigo, estruturas de acostagem, equipamentos portuários, 
áreas de armazenagem, serviços oferecidos e a descrição de melhorias/expansões nas estruturas 
existentes. Da mesma forma, são apresentados os indicadores operacionais, as premissas e 
os critérios considerados para o cálculo da capacidade portuária de cais e de armazenagem. 
A partir da comparação entre a demanda projetada para cada instalação e os valores de 
capacidade portuária calculados para cada uma dessas, são apresentados os eventuais déficits 
de capacidade.

• Acesso aquaviário: neste capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da bacia de 
evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego e limitações do acesso 
aquaviário do Complexo Portuário de Itaguaí. 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.

INTRODUÇÃO
O Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí é uma iniciativa 
do Ministério da Infraestrutura, no âmbito da estruturação do 
planejamento portuário, ensejado pela Lei nº 12.815/2013 e pela 
Portaria SEP/PR nº 3/2014, cujo objetivo é estabelecer a diretriz de 
desenvolvimento dos complexos portuários brasileiros.

O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Itaguaí 
é proporcionar ao Setor Portuário Nacional uma visão estratégica a 
respeito do desenvolvimento do Complexo Portuário ao longo dos 
próximos anos e indicar ações necessárias para que as operações 
ocorram com níveis adequados de serviço.
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• 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 de Itaguaí 
e no Relatório de Metodologia, publicado no site do Ministério da Infraestrutura (BRASIL, 2018c)1.

• Acesso terrestre: abrange as análises dos acessos rodoviários e ferroviários ao Complexo 
Portuário. Para ambos os modais, são apresentadas informações acerca das vias que conectam 
as instalações portuárias com suas hinterlândias, e são avaliados os entornos e as condições 
internas das vias, considerando as especificidades de cada modal. Quanto ao acesso rodoviário, 
após a identificação da capacidade atual, é feita uma estimativa do número de veículos que 
deverão acessar o Complexo Portuário nos horizontes de análise. Esse resultado é então 
comparado à capacidade futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.

• Aspectos ambientais: tem como propósito construir um panorama sobre o status da gestão 
socioambiental implementada pelo Complexo Portuário sobre o meio em que está inserido, com 
foco na interação das instalações portuárias com o meio ambiente. Para isso, é apresentado 
um panorama da Gestão Ambiental realizada pelo Complexo, seguida da avaliação da situação 
do licenciamento ambiental das instalações, e, por fim, realiza-se a caracterização da situação 
ambiental do Complexo.

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

• Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária: contempla a análise sobre a 
gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando também a exploração do espaço, 
os instrumentos de planejamento e gestão utilizados e as informações sobre o quadro de pessoal 
e sobre a situação financeira da Autoridade Portuária.

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

• Plano de ações e investimentos: consiste na apresentação das iniciativas necessárias para a 
adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com nível adequado de 
serviço, à demanda direcionada a esse Complexo, tanto atual como futuramente. É apresentado 
o prazo sugerido para a operacionalização das ações ao longo do tempo, que deverão ser 
detalhadas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).  

O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo Portuário de 
Itaguaí, compreende uma visão objetiva dos principais resultados alcançados pelas análises realizadas 
no que se refere tanto ao diagnóstico – análise da situação atual – quanto ao prognóstico – projeção 
de demanda e análise do atendimento à demanda prevista. Assim, o documento está organizado da 
seguinte forma:

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

• 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.

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.

Complexo Portuário de Itaguaí,
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 de Itaguaí, bem como 
dos gargalos que podem se manifestar futuramente, tendo em 
vista os pressupostos de movimentação futura estabelecidos.
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O COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Itaguaí é composto pelo Porto Organizado de Itaguaí, administrado pela 
Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e por Terminais de Uso Privado (TUP) que possuem 
exploração autorizada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e que compartilham 
acessos terrestres e/ou aquaviários com os portos organizados ou realizam operações envolvendo as 
mesmas cargas movimentadas nos portos organizados. Ao todo, quatro TUPs compõem o Complexo 
Portuário:

• TUP Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep)

• Porto Sudeste

• Terminal Ilha Guaíba (TIG)

• Terminal Ternium Brasil.

Este Complexo Portuário localiza-se no estado do Rio de Janeiro e as instalações portuárias estão 
situadas nos municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Rio de Janeiro. A Figura 1 ilustra a localização das 
instalações do Complexo Portuário.
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Complexo
Portuário
de Itaguaí

TUP Nuclep
Porto Sudeste

Porto Organizado
de Itaguaí

Terminal da Ilha
Guaíba (TIG)

Terminal
Ternium Brasil

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

Complexo Portuário de Itaguaí,
Rio de Janeiro, Brasil
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MOVIMENTAÇÃO ATUAL
No ano de 2017 e 2018, o Complexo Portuário de Itaguaí movimentou 112,7 e 116,0 
milhões de toneladas de cargas, respectivamente (ANTAQ, 2017b; ANTAQ, 2018). Cada 
instalação portuária em operação apresenta concentração da movimentação em cargas 
específicas, conforme listado a seguir:

• O Porto de Itaguaí destaca-se pela movimentação de granéis sólidos minerais, 
com destaque para o minério de ferro das empresas Vale S.A. e Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), além de contêineres e produtos siderúrgicos. 

• O TUP Nuclep foi construído para otimizar o escoamento dos produtos da 
empresa de caldeiraria pesada Nuclep, planta industrial onde os equipamentos e 
peças são fabricados.

• O Porto Sudeste atualmente movimenta exclusivamente o minério de ferro.

• O TIG, terminal privado da Vale S.A., dedicado às operações de minério de ferro.

• O Terminal Ternium Brasil opera principalmente produtos siderúrgicos e carvão 
originados ou destinados à unidade produtiva da empresa de mesmo nome 
localizada em área próxima ao terminal.

A Figura 2 apresenta a evolução histórica, o perfil da movimentação do Complexo Portuário por 
natureza de carga, tipo e sentido de navegação e as cargas relevantes analisadas neste Plano Mestre. 
Embora o ano-base para a projeção de demanda seja 2017, as análises da movimentação atual e futura 
apresentam dados consolidados de 2018.

Em milhares de toneladas

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MOVIMENTAÇÃO 
DO COMPLEXO PORTUÁRIO

Carga 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Parti cipação 
2018 (%)

Minério de 
ferro 90.303 97.421 97.107 105.846 98.903 100.445 86,6%

Carvão 
Mineral 4.822 5.113 5.143 5.095 5.288 5.522 4,8%

Produtos 
siderúrgicos 3.333 4.020 4.403 4.062 3.824 3.906 3,4%

Contêineres 4.450 3.082 2.743 2.412 2.807 3.663 3,2%

Coque de 
petróleo 1.055 1.078 1.362 674 1.108 1.244 1,1%

Outros 
minérios, 
metais e 
pedras

733 830 844 488 737 872 0,8%

Barrilha - - - 75 45 66 0,1%

Ferro gusa - - - - 12 - 0,0%

Outros 124 97 376 46 28 315 0,3%

Total 104.819 111.641 111.979 118.696 112.752 116.032 100,0%

Natureza de carga

Contêineres
Carga geral

Granel líquido - combustíveis e químicos

Sentido de navegação

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desembarque Embarque

Tipo de navegação

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Longo cursoCabotagem

100%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Granel sólido
mineral

0%

20%

40%

60%

80%

PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO

Figura 2 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Itaguaí (2013-2018)
Fonte: ANTAQ (2018) e CDRJ (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)Complexo Portuário de Itaguaí,

Rio de Janeiro, Brasil
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA

Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo Portuário no 
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 31% no volume 
movimentado e a manutenção dos granéis sólidos 
minerais como natureza de carga mais relevante 
ao longo de todo o período. 

A Figura 3 mostra a consolidação da projeção de 
demanda para o Complexo Portuário de Itaguaí.

Longo curso
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Cabotagem
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Total: 9,6 mi
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Desembarque 8%

2060 Projetado

2018 Observado

Total movimentado: 116,0 mi

 

Desembarque 9%

Total movimentado: 152,5 mi

Embarque 91%

94%
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sólido mineral

5%
Carga geral

90%
Granel

sólido mineral
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Contêiner3%

Carga geral
3%
Contêiner

Área de atuação 2018

Participação relativa das naturezas de carga na demanda do complexo

COMPLEXO 
PORTUÁRIO

i ta g u a í

2018

Taxa média de crescimento ao ano (2018-2060)

2060

0,7%

Média do Complexo Portuário

Contêiner

Granel sólido mineral

Carga geral

Área de influência
do Complexo Fonte: Comex Stat

Complexo
Portuário de 
Itaguaí

0,6%

1,6%

2,1%

Figura 3 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário Complexo Portuário de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Até 2060, espera-se 
que a demanda para o 

Complexo apresente taxa 
média de crescimento de 
1,0% ao ano, alcançando 
um total de 152,4 milhões 

de toneladas. 

Complexo Portuário de Itaguaí,
Rio de Janeiro, Brasil
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GRANEL SÓLIDO MINERAL 

Em 2017 e 2018, o Complexo Portuário de Itaguaí foi responsável pela movimentação de 106,1 e 108,4 
milhões de toneladas de granel sólido mineral, respectivamente. O produto de maior relevância entre 
as cargas dessa natureza é o minério de ferro, com uma representatividade relativa de 93%, referente 
ao ano de 2018. As cargas analisadas para essa natureza foram:

Minério de ferro Carvão mineral Coque Minério, metais 
e pedras Barrilha

No Gráfico 1 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no período observado 
(2013-2018) e projetado (2020-2060). 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Minério de ferro

Carvão mineral

Coque de petróleo
Outros minérios, 

metais e pedras
Barrilha

Outros

Total

90.303 97.421 97.107 105.846 98.903 100.445 77.068 102.382 109.235 113.811 116.482 118.220 120.546 123.635 126.257
4.822 5.113 5.143 5.095 5.288 5.522 5.554 5.688 5.796 5.955 6.155 6.378 6.604 6.830 7.053
1.055 1.078 1.362 674 1.108 1.244 1.139 1.169 1.196 1.222 1.246 1.268 1.293 1.317 1.339
733 830 844 488 737 872 745 823 911 982 1.030 1.064 1.098 1.132 1.165

- - - 75 45 66 46 50 55 62 71 83 94 106 118
52 83 92 37 20 297 21 23 24 26 28 30 32 34 36

96.965 104.525 104.549 112.214 106.100 108.446 84.572 110.135 117.218 122.058 125.011 127.044 129.668 133.053 135.969
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Gráfico 1 – Evolução da demanda de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Itaguaí, observada (2013-2018) e projetada (2020-2060) 
Fonte: ANTAQ (2018) e Comex Stat (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

   MINÉRIO DE FERRO 

No ano de 2017 e 2018, o Complexo Portuário de Itaguaí movimentou, respectivamente, 98,9 e 100,4 
milhões de toneladas de minério de ferro através do Porto de Itaguaí, TIG e Porto Sudeste (ANTAQ, 2018).

A maior parte dos volumes embarcados pertence às empresas: Vale S.A., que opera o minério de ferro 
através do seu terminal arrendado no Porto de Itaguaí, Companhia Portuária Baía de Sepetiba (CPBS), e 
também do terminal próprio, o TIG; e CSN Mineração, a qual movimenta a carga no Terminal de Granéis 
Sólidos (Tecar), localizado no Porto Organizado. Observa-se que a movimentação do Porto Sudeste se 
refere às cargas de terceiros. 
 

Os resultados da projeção tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo agregado, para o 
Complexo Portuário de Itaguaí, estão ilustrados na Figura 4.
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Figura 4 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Itaguaí entre 2017 e 2018 (observado) e 2060 (projetado) – em milhares de 
toneladas  
Fonte: ANTAQ (2018) e CDRJ (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 1% ao ano, entre 
2018 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 1,6% ao ano. Já no cenário pessimista, tem-se um 
crescimento médio anual de 0,01%, para o mesmo período. 

Complexo Portuário de Itaguaí,
Rio de Janeiro, Brasil
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Carvão mineral Coque
• Demanda atual (2018): 5,5 milhões de t¹.

• Operação: desembarque de longo curso.

• Instalação portuária: Terminal Ternium 
Brasil e Porto de Itaguaí (Tecar).

• Principais origens: Estados Unidos, 
Austrália, Rússia e Colômbia².

• Destino: unidade produtiva da Ternium Brasil 
e planta da CSN em Volta Redonda (RJ). 

• Projeção de demanda: 7,1 milhões de t em 
2060, com taxa média de crescimento de 
0,6% a.a. entre 2018 e 2060.

• Perspectiva de manutenção da atual 
capacidade produtiva das indústrias 
demandantes do carvão mineral, pois, 
conforme informado em visita técnica ao 
Complexo, não há projetos de expansão 
das unidades de produção atendidas pelo 
Complexo.

• Demanda atual (2018): 1,2 milhão de t¹.

• Operação: desembarque de longo curso.

• Instalação portuária: Porto de Itaguaí 
(Tecar).

• Principais origens: Colômbia, Venezuela e 
Estados Unidos².

• Destino: Volta Redonda (RJ) e Arcos (MG)².

• Projeção de demanda: 1,3 milhão de t em 
2060, com taxa média de crescimento de 
0,4% a.a. entre 2018 e 2060.

• Expectativa de manutenção da capacidade 
produtiva das fábricas atendidas pelo 
Complexo.

Outros minérios, metais e pedras Barrilha
• Demanda atual (2018): 872 mil t¹.

