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INTRODUÇÃO
O Plano Mestre do Complexo Portuário de Estrela é uma iniciativa do
Ministério da Infraestrutura (MInfra), no âmbito da estruturação do
planejamento portuário, ensejado pela Lei nº 12.815/2013 (BRASIL,
2013 b) e pela Portaria SEP/PR nº 3, de 7 de janeiro de 2014 , cujo
objetivo é estabelecer a diretriz de desenvolvimento dos complexos
portuários brasileiros (BRASIL, 2014c).
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Estrela
é proporcionar ao Setor Portuário Nacional uma visão estratégica a
respeito do desenvolvimento do Complexo Portuário ao longo dos
próximos anos. Tendo em vista que não há movimentação portuária
registrada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)
para o Porto de Estrela desde 2014, que sua estrutura está inoperante
e que há uma indefinição acerca do futuro do terminal, foi requerida
pelos gestores do Termo de Execução Descentralizada (TED) a partir de
nota técnica, a atualização simplificada do Plano Mestre do Complexo
Portuário de Estrela, que apresenta um formato predominantemente
de diagnóstico do que de prognóstico, e, em consequência, não há
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Plano de Ações estruturado.
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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.
Identificação de potenciais volumes futuros para o Complexo Portuário.
Análise estratégica dos principais aspectos de todas as áreas temáticas abordadas no estudo,
visando nortear futuras ações e investimentos direcionados ao Porto Fluvial de Estrela.

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

•
•

•
•
•
•
•
•

Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre, além de uma
breve caracterização acerca do Complexo Portuário em estudo, a fim de situar o leitor sobre as
análises que são expostas ao longo do relatório e as estruturas avaliadas.
Caracterização da movimentação e de potenciais cargas: apresenta uma visão geral
acerca do perfil das movimentações do Complexo Portuário de Estrela, indicando os volumes
movimentados e exibindo os dados por carga, considerando o período de 2010 a 2014. Além
disso, são apresentadas as cargas potenciais para o Complexo Portuário, a partir de análises da
sua área de influência e informações obtidas em visita técnica.
Infraestrutura portuária: consiste na apresentação das informações cadastrais acerca da
infraestrutura da instalação portuária que compõe o Complexo Portuário de Estrela, abrangendo
análises sobre estruturas de acostagem, equipamentos portuários e áreas de armazenagem.
Acesso aquaviário: nesse capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso ao Complexo
Portuário de Estrela e do Sistema Hidroviário Interior do estado do Rio Grande do Sul, com ênfase
nas principais regras de tráfego e limitações do acesso aquaviário. São abordados também os
estudos e projetos de modernização e desenvolvimento para o canal de acesso.
Acesso terrestre: abrange, além da divisão modal, 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, considerando as especificidades de cada modal.
Análise dos aspectos ambientais: a seção tem como propósito caracterizar a situação ambiental
do Complexo Portuário, considerando o meio em que está inserido.
Análise da relação porto-cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica de como o
porto está inserido no contexto urbano, ambiental, social e econômico do município onde está
localizado, demonstrando a integração do porto no planejamento territorial, além de identificar
os diferentes conflitos que possam existir no cenário futuro.
Gestão administrativa do Porto Fluvial de Estrela: contempla a análise sobre o histórico de
vinculação do Porto e avalia também a exploração do espaço.
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•
•

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 ao ambiente competitivo em que se encontra inserido.
Plano de ações: apresenta as linhas gerais que devem ser seguidas visando a retomada da
exploração da estrutura.

O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo Portuário de
Estrela, compreende uma visão objetiva dos principais resultados alcançados pelas análises realizadas.
O documento está organizado da seguinte forma:

•
•
•
•

Introdução: compreende uma breve caracterização do estudo e seus objetivos, bem como
uma orientação quanto à organização do conteúdo que compõe o Plano Mestre do Complexo
Portuário e apresenta a estrutura do Porto Fluvial de Estrela.
Complexo Portuário: compreende as principais conclusões a respeito das análises desenvolvidas
ao longo do Plano Mestre, com o objetivo de destacar os principais gargalos ao desenvolvimento
do Complexo Portuário analisado.
Análise estratégica: apresenta a matriz SWOT (do inglês – Strenghts, Weaknesses, Opportunities,
Threats), que sumariza os aspectos mais relevantes do Complexo Portuário quanto às suas forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças.
Plano de Ações: apresenta as linhas gerais que devem ser seguidas visando a retomada da
exploração da estrutura.

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

1 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: http://infraestrutura.gov.br/planejamento-portu%C3%A1rio/113-politica-eplanejamento-de-transportes/5426-planos-mestres.html.
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O COMPLEXO
PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Estrela é composto pelo
Porto Fluvial de Estrela, cuja administração encontrase, atualmente, sob responsabilidade da União. Com a
revogação do decreto que definia a poligonal portuária em
5 de julho de 2019, a figura do Porto Organizado foi extinta.
A Figura 1 apresenta a localização do Complexo.
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Figura 1 – Localização do Complexo Portuário de Estrela
Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em relação às infraestruturas de acostagem e armazenagem, a Tabela 1 e a Figura 2 apresentam um
resumo com as principais características de tais aspectos para o Porto de Estrela.
Instalação portuária

Infraestrutura de acostagem

Infraestrutura de armazenagem
Retroárea composta por:

Porto Fluvial de Estrela

Cais corrido de 585 m de extensão, com
profundidade de 3,5 m e seis berços de atracação,
com calado máximo autorizado de 2,5 m.

•

dois armazéns para trigo e farelo de soja e um
armazém para carga geral;

•

um pátio para contêineres;

•

silos verticais para trigo.

