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INTRODUÇÃO
O Plano Mestre do Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém é uma
iniciativa do Ministério da Infraestrutura, no âmbito da estruturação
do planejamento portuário, ensejado pela Lei nº 12.815/2013
(BRASIL, 2013b) e pela Portaria SEP/PR nº 03, de 7 de janeiro de
2014, cujo objetivo é estabelecer a diretriz de desenvolvimento dos
complexos portuários brasileiros (BRASIL, 2014).
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém 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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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.

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 Fortaleza e Pecém, indicando
os volumes movimentados e exibindo os dados por natureza de carga, sentido de
movimentação e tipo de navegação para o ano-base 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. O 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 Fortaleza e Pecém, 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 destas, são apresentados os eventuais déficits de capacidade.
Acesso aquaviário: nesse 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 Fortaleza e Pecém. 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 que deverá frequentar o Complexo Portuário no horizonte de análise, de modo
a comparar demanda e capacidade do acesso.
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•

•

•

•

•
•

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 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 realizada uma estimativa do número de veículos que deverá 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: a seção 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 realizada a caracterização da situação ambiental do
Complexo Portuário, seguida da avaliação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e,
também, da situação do licenciamento ambiental das instalações que compõem o
Complexo.
Análise da relação porto-cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica
de como o porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no contexto
urbano, ambiental, social e econômico dos municípios nos quais estão localizados,
demonstrando a integração dos portos no planejamento territorial e sua importância
para o desenvolvimento econômico local e regional, além de identificar os diferentes
conflitos que possam existir nos cenários atual e futuro.
Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária: contempla a análise
sobre a gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando, ainda,
a exploração do espaço, dos instrumentos de planejamento e gestão utilizados,
as informações sobre o quadro de pessoal e 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 futura. É apresentado o prazo sugerido para a operacionalização das
ações ao longo do tempo, que deverão ser detalhados no Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento (PDZ).

O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo
Portuário de Fortaleza e Pecém, compreende uma visão objetiva dos principais resultados
alcançados pelas análises realizadas tanto no que se refere ao diagnóstico – análise da
situação atual – como ao prognóstico – projeção de demanda e análise do atendimento à
demanda prevista. 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 de Fortaleza e Pecém.
Principais resultados: compreende as principais conclusões a respeito das análises
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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 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 no desenvolvimento do
Complexo Portuário.

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 consultados na versão completa do Plano Mestre do
Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém e no Relatório de Metodologia, publicado no site
do Ministério da Infraestrutura1.

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil

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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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 Fortaleza e Pecém,
bem como os gargalos futuros que poderão se manifestar, tendo
em vista os pressupostos de movimentação futura estabelecidos.

13

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil

15

COMPLEXO PORTUÁRIO DE FORTALEZA E PECÉM

O COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém é composto pelo Porto Organizado de
Fortaleza e pelo Terminal Portuário do Pecém (TPP). O Porto Organizado é administrado
pela Companhia Docas do Ceará (CDC), uma sociedade de economia mista, vinculada ao
Ministério da Infraestrutura, fundada a partir da Resolução nº 1.821 de 25 de março de 1965
(BRASIL, 1965). O TPP, por sua vez, é um Terminal de Uso Privado (TUP) e encontra-se sob
a administração da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário
do Pecém S.A. (CIPP S.A.), uma sociedade de economia mista de personalidade jurídica do
direito privado, com autonomia administrativa, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Governo do Estado do Ceará (CEARÁ, 2017).
O Complexo Portuário em análise está localizado no estado do Ceará, sendo o Porto de Fortaleza
instalado no Bairro Cais do Porto, no município de Fortaleza, enquanto o TPP está localizado no
município de São Gonçalo do Amarante, conforme pode ser observado na Figura 1.
N
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Figura 1 – Localização das instalações portuárias do Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém
Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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MOVIMENTAÇÃO ATUAL
No ano de 2018, o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém movimentou um total de
22,2 milhões de toneladas de cargas (ANTAQ, 2018), por meio das instalações do Porto
de Fortaleza e do TPP, apresentando movimentações de cabotagem e longo curso e
tendo o granel sólido mineral como a principal natureza de carga (ANTAQ, 2018).

Nota-se a relevância na movimentação dos granéis sólidos minerais
nas instalações portuárias, com destaque para o minério de ferro e o
carvão mineral. As operações dessa natureza de carga no Complexo
em grande parte estão relacionadas às indústrias instaladas no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Com relação ao período observado, entre os anos de 2013 e 2018, a movimentação de
cargas no Complexo Portuário apresentou crescimento de 93% no total transportado.
Em 2014, o TPP apresentou um aumento na movimentação referente à chegada
de materiais utilizados na construção da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP),
enquanto o início da operação da siderúrgica, em 2016, explica o salto observado
nos volumes para esse ano. O aumento entre 2017 e 2018 foi consequência da
movimentação de coque, clínquer e contêineres nas instalações do Complexo.