• Operação: desembarque de longo curso.

• Instalação portuária: Terminal Ternium Brasil.

• Principais origens: Canadá, Espanha e 
Estados Unidos².

• Destino: unidade produtiva da Ternium Brasil.

• Projeção de demanda: 1,2 milhão de t em 
2060, com taxa média de crescimento de 
1,0% a.a.

• Produtos: calcário e olivina.

• Taxa de crescimento de curto prazo de 
0,2% ao ano entre 2018 e 2025, atrelada à 
expectativa de um menor nível de crescimento 
das economias dos países importadores de 
produtos siderúrgicos da Ternium Brasil, 
refletindo nas importações de insumos.

• Demanda atual (2018): 66 mil t¹.

• Operação: desembarque de longo curso.

• Instalação portuária: Porto de Itaguaí 
(Tecar).

• Principal origem: Estados Unidos².

• Destino: destinado à empresa Natrio, para 
distribuição às indústrias de produção de 
vidro e produtos químicos localizadas no Rio 
de Janeiro.

• Projeção de demanda: 118 mil t em 2060, 
com taxa média de crescimento de 2,4% a.a. 
entre 2018 e 2060.

• Há perspectiva de transferência da 
movimentação de barrilha do Tecar para o 
arrendamento TGS III, o qual depende ainda 
de licença ambiental para viabilização.

Fontes:
¹ANTAQ (2018)
²Comex Stat (2019)

•  A Vale opera quatro sistemas para a produção e distribuição de minério de ferro no Brasil 
(VALE, 2018b). O Sistema Sudeste, localizado no Quadrilátero, integra as áreas de influência do 
Complexo Portuário de Itaguaí. Esse sistema consiste em minas, ferrovias e terminais marítimos 
que atuam na extração e no escoamento do produto (VALE, 2018a). 

• A CSN Mineração opera as minas: Mina de Casa de Pedra, localizada em Congonhas; Mina do 
Engenho, situada em Itabirito; e a Mina do Pires, em Ouro Preto. Todas estão localizadas no 
estado de Minas Gerais (CSN, 2018).

Em termos nacionais, o Brasil vem apresentando crescimento 
na produção de minério de ferro. Esse panorama deve se manter 
no período de projeção, especialmente com a consolidação do 
projeto S11D da mineradora Vale em Carajás (PA), que obtém 
minério de ferro com teor de pureza de 66,7% (VALE, 2016). 

Observa-se, ainda, que o maior investimento na Região Norte é reflexo de uma mudança estrutural 
no mercado de minério de ferro, relacionado aos prêmios e aos descontos praticados em relação ao 
preço de referência de mercado (GOÉS, 2018). A variação no preço apresenta uma relação com o teor 
de pureza do minério, que é diminuído a partir da quantidade de alumina, sílica e fósforo, piorando a 
qualidade do aço nos altos fornos das siderúrgicas (GOÉS, 2018), além da crescente demanda chinesa 
por um minério de maior qualidade (CHIA, 2018). 

A mudança de mercado exige adaptação nas decisões estratégicas das empresas em território nacional. 
Nesse sentido, o relatório de produção da mineradora Vale, por exemplo, indica um direcionamento 
estratégico da empresa na redução da oferta do material de baixo teor e alta sílica, convergindo para uma 
maior maximização de suas margens (VALE, 2018a). Por consequência, a produção de minério de ferro, no 
ano de 2017, apresentou uma redução dos volumes produzidos nos sistemas Sul e Sudeste (VALE, 2018a).

A configuração do mercado exerce também impacto nas operações da CSN no Tecar e no Porto Sudeste, 
tendo em vista a revisão das expectativas a partir de uma menor demanda chinesa pelo minério de 
ferro de menor teor de pureza. Desse modo, conforme informado em visita técnica ao Complexo, a CSN 
prevê um menor crescimento nos volumes movimentados. Do mesmo modo, para o Porto Sudeste, 
as expectativas de incremento nos volumes estão atreladas ao aumento das cargas de terceiros, com 
foco em produtores de menor porte, cenário distinto do delineado inicialmente para a instalação, que 
considerava a perspectiva de movimentação de até 100 milhões de toneladas ao ano. 

A movimentação de minério de ferro deve 
apresentar, no curto prazo, queda no Complexo 
Portuário de Itaguaí entre 2019 e 2020, 
principalmente nos terminais operados pela 
Vale. Já em 2025, espera-se que os volumes 
observados em 2018 sejam recuperados, com 
posterior crescimento esperado de 0,5% ao 
ano entre 2025 e 2060 Desse modo, no cenário 
tendencial, estima-se uma taxa média de 
crescimento de 0,9% ao ano entre 2018 e 2060. 

As exportações da Região 
Norte têm apresentado 

um maior crescimento nos 
últimos anos em relação à 

Região Sudeste.

Em função dos impactos decorrentes da 
ruptura da barragem de Brumadinho 

(MG) em 25 de janeiro de 2019, a 
empresa Vale S.A. realizou uma revisão 
dos volumes previstos para a produção 

e exportação de minério de ferro no 
Sistema Sudeste.
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CARGA GERAL 

Em 2017, o Complexo Portuário de Itaguaí foi responsável 
pela movimentação de 3,8 milhões de toneladas de carga 
geral e, em 2018, 3,9 milhões de toneladas (ANTAQ, 2018).  
As movimentações competem às empresas Ternium Brasil, 
através de terminal próprio; CSN Mineração e Gerdau S.A., 
através do Sepetiba Tecon, localizado no Porto de Itaguaí. A 
movimentação relativa ao TUP Nuclep visa ao atendimento 
das atividades específicas da própria empresa.

Estima-se uma taxa média de crescimento de 1,6% ao ano, com uma movimentação de 7,7 milhões de 
toneladas em 2060, conforme apresentado no Gráfico 2.

Desembarque 
Cabotagem

PRODUTOS SIDERÚRGICOS

Taxa média de 
crescimento
(2018-2060)

1,6% a.a.

1,9% a.a.

1,1% a.a.

1,6% a.a.

Embarque 
Cabotagem

Desembarque
Longo curso

Embarque
Longo curso

M
ilh

ar
es

 d
e 

to
ne

la
da

s
M

ilh
ar

es
 d

e 
to

ne
la

da
s

Observado Tendencial Otimista Pessimista

Cenários de demanda

Pa
rt

ic
ip

aç
ão

Terminal
Ternium Brasil

Porto de Itaguaí

TUP Nuclep

Movimentação nas 
instalações portuárias*

*Valores em milhares de toneladas. 

Embarques de 
longo curso 
correspondem 
ao escoamento 
da produção das 
empresas CSN, 
Gerdau e 
Ternium Brasil.

Estimativas 
consideram a 
manutenção da 
capacidade 
produtiva atual.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Total

Histórico e projeção de demanda

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

2013 2014 2015 2016 2017 2018

8.279 

7.071 

3.906 

7.675 

2013 2018 2020 2030 2040 2050 2060

- - - - 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
- 0,2 - - - - - - - - - - - - -

36 34 41 239 117 141 126 134 143 154 163 172 181 190 198
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36 318 972 802 948 684

3.297 3.702 3.431 3.260 2.876 3.221

Gráfico 2 – Características da demanda de produtos siderúrgicos no Complexo Portuário de Itaguaí, observada (2013-2018) e projetada 
(2020-2060) Fonte: ANTAQ (2017b) e Comex Stat (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

São dois principais fluxos de movimentação de produtos siderúrgicos no Complexo Portuário: 
exportação e importação. Além disso, há registro de movimentação de produtos siderúrgicos 
direcionados ao embarque via cabotagem, referentes ao TUP Nuclep (ANTAQ, 2018).

EXPORTAÇÃO

Os produtos siderúrgicos exportados apresentam como origem, principalmente, os municípios do 
Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ) e Volta Redonda (RJ); onde estão presentes as unidades produtivas das 
empresas, a saber:

Como carga geral, são 
movimentados apenas os 

produtos siderúrgicos, através 
das instalações do Terminal 
Ternium Brasil, do Porto de 

Itaguaí e do TUP Nuclep. 

• Gerdau e Ternium Brasil, com unidades no Distrito Industrial de Santa Cruz, localizado no 
município do Rio de Janeiro, próximo ao Terminal Ternium Brasil (GERDAU, 2019; TERNIUM 
BRASIL, [2018]);

• CSN, com unidades fabris de vergalhão e derivados em Volta Redonda (RJ) e Rio de Janeiro 
(CSN, 2017).

Em 2018, os principais destinos das exportações foram: Estados Unidos, Itália e México (COMEX STAT, 2019). 

Em termos de perspectiva, a trajetória de desvalorização da moeda brasileira tem impulsionado o 
movimento de aumento das exportações (DEPEC, 2018). A “guerra comercial” entre os Estados Unidos 
e a China tem ocasionado elevação dos volumes importados pela China. Ao mesmo tempo, a retirada 
do Brasil da política de taxação de 25% nas importações de siderúrgicos por parte dos Estados Unidos, 
bem como o cenário atual de alta dos preços do produto no mercado externo, têm dado fôlego ao 
escoamento da carga. Assim, no curto prazo, entre os anos de 2018 e 2020, a taxa média de crescimento 
é de 3% ao ano, com uma movimentação de 4,1 milhões de toneladas em 2020, impulsionado pelo 
crescimento da demanda externa pelo produto brasileiro.

IMPORTAÇÃO

No que se refere às importações de produtos siderúrgicos, em 2018, os países de origem estão 
concentrados entre Coreia do Sul, com 44% de participação, e Japão, com 40% (COMEX STAT, 2019). 
Os produtos siderúrgicos importados apresentam como destino, principalmente, os municípios 
de Pindamonhangaba (SP), onde estão presentes unidades produtivas da Gerdau, como a Usina 
Pindamonhangaba (GERDAU, 2019), a qual importa produtos laminados; e Juiz de Fora (MG), onde se 
localiza uma planta da ArcelorMittal Aços Longos.

 

CONTÊINER 

A movimentação do Complexo Portuário de Itaguaí 
foi de 283 mil TEU, e, no ano de 2018, foi de 366 mil 
TEU, fracionadas entre os tipos de navegação de 
longo curso e cabotagem. A navegação de longo curso 
foi responsável pelos maiores volumes, totalizando 
52% da movimentação de contêineres no Complexo. 
No que se refere ao longo curso, as importações 
representaram 56% do total movimentado, enquanto 
as exportações corresponderam a 44%. Por sua vez, a 
navegação de cabotagem representou 48% do total, 
tendo as operações de transbordo uma significativa 
representatividade (ANTAQ, 2018).

Parte significativa da movimentação 
se dá na forma de transbordo, tanto 
das cargas advindas da navegação 

de longo curso – que posteriormente 
são reembarcadas em navios menores 
para outros portos brasileiros através 

da cabotagem – quanto o inverso, 
ou seja, o embarque de longo curso 

de cargas que chegam a Itaguaí 
via cabotagem. Essa operação 

representou 33% das movimentações 
de contêiner em 2018.
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As principais mercadorias exportadas em contêineres em 2018 foram produtos siderúrgicos, com 
destaque para ferro-ligas e produtos laminados planos; produtos das indústrias químicas, compostos, 
sobretudo, por pneus e borracha; e café. Quanto às importações, destacam-se os produtos das 
indústrias químicas (resinas e plásticos); os produtos têxteis e calçados, tendo como principais itens 
malas e artigos de vestuário feminino; e os materiais elétricos e eletrônicos, sendo eles, principalmente, 
fios, cabos, transformadores elétricos e microfones (ANTAQ, 2018).

Quanto à navegação de cabotagem, os produtos da indústria química são as categorias de mercadoria 
que estão presentes nos dois fluxos, com participações relativas de 11% via embarque e 20% via 
desembarque de cabotagem (ANTAQ, 2018). O embarque, composto principalmente pelos polímeros, 
tem como destino os complexos portuários de Santos e Manaus. Os desembarques têm como origem 
principal o Complexo Portuário de Suape e compreendem insumos como: poliésteres e plásticos 
(ANTAQ, 2018).

No Gráfico 3 são apresentadas as principais informações relativas à movimentação e à demanda 
projetada de contêineres para o Complexo Portuário de Itaguaí.
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Gráfico 3 – Características da demanda de contêineres no Complexo Portuário de Itaguaí, observada (2013-2018) e projetada (2020-2060) 
Fonte: ANTAQ (2017) Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No curto prazo, considerando o período projetado até 
2020, a taxa média de crescimento é de 2,1% ao ano. As 
operações de transbordo no Complexo, de acordo com 
informações obtidas em visita técnica, são parte significativa 
do total realizado no estado do Rio de Janeiro. Segundo 
documentação fornecida pelo arrendatário Sepetiba Tecon, 

a expectativa é de que a movimentação de transbordo se mantenha como responsável por cerca de 
30% das operações de contêiner realizadas no Complexo. 

As importações seguirão sendo o fluxo mais expressivo, com participação de 42%. Os embarques 
via cabotagem apresentam uma taxa média de crescimento de 2,3% ao ano, tornando-se o segundo 
principal fluxo nas movimentações de contêineres no último ano projetado. 

A infraestrutura existente do Sepetiba Tecon restringe a 
viabilização de maiores volumes de carga em razão do tamanho 
do cais, que dificulta a atracação simultânea de navios de grande 
porte, de acordo com informações obtidas em visita técnica. 
Há, por parte do arrendatário do Sepetiba Tecon, previsão de 
adequações na instalação, visando à melhoria das condições 
operacionais e possibilitando a atracação simultânea de navios 
com até 366 m de LOA (do inglês – Length Overall), 15,2 m de 
calado e capacidade de 12,5 mil TEU. A viabilização de tais 
condições depende da renovação do contrato do terminal, com 
vencimento previsto para o ano de 2026. 