Tabela 1 – Resumo das infraestruturas de acostagem e armazenagem do Complexo Portuário de Estrela
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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1. Armazém graneleiro 1
2. Armazém graneleiro 2
3. Armazém carga geral

Figura 2 – Infraestrutura portuária do Porto Fluvial de Estrela
Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O Porto possui equipamentos portuários destinados à movimentação de contêineres, grãos e farelos,
bem como uma estrutura para o embarque de granéis líquidos. No entanto, devido à interrupção das
operações no Porto, são necessárias vistorias técnicas dos sistemas a fim de atestar os estados de
conservação destes equipamentos.

Complexo Portuário de Estrela
Rio Grande do Sul, Brasil
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HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO
E CARGAS POTENCIAIS
O Complexo Portuário de Estrela apresenta registros de movimentação de cargas até
o ano de 2014 (ANTAQ, 2018). Assim, em razão da indisponibilidade das informações
necessárias à realização das análises contempladas no Relatório de Metodologia
dos Planos Mestres, as informações relativas à demanda do Complexo Portuário são
referentes apenas ao período observado, que contempla os anos entre 2010 e 2014.
Desse modo, também não foram estimados cenários de demanda para as cargas do
Complexo, apenas indicadas cargas com potencial de movimentação pelo terminal.
Salienta-se que a viabilização desses volumes condiciona-se a aspectos como a
necessidade de realização de esforços do ponto de vista comercial das autoridades
competentes, destinados à atração de cargas ao Complexo Portuário de Estrela.
Nesse sentido, o presente documento traz indicativos de cargas com potencial de
movimentação pelo Complexo.

Complexo Portuário de Estrela
Rio Grande do Sul, Brasil
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HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO
Na presente seção é realizada uma análise do perfil da movimentação de cargas do Complexo
Portuário de Estrela, compreendendo o período de 2010 a 2014. O Gráfico 1 apresenta o histórico de
movimentação do Complexo de acordo com as cargas operadas.
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Gráfico 1 – Histórico de movimentação do Porto Fluvial de Estrela entre 2010 e 2014
Fonte: ANTAQ (2018) e Brasil (2014b ). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No período de análise, a areia foi a carga de maior movimentação no Complexo, cujas operações
representaram 89% do total movimentado nos anos observados. A carga refere-se a desembarques com
origem na área de extração mineral do Rio Jacuí, sendo então encaminhada pelo modal rodoviário para
seus destinos finais (BRASIL, 2014b).
A segunda carga de maior movimentação nesse período foi o grão de soja. A movimentação do produto
no Porto Fluvial de Estrela era constituída por embarques com destino ao Porto do Rio Grande e tinha
como principal origem as regiões de cultivo do norte do estado do RS. Foram registrados também
volumes de farelo de soja, correspondentes em grande medida à produção da empresa Camera
Agroalimentos S.A., que possuía no município de Estrela uma fábrica de óleos e farelos vegetais, a qual
atualmente se encontra inativa (ABIOVE, 2019).
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Além dessas cargas, houve a movimentação de fertilizantes no Porto Fluvial de Estrela, que
correspondiam principalmente aos volumes operados pela Yara Brasil através do Porto do Rio Grande e
destinavam-se ao suprimento da demanda dos agricultores da região do Vale do Taquari (BRASIL, 2014b).
Atualmente, esse transporte ocorre pelo modal rodoviário (PORTAL DO VALE DO TAQUARI, 2017).

CARGAS POTENCIAIS
Dentre as cargas definidas como potenciais no Complexo Portuário de Estrela, consideraram-se
produtos demandados ou produzidos em sua área de influência, bem como as mercadorias indicadas
em visitas técnicas ao Cluster Portuário do Rio Grande do Sul. A área de influência selecionada engloba
as regiões do Vale do Taquari (onde o Complexo está situado), Vale do Rio Pardo e Serra (em razão
da proximidade destas com o Complexo), de acordo com a classificação de Conselhos Regionais de
Desenvolvimento (Coredes). A área de abrangência dessas regiões é apresentada na Figura 3.

Área de influência do Complexo Portuário de Estrela

Complexo Portuário
de Estrela

LEGENDA
Serra
Vale do Rio Pardo
Vale do Taquari
Figura 3 – Área de influência do Complexo Portuário de Estrela
Fonte: Feix, Leusin Júnior e Agranonik (2017 ). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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De acordo com informações obtidas em visitas técnicas ao Cluster do Rio Grande do Sul, as cargas
potenciais para o Complexo Portuário de Estrela são:

•
•
•
•

Produtos alimentícios e bebidas
Fumo
Móveis
Grãos.

Além das mercadorias anteriormente mencionadas, analisando o perfil dos estabelecimentos
localizados nos Coredes próximos ao Complexo, bem como o perfil de importação e exportação destes,
destacam-se as seguintes mercadorias:

•
•
•

Máquinas e equipamentos
Produtos têxteis
Farelo de soja.

Os municípios dos Coredes do Vale do Taquari, Serra e do Vale do Rio Pardo, situados nas proximidades
do Complexo Portuário, concentravam, no ano de 2017, cerca de 20% do total de estabelecimentos
do estado do Rio Grande do Sul (BRASIL, [2019]). Os principais segmentos presentes são: indústrias,
beneficiamento de madeira, têxtil e calçadista e o de produção de alimentos.
No tocante ao comércio exterior, observa-se que
predomina também, principalmente com relação
às exportações, a comercialização dos grupos
de produtos anteriormente indicados, sendo as
importações compostas principalmente por insumos
para as indústrias locais. Assim, no ano de 2018,
os principais produtos exportados pelos Coredes
selecionados foram fumos e cigarros, produtos
alimentícios, madeiras e móveis e farelo de soja,
os quais tiveram participação relativa de 23%, 16%
e 15% e 11% no total, respectivamente (COMEX
STAT, 2019). Em termos de importações, a região
concentrou os desembarques nos produtos químicos,
derivados de petróleo, produtos alimentícios e
siderúrgicos, grupos que totalizaram cerca de 63%
das importações (COMEX STAT, 2019).