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil
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A Figura 2 apresenta a evolução histórica e o perfil de movimentação do Complexo
Portuário por natureza de carga, tipo e sentido de navegação, bem como a lista das cargas
relevantes analisadas no Plano Mestre.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MOVIMENTAÇÃO
DO COMPLEXO PORTUÁRIO

PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Participação
(2018)

83

254

71

2.410

4.201

4.725

21,3%

Contêineres

2.649

2.928

2.732

2.909

3.304

4.157

18,8%

Produtos
siderúrgicos

881

759

501

1.125

3.153

3.592

16,2%

Carvão mineral

1.042

2.239

3.163

4.260

4.904

5.168

23,3%

Derivados de
petróleo (exceto
GLP e GNL)

2.075

2.218

1.585

1.320

1.214

1.261

5,7%

Trigo

964

956

918

1.126

1.239

1.206

5,4%

Petróleo

449

423

427

452

369

379

1,7%

GNL

1.038

1.002

759

1.152

904

360

1,6%

GLP

267

281

286

285

358

286

1,3%

Coque de
petróleo

179

222

198

225

223

187

0,8%

Escória

-

-

86

-

277

175

0,8%

Etanol

37

50

75

70

138

158

0,7%

Outros óleos
vegetais

88

71

92

84

76

102

0,5%

Clínquer

442

885

187

-

-

91

0,4%

Produtos
químicos

3

-

-

18

43

54

0,2%

Outros

1.290

1.338

605

428

476

265

1,2%

Total

11.488

13.626

11.687

15.864

20.879

22.166

100,0%

Carga

Minério de ferro

Natureza de carga
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2013

2014

2015

2016

Carga geral
Granel líquido combustíveis e químicos
Granel sólido mineral
Outros

2017

2018

Contêiner
Granel líquido
vegetal
Granel sólido
vegetal

Sentido de navegação
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2013

2014

2015

Desembarque

2016

2017

2018

Embarque

Tipo de navegação
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2013

2014

2015

Cabotagem

2016

2017

2018

Longo curso

Valores em milhares de toneladas

Figura 2 – Características da movimentação do Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém (2013-2018)
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA
Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo Portuário
no ano-base 2018, foi realizada a projeção da movimentação até o ano de 2060.
Até o final do período de planejamento,
espera-se um incremento de 136%
no volume movimentado entre
2018 e 2060. Considerando todo o
período de projeção, os produtos que
apresentam maior crescimento são
etanol, contêineres e gás liquefeito de
petróleo (GLP), com taxas médias de
crescimento de 3,3%, 3,0% e 2,9% ao
ano, respectivamente.

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil

Até 2060, espera-se
que a demanda para
o Complexo apresente
uma taxa média de
crescimento de 1,8%
ao ano, alcançando um
total de 52,2 milhões de
toneladas.
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A Figura 3 exibe a consolidação da projeção de demanda para o Complexo Portuário.
Área de atuação 2018

COMPLEXO

Complexo
Portuário
de Fortaleza
e Pecém

PORTUÁRIO
f o r ta l e z a
e pecém

Área de inﬂuência
do Complexo

Movimentação

Participação relativa das naturezas de carga na demanda do Complexo

2018 Observado

2018

Desembarque 75%

6%

Longo curso

7,6 mi

Cabotagem

9,0 mi

Total: 16,6 mi

Embarque 25%
Longo curso

3,7 mi

Cabotagem

1,8 mi

2060
5%

Granel sólido vegetal

0,2%

Granel sólido vegetal

1%

Granel líquido vegetal

14%

Granel líquido vegetal

Granel líquido combustíveis
e químicos

11%

39%

Granel
sólido mineral

Granel líquido combustíveis
e químicos

15%

16%

Carga Geral

Carga geral

47%

27%

Granel
sólido mineral

19%

Total: 5,6 mi

Fonte: Comex Stat

Contêiner

Contêiner

Total movimentado: 22,2 mi
2060 Projetado

Taxa média de crescimento ao ano (2018-2060)

1,8%

Desembarque 75%
Longo curso

14,0 mi

Cabotagem

25,3 mi

Total: 39,3 mi

Embarque 25%
Longo curso

7,7 mi

Cabotagem

5,2 mi

Total: 12,9 mi

Total movimentado: 52,2 mi

Granel líquido vegetal
Granel sólido vegetal

0,9%
1,6%
2,6%

Granel líquido combustíveis e químicos
Carga geral

1,4%
3,0%

Contêiner
Granel sólido mineral

1,2%

Média do Complexo Portuário

Figura 3 – Resultados consolidados da projeção de demanda das cargas relevantes do Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Os resultados da projeção tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo
agregado para o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém, estão ilustrados na Figura 4.

CENÁRIOS
DE DEMANDA
Mi l hões de toneladas

Complexo Portuário
De fortaleza
e pecém

70
60

61,6

50

52,2
43,0

40
30
20

22,2

10
0

2018

2019

2020

2025

PESSIMISTA

2030

2035
TENDENCIAL

2040

2045

2050

2055

2060

OTIMISTA

Figura 4 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém entre os anos de 2018 (observado) e 2060
(projetado) – em milhões de toneladas
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 1,8%
ao ano entre 2018 e 2060, no cenário otimista, essa taxa é de 2,2% ao ano. No cenário
pessimista, tem-se um crescimento médio anual de 1,4% para o mesmo período.

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil

21

COMPLEXO PORTUÁRIO DE FORTALEZA E PECÉM

GRANEL LÍQUIDO COMBUSTÍVEL
Em 2018, o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém foi responsável pela movimentação
de 10,3 milhões de toneladas de granel sólido mineral, o que corresponde a 47% do total
movimentado (ANTAQ, 2018). No Gráfico 3, é possível observar a evolução da movimentação
das cargas dessa natureza no período observado (2013-2018) e projetado (2019-2060).