PERSPECTIVAS DE MOVIMENTAÇÃO  

DE NOVAS CARGAS

As cargas perspectivas são consideradas aquelas que possuem potencial de movimentação no Complexo 
Portuário de Itaguaí e que têm como condicionantes aspectos como investimentos em melhorias 
operacionais e de capacidade dos terminais avaliados. Além disso, a atração desse tipo de carga para 
o Complexo envolve efetivação de esforços comerciais por parte da Autoridade Portuária e dos demais 
agentes atuantes. Desse modo, as cargas potenciais para o Complexo Portuário de Itaguaí são as seguintes:

Até o final do período projetado, 
estima-se que a demanda de 
contêiner evolua a uma taxa 

média de 2,1% ao ano, atingindo 
864 mil TEU em 2060. 

Com a evolução das 
dimensões e capacidades dos 

navios porta-contêineres, 
vislumbra-se a necessidade de 
adequação da infraestrutura 

do cais do terminal. 

• Apoio offshore

• Bauxita

• Cargas de projeto

• Cavaco de madeira

• Celulose

• Cloreto de potássio

• Concentrado de cobre

• Concentrado de zinco

• Derivados de petróleo

• Ferro-gusa

• Fertilizantes

• Gipsita

• Gás natural liquefeito (GNL)

• Malte e cevada

• Petróleo bruto

• Produtos químicos

• Veículos.
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INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

As capacidades para cada uma das cargas relevantes, calculadas em intervalos de cinco anos, foram 
comparadas à demanda a fim de verificar se e quando, ao longo do horizonte avaliado, manifestarão 
possíveis déficits. 

Parâmetros considerados no cálculo:

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

• A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada trecho de cais pode variar de acordo com o 
regime operacional de cada terminal e com o número de berços. No caso das instalações portuárias 
do Complexo Portuário de Itaguaí, as operações podem ocorrer por 24 horas, durante os 364 dias 
considerados operacionais no decorrer de um ano.

• O índice de ocupação admissível de um trecho de cais, quando não se aplica um modelo específico 
de filas, é calculado por meio do número de berços disponíveis, levando em consideração o 
comprimento médio das embarcações que atracam no trecho. 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, 75%, e para quatro ou mais berços, o valor adotado é de 80%. No caso específico do Tecar 
Minério, Tecar Carvão e Temin (CPBS), admite-se um índice de ocupação máximo de 80%, devido 
ao fato de que esses terminais movimentam carga própria e possuem uma gerência maior sobre a 
sua cadeia logística e do tempo de espera para as atracações. O mesmo foi considerado para o TIG. 
No caso da Ternium Brasil, em consequência de o terminal movimentar carga própria e possuir uma 
gerência maior sobre a sua cadeia logística e sobre o tempo de espera para as atracações, é possível 
que se opere com um índice de ocupação máximo de 85%, conforme informação fornecida pelos 
representantes do TUP em visita técnica em 2018.

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

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

• A diferença dos valores de capacidade de um mesmo trecho de cais em diferentes anos pode 
ser atribuída às 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, com 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.

Em relação às infraestruturas de acostagem e armazenagem, a Tabela 1 apresenta um resumo com as 
principais características de tais aspectos para as instalações portuárias consideradas no estudo.

DEMANDA X CAPACIDADE

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

Complexo Portuário de Itaguaí,
Rio de Janeiro, Brasil
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Instalação portuária Infraestrutura de acostagem Infraestrutura de armazenagem

Porto de Itaguaí

• Oito berços, sendo três berços do Tecar, um 
da CPBS, três do Sepetiba Tecon e um não 
operacional (TGS III).

• Destinação operacional: minério de ferro, 
carvão mineral, coque e petcoke, barrilha, carga 
geral e contêineres.

• Dois armazéns para produtos siderúrgicos, 
um para café e um para inspeção de 
contêineres.

• Seis pátios do Tecar, um da CPBS e quatro 
do Sepetiba Tecon (incluindo depot).

Porto Sudeste

• Dois berços de atracação, dispostos em um píer 
com 766 m de comprimento.

• Destinação operacional: minério de ferro.

• Dois pátios: 163.000 m².

TIG

• Um píer de 463 m de comprimento que dispõe 
de dois berços de atracação. 

• Destinação operacional: minério de ferro.

• Seis pátios: 200.618 m².

Terminal Ternium 
Brasil

• Um píer corrido, com extensão de 700 m, 

dispondo de dois berços de atracação.

• Destinação operacional: carvão mineral; 

minérios; metais e pedras; e produtos 

siderúrgicos.

• Não dispõe de estruturas de armazenagem 
dentro de sua área, sendo o fluxo de 
desembarque e embarque realizado de 
forma direta à planta produtiva.

TUP Nuclep

• Um píer discreto, composto por uma plataforma 
de operação e um dolfim de atracação e 
amarração.

• Destinação operacional: peças e equipamentos 
pesados relativos à indústria nuclear, offshore, 
construção naval e a outros projetos.

• Não conta com infraestrutura de 
armazenagem.

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

Nos tópicos a seguir, para melhor compreender a situação atual e futura do Complexo Portuário, é 
resumida a análise da capacidade de movimentação no cais e de armazenagem comparadas à projeção 
de demanda de cada instalação portuária.

   PORTO DE ITAGUAÍ

A infraestrutura de acostagem e as destinações operacionais dos trechos de cais e armazenagem 
consideradas para o cálculo de capacidade de cais do Porto de Itaguaí estão exibidas na Figura 5 e na 
Figura 6, respectivamente.

Berço 401 Berço 101 Berço 102

Berço 201 Berço 202

Berço 301 Berço 302 Berço 303

Sepetiba Tecon

Tecar

Tecar TGS III

CPBS

N

S

OL

200 m

Figura 5 – Infraestrutura de acostagem do Porto de Itaguaí
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 6 – Estrutura de acostagem e trechos de cais do Porto de Itaguaí
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais do Porto de Itaguaí, cabe analisar os 
principais parâmetros de cálculo considerados para o horizonte de planejamento, apresentados na 
Tabela 2.

Trecho 
de cais Berço

Destinação 
operacional no 

ano-base In-out (h)
Dias 

disponíveis
Horas 

disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observada

Tecar 
Carvão 101 Carvão mineral, 

coque, petcoke 5 364 8.736 80% 65,6%

Tecar 
Minério 102 Minério de ferro 3 364 8.736 80% 77,0%

Tecar 
Barrilha 202 Barrilha 5 364 8.736 65% 6,6%

Temin 
(CPBS) 401 Minério de ferro 3 364 8.736 80% 76,0%

Tecon 302 e 303 Contêineres 5 364 17.035 70% 45,7%

Tecon 
Carga 
geral

301 Produtos 
siderúrgicos 5 364 8.736 65% 67,8%

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

Os indicadores operacionais para o embarque e desembarque de cargas no Porto de Itaguaí são 
apresentados na Tabela 3 e Tabela 4.

Indicador

Minério de 
ferro

Tecar Minério
Minério de ferro

Temin (CPBS)

 Carvão 
mineral

Tecar Carvão

Coque e 
petcoke

Tecar Carvão

Produtos 
siderúrgicos

Tecon 
Carga geral

Embarque

Produtos 
siderúrgicos

Tecon 
Carga geral

Desembarque

Lote médio (t/
embarcação) 174.010 170.255 70.633 42.947 24.356 17.655

Lote máximo (t/
embarcação) 198.004 198.011 79.571 76.997 43.685 23.919

Produtividade 
média (t/h de 
operação)

5.188 3.341 783 587 239 210

Tempo médio de 
operação (h) 34,5 51 90,2 73,2 101,9 84,1

Tempo inoperante 
médio (h) 1,5 2,8 6,8 7,2 18,2 7,4

Tempo médio de 
atracação (h) 36 53,8 97 80,4 120 91,5

Tabela 3 – Indicadores operacionais no Porto de Itaguaí – granel sólido e carga geral
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019) 

Indicador Tecon

Lote médio (un./embarcação) 472

Lote médio (TEU/embarcação) 788

Lote máximo (un./embarcação) 1.542

Lote máximo (TEU/embarcação) 2.575

Produtividade média (un./h de operação) 53

Produtividade média (TEU/h de operação) 89

Relação “TEU/un.” 1,67

Tempo médio de operação (h) 8,9

Tempo inoperante médio (h) 4,1

Tempo médio de atracação (h) 13,0

Tabela 4 – Indicadores operacionais no Porto de Itaguaí – granel sólido e carga geral - contêiner
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019) 

Complexo Portuário de Itaguaí,
Rio de Janeiro, Brasil
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   PORTO SUDESTE

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Porto Sudeste está exibida na Figura 7.
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Figura 7 – Estrutura de acostagem e armazenagem do Porto Sudeste
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do Porto 
Sudeste estão apresentados na Tabela 5.

Trecho 
de cais Berços

Destinação 
operacional no  
ano-base In-out (h)

Dias 
disponíveis

Horas 
disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observada

Píer de 
Atracação B1 e B2 Minério de ferro 4 364 17.472 70% 13,23%

Tabela 5 – Parâmetros de cálculo da capacidade do Porto Sudeste
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os indicadores operacionais da movimentação de minério de ferro no Porto Sudeste são apresentados 
na Tabela 6.

Indicador Tecon

Lote médio (t/embarcação) 165.255

Lote máximo (t/embarcação) 198.152

Produtividade média (t/h de operação) 5.673

Tempo médio de operação (h) 29,1

Tempo inoperante médio (h) 4,1

Tempo médio de atracação (h) 33,2

Tabela 6 – Indicadores operacionais do embarque de minério de ferro no Porto Sudeste
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

   TIG

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do TIG está exibida na Figura 8.
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Figura 8 – Estrutura de acostagem e armazenagem do TIG
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do TIG estão 
apresentados na Tabela 7.
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Trecho 
de cais Berços

Destinação 
operacional no 
ano-base In-out (h)

Dias 
disponíveis

Horas 
disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observada

Berço Norte Norte Minério de ferro 3 364 8.736 80% 70%

Berço Sul Sul Minério de ferro 3 364 8.736 80% 84%

Tabela 7 – Parâmetros de cálculo da capacidade do TIG
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os indicadores operacionais da movimentação de minério de ferro no TIG são apresentados na Tabela 8.

Indicador Berço Norte Berço Sul

Lote médio (t/embarcação) 173.246 233.290

Lote máximo (t/embarcação) 180.000 275.675

Produtividade média (t/h de operação) 3.708 5.171

Tempo médio de operação (h) 46,7 45,1

Tempo inoperante médio (h) 13,2 6,0

Tempo médio de atracação (h) 13,2 51,1

Tabela 8 – Indicadores operacionais do embarque de minério de ferro no TIG
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

   TERMINAL TERNIUM BRASIL

A estrutura considerada para o cálculo de capacidade de cais do Terminal Ternium Brasil é exibida na 
Figura 9. 

Berço 1

Berço 2(287 m)

(413 m)

Figura 9 – Estrutura de acostagem do Terminal Ternium Brasil
Fonte: Imagem fornecida pelo Terminal Ternium Brasil por meio da aplicação de questionário on-line (2014).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os principais parâmetros de cálculo considerados para a análise da capacidade de cais do Terminal 
Ternium Brasil estão apresentados na Tabela 9.

Trecho 
de cais Berço

Destinação 
operacional no 
ano-base In-out (h)

Dias 
disponíveis

Horas 
disponíveis

Índice de 
ocupação

admissível

Índice de 
ocupação

observada

Berço Norte Norte Minério de ferro 3 364 8.736 80% 70%

Berço Sul Sul Minério de ferro 3 364 8.736 80% 84%

Tabela 9 – Parâmetros de cálculo da capacidade do Terminal Ternium Brasil
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os indicadores operacionais para desembarque de cargas no Terminal Ternium Brasil são apresentados 
na Tabela 10. 

Indicador Carvão mineral
Outros minérios,  
metais e pedras Produtos siderúrgicos

Lote médio (t/embarcação) 62.940 56.725 59.938

Lote máximo (t/embarcação) 82.500 64.900 90.278

Produtividade média (t/h de operação) 771 475 518

Tempo médio de operação (h) 81,6 119,3 115,7

Tempo inoperante médio (h) 9,8 7,5 14,1

Tempo médio de atracação (h) 91,4 126,8 129,8

Tabela 10 – Indicadores operacionais do embarque de minério de ferro no Terminal Ternium Brasil
Fonte: ANTAQ (2017b). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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   TUP NUCLEP

A infraestrutura de acostagem do TUP Nuclep, apresentada na Figura 10, é utilizada para a 
movimentação de peças e equipamentos pesados relativos à indústria nuclear, offshore, construção 
naval e a outros projetos. 
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Figura 10 – Infraestrutura de acostagem do TUP Nuclep
Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Pelo fato de a NUCLEP ser uma empresa de caldeiraria pesada, o TUP Nuclep foi construído para 
otimizar o escoamento dos seus produtos. A operação do TUP tem origem na planta industrial, onde 
os equipamentos e peças são fabricados, e encontra-se a aproximadamente 3,5 km de distância do 
Terminal. 