A atividade agropecuária é
responsável por parcela substancial
da produção do Vale do Taquari
(PORTAL DO VALE DO TAQUARI, c2019).
Em termos de relevância estadual, a
região representa 28% da produção
de aves do Rio Grande do Sul, 15% da
produção de suínos e 8% da produção
leiteira (CODEVAT, 2018 ).
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As principais atividades industriais da região concentram-se principalmente no Corede Serra,
com destaque para o setor metalmecânico e automobilístico atuantes principalmente na
produção de peças, caminhões e ônibus.
Com relação ao segmento alimentício, na região dos Coredes analisados, o maior número de
estabelecimentos refere-se à fabricação de alimentos em geral, destacando-se também as indústrias
de carnes e leite, bem como as de bebidas e ração animal (BRASIL, [2019]) A região analisada possui
cerca de 60% dos estabelecimentos que atuam na produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas
do estado, 21% das unidades relacionadas à produção de carnes e 15% referentes à fabricação de
laticínios (BRASIL, [2019]).
Além do potencial do Complexo para a distribuição a outros mercados dessas cargas, as atividades de
avicultura e suinocultura nos entornos do Complexo Portuário de Estrela representam uma demanda
substancial por ração animal na região (FEIX, 2016).
No que diz respeito à cultura do fumo, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de fumo em folha
do Brasil. As atividades de cultivo, transformação e beneficiamento do produto concentram-se
principalmente na região central do estado, com destaque para o Vale do Rio Pardo (BRASIL, [2019]).
Assim, observa-se de modo geral que o perfil das mercadorias com potencial de movimentação no
Complexo Portuário de Estrela é composto por granéis sólidos e produtos conteinerizados. Portanto,
a viabilidade dessas cargas está associada, para além dos aspectos produtivos da área de influência,
também à existência de condições operacionais e de logísticas adequadas para o seu transporte,
principalmente no que se refere à infraestrutura e ao acesso aquaviário.

21

COMPLEXO PORTUÁRIO DE ESTRELA

Complexo Portuário de Estrela
Rio Grande do Sul, Brasil

22

SUMÁRIO EXECUTIVO

RESULTADOS RELEVANTES
O Plano Mestre do Complexo Portuário de Estrela também se dedicou a analisar os
acessos terrestres e aquaviário, o meio ambiente, a interação porto-cidade e a gestão
administrativa do Porto de Estrela.

Complexo Portuário de Estrela
Rio Grande do Sul, Brasil
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ACESSO AQUAVIÁRIO
O acesso ao Complexo Portuário de Estrela se dá pelo Rio Taquari, o qual é navegável por
embarcações autopropulsadas no trecho compreendido entre sua foz (próximo ao município de
Triunfo) e a cidade de Estrela, contabilizando, aproximadamente, 87 km de extensão (BRASIL, 2015).
Nesse segmento foram realizadas intervenções que melhoraram as condições de navegação ao longo
do tempo, entre elas cita-se a realização de dragagens e derrocamento para alargamento do canal de
navegação e a construção de uma barragem com eclusa.
A Barragem de Bom Retiro, situada no município de Bom Retiro do Sul (PK 121), iniciou suas operações
em 1977 e possui um barramento formado por seis comportas duplas do tipo vagão, com 17 m de
largura cada (RIO GRANDE DO SUL, 2012). Na margem esquerda está implantada a eclusa cujas
dimensões são: 17 m de largura, 120 m de comprimento, 3,5 m de profundidade mínima e 3,2 m de
calado máximo, que alcança um desnível máximo de 11,8 m (BRASIL, 2013a).
De acordo com o Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH) (ANTAQ, 2013), o Plano Hidroviário
Estratégico (PHE) (BRASIL, 2013a) e o Plano de Bacia Taquari-Antas (RIO GRANDE DO SUL, 2012), o Rio
Taquari pode ser dividido em trechos que possuem características distintas:

•
•

•
•

Da foz à cidade de Taquari: excelentes condições para navegação, com extensão de
aproximadamente 31 km e calado de 2,5 m.
De Taquari à Barragem de Bom Retiro do Sul: segmento que possui cerca de 34 km de extensão
e que apresenta algumas restrições à navegação, principalmente em períodos de águas baixas.
Nesse local existem pontos com largura de 30 m e a sinuosidade dificulta o trânsito de embarcações
carregadas no período noturno. O segmento localizado nos 10 km a jusante da barragem é o mais
crítico, devido às baixas profundidades e ao afloramento de pedrais e bancos de areia.
De Bom Retiro do Sul ao Porto de Estrela: trecho com 22 km de extensão com boas condições
de navegação em função da construção da barragem e calado de 3,2 metros.
Do Porto de Estrela para montante: a navegação ocorre apenas em épocas de cheia e com
restrições. O Rio Taquari torna-se mais sinuoso e com maior declividade, além de existirem muito
bancos de areia e erosões de margens (BRASIL, 2013a).