Milhares de toneladas

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Minério de fer ro
Car vão mineral
(t ermoel étr icas)
Car vão mineral (CS P)
Coque de petróleo
Escória
Clínquer
Manganês
Car vão mineral
Tot al

2013

2014

2015

83

254

71

2016

2017

2018

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2.410 4.201 4.725 5.811 6.918 7.672 8.326 8.712 8.900 9.274 9.666 10.117

1.042 2.239 3.163 2.807 2.748 3.446 3.550 3.789 3.873 4.068 4.302 4.560 4.822 5.084 5.345
-

-

-

179

222

198

1.449 2.156 1.721 2.117 2.520 2.795 3.033 3.173 3.242 3.378 3.521 3.685
225

223

187

202

234

266

293

310

323

336

349

362

-

-

86

-

277

175

183

208

237

269

303

337

370

403

436

442

885

187

-

-

91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

200

200

200

200

200

200

200

200

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.747 3.600 3.706 6.896 9.605 10.345 12.063 13.869 15.043 16.189 17.000 17.562 18.380 19.222 20.145

Gráfico 1 – Evolução da movimentação de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém, observada
(2013-2018) e projetada (2020-2060) – em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2018 ). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Conforme informação obtida durante visita técnica ao Complexo, embora tenham sido
embarcadas 91 mil toneladas de clínquer em 2018, essa movimentação não deve ocorrer no Porto
de Fortaleza a partir de 2019. Dessa forma, não foi projetada a demanda futura para essa carga.

MINÉRIO DE FERRO
As operações de minério de ferro tiveram início no ano de 2016, visando ao abastecimento
da CSP. Em 2018, o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém movimentou 4,7 milhões de
toneladas de minério de ferro através do TPP (ANTAQ, 2018 ).
O desembarque de cabotagem foi o único fluxo dessa carga registrado no ano-base, sendo
os Complexos Portuários do Itaqui e de Vitória e Barra do Riacho as origens da carga com
74% e 26% do total, respectivamente (ANTAQ, 2018).
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A demanda estimada de minério de ferro para o Complexo é
de 10,1 milhões de toneladas para o ano de 2060. Esse volume
está relacionado ao incremento da produção de produtos
siderúrgicos, para a qual o minério de ferro é um insumo.

CARVÃO MINERAL
Em 2018, o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém movimentou 5,2 milhões de toneladas
de carvão mineral através do TPP (ANTAQ, 2018) e a totalidade desse volume advém de
operações de importação.
A demanda estimada de carvão mineral para o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém
apresenta taxas de crescimento distintas para o produto destinado às termoelétricas e ao
demandado pela CSP, por consequência dos distintos usos atribuídos ao produto e das
perspectivas de crescimento de cada instalação.
O volume previsto com destino às termoelétricas é de 5,3 milhões de toneladas em
2060, com uma taxa média de crescimento de 1,0% ao ano. Já o produto demandado
pela CSP tem movimentação estimada de 3,7 milhões de toneladas em 2060, com
taxa média de crescimento anual de 1,3% ao ano, considerando a perspectiva de
expansão da capacidade produtiva da siderúrgica ao longo do horizonte projetado.

O produto é destinado às termoelétricas Porto do Pecém I e II e à
CSP, localizadas no município de São Gonçalo do Amarante (CE).

COQUE DE PETRÓLEO
No ano de 2018, o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém importou 187 mil toneladas de
coque de petróleo através do Porto de Fortaleza (ANTAQ, 2018).
Essa carga, conforme informado em visita técnica, destina-se às indústrias cimenteiras
localizadas no CIPP, Votorantim e Cimento Apodi. O material é utilizado na indústria
cimenteira como combustível para a operação dos fornos.
Ao final do período projetado, em 2060, estima-se a movimentação de 362 mil toneladas
de coque de petróleo no Complexo, com uma taxa média de crescimento de 1,4% ao ano.

COMPLEXO PORTUÁRIO DE FORTALEZA E PECÉM

ESCÓRIA
Em 2018 foram movimentadas 175 mil toneladas de escória através do Porto de Fortaleza
(ANTAQ, 2018). A operação da carga teve início no ano de 2017 e as exportações são o
único fluxo registrado para esse produto. A escória movimentada tem como origem a CSP
e como principal destino os Estados Unidos (COMEX STAT, 2019).
Em 2060 estima-se a movimentação de 436 mil toneladas de escória no Complexo Portuário
de Fortaleza e Pecém, com uma taxa média de crescimento de 2,3% ao ano, resultado da
perspectiva de expansão da capacidade produtiva da CSP prevista nesse cenário.

MANGANÊS
Os registros de exportação de manganês como granel sólido mineral tiveram início no
ano de 2019, entretanto, desde 2017 há registros de operações dessa carga no Porto
de Fortaleza, com embarques por meio de contêineres (ANTAQ, 2018). De acordo com
informações do Comex Stat (2019) , o principal destino do produto em 2018 foi a China.
A demanda de manganês no Complexo estimada para 2060 é de 200 mil toneladas,
mesmo volume previsto para o ano de 2019, conforme informações obtidas em visita
técnica ao Complexo.
Em outubro de 2019 também foi realizada a primeira exportação de manganês pelo TPP,
com destino à China e Indonésia. Os volumes movimentados correspondem ao manganês
extraído no município de Pentecoste (CE).