Como a movimentação de carga varia conforme a produção da planta industrial, e o processo de 
fabricação da Nuclep é intermitente, o escoamento de peças e equipamentos depende dos projetos 
em andamento no ano em vigor. Então, neste estudo, não são realizados cálculos de produtividade 
e de capacidade de cais para as operações do TUP Nuclep, uma vez que tais cálculos utilizam dados 
referentes aos tempos e volumes das operações, que, devido à intermitência e à alta especificidade de 
cada movimentação, são bastante variados.

   DEMANDA X CAPACIDADE

A seguir, é apresentada a comparação entre as capacidades de cais e de armazenagem, com a demanda 
projetada, para cada carga movimentada no Complexo Portuário de Itaguaí.

MINÉRIO DE FERRO

Capacidade de cais

O Gráfico 4 apresenta a relação entre a demanda e a capacidade de cais para a movimentação de 
minério de ferro, considerando-se ambos os terminais arrendados do Porto de Itaguaí, bem como o 
Porto Sudeste, o TIG e o Terminal Ternium Brasil.
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Gráfico 4 – Demanda vs. capacidade de cais para o embarque de minério de ferro no Complexo Portuário de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O Complexo Portuário de Itaguaí possui capacidade suficiente para absorver toda a demanda 
pelo embarque de minério de ferro. A análise, no entanto, é realizada com cautela, uma vez que a 
capacidade excedente de um terminal não compensará, necessariamente, o déficit de outro, tendo em 
vista a característica vertical da indústria mineradora. Nos casos em que houver déficit, é adequada a 
reavaliação da demanda.

Em relação às análises referentes a cada terminal, destacam-se os aspectos apresentados na Tabela 11.
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Porto de Itaguaí – TECAR Porto de Itaguaí - CPBS 

Considerando-se a capacidade de cais 
do Tecar e a demanda direcionada a esse 
terminal, não é projetado déficit de 
capacidade ao longo do horizonte de 
planejamento, analisando-se o cenário de 
demanda tendencial. Há um incremento na 
capacidade de cais do Tecar entre 2020 e 
2025, decorrente do projeto de ampliação, 
aprovado com ressalvas pela ANTAQ, que 
implicará em uma capacidade calculada 
em aproximadamente 42,7 milhões 
de toneladas. Caso sejam aprovadas 
as intervenções que permanecem em 
apreciação por parte do Ministério da 
Infraestrutura, a capacidade do terminal 
será ampliada para 60 milhões de toneladas 
de minério de ferro por ano.

Já em relação à CPBS, a demanda 
ultrapassa a capacidade de cais, ainda 
que sutilmente, a partir de 2040. 
Adotando-se um índice de ocupação 
admissível de 85%, a capacidade de cais 
do Terminal seria suficiente para atender à 
demanda ao longo de todo o horizonte de 
planejamento, embora tal medida tenda 
a implicar em um acréscimo no tempo de 
espera dos navios na fila para a atracação 
e, consequentemente, em uma redução no 
nível de serviço prestado.

Porto Sudeste TIG

A capacidade de cais do Porto Sudeste 
é suficiente para atender à demanda 
de minério de ferro ao longo de todo o 
período analisado, havendo, inclusive, 
excedente de capacidade disponível. 
Ademais, o túnel do TUP foi projetado para 
comportar uma expansão de capacidade 
para a movimentação de até 100 milhões de 
toneladas.

A capacidade de cais para o embarque de 
minério de ferro no Berço Norte do TIG 
é suficiente para atender à demanda ao 
longo de todo o horizonte de planejamento. 
É projetado um déficit de capacidade 
de cais para o embarque de minério de 
ferro no Berço Sul do TIG a partir de 
2040, ainda que sutilmente, considerando-
se o cenário tendencial da projeção de 
demanda e mantidas a estrutura de 
acostagem e as características operacionais 
atuais.

Tabela 11 – Principais aspectos da análise da capacidade de cais para a movimentação de minério de ferro no Complexo Portuário de 
Itaguaí Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Capacidade de armazenagem

Em relação às análises de capacidade de armazenagem referentes a cada terminal, destacam-se os 
seguintes aspectos:

•  Tecar: não são esperados déficits de capacidade.

• CPBS: para que os pátios do terminal possam atender a toda a demanda ao longo do horizonte 
de projeto, com a infraestrutura atual, é necessário que sejam realizados até 14 giros anuais. 
No entanto, foi ressaltado pelo arrendatário que a capacidade de armazenagem não é o fator 
restritivo para as operações do Terminal.

• Porto Sudeste: não são esperados déficits de capacidade.

• TIG: para atender à demanda ao longo do horizonte de planejamento, com a infraestrutura 
de armazenagem atual, é necessário que sejam realizados até 41 giros anuais. Ainda assim, foi 
informado pelos representantes do Terminal que a capacidade de armazenagem não é o fator 
restritivo para as suas operações.

De modo geral, não são esperados déficits de armazenagem de minério de ferro no 
Complexo Portuário de Itaguaí.

CARVÃO MINERAL, COQUE E PETCOKE

Capacidade de cais

A capacidade de cais do Porto de Itaguaí para o desembarque de carvão mineral, coque e petcoke é 
suficiente para atender à demanda projetada para tais cargas ao longo do horizonte de planejamento, 
conforme pode-se observar no Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de carvão mineral, coque e petcoke no Porto de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A projeção da capacidade de cais do Terminal Ternium Brasil para o desembarque de carvão mineral, 
bem como os cenários pessimista, tendencial e otimista de demanda, é apresentada no Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de carvão mineral no Terminal Ternium Brasil
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

É possível aferir, através da análise do gráfico, a projeção de um déficit de capacidade de cais para 
o desembarque de carvão mineral a partir de 2030 frente a demanda tendencial, mantidas as 
características operacionais e de infraestrutura de acostagem atuais. Em visita técnica, foi informado 
pelos representantes do Terminal que estão em andamento medidas para aumentar a produtividade 
das operações de carvão e, assim, disponibilizar mais horas dos berços para a movimentação de outros 
minérios, metais e pedras, cuja produtividade tende a se manter baixa, haja vista a densidade dos 
produtos e o tamanho dos navios.

Capacidade de armazenagem

No Porto de Itaguaí, a capacidade de armazenagem não é um fator limitante às operações de carvão 
mineral, coque e petcoke. Quanto ao Terminal Ternium Brasil, a carga é armazenada em área exterior 
ao TUP, de modo que a capacidade de armazenagem não é uma característica limitante às operações do 
Terminal.

CONTÊINER

Capacidade de cais

O Gráfico 7 apresenta a relação entre a capacidade de cais e a demanda pela movimentação de 
contêineres no Porto de Itaguaí, no qual é possível identificar a projeção de um déficit a partir do ano de 
2040, considerando o cenário tendencial da projeção de demanda.
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Gráfico 7 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de contêineres no Porto de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Acrescenta-se que a extensão do trecho de cais destinado à movimentação de contêineres é 
insuficiente para atender a dois navios da classe Post-Panamax ou New Panamax simultaneamente, 
configurando-se como um fator limitante à atração de um número maior de escalas de navios de 
grande porte ao Porto. Por outro lado, a profundidade do canal de acesso e dos berços do trecho de 
cais Tecon permite a operação de navios porta-contêineres com calado de até 15,4 m, possibilitando 
a atracação de embarcações destas classes plenamente carregadas, o que torna o Porto uma opção 
como primeira e última parada de linhas de navegação de longo curso no País. Logo, para que esta 
característica do Porto seja potencializada, permitindo a atracação de dois porta-contêineres de 
grande porte simultaneamente, existe um projeto, encaminhado à ANTAQ, com o intuito de readequar 
o terminal Sepetiba Tecon. A implantação de tal projeto ampliaria a capacidade de movimentação no 
cais para aproximadamente 1 milhão de TEU, o que permitiria o atendimento da demanda ao longo de 
todo o horizonte de planejamento.

Capacidade de armazenagem

Caso o projeto de adequação e modernização do Sepetiba Tecon seja implantado, ampliando a 
capacidade estática de armazenagem de 13 mil TEU para 18,6 mil TEU e reduzindo o tempo médio de 
estadia de dez para sete dias, será possível atender à demanda projetada ao longo de todo o horizonte de 
planejamento.

Calcula-se a capacidade dinâmica anual para a armazenagem 
de contêineres em, aproximadamente, 474.500 TEU, 

projetando-se, portanto, um déficit de capacidade de 
armazenagem a partir do ano de 2030. 
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PRODUTOS SIDERÚRGICOS

Capacidade de cais

Conforme observa-se no Gráfico 8 e no Gráfico 9, são projetados déficits de capacidade para o embarque 
e desembarque de produtos siderúrgicos no Porto de Itaguaí, considerando a demanda do cenário 
tendencial, a partir do ano de 2040.
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Gráfico 8 – Demanda vs. capacidade de cais para o embarque de produtos siderúrgicos no Porto de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Gráfico 9 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de produtos siderúrgicos no Porto de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O Gráfico 10 apresenta a relação entre a capacidade de cais e a demanda projetada para o embarque de 
produtos siderúrgicos no Terminal Ternium Brasil.
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Gráfico 10 – Demanda vs. capacidade de cais para o embarque de produtos siderúrgicos no Terminal Ternium Brasil
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Conforme observa-se através do gráfico, é projetado um déficit de capacidade de cais para a 
movimentação de produtos siderúrgicos, a partir de 2025, se comparado à demanda tendencial, 
mantidas as atuais características operacionais e de infraestrutura de acostagem do Terminal Ternium 
Brasil. De acordo com informações fornecidas pelo representante do TUP, durante a visita técnica, 
algumas vezes o lote não é formado antes da chegada do navio e, portanto, a produção ocorre após 
o início da operação. Nesse sentido, o representante do Terminal informou que o planejamento da 
empresa é concluir a formação do lote alguns dias antes do embarque, por meio de melhorias internas 
no processo produtivo operacional, de modo a aumentar a produtividade no embarque de produtos 
siderúrgicos.

Capacidade de armazenagem

No Porto de Itaguaí, a capacidade de armazenagem não é um fator limitante às operações de 
produtos siderúrgicos.

No Terminal Ternium Brasil, os produtos siderúrgicos são armazenados em área externa à poligonal 
do TUP. Por isso, a capacidade de armazenagem não se configura como um fator limitante à operação 
portuária.

BARRILHA

Capacidade de cais

Conforme pode-se aferir através da análise do Gráfico 11, a capacidade de cais para a movimentação de 
barrilha no Porto de Itaguaí é suficiente para atender à demanda projetada ao longo de todo o horizonte 
de planejamento.
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Gráfico 11 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de barrilha no Porto de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Capacidade de armazenagem

A barrilha é desembarcada em caminhões que transportam a carga diretamente para fora do Porto. 
Portanto, a capacidade de armazenagem não é um fator limitante à operação de barrilha no Porto de 
Itaguaí.

OUTROS MINÉRIOS, METAIS E PEDRAS

Capacidade de cais

A relação entre demanda vs. capacidade para a movimentação de outros minérios, metais e pedras no 
Terminal Ternium Brasil pode ser observada no Gráfico 12. Projeta-se um déficit de capacidade de cais, 
a partir de 2030, se comparado à demanda do cenário tendencial, mantidas as atuais características 
operacionais e de infraestrutura de acostagem do TUP.
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Gráfico 12 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de outros minérios, metais e pedras no Terminal Ternium Brasil
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Cacidade de armazenagem

Os outros minérios, metais e pedras são armazenados no pátio de granel sólido em área exterior ao 
TUP, no complexo siderúrgico da Ternium Brasil. Portanto, a capacidade de armazenagem não é um 
fator limitante às operações do Terminal.

ACESSO AQUAVIÁRIO

O canal de acesso corresponde ao trecho pelo qual a embarcação se aproximará da instalação portuária. 
Os seguintes canais de acessos são analisados neste documento:

• Canal de acesso ao Terminal Ilha Guaíba (TIG)

• Canal de acesso ao Porto de Itaguaí

• Canal de acesso ao Porto Sudeste

• Canal de acesso ao Terminal Ternium Brasil

• Canal de acesso ao Terminal de Uso Privado (TUP) Nuclep.

A Figura 11 apresenta as delimitações dos canais de acesso ao Complexo Portuário de Itaguaí, com base 
em pontos de referência informados nas Cartas Náuticas (BRASIL, 2018a).

LEGENDA   

Canal de acesso ao TIG

Canal da Ilha das Cabras Canal Principal

Canal de acesso ao Terminal Ternium Brasil Canal Y Canal de acesso ao TUP Nuclep

Canal Derivativo

N

S

O L

7,7 km

Terminal Ternium Brasil

TUP Nuclep

Ilha da Marambaia

Porto de Itaguaí

TIG

Porto Sudeste

Figura 11 –  Canais de acesso do Complexo Portuário de Itaguaí
Fonte: Google Earth (2018) e Brasil (2018a). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)



SUMÁRIO EXECUTIVO48 49COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAGUAÍ

Canal de acesso Extensão (km) Largura mínima (m)
Profundidade mínima 

(m)
Calado máximo 
permitido (m)¹

Porto de Itaguaí-
Canal Derivativo 11,3 200,0 14,5 12,5

Porto de Itaguaí-
Canal Principal 22,0 150,0 19,5 17,8

TIG 16,6 280,0 22,5 20,4 + maré

Porto Sudeste 3.500 206 19,6 17,8

Terminal Ternium 
Brasil 3.700 185,0 16,0 14,0 + maré

TUP Nuclep 2.700 60,0 3,0 5,0

¹ Em zero DHN.
Tabela 12 – Características dos canais de acesso às instalações do Complexo Portuário de Itaguaí
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018), Brasil (2012a), Vale ([201-]) e CDRJ (2017a).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Durante o ano-base (2017), o Complexo Portuário de Itaguaí recebeu um total de 1.123 acessos, 
distribuídos da seguinte forma (ANTAQ, 2017a):

• 742 acessos ao Porto de Itaguaí

• 208 acessos ao TIG

• 57 acessos ao Porto Sudeste

• 113 acessos ao Terminal Ternium Brasil

• 3 acessos ao TUP Nuclep.