O período de águas altas do Rio Taquari ocorre entre junho e outubro e o período de águas baixas vai
de dezembro a abril (BRASIL, 2013a). De acordo com o diagnóstico da situação atual do Plano Estadual
de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul (PELT-RS) (RIO GRANDE DO SUL, 2014 ), o Calado Máximo
Recomendado (CMR) é reduzido para 2 m em certos trechos devido à falta de manutenções (dragagens)
sobre o assoreamento natural. Por isso, as Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial de Porto Alegre
(NPCP-CFPA) recomendam que a navegação comercial nos rios Jacuí e Taquari e também no Lago
Guaíba seja realizada por tripulação com pleno conhecimento do local (BRASIL, 2015).
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A Figura 4 apresenta a configuração do acesso ao Porto Fluvial de Estrela.
N
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SC
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Rio Taquari

Taquari

São Jerônimo

Rio Jacuí

Porto de Porto Alegre

16 km
LEGENDA
Cidade

Hidrovias

Eclusa

Figura 4 – Acesso aquaviário do Complexo Portuário de Estrela
Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

ACESSOS TERRESTRES
Em relação ao Complexo Portuário de Estrela, destaca-se que o Porto Fluvial de Estrela foi concebido
para ser uma instalação portuária que permitisse a intermodalidade entre os fluxos de transporte, haja
vista a interligação proporcionada pela instalação portuária com os modais de transporte terrestres
(rodovia e ferrovia) e com o modal hidroviário (RIO GRANDE DO SUL, 2018).

ACESSO RODOVIÁRIO
HINTERLÂNDIA
A hinterlândia do Porto Fluvial de Estrela é composta pelas rodovias BR-386, RSC-287, RSC-453 e
ERS-130. Foi realizada uma análise dos níveis de serviço utilizando a metodologia do HCM (do inglês –
Highway Capacity Manual) (TRB, 2010). Os resultados da simulação para o cenário atual estão expostos
na Figura 16. Por sua vez, a Figura 5 apresenta os níveis de serviço (LOS) (do inglês – Level of Service)
para os segmentos da hinterlândia, considerando os anos 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Fonte: ANTAQ (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

•

•
•

•

BR- 386: verifica-se que a rodovia tende a manter condições de trafegabilidade satisfatórias nos
segmentos já duplicados – entre Estrela e Tabaí (Trecho 2) – ao longo dos horizontes analisados,
exceto no segmento próximo ao entroncamento da rodovia com a RSC-453 em Estrela, para o
qual foi apontado o LOS F em meados de 2060. Por outro lado, nos segmentos com infraestrutura
em pista simples (Trecho 1), nota-se que o LOS F poderá ser registrado nas imediações urbanas de
Lajeado nas proximidades de 2020, indicando a ocorrência de congestionamentos na região.
RSC-287: poderá apresentar indícios de instabilidade nas proximidades de 2025, haja vista o LOS
D resultante da análise. Após esse período, até as proximidades de 2045, percebe-se que o volume
de veículos poderá estar próximo da capacidade viária dos segmentos (LOS E).
RSC-453: condições de trafegabilidade tendem a permanecer estáveis até 2045, com exceção
dos segmentos próximos ao entroncamento da rodovia com a BR-386, em Lajeado, os quais
já apresentam LOS E no cenário atual, permanecendo assim até o último horizonte analisado.
Contudo, em meados de 2060, os segmentos compreendidos entre os municípios de Lajeado e
Venâncio Aires poderão registrar indícios de instabilidade, tendo em vista o LOS D apontado.
ERS-130: estima-se um cenário de boas condições de trafegabilidade até as proximidades de
2045. No entanto, em meados de 2060, a rodovia poderá apresentar sinais de instabilidade,
conforme o LOS D registrado para os seus segmentos.
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Tendo em vista as obras de duplicação previstas para a BR-386 e a RSC-287, as quais modificarão a
infraestrutura atual das rodovias e propiciarão melhores condições de trafegabilidade aos segmentos
analisados, aferiu-se o nível de serviço para os trechos contemplados nos projetos, admitindo-se a
implantação de uma nova faixa de tráfego em ambos os sentidos, com base nos prazos estimados para
os projetos. A Figura 7 exibe os resultados obtidos.
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capacidade. Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Nota-se que, quando finalizadas, as obras de duplicação representarão um notável alívio
à potencial demanda de tráfego projetada para os trechos em análise, de acordo com os
melhores níveis de serviço encontrados.

L
S

28

SUMÁRIO EXECUTIVO

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.
A Figura 8 mostra as regiões consideradas na análise dos entornos.
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Av. Augusto Frederico Markus
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Segmentos pertencentes à hinterlândia

Figura 8 – Vias do entorno do Porto Fluvial de Estrela
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2019) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Com exceção da BR-386, observa-se que, em sua maioria, as vias analisadas se encontram com estado de
conservação do pavimento regular e das sinalizações variando de regular a ruim. Nos trechos avaliados, a
pavimentação apresenta irregularidades, como fissuras e buracos, e as sinalizações horizontais mostram-se
desgastadas ou são inexistentes, assim como as sinalizações indicativas de velocidade máxima permitida.
Acerca de gargalos nas vias do entorno portuário, tendo em vista que o Porto Fluvial de Estrela se
encontra inoperante, não foram verificados pontos críticos. Todavia, destaca-se a existência de passagens
em nível rodoferroviárias que devem ser monitoradas com a retomada das operações portuárias.
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Com relação ao nível de serviço, foi calculado o LOS para o segmento da BR-386 entre os municípios de
Estrela e Lajeado, conforme apresentado na Figura 9.
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Figura 9 – LOS dos acessos rodoviários: entorno do Porto Fluvial de Estrela
Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No cenário atual, identifica-se que a infraestrutura em pista duplicada influencia positivamente a
fluidez do tráfego na região, apesar da considerável demanda de veículos que transita pelo local.
Para o cenário futuro, de acordo com o Estudo de Tráfego elaborado pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT, [2016]) para a concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS), o segmento da BR-386
pertencente ao entorno do Porto Fluvial de Estrela terá uma terceira faixa acrescida à infraestrutura da
via, em ambos os sentidos do tráfego, em 2023. A Figura 10 apresenta os resultados do LOS com a obra
concluída, evidenciando a melhoria nas condições de tráfego a partir dessa intervenção.
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Figura 10 – LOS do segmento da BR-386 no entorno do Porto Fluvial de Estrela, considerando o acréscimo de terceira faixa com a conclusão
das obras de duplicação a partir dos horizontes previstos em projeto
Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