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil
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CONTÊINER
No ano de 2018, as operações de contêineres
no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém
ocorreram no Porto de Fortaleza e no TPP,
registrando uma movimentação de 4,2 milhões
de toneladas (ANTAQ, 2018), equivalente a 367 mil
TEU (do inglês – Twenty-foot Equivalent Unit). No
período observado (2013-2018), a movimentação
de contêineres no Complexo registrou crescimento
de 60%, com destaque para os volumes do TPP, que

A demanda estimada
de movimentação de
contêineres no Complexo
Portuário de Fortaleza e
Pecém é de 1,2 milhão de
TEU em 2060, com uma
taxa média de crescimento
de 2,8% ao ano.

tiveram incremento de 78% no período.
Quanto às mercadorias movimentadas em contêineres em 2018, destacam-se:

•

•
•

Exportação: produtos alimentícios, sendo as frutas o principal produto, com
destaque para melão, melancia e mamão, com destino à Europa e aos Estados Unidos
(COMEX STAT, 2019). O Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém foi o segundo
principal exportador de frutas do País em 2018, atrás apenas do Porto de Natal
(ANTAQ, 2018).
Importação: produtos da indústria química, destinados ao abastecimento de
indústrias da região, a exemplo das localizadas no CIPP. Além disso, foram expressivos
os desembarques de têxteis e calçados, utilizados como insumo para a produção das
indústrias de confecção do estado do Ceará (ANTAQ, 2018).
Fluxos de cabotagem: embarques de sal, clínquer (no grupo minérios, metais e
pedras) e de farinha de trigo (dentro do grupo outros cereais); e desembarques de
“outros cereais” (tendo como principal produto o arroz), de produtos químicos e
siderúrgicos (ANTAQ, 2018).

Conforme informações obtidas em visita técnica ao Complexo, alguns fatores que devem
contribuir para o aumento das operações de contêineres no Complexo são:

•

a proximidade do Canal do Panamá e de outros mercados consumidores, como os
Estados Unidos e a Europa

•

os investimentos realizados na melhoria dos aspectos operacionais do TPP

•

a parceria do TPP com o Porto de Roterdã.

A Figura 5 exibe os principais aspectos referentes à movimentação observada e projetada
para contêineres no Complexo.
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Figura 5 – Características da demanda de contêiner no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém observada (2013-2018) e
projetada (2020-2060)
Fonte: ANTAQ (2018 ). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

CARGA GERAL
Em 2018, o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém movimentou 3,6 milhões de toneladas
de carga geral (ANTAQ, 2018) . A única carga analisada para essa natureza é a de produtos
siderúrgicos , cujas operações ocorrem no Porto de Fortaleza e no TPP, este responsável
por 99% do total do Complexo (ANTAQ, 2018).
A carga embarcada tem origem na CSP e é composta majoritariamente pelas placas de
aço produzidas pela empresa, enquanto os desembarques correspondem a produtos
semimanufaturados de ferro e aço não ligados e barras ferro ou aço não ligados (ANTAQ, 2018).

Estima-se que a movimentação de produtos siderúrgicos
atinja 7,7 milhões de toneladas em 2060, com uma taxa média
de crescimento de 1,4% ao ano, tendo a CSP como principal
condicionante para a evolução da demanda no período projetado.

No Gráfico 2, é possível observar a evolução da movimentação das referidas cargas no
período observado (2013-2018) e projetado (2019-2060).
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Gráfico 2 – Evolução da movimentação de carga geral no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém, observada (2013-2018)
e projetada (2020-2060) – em milhares de toneladas
Fonte:ANTAQ (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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GRANEL LÍQUIDO – COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS
No ano de 2018, o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém foi responsável pela
movimentação de 2,5 milhões de toneladas de granel líquido – combustíveis e químicos
(ANTAQ, 2018). No Gráfico 3, é possível observar a evolução da movimentação das referidas
cargas no período observado (2013-2018) e projetado (2019-2060).
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Gráfico 3 – Evolução da movimentação de granéis líquidos – combustíveis e químicos no Complexo Portuário de Fortaleza e
Pecém, observada (2013-2018) e projetada (2020-2060) – em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2018 ). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

DERIVADOS DE PETRÓLEO – EXCETO GLP E GNL
No ano de 2018, o Complexo Portuário de Fortaleza
e Pecém registrou uma movimentação de 1,3
milhão de toneladas de derivados de petróleo
(exceto GLP e GNL) através do Porto de Fortaleza,
composta, em maior parte, por desembarques de
cabotagem, os quais representaram 76% do total
movimentado (ANTAQ, 2018). Os desembarques de
longo curso e embarques de cabotagem possuem
participação relativa de, respectivamente, 14% e
10% da movimentação desses produtos.

Os desembarques do produto
no Complexo visam ao
abastecimento do mercado
local. Já os embarques de
cabotagem correspondem
ao envio para o mercado
doméstico de óleo combustível
e outros derivados produzidos
na Refinaria Lubrificantes e
Derivados do Nordeste (Lubnor).

Em termos nacionais, as perspectivas do mercado
de derivados de petróleo apontam para um cenário de aumento das importações. Esse
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resultado pondera os seguintes aspectos:

•
•

A política de preços praticada pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a qual
estabelece a paridade de preços entre os mercados doméstico e internacional,
favorece a atuação de empresas privadas nesse mercado.
As novas diretrizes para a gestão do portfólio da Petrobras, as quais incluem um programa
de desinvestimento em ativos no segmento de refino e distribuição (PETROBRAS, 2019).