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

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 os navios que acessam o Complexo Portuário de Itaguaí sujeitos 
às regras e premissas. 

As principais restrições consideradas nos processos implementados no modelo de simulação estão 
listadas a seguir.

• Restrições de manobra do Canal Derivativo

• Velocidade máxima: 7 nós.
• É permitida navegação noturna.
• Calado Máximo Recomendado (CMR): 12,5 m.

• Não são permitidos ultrapassagem ou cruzamento de embarcações no acesso, pois 
é monovia.

• Restrições de manobra do Canal Principal

• Velocidade máxima: 7 nós.
• É permitida navegação noturna.
• CMR: 17,8 m.
• Não são permitidos ultrapassagem ou cruzamento de embarcações no acesso, pois 

é monovia.

• Restrições de manobra do acesso ao Porto de Itaguaí

• Velocidade máxima: 7 nós.
• Velocidade máxima na bacia de evolução: 4 nós.
• Manobras com destino ao Berço 202: são consideradas manobras regulares aquelas 

com navios com LOA até 200 m, boca de 38 m e calado igual ou inferior a 8,9 m em 
qualquer maré. Pode ainda ser acrescido até 0,5 m de maré, alcançando o calado 
de 9,4 m. Para LOA maior que 200 m são respeitadas as seguintes condições:

• CMR de 8,4 m, boca de até 38 m e LOA de até 260 m.

• A manobra só poderá ser realizada durante o período diurno.

• Manobras com destino ao Berço 201: são consideradas manobras regulares aquelas 
com navios com LOA até 200 m, boca de 38 m e calado igual ou inferior a 8,7 m em 
qualquer maré. Pode, ainda, ser acrescido de maré, alcançando o calado de 9,20 m

• As embarcações destinadas aos berços 101, 102 e 401 devem manter as 
características de LOA com 300 m, boca de 52 m e calado de 17,8 m.

• Não são permitidos ultrapassagem ou cruzamento de embarcações no acesso, pois 
é monovia.

• As embarcações somente poderão utilizar a área de evolução quando essa não 
estiver ocupada.

• Os calados de operação dos navios podem ser acrescidos da altura da maré 
referida ao nível da baixa-mar de sizígia, no momento da manobra, limitada a 1 m.

• Restrições de manobra do acesso do Terminal Ternium Brasil

• Velocidade máxima: 7 nós.
• Navegação noturna é permitida.
• CMR: 14 m.
• Embarcações apresentando dimensões máximas com LOA de 256 m e boca de 43 m.
• Não são autorizados ultrapassagem ou o cruzamento de embarcações no acesso, 

pois é monovia.
• As embarcações somente poderão utilizar a área de evolução quando esta não 

estiver ocupada.
• O uso da maré é limitado a 1 m.

• Restrições de manobra ao canal de acesso do TIG

• Velocidade máxima: 7 nós.
• Velocidade máxima na bacia de evolução: 4 nós.
• É permitida a atracação no período noturno.
• CMR: 20,4 m.
• Por ser monovia, não são permitidos ultrapassagem ou cruzamento de embarcações no acesso.
• O uso da maré é limitado a 1 m.
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•  Restrições de manobra do acesso ao Porto Sudeste

• Velocidade máxima: 7 nós.
• É permitida a atracação no período noturno.
• CMR: 17,80 m.
• As ultrapassagens e cruzamentos de embarcações não são permitidos no acesso.
• As embarcações somente poderão utilizar a área de evolução quando esta não estiver 

ocupada.
• Utiliza Folga Abaixo da Quilha (FAQ) de 1 m.

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

• O perfil de frota adotado para o ano de 2017 corresponde ao obtido a partir da análise da base 
de dados de atracações do Complexo Portuário de Itaguaí, disponibilizada pela ANTAQ. As 
características e as dimensões das embarcações são levantadas por meio do IMO destas. Para os 
horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060, considera-se o perfil de frota projetado.

• A duração do dia foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em razão da posição 
geográfica do Porto, 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 da Tabela 210 da 
Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) para a estação maregráfica de Itaguaí, denominada Ilha da 
Madeira (FEMAR, [20--]).

• A série temporal da maré (resolução de dez 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 astronômica.

• Os três terminais e o Porto apresentam a janela de maré vertical definida em até 1,5 m.  O CMR é 
definido acima nas regras de navegação.

• O CMR na baixa-mar e na preamar é definido pela Autoridade Portuária. No modelo de simulação, 
a condição da maré é verificada e, dependendo do calado do navio e da altura da maré, a 
permissão pode ser negada. Nesse caso, o navio aguarda a próxima janela de maré, quando pode 
ser liberado.

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

• A manobra de giro é realizada na entrada para embarcações destinadas ao Porto de Itaguaí, ao 
Porto Sudeste e ao Terminal Ternium Brasil. Caso a embarcação seja destinada ao TIG, o giro 
pode ser realizado na entrada ou na saída. Tais atribuições foram consideradas tendo em vista o 
tamanho das áreas de evolução e a simplificação da modelagem.

Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Itaguaí são 
apresentados e descritos na Figura 12 e no texto que a segue.
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Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

1. CHEGADA DE NAVIOS

• A chegada de navios é um processo 
estocástico representado por uma 
distribuição exponencial, conforme o 
tempo 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. 

• Conforme o terminal de destino ou trecho 
de cais demandado, e as mercadorias nele 
movimentadas, o perfil da frota (atual ou 
projetado) define os percentuais de cada 
classe de navio que demanda o Complexo.

• Além do terminal, da mercadoria e da 
classe, para cada navio são determinadas 
suas dimensões. A primeira dimensão 
a ser determinada é o comprimento do 
navio, definido através de uma distribuição 
discreta, a partir dos acessos realizados ao 
Complexo durante o ano-base.

• 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.

• Ademais, é verificado se todos os acessos 
pelos quais a embarcação terá que passar 
estão disponíveis, visando não respeitar 
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Terminal Ternium Brasil, 40 minutos para o 
TIG e 50 minutos para o Porto Sudeste), de 
modo que o giro possa ser realizado antes 
da atracação.

3. VERIFICAÇÃO PARA DESATRACAÇÃO DOS 
BERÇOS

• Uma vez nos berços, os navios aguardam e 
verificam as condições para desatracação 
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.

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

a restrição de monovia. Caso tal critério 
não seja atendido, o navio aguarda nos 
fundeadouros até que a navegação seja 
possível.

• Se a área de evolução estiver disponível, 
são verificadas as exigências específicas 
para atracação no terminal de destino, e 
os navios prosseguem a navegação em 
direção ao terminal.

• Caso não seja permitida a atracação 
por algum dos critérios citados, o navio 
aguarda nos fundeadouros e busca o 
próximo intervalo de tempo em que a 
manobra de atracação será permitida, e 
então repete as verificações do passo 2.

• Se os critérios forem atendidos, quando 
o navio chega ao terminal de destino, ele 
efetua o giro (estimado em 40 minutos 
para o Porto de Itaguaí, 30 minutos para o 

ACESSO AQUAVIÁRIO AO COMPLEXO DE ITAGUAÍ
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Figura 13 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios – acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Um resumo dos processos do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário ao Complexo Portuário 
de Itaguaí está representado no fluxograma da Figura 13.
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O Porto de Itaguaí dispõe de acesso ferroviário e rodoviário, os quais são responsáveis por 94% e 4% 
da movimentação na instalação portuária, respectivamente. Ressalta-se que 87% da movimentação 
do Porto de Itaguaí corresponde ao minério de ferro, que é recepcionado pelo modal ferroviário, 
contribuindo para o aumento da participação desse modal no Complexo.

Além disso, o total das cargas movimentadas no Porto Sudeste e no TIG é recepcionado por meio da 
ferrovia, enquanto que o TUP Nuclep utiliza apenas o modal rodoviário para o transporte de cargas 
entre a instalação portuária e a planta industrial da mesma empresa.

No Terminal Ternium Brasil, 58% das cargas são movimentadas por meio de correias transportadoras 
até a unidade siderúrgica da Ternium. O volume restante, 42%, corresponde aos produtos siderúrgicos 
fabricados na planta industrial e que são recepcionados na instalação portuária por meio de caminhões.

Em um contexto geral, não se esperam alterações na divisão modal até 2060. Portanto, o aumento 
da participação rodoviária e da correia transportadora, no cenário futuro, deve-se ao fato de as taxas 
de crescimento dos produtos movimentados por esses modais serem maiores do que as taxas de 
crescimento dos produtos transportados por ferrovia.

ACESSOS TERRESTRES

A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação portuária, pois é por 
meio de rodovias e ferrovias que as mercadorias expedidas pelo Complexo Portuário de Itaguaí, ou com 
destino a ele, são escoadas.

   ACESSO RODOVIÁRIO

HINTERLÂNDIA

A hinterlândia do Complexo Portuário de Itaguaí é composta pelas rodovias federais BR-116, BR-465, 
BR-101 e BR-493, esta última conhecida como Arco Metropolitano, e pelas rodovias estaduais RJ-105 e 
RJ-099, por onde as cargas com origem no Complexo Portuário ou destino a ele são transportadas. 

Constata-se que as condições de pavimentação e de sinalização da BR-116 foram consideradas boas em 
ambas as análises. As condições do pavimento das rodovias estaduais analisadas são ruins e o estado 
de conservação de suas sinalizações variam de regular a ruim. Em ambas as rodovias os acostamentos 
são estreitos e não pavimentados, fatores que, somados à presença de buracos e fissuras no pavimento, 
à carência ou desgaste das sinalizações horizontal e vertical e à falta de iluminação, tornam as rodovias 
propícias à ocorrência de acidentes (NASCIMENTO, 2015; NOTICIAS DE NOVA IGUAÇU, 2015). A fim de 
mitigar os transtornos na RJ-105, bem como melhorar a trafegabilidade e ajudar no escoamento de 
mercadorias, o DER-RJ deu início às obras de revitalização da rodovia (RIO DE JANEIRO, 2016).

A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário ao 
Complexo Portuário de Itaguaí pode ser verificada no Gráfico 13.
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Gráfico 13 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: Complexo Portuário de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

DIVISÃO MODAL

As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Itaguaí chegam e saem das instalações portuárias por 
meio dos modais rodoviário, ferroviário e dutoviário (este também abrange as movimentações através 
de correias transportadoras). Nesse sentido, a divisão modal é verificada sob a ótica das instalações 
portuárias, observando-se os procedimentos de recepção e expedição das cargas, a fim de avaliar o 
modal utilizado pelos produtos que chegam ou saem do Complexo.
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Gráfico 14 – Comparação da divisão modal do Complexo Portuário de Itaguaí entre os cenários atual e futuro 2

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2018), ANTAQ (2018) e ANTT ([2018]). 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

2 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 e, também, é expedido por meio do modal hidroviário. Assim, tais volumes e percentuais não são apresentados, 
visto que não são movimentados pelos modais de transporte terrestres.

Observa-se que, para todos os horizontes analisados, nos cenários pessimista, 
tendencial e otimista, a capacidade obtida foi superior à demanda projetada 

de acessos ao Complexo, portanto, não há previsão de possíveis déficits de 
capacidade do acesso aquaviário ao longo do horizonte de planejamento.
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O principal entrave apontado pelos usuários com relação às vias da hinterlândia do Complexo 
Portuário de Itaguaí é o acesso ao Arco Metropolitano, sentido Porto de Itaguaí, a partir da BR-101 
proveniente do município do Rio de Janeiro. A inexistência de alças de ligação – que mesmo previstas no 
projeto do Arco Metropolitano, ainda não foram construídas – culminou na implantação de um acesso 
improvisado por baixo do viaduto no entroncamento entre essas rodovias.

Foi realizada uma análise dos Níveis de Serviço (LOS, do inglês – Level of Service) utilizando a metodologia do 
Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010). Os resultados da simulação para o cenário atual estão exibidos 
na Figura 14. A Figura 15 e a Figura 16 apresentam os LOS obtidos para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No que diz respeito à BR-116, estima-se que os 
segmentos na Serra das Araras apresentem uma situação 
de trafegabilidade instável até meados de 2045, e desse 
período em diante, até as proximidades de 2060, todos 
segmentos analisados na rodovia tendem a ter sua 
capacidade viária ultrapassada. Contudo, há um projeto 
prevendo a construção de uma nova pista de subida e, 
também, a readequação dos atuais trechos de descida e 
de subida da Serra, o qual propiciará melhores condições 
de trafegabilidade na região. 

Acerca da BR-101, percebe-se que indícios de instabilidades poderão ser registrados nas proximidades 
da divisa do Rio de Janeiro com Itaguaí, bem como no segmento de pista simples em Mangaratiba, 
conforme destacado anteriormente, até meados de 2025. Após esse período, no entanto, estima-se que 
situações desfavoráveis também possam ser observadas nos demais segmentos analisados, inclusive 
no trecho que perpassa a zona urbana de Itaguaí.