ACESSO FERROVIÁRIO
De maneira geral, no âmbito dos acessos terrestres, o modal ferroviário representa uma opção eficiente
para o escoamento das cargas, sobretudo quando está associado a fluxos de transporte de grandes
volumes e percursos de longas distâncias.
No entanto, no caso específico do Complexo Portuário de Estrela, a malha férrea associada ao
Porto Fluvial de Estrela, concessionada à Rumo Malha Sul (RMS), não apresenta movimentação
de cargas com origem ou destino à instalação portuária desde 2014 (ANTT, 2019 ).
A malha ferroviária sob concessão da RMS possui 7.223 km de extensão, interligando os estados do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. Mais especificamente no RS, dos
3.040 km de extensão sob responsabilidade da RMS, apenas 2.012 km estão em operação na
situação atual, conforme pode ser observado na Figura 11 (ANTT, [2019?]).
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Figura 11 – Malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Estrela
Fonte: ANTT ([2019 ?]) e Google Earth (2019). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

No que diz respeito ao Complexo Portuário de Estrela, a Figura 12 apresenta a linha férrea Ramal de
Estrela, situada entre os pátios ferroviários de Corvo (NOR) e Estrela (NES), a qual permite o acesso
ferroviário ao Porto Fluvial de Estrela, assim como ao Terminal da Camera Agroalimentos S.A. A
partir do pátio ferroviário de Corvo (NOR), em direção ao pátio ferroviário de Estrela (NES), dentro
do município de Colinas (RS), o Ramal de Estrela apresenta sete Passagens de Nível (PN) situadas,
sobretudo, em cruzamentos com estradas rurais, nas proximidades de áreas agrícolas. No cenário atual,
em virtude da ausência de transporte ferroviário de cargas na situação atual, as PNs elencadas não
representam um aspecto restritivo à mobilidade urbana no município de Estrela.
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Figura 12 – Conexão ferroviária no entorno do Porto Fluvial de Estrela
Fonte: ANTT ([2019?]) e Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em uma eventual retomada das operações, os representantes da Prefeitura Municipal de Estrela
indicaram a necessidade de realizar uma limpeza no Ramal de Estrela, situado dentro do município,
além da necessidade de substituição de alguns dormentes.

MEIO AMBIENTE
A análise de meio ambiente do Porto Fluvial de Estrela visou apresentar características físicas e bióticas
do entorno do Complexo Portuário de Estrela, mostrando um panorama ambiental da região em
que o Porto está situado. Os aspectos ambientais observados na região do Porto Fluvial de Estrela
mostram que este encontra-se próximo às Unidades de Conservação (UCs) Parque Municipal da Lagoa
e Parque Municipal Moinhos D’Água, e no seu entorno há presença de mata ciliar. As matas ciliares são
importantes para impedir o assoreamento dos rios, para auxiliar na manutenção da qualidade das
águas do corpo hídrico, impedindo a introdução de resíduos e poluentes.
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O Plano de Bacia Taquari-Antas apontou que a região do Baixo Taquari, onde está localizado o Porto
Fluvial de Estrela, apresenta baixa qualidade da água, com usos indicados apenas de navegação
e harmonização paisagística (RIO GRANDE DO SUL, 2012). Apesar disso, o referido Plano de Bacia
estabeleceu metas para melhorar a classificação do rio, mediante iniciativas como o Projeto Corredor
Ecológico do Rio Taquari (RIO GRANDE DO SUL, 2012). Foi apontado também que, além dos desafios
com a qualidade da água, a Bacia do Rio Taquari-Antas enfrenta a introdução da espécie invasora
Limnoperna fortunei (mexilhão-dourado), que pode ter sido introduzida no meio por incrustação em
embarcações que navegaram na região do Guaíba. A introdução da espécie na região foi favorecida
devido às semelhanças nas características ambientais entre o hábitat natural da espécie invasora e
o ambiente no qual houve sua dispersão, à ausência de organismos competidores, predadores ou
parasitas e à disponibilidade de substratos para sua sobrevivência.
O Complexo Portuário de Estrela está inserido em uma região suscetível às inundações, em decorrência
de fatores naturais, urbanização, ocupação de planícies de inundação e intensas precipitações na Bacia
do Rio Taquari. A ocorrência de inundações gera inconvenientes ambientais, urbanísticos, sociais e
econômicos na região, exigindo a implementação de ações preventivas e respostas, para que, assim,
diminuam-se os prejuízos. Nesse sentido, o município de Estrela se destaca pela legislação de seu Plano
Diretor que restringe a ocupação e construções abaixo de determinadas cotas, estabelecidas em um
zoneamento de inundações. Outra iniciativa relevante é o Sistema de Previsão e Alerta de Enchentes do
Vale do Taquari (SPAE), que consiste na utilização de modelos matemáticos para estimar o nível do Rio
Taquari, promovendo previsões com precisão e antecedência adequada.
Por fim, cabe mencionar também que o licenciamento ambiental é um instrumento que
regulamenta atividades com potencial poluidor. Apesar de não ter sido identificada a
operação no Porto Fluvial de Estrela, é importante que a retomada das atividades seja
planejada considerando a sustentabilidade das suas ações, além da regularização diante da
legislação ambiental.