Ao final do período projetado, em 2060, estima-se a movimentação de 3,8 milhões
de toneladas de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém,
representando uma taxa média de crescimento de 2,7% ao ano.

PETRÓLEO
Em 2018, a movimentação de petróleo no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém foi de 379
mil toneladas. Esse volume é composto em sua totalidade por desembarques de cabotagem
no Porto de Fortaleza com origem, principalmente, nos Complexos Portuários de Recife e
Suape e de Vitória e Barra do Riacho (ANTAQ, 2018).
A demanda de petróleo no Complexo destina-se à Refinaria Lubnor.
A projeção para a demanda de petróleo no Complexo, ao final do período projetado, é
de que a movimentação atinja 1 milhão de toneladas em 2060, com uma taxa média de
crescimento de 2,6% ao ano.

GLP E GNL
No ano de 2018, o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém foi responsável pela movimentação
de 285 mil toneladas de GLP (utilizado principalmente como gás de cozinha), através do Porto de
Fortaleza, e de 360 mil toneladas de GNL (uso industrial) nas instalações do TPP. Os desembarques
de cabotagem e longo curso são os fluxos de maior relevância no Complexo, com participação
relativa de 44% e 42% no total movimentado em 2018 (ANTAQ, 2018), respectivamente.

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil
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As operações de GNL ocorrem no Terminal Flexível de GNL de Pecém, situado no Píer 2
do TPP, dispondo de ligação com o gasoduto
Gasfor (ANEEL, 2007), o que propicia a
distribuição do gás processado para Unidades
Processadoras de Gás Natural (UPGN) dos
estados do Ceará e Rio Grande do Norte.
Já os embarques de GNL correspondem
à reexportação de cargas ociosas do
produto, condicionadas à garantia do pleno
abastecimento do mercado interno de gás

Os desembarques de cabotagem
são o fluxo de maior crescimento
no período projetado, com uma
taxa média de 2,9% ao ano,
refletindo a elevação da produção
nacional de gás e consequente
redução da dependência externa
pelo produto.

natural (BRASIL, 2018b).
A demanda estimada para a movimentação de GLP e GNL no Complexo, para 2060, é de
1,7 milhão de toneladas, com uma taxa média de crescimento de 1,7% ao ano.

ETANOL
No ano de 2018 o Porto de Fortaleza movimentou 158 mil toneladas de etanol. As operações
correspondem apenas a desembarques, com maior relevância para a navegação de
cabotagem, com participação relativa de 96% no total (ANTAQ, 2018).
O produto desembarcado tem como principais origens os Complexos Portuários do Itaqui, de
Belém-Vila do Conde e de Recife e Suape e destina-se ao abastecimento do mercado regional.
No ano de 2060 a demanda estimada para a movimentação de etanol no Complexo
Portuário é de 705 mil toneladas, com uma taxa média de crescimento de 3,3% ao ano.

PRODUTOS QUÍMICOS
A movimentação de produtos químicos no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém foi de 54 mil
toneladas em 2018, correspondendo principalmente a embarques de longo curso (ANTAQ, 2018).
A operação dessa carga ocorre no Porto de Fortaleza e os volumes correspondem, predominantemente,
a alcatrão e BTX. A China é o principal destino dessas movimentações, responsável por 56% dos volumes
embarcados, seguida pelos Estados Unidos, com participação relativa de 26% (COMEX STAT, 2019).
A projeção para o ano de 2060 é de que sejam movimentadas 15 mil toneladas de produtos químicos no
Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém, com uma taxa média de crescimento de 0,5% ao ano.
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GRANEL SÓLIDO VEGETAL
O trigo é o único produto considerado na análise de granel sólido vegetal para o Complexo de
Fortaleza e Pecém e em 2018, a movimentação foi de 1,2 milhão de toneladas (ANTAQ, 2018).
As operações ocorrem no Porto de Fortaleza, na
área arrendada do Terminal de Grãos Fortaleza Ltda.

Contribuem para
o aumento da
movimentação de
trigo no Complexo
o crescimento
populacional e o fato de
o consumo per capita
de trigo no Nordeste
se encontrar abaixo do
observado em regiões
como Sul e Sudeste,
havendo espaço para
aumentos de sua
demanda na região.

(TERGRAN), e correspondem a fluxos de importação
(95% do total) e desembarque de cabotagem (5%)
(ANTAQ, 2018) que visam ao atendimento das
unidades produtivas das empresas M. Dias Branco,
J. Macêdo e Grande Moinho Cearense, localizados
nas proximidades do Porto.
A demanda estimada de trigo para o Complexo
Portuário de Fortaleza e Pecém é de 2,4 milhões
de toneladas em 2060, com uma taxa média de
crescimento de 1,6% ao ano.
No Gráfico 4, é possível observar a evolução da
movimentação da referida carga no período
observado (2013-2018) e projetado (2019-2060).
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Gráfico 4 – Movimentação de granel sólido vegetal no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém, observada (2013-2018) e
projetada (2020-2060), em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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GRANEL LÍQUIDO VEGETAL
Em 2018, entre as cargas relevantes
consideradas, o Complexo Portuário de Fortaleza

Conforme informações
obtidas em visita técnica
ao Complexo, a demanda
desses produtos é
destinada à empresa
Gorduras e Margarinas
Especiais (GME), do
grupo M. Dias Branco,
localizada em Fortaleza.

e Pecém movimentou 102 mil toneladas de
granéis líquidos vegetais, que corresponderam
a outros óleos vegetais. As movimentações
ocorrem no Porto de Fortaleza e correspondem
a desembarques, predominantemente de longo
curso (ANTAQ, 2018).
A movimentação estimada de outros óleos
vegetais em 2060 é de 112 mil toneladas, com
uma taxa média de crescimento de 0,9% ao ano.