É importante que sejam executadas medidas mitigatórias, por parte das autoridades 
competentes, no intuito de reduzir a demanda de veículos que circula na região, 
principalmente por meio do fomento da utilização do Arco Metropolitano como rodovia 
alternativa à BR-101, para o transporte de cargas. Para isso, melhorias na segurança 
são necessárias, como manutenção da iluminação, realização de monitoramentos, 
ampliação do sinal telefônico e implantação de áreas de apoio aos motoristas.

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. 

Para melhor visualização e identificação, as análises das vias do entorno das instalações foram 
divididas segundo a localização geográfica das instalações, a saber:

• Porto de Itaguaí e TUPs adjacentes

• Terminal Ternium Brasil.

Devido à indisponibilidade de dados de contagem de tráfego, tanto nas vias quanto nas interseções 
existentes no entorno portuário, não foi possível estimar o nível de serviço dos acessos do entorno das 
instalações do Complexo Portuário de Itaguaí.

Verifica-se que a situação 
exposta no cenário atual tende 
a agravar-se à medida que os 

horizontes avançam, para todos 
os segmentos analisados, tendo 

em vista a piora nos níveis de 
serviço identificados.
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Porto de Itaguaí e TUPs adjacentes

No município de Itaguaí e Mangaratiba, encontram-se as instalações do Porto de Itaguaí e dos TUPs 
Nuclep, Porto Sudeste e TIG. Nesses dois últimos, porém, a movimentação de cargas não ocorre por 
meio do modal rodoviário. Assim, a Figura 17 apresenta as vias do entorno utilizadas para acesso ao 
Porto de Itaguaí e ao TUP Nuclep.

Rua Vinte

Arco Metropolitano
(BR-493)

Rua Estr. de FerroBR-101

Estr. da Nuclep

TUP Nuclep

Porto de Itaguaí

Fábrica da Nuclep
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880 m

LEGENDA   
Trecho pertencente à hinterlândia

Figura 17 – Vias de acesso do entorno portuário de Itaguaí e do TUP Nuclep
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)

No Arco Metropolitano, o estado de conservação regular se 
refere ao fato de as sinalizações verticais estarem em bom 
estado, ao passo que, nas proximidades da entrada do Porto, 
as sinalizações horizontais necessitam de manutenção, pois 
apresentam-se desgastadas ou são inexistentes. Ademais, 
todas as vias de acesso ao Porto de Itaguaí e ao TUP Nuclep 
carecem de iluminação, tornando os locais propícios à 
ocorrência de assaltos e acidentes.

O trecho do Arco Metropolitano, pertencente ao entorno portuário, não apresenta gargalos 
relacionados à trafegabilidade, tendo em vista a distância entre o Porto e o meio urbano.

Terminal Ternium Brasil

As instalações do Terminal Ternium Brasil encontram-se no bairro de Santa Cruz, na cidade do Rio de 
Janeiro, e as vias utilizadas para acessá-lo são apresentadas na Figura 18.
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Figura 18 – Vias de acesso do entorno do Terminal Ternium Brasil
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)

As vias do entorno do Terminal Ternium Brasil apresentam, de maneira geral, condições ruins de 
pavimentação e sinalização, onde se verifica a presença de buracos, remendos e fissuras, além da 
carência de sinalização horizontal. 

A manutenção do pavimento e o bom ordenamento dos fluxos, com placas de sinalização adequadas 
e sinalização horizontal visível, contribuem para que o tráfego flua de forma eficiente. Tais fatores 
também diminuem as possibilidades de acidentes com pedestres e veículos, mitigando prejuízos 
financeiros e maximizando a segurança dos usuários.

PORTARIAS DE ACESSO

As portarias de acesso, caso mal dimensionadas, podem contribuir para a formação de filas e, em 
consequência, para a diminuição da eficiência portuária. As filas de caminhões também prejudicam 
a relação porto-cidade, tendo em vista que em muitas situações os veículos acabam estacionados 
em vias públicas, prejudicando a fluidez do tráfego.  As análises das portarias de acesso ao Complexo 
Portuário foram divididas segundo a localização geográfica das instalações:

• Porto de Itaguaí e TUPs adjacentes

• Terminal Ternium Brasil.

As vias utilizadas no acesso 
ao Porto de Itaguaí e ao TUP 

Nuclep, em geral, apresentam 
bons parâmetros de conservação 

do pavimento e sinalização 
variando de ruim a regular. 
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Porto de Itaguaí e TUPs adjacentes

Para acessar o Porto de Itaguaí e seus terminais arrendados, os veículos necessitam passar pelas portarias 
de acesso apresentadas na Figura 19. Os terminais CPBS e Porto Sudeste não realizam movimentações 
através do modal rodoviário, e, no TUP Nuclep, as movimentações são esporádicas, pois variam de acordo 
com a demanda da empresa, portanto, esses terminais não são analisados nesta seção.
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Figura 19 – Localização das portarias de acesso do Porto de Itaguaí
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A Portaria Principal do Porto de Itaguaí dispõe de quatro gates de entrada e quatro de saída, no 
entanto, segundo a CDRJ, por consequência da falta de efetivo, dificilmente é possível manter todos 
os gates simultaneamente em operação. Portanto, é mais comum trabalhar com apenas um gate em 
cada sentido. Dessa maneira, foram simuladas duas situações, a primeira considerando a restrição em 
termos de guardas portuários e a segunda mantendo todos os gates em pleno funcionamento, a saber:

• Situação 1: considerando a dinâmica de fluxos na portaria contendo um gate de entrada e um 
gate de saída, ambos compartilhados entre caminhões e carros.

• Situação 2: contemplando a operacionalização de todos os gates da portaria, ou seja, contendo 
quatro gates em cada sentido: três gates de entrada exclusivos para caminhões; um gate de 
entrada compartilhado entre caminhões e carros; três gates de saída exclusivos para caminhões; 
e um gate de saída compartilhado entre caminhões e carros.

O Gráfico 15 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação numérica, em que: a 
escala vertical representa a quantidade total de veículos que aguardam na fila da portaria, e a escala 
horizontal representa o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre, considerando as 72 horas simuladas. 
O Gráfico 16 apresenta os resultados das simulações para o cenário tendencial do horizonte de 2060.
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Gráfico 15 – Formação de filas nas portarias do Porto de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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CENÁRIO TENDENCIAL – 2060
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Gráfico 16 – Formação de filas nos gates do Porto de Itaguaí no cenário tendencial para o ano de 2060
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A principal carência no acesso ao Porto de Itaguaí 
está relacionada à ausência de tecnologias nos gates 
de sua Portaria Principal e de um sistema de controle 
de acesso, situação que compromete a eficiência dos 
procedimentos de conferência física e documental 
na entrada e na saída de veículos da área portuária, 
além de impossibilitar a consumação de uma base de 
dados fidedigna para a gestão e o planejamento da 
Autoridade Portuária. 

O resultado da simulação para o cenário atual de demanda apontou a formação de filas na Portaria 
Principal do Porto de Itaguaí com cerca de 32 veículos aguardando entrada e 26 aguardando saída na 
Situação 1, em que há apenas um gate em cada sentido de fluxo. Essa situação tende a se agravar nos 
anos seguintes, caso a projeção de demanda se concretize e não sejam realizados investimentos para 
que os quatro gates, em cada sentido de fluxo, estejam em pleno funcionamento.

Para a Situação 2, no cenário atual, houve o acúmulo de, 
aproximadamente, cinco veículos, tanto na entrada como na 
saída, que distribuídos pelos quatro gates, em cada sentido, 
indicam que não houve formação de filas. No cenário futuro, 
esse número cresce para cerca de 37 que distribuídos entre 
as faixas da portaria resultam em uma fila máxima de dez 
veículos por gate aguardando para entrar ou sair do Porto. 
Porém, esses resultados não consideraram o funcionamento de novos equipamentos e tecnologias que 
minimizem os tempos despendidos nos procedimentos de conferência física e documental realizados nos 
gates da portaria. Portanto, caso sejam realizados investimentos para instalação dessas tecnologias, as filas 
registradas em 2045 e 2060 podem ser mitigadas ou, até mesmo, extinguidas.

Terminal Ternium Brasil

O acesso às instalações do Terminal Ternium Brasil é realizado através da portaria localizada na Figura 20.
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Figura 20 – Localização da portaria de acesso ao Terminal Ternium Brasil
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica, por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e Google Earth (2018). 
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019) 

O Gráfico 17 apresenta o resultado das análises em termos de formação de filas no cenário atual e o 
Gráfico 18 apresenta os resultados para 2060.

O atendimento de forma manual 
aos veículos que se apresentam 

na portaria do Porto de Itaguaí é 
realizado por uma equipe reduzida 
de guardas portuários, haja vista a 

escassez de efetivo, resultando em filas 
no acesso ao Porto e interferindo na 

segurança portuária.

O funcionamento pleno de todos 
os gates existentes na portaria 

resolveriam os transtornos 
ocasionados pela formação de filas 

na entrada do Porto. 
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Gráfico 17 – Formação de filas na portaria do Terminal Ternium Brasil 
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Gráfico 18 – Formação de filas nos gates do Terminal Ternium Brasil no cenário tendencial para o ano de 2060
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O resultado da simulação indicou que não há formação de filas na portaria do Terminal Ternium Brasil. 
Para os cenários futuros de demanda, as simulações indicaram a tendência de o terminal manter boas 
condições de fluxo na portaria.

A existência de pátios adequados ao estacionamento dos veículos de carga, aliada à 
implantação de equipamentos que visem à automatização dos gates da portaria (como 
câmeras OCR e leitores biométricos) e ao uso de um sistema de agendamento com o 
devido sequenciamento dos veículos, evita a formação de filas no acesso ao TUP. Tais 
medidas também permitem uma gestão eficiente das operações de carga e descarga, 
além de otimizar os recursos necessários.

   ACESSO FERROVIÁRIO

De maneira geral, o modal ferroviário representa 
uma opção eficiente para o escoamento das 
cargas no âmbito dos acessos terrestres, 
especialmente quando está associado aos fluxos 
de volumes grandes e distâncias elevadas. No 
Complexo Portuário de Itaguaí, a movimentação 
ferroviária é realizada pela malha da MRS 
Logística S. A. (MRS). 

Entre os anos de 2013 e 2017, o Complexo Portuário de Itaguaí apresentou uma variação positiva 
na movimentação ferroviária de 11%, enquanto que, no mesmo período, o Porto apresentou um 
crescimento de 8% em sua movimentação total. Em 2017, o modal ferroviário representou 91% das 
movimentações do Porto.

Na Figura 21 é apresentada a malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Itaguaí 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 abrangência da captação de 
cargas do Complexo por meio da ferrovia se estende, além do Rio de Janeiro, aos estados de Minas 
Gerais e São Paulo. Dessa forma, os terminais ferroviários que possuem relação direta com o Complexo 
Portuário de Itaguaí estão localizados no Quadrilátero Ferrífero, Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, Região Metropolitana de São Paulo e no Vale do Paraíba.

A ferrovia é utilizada nas operações de 
minério de ferro, produtos siderúrgicos 
e contêineres com destino ao Complexo 

Portuário, assim como nas operações de 
carvão mineral, coque de petróleo, produtos 

siderúrgicos, cargas gerais e contêineres 
com origem no Complexo Portuário.
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Figura 21 – Malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Itaguaí
Fonte: ANTT (2018) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O acesso ferroviário ao Porto de Itaguaí ocorre por meio do pátio Baía de Sepetiba, a partir do qual 
é possível acessar aos terminais arrendados: CPBS, Tecar e Sepetiba Tecon. As vias ferroviárias sob 
responsabilidade do Tecar e da CPBS encontram-se em bom estado de conservação, enquanto que as 
vias sob responsabilidade da CDRJ necessitam de manutenção, destaca-se que as últimas melhorias 
foram realizadas pela MRS. 

Além do Porto Organizado, alguns Terminais de Uso Privado (TUP) do Complexo também dispõem de 
acesso ferroviário e vias ferroviárias internas. O acesso ferroviário ao Porto Sudeste ocorre pela linha 
férrea situada entre o pátio de Brisamar e Porto Sudeste. Já o acesso ferroviário ao TIG, ocorre a partir 
do pátio Guaíba. Ambas as instalações privadas dispõem de pera ferroviária para realizar as operações 
de descarregamento de minério de ferro.

A análise da capacidade desse modal de transporte 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 de Itaguaí. Assim, uma viagem de ida e 
volta é contabilizada como um par de trem (pdt). 

A Figura 22 evidencia o segmento de análise e sua respectiva capacidade, por sentido. 
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Figura 22 – Segmentos de análise do atendimento no acesso ferroviário ao Porto de Itaguaí
Fonte: ANTT (2016) Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O trecho adotado para analisar a capacidade de atendimento da demanda do acesso ferroviário ao 
Complexo Portuário de Itaguaí está compreendido ao longo da linha Ramal de Mangaratiba. Neste, a maioria 
das cargas movimentadas tem como origem ou destino o Complexo Portuário em estudo, contudo, há 
influência de fluxos que não tem relação direta com as instalações portuárias e que, nessa seção, foram 
considerados por utilizarem o trecho analisado e, portanto, reduzirem a capacidade disponível. Esses 
volumes referem-se à movimentação ferroviária com destino ou origem nas empresas Gerdau e Ternium.