PORTO-CIDADE
A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com sua orla está intimamente ligada ao papel
histórico de seus portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular, seja por questões
relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e econômico ou pelos valores associados à
comunidade local. A análise da relação porto-cidade do Complexo Portuário de Estrela abrange o
território do município de Estrela.

•

O Plano Diretor Municipal (PDM) é estabelecido no contexto urbano brasileiro como o mais
importante instrumento de regulação do desenvolvimento da cidade no Brasil. Tendo em
vista a análise do diagnóstico, foi verificado que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
de Estrela (PDDIE) do município de Estrela, datado de 10 de outubro de 2006. Para atender à
previsão e atualização deste documento de dez em dez anos é relevante que haja a sua revisão.
Considerando o papel dessa legislação para a organização dos usos e fluxos no contexto da
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cidade, o PDM torna-se importante também para a melhoria da interação entre o contexto e
a atividade portuária, visto que o Porto está inserido em um território com diferentes tipos de
zoneamento, a saber, Área Especial de Interesse Ambiental (AEIA), Zona Industrial (ZI), Área
Especial de Interesse Social (AEIS) e Zona Residencial (ZR). Sendo o desenvolvimento do PDM
um processo participativo previsto pela Lei nº 10.257 (BRASIL, 2001), denominada Estatuto da
Cidade, além da atualização, é importante abranger a atividade portuária na sua concepção,
fazendo-se necessária a participação dos futuros envolvidos na atividade de operação da área
nesse processo, de forma que busque a integração de seus interesses na futura legislação a
ser implementada. A construção conjunta do PDM é o melhor meio de obter informações que
retratem a realidade local e permitam sua utilização com eficiência.