No Gráfico 5, é possível observar a evolução da movimentação da carga no período observado
(2013-2018) e projetado (2019-2060).
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Gráfico 5 – Movimentação de granel líquido vegetal no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém, observada (2013-2018) e
projetada (2020-2060), em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (201 8). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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NAVIOS DE CRUZEIRO
Em 2018 ocorreram 11 atracações de navios de
cruzeiro no Complexo Portuário de Fortaleza
e Pecém, através do Terminal Marítimo de
Passageiros (TMP) do Porto de Fortaleza, de
acordo com informações obtidas através de
questionário on-line.
A movimentação de navios de cruzeiro no Porto de
Fortaleza apresentou um crescimento médio de
29,7% ao ano entre 2014 e 2018, que é explicado,

A projeção de demanda de
atracações de navios de
cruzeiro para o Complexo
é de 39 atracações
para o ano de 2060,
apresentando uma taxa
média de crescimento de
2,5% ao ano.

em parte, pela inauguração do TMP em 2014.

PERSPECTIVAS DE NOVAS CARGAS
As cargas perspectivas são consideradas como sendo aquelas que possuem potencial de
movimentação no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém 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 das Autoridades Portuárias e dos demais agentes atuantes.
No caso do Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém, as cargas perspectivas são:

•

•
•

Derivados de petróleo (exceto GLP e GNL): os volumes adicionais de derivados de
petróleo seriam advindos da viabilização de infraestrutura no TPP através de um
projeto de tancagem de granéis líquidos, que prevê a construção e a operação de
um pool de gases e combustíveis derivados de petróleo, o que permitiria a atuação
do Terminal em caráter complementar ao Porto de Fortaleza na movimentação
dessa natureza de carga. Além disso, encontra-se em discussão a possibilidade de
instalação de uma refinaria na área do CIPP. A concretização desse empreendimento,
ainda em fase inicial de planejamento e discussão (COELHO, 2019), impactaria uma
menor demanda pelo desembarque de combustíveis e, por outro lado, em uma maior
demanda por petróleo e possível elevação dos embarques de combustíveis.
GNL: perspectiva de aumento nos volumes movimentados no Complexo a partir da
realização de novos leilões para termelétricas a gás, tendo em vista que o produto seria
desembarcado no TPP, de acordo com informações obtidas em visita técnica ao Complexo.
Cargas de apoio offshore: perspectiva relacionada à realização de novos leilões para
os anos de 2019, 2020 e 2021, destinados à exploração de petróleo e gás em áreas
próximas do Complexo, assim como o início do processo de Oferta Permanente.
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•

Novas cargas a partir da conclusão da Ferrovia Nova Trasnordestina (EF-232): a
construção da EF-232, ainda sem data estimada para conclusão, deverá viabilizar para
o Complexo a movimentação de cerca de 15 milhões de toneladas por ano de minério
de ferro, assim como uma demanda potencial de soja, segundo informação obtida em
visita técnica. Acrescenta-se que poderão ser viabilizados maiores volumes de carga
geral e contêineres.

A movimentação de novas cargas como concentrado de urânio e fertilizantes está
relacionada à efetivação do projeto da Usina de Itataia. Esta iniciativa consiste na
exploração de uma mina, na cidade de Santa Quitéria (CE), com reservas de fosfato e
urânio (ADECE, c2017), com potencial de produção de 240 mil t e 1,6 mil t desses minérios,
respectivamente (INB, c2019). O direito de mineração pertence à Indústrias Nucleares do
Brasil (INB), que realizou um consórcio com uma empresa do setor de fertilizantes, a
Galvani S.A., para o desenvolvimento das atividades na região (INB, c2019).
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DEMANDA X CAPACIDADE
O Plano Mestre avaliou a capacidade do Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém em atender à demanda prevista em termos
de instalações portuárias, acessos aquaviário e terrestres, com o
objetivo de verificar a existência de déficits de capacidade, tanto
atuais como futuros, de forma que possam ser antecipadas ações
para que esses gargalos sejam mitigados e seus efeitos minimizados.
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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.
A análise da capacidade levou em consideração o Porto de Fortaleza e o TPP, considerando
o arranjo operacional atual existente para a movimentação das cargas.

PORTO DE FORTALEZA
Para os cálculos de capacidade de cais para o horizonte de planejamento (até 2060), o Porto
de Fortaleza foi dividido em cinco trechos de cais, os quais são apresentados na Tabela 1, que
resume os principais parâmetros de cálculo utilizados.
Trecho
de cais

Berços

Destinação
operacional

Inout
(h)

Dias
disponíveis

Horas
disponíveis

Índice de
ocupação
admissível

Índice de
ocupação
observado

3

364

17.472

70%

77%

Píer
Petroleiro

201 e 202

Petróleo, GLP,
derivados
de petróleo
(exceto GLP),
etanol e outros
óleos vegetais

Berço 102

102

GLP

3

364

8.736

65%

5%

TERGRAN

103

Trigo

3

364

8.736

65%

59%

104 e 105

Coque de
petróleo,
clínquer,
escória,
produtos
químicos,
produtos
siderúrgicos e
contêineres