No Gráfico 19 e Gráfico 20 é apresentada a comparação entre a demanda e a capacidade dos segmentos 
ferroviários em estudo para a situação atual e futura, respectivamente. 
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Gráfico 19 – Comparação entre a demanda e a capacidade, para o segmento analisado (2017)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Gráfico 20 – Comparação entre a demanda e a capacidade, para o segmento analisado (2060)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Percebe-se que, apesar do volume movimentado 
por ferrovia no Complexo Portuário de Itaguaí 
ser expressivo, a capacidade atual do segmento 
comporta a demanda gerada pelas instalações 
portuárias, especialmente para o fluxo com origem 
no Complexo.

De acordo com as estimativas calculadas, a 
capacidade do segmento Brisamar - Posto km 64, 
com destino ao Complexo, pode não comportar a 
movimentação futura, caso o cenário tendencial de 
demanda se concretize e as condições operacionais 
da ferrovia se mantenham constantes até o ano de 2060.

Recomenda-se que a concessionária 
ferroviária e a Autoridade Portuária 

acompanhem: a política de prestação do 
serviço ferroviário ofertado; os planos 
governamentais de investimento em 

infraestrutura; as possíveis alterações 
na operação ferroviária; a revisão nos 

acordos de direito de passagem; e a 
conjuntura econômica.

Complexo Portuário de Itaguaí,
Rio de Janeiro, Brasil
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OUTROS RESULTADOS 
RELEVANTES

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

   MEIO AMBIENTE

A análise de meio ambiente do Complexo Portuário de Itaguaí apresenta um panorama do status da 
gestão ambiental implementada no Complexo Portuário, incluindo o status de licenciamento e as ações 
de gestão ambiental aplicadas ao Porto Organizado de Itaguaí, aos terminais arrendados e aos TUPs. 

A análise dos aspectos ambientais da região do Complexo Portuário mostra que este se encontra 
inserido em uma região ambientalmente sensível, devido à proximidade com seis UCs. Parte da 
poligonal do Porto Organizado de Itaguaí está inserida na APA Marinha do Boto Cinza, que é uma UC de 
uso sustentável. Além disso, a poligonal do Porto encontra-se dentro de um raio de 3 km de outras UCs 
sem Plano de Manejo, localizando-se em suas zonas de amortecimento. 

A região onde o Complexo Portuário está inserido é classificada, de acordo com o MMA, como de alta 
prioridade e importância de conservação. Essa região apresenta, ainda, Índices de Sensibilidade 
do Litoral (ISL) ao óleo de 1, 4, 8 e 10, possuindo, portanto, diferentes substratos que, em caso de 
vazamento e acidentes com óleo, necessitam de ações distintas para a contenção. Dessa forma, 
tornam-se necessárias ações de melhoria dos seus sistemas de gestão e de controle ambiental 
para equilibrar o crescimento e o desenvolvimento do Complexo Portuário com a conservação da 
biodiversidade na região.

Cerca de 25% das instalações possuem Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) implementado, e 37% já integraram as 
questões ambientais às de saúde e segurança do trabalho, 
consolidando um Sistema de Gestão Ambiental Integrada (SGI). 
Dentre os integrantes do Complexo, a Autoridade Portuária 
é a única que não conta com uma equipe de meio ambiente 
multidisciplinar e não possui o SGA implementado. Dessa 
forma, identifica-se a necessidade de realizar avanços na gestão 
socioambiental da Autoridade Portuária e nas ações para mitigar 
possíveis impactos gerados pela atividade portuária da região. 

Quando se trata de atendimento à legislação e aos 
processos de licenciamento ambiental, no Complexo 
Portuário de Itaguaí, a maioria das instalações está 
com a renovação da licença ambiental em andamento 
no Instituto Estadual do Ambiente (Inea), incluindo a 
Autoridade Portuária. 

No que se refere aos programas de monitoramento ambiental, o Inea exige o monitoramento da 
qualidade das águas, dos sedimentos, do ar, de ruídos, da biota e dos efluentes para alguns terminais, 
porém não exige a implementação de nenhum monitoramento ambiental para a Autoridade Portuária. 
Nesse contexto, o órgão exige o enquadramento das instalações às legislações ambientais vigentes. 
Entretanto, mesmo não sendo uma exigência do Inea, a maioria das instalações comprovaram a 
realização de monitoramentos.

Em relação à gestão 
socioambiental, no 

Complexo Portuário de 
Itaguaí, todos os terminais 

arrendados e TUPs 
apresentam um núcleo 
ambiental e de saúde e 
segurança do trabalho 

próprio, estando de acordo 
com as diretrizes da ANTAQ. 

Todas as condicionantes estão 
sendo atendidas, e por isso as 

instalações estão regulares 
perante o órgão ambiental.

Complexo Portuário de Itaguaí,
Rio de Janeiro, Brasil
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Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos, o Porto Organizado de Itaguaí ainda não possui seu 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) aprovado pelo órgão licenciador. Por outro lado, 
todas as instalações possuem o PGRS.

Em termos de gerenciamento de riscos, o Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) e o Plano de Controle 
de Emergência (PCE) da Autoridade Portuária estão em fase elaboração, enquanto que a maioria das 
instalações do Complexo Portuário dispõe dos dois planos. Para o atendimento a emergências, a CDRJ 
ainda não tem um Plano de Emergência Individual (PEI) para o Porto Organizado de Itaguaí, e, dentre 
as instalações portuárias, o Terminal arrendado CPBS é o único que não possui o Plano. Já o Plano de 
Área da Baía de Sepetiba (PABS) e o Plano de Ajuda Mútua (PAM) do Complexo Portuário estão em fase 
de elaboração.

Para os programas voltados à saúde e segurança do trabalho, a CDRJ está elaborando o Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) do Porto de Itaguaí, ao passo que todos os terminais arrendados e TUPs apresentam os 
programas. 

Em relação aos passivos ambientais, já foram realizados alguns estudos de Avaliação Ambiental 
Preliminar e Investigação Ambiental Confirmatória em determinados terminais, identificando alguns 
pontos de contaminação e plano de ações para a remediação necessária. 

Por fim, destaca-se a necessidade de melhoria da gestão socioambiental da CDRJ, conforme 
as legislações ambientais, a fim de aprimorar seu controle ambiental, associado às metas 
graduais de qualidade, considerando a capacitação contínua de seus recursos humanos.

   PORTO-CIDADE

A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com suas orlas está intimamente ligada ao papel 
histórico de seus portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular, seja por questões 
relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e econômico ou pelos valores associados à 
comunidade local (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012). Os itens a seguir listam as considerações de maior 
relevância no que diz respeito à relação entre a atividade 
portuária e os municípios de Itaguaí e Mangaratiba. 

• Ambos os municípios analisados (Itaguaí e 
Mangaratiba) como integrantes do Complexo 
Portuário de Itaguaí, na análise socioeconômica, 
possuem indicadores de Produto Interno Bruto (PIB) 
altos quando comparados aos demais municípios 
portuários da Região Sudeste. Seus PIBs são 
significativamente influenciados pelas atividades 
industriais e portuárias presentes em Itaguaí e 
Mangaratiba. Em contraponto, destaca-se o baixo 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) identificado nos dois municípios em relação 
aos demais encontrados na amostra, ressaltando 
o município de Itaguaí, o qual apresentou o índice 
mais baixo da análise. 

• O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) é um importante marco da política nacional 
na direção da gestão das áreas costeiras e dos parâmetros de adequação para o desenvolvimento 
de suas ocupações. A sua organização no estado do Rio de Janeiro é bastante desenvolvida em 
todas as suas escalas, havendo a implementação do Projeto Orla em 15 municípios. Com relação 
ao Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), na divisão territorial proposta pelo documento, 
Itaguaí encontra-se na Região Hidrográfica II (RH II) referente a Guandu. Nos objetivos propostos 
para essa RH não há definições específicas para o uso portuário, sendo interessante que haja 
uma maior interação entre o planejamento para a manutenção dos recursos costeiros e o uso 
portuário, que, no estado do Rio de Janeiro, encontra-se em sua totalidade na costa marítima.

• O Plano Diretor Municipal (PDM) de Itaguaí determina com destaque as atividades industriais e 
portuárias em suas políticas de desenvolvimento econômico. Da mesma forma, no ordenamento 
territorial, o PDM define um macrozoneamento específico para o Complexo Portuário, 
reconhecendo a relevância do equipamento nas dinâmicas de desenvolvimento e crescimento 
urbano do município.

• O PDM de Itaguaí vigente, aprovado em 2016, estabelece como zoneamento previsto para o 
entorno das instalações portuárias no município a Zona Industrial Predominante (ZIP), a qual 
engloba os usos indicados em seu título. Próxima à ZIP, tem-se a Vila Ilha da Madeira, uma 
comunidade residencial definida pelo zoneamento como Zona Especial da Ilha da Madeira 
(ZE-IM), onde é registrada a atividade de pesca artesanal e são previstas, além deste uso, a 
atividade turística e as áreas de proteção ambiental. Historicamente, a Baía de Sepetiba foi 
local de subsistência de ocupações ribeirinhas, totalizando sete comunidades pesqueiras 
nessa localidade, além da presença de morros com vegetação ainda densa e preservada em 
seu entorno. Assim, dada a diferença dos usos previstos para as porções territoriais vizinhas 
indicadas, mostra-se relevante a busca pela manutenção das condições necessárias aos usos 
portuário, de pesca artesanal e de preservação ambiental, a fim de evitar interferências negativas 
entre eles. 

• O Porto de Itaguaí possui, no interior de sua poligonal, localidades identificadas como 
comunidades de ocupação irregular. Essas ocupações, em virtude do caráter informal, por vezes 
adentram áreas de interesse portuário, interferindo diretamente nas atividades relacionadas ao 
funcionamento dos terminais e às suas estruturas. Dessa forma, destaca-se a necessidade de 
atenção com relação à interface entre esses usos incompatíveis e o desenvolvimento de soluções 
por parte das entidades representantes de ambos os contextos, como a prefeitura municipal e a 
CDRJ, que garantem o pleno funcionamento das instalações portuárias e assegurem a moradia 
das comunidades em questão.  

• A ferrovia de Itaguaí, administrada pela MRS, é um importante modal de transporte de cargas do 
Complexo Portuário de Itaguaí. Seu traçado atravessa o município ocasionando 15 passagens 
em nível com intersecções com a malha rodoviária e 35 passagens com intersecções com vias 
de pedestres. Esses cruzamentos ocasionam interferências diretas entre os fluxos urbanos e os 
fluxos de cargas portuárias. No sentido de minimizar as interferências, a MRS busca implementar 
projetos de infraestrutura nas comunidades do entorno, além de projetos educacionais em 
conjunto a estas, a fim de minimizar esses conflitos, destaca-se assim, o estímulo a essas práticas 
com o objetivo de neutralizar os conflitos verificados. 

A participação dos portos na atualização dos instrumentos de planejamento e gestão territorial 
do município, assim como de outras ações da prefeitura que estejam relacionadas à atividade 
portuária, tende a potencializar o desenvolvimento dos municípios e do Complexo Portuário.

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 as ações conjuntas entre o Poder 
Público Municipal e a Autoridade 
Portuária podem contribuir para 

essa integração.
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   GESTÃO PORTUÁRIA

A CDRJ é a Autoridade Portuária dos portos do Rio de Janeiro, Niterói, Itaguaí e Angra dos Reis. A 
companhia foi fundada a partir do Decreto-Lei nº 256, de 28 de fevereiro de 1967, em substituição à 
Administração do Porto de Itaguaí (APRJ), extinta pelo mesmo decreto. 

A CDRJ tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro e prazo de duração indeterminado. Seu objeto 
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 
formuladas pelo Ministério da Infraestrutura. 

No que diz respeito ao modelo de gestão portuária adotado pela CDRJ, ela não participa das 
operações portuárias, atuando somente através do controle e da gestão dessas operações. No cais 
público, 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 no Porto de Itaguaí pode ser caracterizado como landlord.

Quanto à exploração do espaço portuário, a Figura 23 e a Figura 24 apresentam os arrendamentos e 
as áreas arrendáveis do Porto de Itaguaí, respectivamente.
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Companhia Portuária 
Baia  de Sepetiba - CPBS

Companhia Siderúrgica 
Nacional - CSN

Sepetiba Tecon S.A. Island TGS III

Figura 23 – Localização dos contratos operacionais do Porto de Itaguaí
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line(2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Sobre as áreas ocupadas, foram feitas algumas considerações em visita técnica:

• A CSN solicitou a renovação antecipada do contrato.

• No que diz respeito à Global Operações Portuárias, a empresa atualmente explora a área do 
Terminal de Granéis Sólidos (TGS) III, por meio de um contrato de transição, cuja duração é de 
180 dias – com a possibilidade de firmar outros contratos de transição até que se conclua o 
processo licitatório da área, mediante o cumprimento das cláusulas contratuais e dos prazos 
estabelecidos. 

• Nenhum dos contratos vigentes no Porto de Itaguaí está sob judice. A empresa Global Operações 
Portuárias manifestou interesse em participar do certame licitatório da área do TGS III, com 
vistas à celebração de contrato de arrendamento, tendo doado um estudo de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental para a então Secretaria Nacional de Portos (SNP), para servir de base para 
a licitação, no âmbito do Programa Avançar Parcerias (PAP). 
 