•

•

•

A área em que se encontra o Porto Fluvial de Estrela possui em seu entorno ocupações
majoritariamente residenciais e unifamiliares. Tal condição exige atenção, já que essa
proximidade pode acarretar uma situação de conflito de usos, tendo em vista que as operações
portuárias podem propiciar condições de ruídos, suspensão de material particulado, entre outros
possíveis impactos.
O Porto Fluvial de Estrela encontra-se em uma área definida pelo PDDIE como de Interesse
Ambiental. Essa definição mostra-se em conflito com o uso portuário existente no local desde
a década de 1970. De fato, a área possui, naturalmente e em decorrência de sua geografia,
limitações ambientais. Porém, essa característica é comum em áreas portuárias que dependem
do acesso direto aos rios e mares para suas atividades. É essencial, portanto, que a integração
entre os envolvidos na atividade portuária, Poder Público e população, na elaboração de
instrumentos de planejamento, defina, de forma realista, quais espaços à borda d’água serão
destinados à atividade portuária e quais serão voltados à preservação ambiental. Essas
definições contribuem tanto para a atração de investimentos e desenvolvimento local quanto
para a segurança e proteção real das áreas ambientais, que possuem restrições às novas
construções, bem como para os usos que possam impactar o meio ambiente. Além disso, o Plano
de Mobilidade Urbana (PlanMob) do município demonstra um interesse de exploração desta área
a partir de seu potencial ambiental, prevendo uma porção da rede cicloviária, passando por esta
área do município. Destaca-se a importância de concordância dos instrumentos de planejamento
urbano do município de Estrela com os interesses de desenvolvimento econômico, de forma que
possa haver um fortalecimento de ambos de forma correspondente.
O PlanMob de Estrela indica de forma específica a regulamentação do trânsito de cargas na
cidade. Tais determinações demonstram-se como instrumentos vantajosos de organização dos
fluxos viários no município, tendo em vista a localização da BR-386, que perpassa o município,
bem como a possibilidade futura de retomada da atividade portuária.
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 e são fatores que
devem ser considerados na retomada das operações do Porto Fluvial de Estrela.
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GESTÃO PORTUÁRIA
O Porto Fluvial de Estrela começou a ser construído em dezembro de 1975 pela antiga Empresa
de Portos do Brasil S.A. (Portobras), de acordo com um projeto que buscava atender à demanda
de trigo e soja (BRASIL, 2014b). Em 1977, foram inauguradas as instalações de atracação e
armazenagem e se iniciaram as operações. O Porto de Estrela era administrado pela Portobras
e, após a extinção desta, passou a ser gerido pela Companhia Docas do Estado de São Paulo
(CODESP). Em 2008, houve outra alteração na gestão do Porto, de modo que sua administração,
por meio de um convênio firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), foi descentralizada para a Companhia Docas do Maranhão (CODOMAR) – que, atualmente,
se encontra em processo de liquidação. À época, o DNIT e o então Ministério dos Transportes eram
os órgãos responsáveis pelos portos fluviais e lacustres.
Em 2012, as competências relativas aos portos fluviais foram transferidas para a então Secretaria de
Portos da Presidência da República (SEP/PR), por meio da Medida Provisória nº 595/2012, de 6 de
dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), a qual foi convertida na Lei nº 12.815/2013, de 5 de junho de 2013
(BRASIL, 2013b). Com a transferência das competências referentes aos portos fluviais e lacustres para a
então SEP/PR, o convênio firmado entre a CODOMAR e o DNIT perdeu sua validade. Dessa forma, a
SEP/PR buscou regulamentar a situação legal da Administração do Porto Fluvial de Estrela.
Nesse ínterim, foi firmado o Convênio de Delegação nº 03/14 (BRASIL, 2014a) em 7 de agosto de
2014, entre a União e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com interveniência da ANTAQ,
cuja vigência seria de 24 meses. Segundo o supracitado convênio (BRASIL, 2014a), o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul passou a ser o responsável pela administração e exploração do
Porto de Estrela. Além disso, ficou estabelecido que o governo do estado deveria implementar
uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para administrar o Porto Fluvial de Estrela, todavia,
a gestão do Porto ficou a cargo da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), autarquia
vinculada à Secretaria de Transportes (ST) do Estado do Rio Grande do Sul. Posteriormente, em
5 de agosto de 2016, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato (BRASIL, 2016), o qual
determinou sua prorrogação até 7 de agosto de 2017.
A SPH também era responsável pela administração dos portos de Porto Alegre, Pelotas e Cachoeira
do Sul, segundo o Convênio de Delegação nº 001 – PORTOS/97 (BRASIL, 1997). Contudo, em janeiro
de 2017, a autarquia foi extinta a partir da Lei Estadual nº 14.983 (RIO GRANDE DO SUL, 2017) e suas
competências e atribuições foram transferidas à então Superintendência do Porto do Rio Grande, a
qual administrava o Porto do Rio Grande, de acordo com os termos da Lei Estadual nº 10.772, de 10
de janeiro de 1996 (RIO GRANDE DO SUL, 1996). Nesse sentido, a Superintendência passou a ser a
responsável pela administração dos portos supracitados, na qualidade de executora da concessão da
União ao Estado. Ademais, a Ordem de Serviço (OS) nº 003, de 28 de fevereiro de 2019, modificou o
nome fantasia da Autoridade Portuária, que passou a ser denominada de Superintendência dos Portos
do Rio Grande do Sul (SUPRG) (RIO GRANDE DO SUL, 2019).
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Em relação ao Porto de Estrela, verifica-se que sua administração estava sob responsabilidade da
SUPRG. Entretanto, mediante o término do prazo do Convênio de Delegação nº 03/14 (BRASIL, 2016),
em agosto de 2017, a administração do Porto retornou à União, uma vez que o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul manifestou que não tem interesse na manutenção dessa delegação. Nesse ínterim,
a partir de uma recomendação da Procuradoria Federal, a SUPRG realiza a vigilância patrimonial
do Porto Fluvial de Estrela, a partir do deslocamento da guarda portuária do Porto de Pelotas.
Cabe ressaltar que o governo do estado é o proprietário do terreno do Porto, enquanto a União é a
proprietária da superestrutura portuária.
Nesse contexto, em 16 de agosto de 2017, a Secretaria de Transportes do estado enviou à Secretaria
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura (SNPTA) um ofício para
tratar da extinção da figura do Porto Organizado do Porto de Estrela, com reversão da infraestrutura
e bens ao estado, e conversão da figura portuária em uma mais flexível, a exemplo da Instalação
Portuária de Pequeno Porte (IP4), as quais não possuem as mesmas exigências dos Portos Organizados.
Em 18 de outubro de 2017, o município de Estrela também enviou um ofício à Secretaria, no qual
demonstrava interesse na municipalização do Porto.
Por fim, no dia 5 de julho de 2019 foi revogado o decreto que definia a poligonal portuária do Porto Fluvial
de Estrela, o que retirou a classificação de Porto Organizado da estrutura. Em que pese a existência de
iniciativas da Prefeitura Municipal de Estrela no sentido de municipalizar o Porto, ainda não houve uma
reclassificação frente às formas de exploração portuária no País, estabelecidas pela Lei nº 12.815/2013, e o
Porto encontra-se sem Autoridade Portuária definida, o que inviabiliza a retomada das operações.
Atualmente, a estrutura do Porto é utilizada pela Companhia Estadual de Silos e Armazéns (CESA) – empresa
pública em processo de liquidação – e, também, por empresas que movimentam areia na área. Conforme
relatado em visita técnica, nenhuma dessas empresas possui contrato vigente para exploração das áreas.
A retomada das operações portuárias e uma melhor utilização das áreas do Porto ainda
dependem de uma definição da forma como este será explorado. A partir da extinção da
poligonal e da figura do Porto Organizado, as próximas etapas devem contemplar uma
reclassificação da estrutura em conformidade às formas de exploração previstas pela
legislação nacional e a instituição de uma autoridade responsável pela administração
da estrutura. Essa autoridade deve ser responsável por: recuperação e manutenção da
infraestrutura e equipamentos do Porto; elaboração de um plano comercial e de exploração
de áreas; acompanhamento das condições da hidrovia bem como busca pela realização de
dragagens de manutenção; acompanhamento das obras envolvendo os acessos terrestres
ao Porto; realização de esforços no atendimento da legislação ambiental; e participação na
elaboração dos instrumentos de planejamento do território municipal.
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ANÁLISE
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo
Portuário de Estrela 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, são elencadas, também,
as oportunidades e as ameaças sob a perspectiva do ambiente
externo, que compreende o contexto conjuntural ao qual o
Complexo Portuário pertence e está sujeito.
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Forças
Caráter multimodal do Porto Fluvial de Estrela

Estrutura adequada para a movimentação de diferentes
naturezas de cargas

Existência de áreas para expansão

Fraquezas
Falta de dragagens de manutenção limitam a navegação

Necessidade de reparos e manutenção da infraestrutura e
equipamentos do Porto Fluvial de Estrela

Condições desfavoráveis de infraestrutura nas vias internas
do Porto Fluvial de Estrela

Acesso ferroviário inoperante

Porto Fluvial de Estrela sem licenciamento ambiental

Pendências jurídicas com a CESA

Exploração irregular de áreas no Porto Fluvial de Estrela

Ausência de uma Autoridade Portuária para o Porto Fluvial
de Estrela

Oportunidades
Complexo localizado próximo de regiões produtoras

Possibilidade de movimentação de volumes a parte da
Hidrovia do Mercosul (Brasil-Uruguai)

Condições favoráveis de infraestrutura e trafegabilidade na
maioria das rodovias de acesso ao Complexo Portuário de
Estrela no cenário atual