3

364

17.472

70%

43%

106

Produtos
siderúrgicos e
contêineres

3

364

8.736

65%

-

106 –
Terminal de
Passageiros temporada

Navios de
cruzeiro

3

180

4.320

65%

-

Berços 104
e 105

Berço 106

Nota: (-) não houve ocupação do Berço 106 no ano-base, uma vez que as atracações foram realizadas nos berços 104 e 105
até o fim de 2018, enquanto a obra de dragagem do Berço 106 não estava finalizada e a atracação não era autorizada.
Tabela 1 – Parâmetros de cálculo da capacidade de cais do Porto de Fortaleza
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Especificamente no caso do Berço 106, as atracações foram autorizadas a partir
de 2019, de modo que a capacidade de cais do Porto de Fortaleza no ano-base foi
calculada desconsiderando tal berço, e a capacidade incremental é observada nos
períodos subsequentes.
A Figura 6 apresenta as estruturas consideradas nos cálculos de capacidade do Porto
de Fortaleza, identificando com cores distintas os locais de armazenagem e os trechos
de cais onde ocorre a movimentação de cada tipo de carga.
O
N

Píer
Petroleiro

S

Be

rço

106

L

e 105
Berços
B
e Carga
TGS104
Beerrçço
o 11002 TERGRAN
Geral
2 TERGRAN

270 m
LEGENDA
GLP

Granéis líquidos

Produtos siderúrgicos

Granéis sólidos minerais

Trigo

Navios de cruzeiro

Produtos químicos

Contêineres

Armazenagem de granéis
sólidos minerais, contêineres
e produtos siderúrgicos

Figura 6 – Principais destinações operacionais dos trechos de cais e armazenagem do Porto de Fortaleza
Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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GRANÉIS LÍQUIDOS – PÍER PETROLEIRO, BERÇO 102 E BERÇOS 104 E 105
A Tabela 2 apresenta a comparação entre a demanda projetada para os granéis líquidos
no cenário tendencial e a capacidade de cais calculada para essas cargas no Porto de
Fortaleza, considerando os parâmetros descritos anteriormente.

Demanda
vs.
capacidade
de cais

2018

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade

353

335

334

332

335

333

329

326

323

320

Demanda

372

369

432

510

595

677

759

841

923

1.005

1.074

1.103

1.091

1.090

1.097

1.100

1.104

1.107

1.109

Demanda

1.132

1.215

1.411

1.674

1.950

2.235

2.543

2.856

3.171

3.487

Capacidade

122

123

120

116

110

108

106

104

102

101

Demanda

129

135

155

179

196

220

244

268

292

316

Capacidade

464

471

476

480

482

483

485

487

488

489

Demanda

286

306

367

442

515

592

676

761

846

932

Capacidade

150

183

190

198

207

214

219

221

223

225

Demanda

158

201

246

303

368

435

504

570

638

705

Produtos
químicos
(mil t)

Capacidade

92

23

22

22

21

21

20

19

19

18

Demanda

54

10

11

12

13

14

14

15

15

15

Outros óleos
vegetais
(mil t)

Capacidade

97

70

61

52

46

43

40

38

37

36

Demanda

102

77

79

80

83

86

92

99

106

112

Carga
Petróleo (mil t)

Derivados
de petróleo
(exceto GLP) –
Des. (mil t)
Derivados
de petróleo
(exceto GLP) –
Emb. (mil t)

GLP (mil t)

Etanol (mil t)

Capacidade

Tabela 2 – Relação entre a demanda projetada (cenário tendencial) e a capacidade de cais para granéis líquidos do Porto
de Fortaleza – em milhares de toneladas
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Sobre a comparação entre a demanda e a capacidade de cais e armazenagem para granéis
líquidos prevista para o Porto de Fortaleza, destacam-se os seguintes aspectos:

•

•

Cargas operadas somente no Píer Petroleiro: observa-se déficit de capacidade de
cais já no ano-base, considerando um nível de serviço adequado, relacionado ao tempo
de espera das embarcações para atracar ao Porto. Para trechos de cais como o Píer
Petroleiro, recomenda-se um índice de ocupação máximo de 70%, entretanto esse
índice já é superado no ano-base e deve ser maior que 100% no cenário de 2030. Assim,
prevê-se a acentuação do déficit de capacidade ao longo do horizonte de planejamento.
GLP: por ser operado também no Berço 102; prevê-se para essa carga um déficit de

1.112
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capacidade de cais a partir de 2035. No entanto, uma parte dos navios que atracam
no Berço 102, devido ao calado autorizado reduzido nesse trecho de cais, necessita
atracar aliviada, descarregando parte da carga no Píer Petroleiro, de modo que
o déficit de capacidade de cais observado para as operações nesse píer também
impacte a movimentação de GLP desde o ano-base até o final do período em análise.

•
•

Produtos químicos: a capacidade de cais para o embarque de produtos químicos no Porto
de Fortaleza é suficiente para atender à demanda ao longo de todo o horizonte de análise.
Armazenagem: é realizada em terminais próprios das distribuidoras ou plantas
industriais para as quais as cargas são destinadas ou das quais são provenientes,
através de dutovias. Observa-se que a falta de armazenagem impacta o desempenho
das operações de granéis líquidos no Píer Petroleiro. Sendo assim, ressalta-se a
necessidade de um planejamento integrado por parte da Autoridade Portuária e demais
entidades envolvidas em tais operações, a fim de mitigar os déficits de capacidade
de cais identificados. Destacam-se, para tanto, os estudos e projetos relacionados
à ampliação da tancagem para combustíveis, ainda em fase preliminar, como a
ampliação da área de tancagem da Ipiranga, em área própria, que aumentaria em
25% a capacidade de armazenagem da empresa e a iniciativa conduzida pela CDC
que prevê a instalação de tanques na área onde está localizada a pera ferroviária da
Transnordestina, por meio de um contrato de cessão onerosa de área não operacional.