Figura 24 – Áreas arrendáveis do Porto de Itaguaí
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações gerenciais 
utilizados pela Autoridade Portuária, a Figura 25 expõe o diagnóstico a respeito das características 
gerais observadas.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Ações de planejamento

Planejamento estratégico

Há um planejamento 

estratégico estruturado

Avaliação de desempenho

Não há um sistema de avaliação 

de desempenho implementado

Alinhamento com as políticas do setor

Há evidências de alinhamento entre 

o planejamento estratégico do Porto e 

os instrumentos de planejamento do 

setor portuário

Atuação comercial

Existência de departamento específico

Há um setor específico responsável

pela atuação comercial do Porto

Planejamento comercial

São realizadas ações esporádicas

de promoção comercial

Avaliação de desempenho

São utilizados alguns indicadores 

de desempenho comercial

Sistemas de informação

Sistemas de informação

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

Figura 25 – Análise dos instrumentos de planejamento existentes da CDRJ
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

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 juntos representam 70% dos funcionários.

• Observa-se que 97% dos colaboradores da CDRJ foram admitidos de forma efetiva. 

• 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 
colaboradores contratados 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.

• 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%.



81COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAGUAÍ

ANÁLISE 
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Itaguaí 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.

Complexo Portuário de Itaguaí,
Rio de Janeiro, Brasil
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Forças

Disponibilidade de terminais especializados com alta 
produtividade e capacidade de movimentação no Complexo 
Portuário.

Disponibilidade de áreas greenfield e brownfield para a 
ampliação de terminais existentes e o arrendamento de 
novos terminais no Porto de Itaguaí.

Instalações portuárias naturalmente abrigadas na Baía de 
Sepetiba. Calado operacional elevado no Complexo Portuário.

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

Condições favoráveis de processamento na portaria de 
acesso ao Terminal Ternium Brasil.

Construção de nova portaria de acesso à Área 1 do Sepetiba 
Tecon.

Perspectiva de construção de um viaduto de ligação entre as 
áreas 1 e 2 do Sepetiba Tecon.

Projeto de instalação de novas balanças no Tecar. Instalações portuárias com licenciamento regular perante 
ao órgão licenciador.

Presença de núcleo ambiental consolidado nos terminais 
arrendados e TUPs.

Programas de gerenciamento de riscos à saúde e segurança 
do trabalhador existentes na maioria das instalações do 
Complexo Portuário.

Baixo impacto da atividade portuária na área urbanizada do 
município de Itaguaí.

Legislação urbana que abrange e incentiva as atividades 
portuárias no município de Itaguaí.

Adoção do modelo de gestão portuária landlord pela CDRJ. Sistema Porto Sem Papel (PSP) 100% implantado na CDRJ.

Fraquezas

Comprimento insuficiente do trecho de cais destinado a 
contêineres no Sepetiba Tecon do Porto de Itaguaí.

Perspectiva de déficit de capacidade para a movimentação 
de produtos siderúrgicos e de contêineres no Porto de 
Itaguaí.

Perspectiva de déficit de capacidade para o embarque de 
minério de ferro no TIG.

Perspectiva de déficit de capacidade para a movimentação 
de produtos siderúrgicos, carvão mineral e outros minérios, 
metais e pedras no Terminal Ternium Brasil.

Perspectiva de déficit de capacidade de processamento na 
Portaria Principal do Porto de Itaguaí.

Dependência do Porto de Itaguaí em relação ao canal de 
acesso ao TIG.

Estacionamento irregular de caminhões no acostamento do 
Arco Metropolitano próximo à Portaria Principal do Porto 
de Itaguaí.

Condições desfavoráveis de infraestrutura nas vias internas 
do Porto de Itaguaí.

Condição de manutenção desfavorável nas linhas 
ferroviárias ativas, situadas dentro da poligonal do Porto 
Organizado.

Autoridade Portuária sem núcleo ambiental estruturado.

Porto Organizado de Itaguaí desprovido de Sistema de 
Gestão Ambiental Integrada de Meio Ambiente e de Saúde e 
Segurança do Trabalho (SGI).

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

PGRS do Porto de Itaguaí não aprovado pelo órgão 
licenciador e desatualizado.

Proximidade das instalações portuárias de Itaguaí com 
núcleos de comunidades ribeirinhas e irregulares.

Ausência de sistema de custeio implantado nos portos 
administrados pela CDRJ. Indicadores financeiros negativos.

Elevada dependência de capitais de terceiros (passivo 
exigível). Demonstrativos contábeis consolidados.

Alto grau de colaboradores aposentáveis na CDRJ.

Oportunidades

Área de influência do Complexo abrange alguns dos 
principais segmentos do comércio exterior brasileiro.

Elevação dos volumes operados a partir da perspectiva de 
movimentação de novas cargas.

Implantação de novas pistas de tráfego na BR-116 no trecho 
que percorre a Serra das Araras.

Complementação do trevo de acesso à Itaguaí no 
entroncamento da RJ-099 com a BR-101.

Existência de rota ferroviária de contêineres. Existência de projetos que visam mitigar os principais 
conflitos rodoferroviários nos acessos terrestres.

Existência de estrutura retroportuária de apoio às 
operações ferroviárias.

Investimentos vinculados à renovação do contrato de 
concessão ferroviária.

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

Plano de Mobilidade de Itaguaí em processo de elaboração.

Ameaças

Aumento da demanda pelo minério de ferro de maior teor 
de pureza.

Inexistência de projetos de ampliação da capacidade 
produtiva das indústrias siderúrgicas e de cimento, 
principais usuários do Complexo.

Condições desfavoráveis de trafegabilidade e perspectiva 
de déficit de capacidade em rodovias da hinterlândia do 
Complexo Portuário de Itaguaí.

Condições de insegurança e criminalidade e inexistência de 
alças de ligação com a BR-101 no Arco Metropolitano.

Condições desfavoráveis de infraestrutura em vias da 
hinterlândia e do entorno do Complexo Portuário de Itaguaí.

Presença de passagens em nível rodoferroviárias na área 
urbanizada do município de Itaguaí.

Perspectiva de saturação da capacidade do acesso 
ferroviário em 2060.

Conflitos gerados pela circulação de composições 
ferroviárias no município de Itaguaí.

Complexo Portuário inserido em uma área próxima a 
Unidades de Conservação (UC).

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

O ZEE/RJ não engloba definições para o uso portuário.
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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 
13, 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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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAGUAÍ

Item Descrição da ação Instalação 
portuária 

Status Responsável Prazo
recomendado

Melhorias operacionais

1
Fomento à operacionalização de 
todos os gates da Portaria Principal 
do Porto de Itaguaí

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ Imediato

2

Adoção de sistema de agendamento 
integrado no Porto de Itaguaí 
(PortoLog) com implantação de 
equipamentos para automatização 
dos gates de sua Portaria

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ 2 anos

3

Melhorias na infraestrutura e 
fomento à utilização do pátio para 
caminhões da CDRJ nas imediações 
do Porto de Itaguaí

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ 2 anos

4
Implantação de uma nova portaria 
de acesso à Área 1 do Sepetiba 
Tecon

Porto de 
Itaguaí Em andamento Sepetiba Tecon 2020

5
Monitoramento da capacidade de 
processamento das portarias do 
Complexo Portuário

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado CDRJ e terminais 
arrendados Ação contínua

6
Construção de um viaduto de 
ligação entre as áreas 1 e 2 do 
Sepetiba Tecon

Porto de 
Itaguaí Não iniciado Sepetiba Tecon 2025

7 Instalação de novas balanças no 
Tecar

Porto de 
Itaguaí Não iniciado Tecar 2020

8

Implementação do projeto de 
manutenção da infraestrutura das 
vias rodoviárias internas do Porto 
de Itaguaí

Porto de 
Itaguaí Iniciado CDRJ Imediato

Investimentos portuários  

9

Monitoramento da relação entre 
demanda e capacidade de cais para 
o embarque de minério de ferro no 
Complexo Portuário de Itaguaí

Complexo 
Portuário Não iniciado CDRJ e Ministério da 

Infraestrutura Médio prazo

10

Resolução do déficit de capacidade 
projetado para a movimentação de 
produtos siderúrgicos e contêineres 
no Porto de Itaguaí

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ

2030 para a 
armazenagem de 
contêineres e 2040 
para o embarque e 
o desembarque de 
produtos siderúrgicos e 
contêineres no cais

11

Resolução do déficit de capacidade 
projetado para a movimentação 
de produtos siderúrgicos, carvão 
mineral e minérios, metais e pedras 
no Terminal Ternium Brasil

Terminal 
Ternium Brasil Não iniciado Terminal Ternium Brasil

2025 para o embarque 
de produtos 
siderúrgicos e 2030 
para o desembarque 
de carvão mineral e 
outros minérios, metais 
e pedras

Acessos ao Complexo Portuário

12
Elaboração de estudo para 
otimização do acesso aquaviário ao 
Complexo Portuário de Itaguaí

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado CDRJ Curto prazo

13

Execução do projeto de implantação 
de novas pistas de tráfego na BR-
116 no trecho que percorre a Serra 
das Araras

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado CCR NovaDutra, ANTT e 
Governo Federal 2021

PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAGUAÍ

Item Descrição da ação Instalação 
portuária 

Status Responsável Prazo
recomendado

14

Realização das obras de 
complementação do trevo de 
acesso a Itaguaí no entroncamento 
da RJ-099 com a BR-101

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado DNIT 2019

15

Execução das obras de 
implantação de alças de ligação 
no entroncamento do Arco 
Metropolitano com a BR-101

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado DER-RJ e DNIT Imediato

16
Fomento à realização de melhorias 
inerentes às condições de segurança 
no Arco Metropolitano

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado

DNIT e Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. À CDRJ, 
cabe verificar o andamento 
da ação

Imediato

17

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

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado

DNIT e Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. À CDRJ, 
cabe verificar o andamento 
da ação

Imediato

18

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

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado

CDRJ, DNIT, DER/RJ, 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, Prefeitura de 
Itaguaí e Prefeitura do Rio 
de Janeiro

Imediato

19

Aprimoramento das sinalizações 
horizontal e vertical na passagem 
em nível rodoferroviária situada no 
Porto de Itaguaí

Porto de 
Itaguaí Não iniciado MRS e CDRJ Imediato

20 Fomento à implementação do 
projeto ferroviário no Tecar

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CSN e CDRJ A ser definido pela CSN 

e CDRJ

21

Elaboração de um plano de 
manutenção corretiva e preventiva 
das linhas ferroviárias internas do 
Porto Organizado

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ, Sepetiba Tecon e 

MRS Ação contínua

22

Elaboração de estudos para antever 
limitações na capacidade de 
atendimento à demanda do acesso 
ferroviário

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado CDRJ, ANTT e MRS Ação contínua

Gestão portuária

23 Implantação de uma sistemática de 
custeio da Autoridade Portuária

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ 1 ano

24
Elaboração de um Plano de Ações 
para reequilibrar receitas e gastos 
da CDRJ

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ 1 ano

25 Elaboração de relatórios contábeis 
individuais

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ 3 anos

26

Fomento à utilização das áreas 
arrendáveis para a ampliação das 
operações portuárias no Porto de 
Itaguaí

Porto de 
Itaguaí Em andamento CDRJ e Ministério da 

Infraestrutura Curto prazo

27 Renovação do quadro funcional da 
CDRJ

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ 2 anos
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAGUAÍ

Item Descrição da ação Instalação 
portuária 

Status Responsável Prazo
recomendado

Meio ambiente

28

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

Porto de 
Itaguaí Não iniciado CDRJ Ação contínua

29
Implantação do Sistema de Gestão 
Integrada (SGI) de Meio Ambiente e 
de Saúde e Segurança do Trabalho

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado CDRJ, Tecar e TUP Nuclep Ação contínua

30

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

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Iniciado CDRJ, terminais 
arrendados, TUPs e Inea Ação contínua

31
Atualização do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) do Porto de Itaguaí

Porto 
Organizado de 
Itaguaí

Não iniciado CDRJ 2 anos

32
Fomento a parcerias entre CDRJ, 
TUPs e órgãos gestores de Unidades 
de Conservação (UC)

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado CDRJ, TUPs, Prefeitura de 
Itaguaí e Inea Ação contínua

33 Fortalecimento do diálogo com 
órgão licenciador

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado CDRJ, terminais 
arrendados, TUPs e Inea Ação contínua

34
Manutenção das ações relativas 
ao controle de fauna sinantrópica 
nociva

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Iniciado CDRJ, terminais 
arrendados, TUPs e Inea Ação contínua

Porto-cidade

35

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

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Não iniciado

CDRJ, TUPs, arrendatários, 
MRS, Prefeitura Municipal 
de Itaguaí e Governo do 
Estado do Rio de Janeiro

Imediato

36
Fomento e participação no 
processo de elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana de Itaguaí

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Iniciado
CDRJ, Prefeitura Municipal 
de Itaguaí, TUPs e 
arrendatários

Imediato

37

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

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Iniciado CDRJ, arrendatários e TUPs Ação contínua

38

Fomento à resolução do 
crescimento das ocupações 
irregulares às margens das vias de 
acesso ao TUP Nuclep

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Iniciado
CDRJ, TUP Nuclep, 
Prefeitura de Itaguaí, 
Ministério Público e SPU

Ação contínua

39 Fomento à mitigação de passagens 
em nível rodoferroviárias

Complexo 
Portuário de 
Itaguaí

Em andamento
MRS e Prefeitura 
Municipal de Itaguaí, com 
acompanhamento da CDRJ

Curto prazo

Tabela 13 – Plano de ações do Complexo Portuário de Itaguaí
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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