Aumento da capacidade da BR-386 entre os municípios de
Carazinho e Estrela

Execução de melhorias e ampliação da capacidade da ERS130

Concessão e duplicação da RSC-287

Regulamentação do trânsito de cargas pelo PlanMob do
município de Estrela

Atualização do Plano Diretor do município de Estrela

Ameaças
Concorrência com o modal rodoviário

Dimensões da Eclusa de Bom Retiro do Sul limitam o
tamanho das embarcações que podem chegar ao Porto

Vulnerabilidade do cais do Porto às cheias do Rio Taquari

Condições insatisfatórias de trafegabilidade em algumas
rodovias de acesso ao Complexo Portuário de Estrela nos
cenários futuros

Condições desfavoráveis de infraestrutura na maioria das
vias do entorno do Porto Fluvial de Estrela

Áreas de preservação definidas no Plano Diretor próximas
ao Porto

Área residencial próxima ao Porto
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PLANO DE AÇÕES
Conforme apresentado ao longo do Plano Mestre, o Porto de Estrela
não registra operações desde 2014 (ANTAQ, 2018), de modo que
sua estrutura está inoperante. Atualmente não está estabelecida
a figura de Autoridade ou Administração Portuária e também não
está definida a forma de exploração da estrutura desde a extinção
da figura de Porto Organizado, a partir da Portaria nº 513, de 5 de
julho de 2019, que revogou a Portaria nº 1.042, de 20 de dezembro
de 1993, a qual definia a área do Porto (BRASIL, 2019). Assim, há
uma indefinição acerca do futuro do terminal.
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Dessa forma, foi requerido pelos gestores do TED, a partir de nota técnica, a atualização do Plano
Mestre do Complexo Portuário de Estrela de forma simplificada, com foco maior no diagnóstico do que
no prognóstico. Desse modo, não há um Plano de Ações estruturado.
No entanto, visando à utilização da estrutura pública e à exploração das áreas para atividades
econômicas, é necessária uma avaliação da vocação da área no contexto atual, considerando aspectos
como a logística integrada e a viabilidade financeira. A retomada das atividades na estrutura do Porto
de Estrela deve passar pelas seguintes etapas:

•
•
•

Definição da forma de exploração da estrutura, em conformidade com a sua vocação e com as
formas de exploração previstas pela legislação.
Definição de uma autoridade responsável pela administração da estrutura.
Elaboração de um plano comercial e de esforços para atração de cargas e consolidação de
volumes a serem movimentados.

Nesse contexto, destacam-se o interesse e os esforços promovidos pela Prefeitura de Estrela para
municipalização da estrutura e a possibilidade de utilização do espaço para instalação de um porto-seco.
Salienta-se que o desenvolvimento das atividades também deve estar alinhado às boas práticas de
gestão e sustentabilidade, considerando os seguintes aspectos, que podem ser adaptados em função
da definição acerca do melhor uso da estrutura do Porto:

•
•
•
•
•
•

Recuperação e manutenção da infraestrutura e equipamentos.
Promoção de esforços para manutenção e melhorias das condições de navegação no acesso
aquaviário ao Porto.
Acompanhamento e fomento à realização das obras de melhorias nos acessos terrestres e
promoção de esforços para a retomada das operações ferroviárias, que se constituem em um
diferencial da estrutura.
Atendimento da legislação ambiental e promoção de ações para garantir a saúde e a segurança
dos trabalhadores.
Participação na elaboração dos instrumentos de planejamento do território municipal e
aproximação da comunidade.
Otimização da exploração das áreas.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AEIA

Área Especial de Interesse

CODESP

Ambiental

Companhia Docas do Estado de
São Paulo

AEIS

Área Especial de Interesse Social

CODOMAR

Companhia Docas do Maranhão

ANTAQ

Agência Nacional de Transportes

Coredes

Conselhos Regionais de

Aquaviários
ANTT

Agência Nacional de Transportes

Desenvolvimento
DNIT

Terrestres
CESA

Companhia Estadual de Silos e
Armazéns

CMR

Calado Máximo Recomendado

Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes

HCM

Highway Capacity Manual

IP4

Instalação Portuária de Pequeno
Porte
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LabTrans

Laboratório De Transportes e

SEP/PR

Logística
LOS

Level of Service

MInfra

Ministério da Infraestrutura

NPCP-CFPA Normas e Procedimentos da
Capitania Fluvial de Porto Alegre

Secretaria de Portos da
Presidência da República

SNPTA

Secretaria Nacional de Portos
e Transportes Aquaviários do
Ministério da Infraestrutura

SPAE

Sistema de Previsão e Alerta de
Enchentes do Vale do Taquari

OS

Ordem de Serviço

SPE

Sociedade de Propósito Específico

PDDIE

Plano Diretor de Desenvolvimento

SPH

Superintendência de Portos e

Integrado de Estrela

Hidrovias

PDM

Plano Diretor Municipal

ST

Secretaria de Transportes

PELT-RS

Plano Estadual de Logística e

SUPRG

Superintendência dos Portos do

Transportes do Rio Grande do Sul
PHE

Plano Hidroviário Estratégico

PlanMob

Plano de Mobilidade Urbana

PN

Passagens de Nível

PNIH

Plano Nacional de Integração

Rio Grande do Sul
SWOT

Strenghts, Weaknesses,
Opportunities, Threats

TED

Termo de Execução Descentralizada

TRB

Transportation Research Board

Hidroviária

UCs

Unidades de Conservação

Portobras

Portos do Brasil S.A.

UFSC

Universidade Federal de Santa

RIS

Rodovia de Integração do Sul

RMS

Rumo Malha Sul

FOTOGRAFIAS
Acervo LabTrans.

Catarina
ZI

Zona Industrial

ZR

Zona Residencial