TRIGO – TERGRAN
A relação entre a demanda projetada e a capacidade de cais para as operações de
desembarque de trigo no Porto de Fortaleza pode ser observada no Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de trigo no Porto de Fortaleza
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Mantidas a infraestrutura e as características operacionais atuais, a capacidade de cais
para o desembarque de trigo é suficiente para atender à demanda até 2025.
O TERGRAN possui um projeto para a ampliação da capacidade de expedição do
Terminal que implicará um incremento na produtividade das operações no cais (para
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550 t/h) e, consequentemente, a capacidade de desembarque de trigo no Porto de
Fortaleza, tornando-a suficiente para atender à demanda ao longo de todo o horizonte de
planejamento, considerando-se a projeção tendencial.
Tendo em vista que a carga armazenada nos armazéns buffer (A-1 e A-2) é direcionada
posteriormente aos silos dos moinhos, consideram-se, para o cálculo da capacidade de
armazenagem, apenas as capacidades estáticas dos silos, que totaliza 185 mil t. Portanto,
para que a capacidade de armazenagem não seja um fator limitante para as operações;
mantidas as características atuais da infraestrutura de armazenagem, será necessário
ampliar de sete para aproximadamente 13 giros anuais em 2060.

CONTÊINERES – BERÇOS 104 E 105 E BERÇO 106
O Gráfico 7 apresenta a relação entre a demanda projetada e a capacidade de cais para a
movimentação de contêineres no Porto de Fortaleza.
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Gráfico 7 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de contêineres no Porto de Fortaleza
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Não é previsto déficit de capacidade para a movimentação de contêineres no Porto de
Fortaleza ao longo de todo o horizonte de planejamento, observado qualquer um dos três
cenários de projeção de demanda.
A capacidade dinâmica para a armazenagem de contêineres no Porto de Fortaleza é de 766.500
TEU, o suficiente para atender à demanda em todos os cenários projetados ao longo de todo o
horizonte de planejamento.

PRODUTOS SIDERÚRGICOS – BERÇOS 104 E 105 E BERÇO 106
A relação entre a demanda projetada e a capacidade de cais para o embarque de produtos
siderúrgicos é apresentada no Gráfico 8.
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Gráfico 8 – Demanda vs. capacidade de cais para o embarque de produtos siderúrgicos no Porto de Fortaleza
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A capacidade de cais para o embarque de produtos siderúrgicos no Porto de Fortaleza
é suficiente para atender à demanda para essa operação ao longo de todo o horizonte
projetado.
Considerando um tempo de estadia de aproximadamente 15 dias, a capacidade dinâmica
para a armazenagem de produtos siderúrgicos (considerando os armazéns C-5, C-6 e o
Pátio 103/105) é de aproximadamente 1,9 milhão de toneladas, valor superior à demanda
projetada ao longo do período em análise.
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GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS – BERÇOS 104 E 105
A Tabela 2 apresenta a comparação entre a demanda projetada de granéis sólidos minerais
no cenário tendencial e a capacidade de cais calculada para essas cargas no Porto de
Fortaleza, considerando os parâmetros descritos anteriormente.
Carga
Coque de
petróleo
(mil t)
Clínquer
(mil t)
Escória
(mil t)

Manganês
(mil t)

Demanda vs.
capacidade de cais

2018

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade

315

461

469

478

476

468

458

446

436

427

Demanda

187

202

234

266

293

310

323

336

349

362

Capacidade

153

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capacidade

294

418

417

425

438

457

477

491

504

514

Demanda

175

183

208

237

269

303

337

370

403

436

Capacidade

-

456

401

359

325

302

283

265

250

236

Demanda

-

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Demanda

Tabela 3 – Relação entre a demanda projetada (cenário tendencial) e a capacidade de cais para granéis sólidos minerais
do Porto de Fortaleza
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A capacidade de cais alocada para o desembarque de coque de petróleo e embarque de
escória e de manganês é suficiente para atender à demanda projetada ao longo de todo
o período analisado.

NAVIOS DE CRUZEIRO – TERMINAL DE PASSAGEIROS
As atracações de navios de cruzeiro no Porto de Fortaleza ocorrem entre novembro e abril,
no Berço 106, com prioridade de atracação em relação às outras mercadorias que também
podem ser operadas nesse berço. O Porto conta com o TMP, que entrou em operação em
2014, localizado na retroárea do Berço 106.
A capacidade de cais estimada para atracações de cruzeiros equivale a 232 escalas por ano.
Tendo em vista a demanda projetada (de 39 escalas para 2060), não é previsto déficit de
capacidade para essa movimentação no Porto de Fortaleza no horizonte de planejamento.

TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM
Para os cálculos de capacidade de cais para o horizonte de planejamento (até 2060), o TPP
foi dividido em seis trechos de cais, os quais são apresentados na Tabela 4, que resume os
principais parâmetros de cálculo utilizados.
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Trecho de
cais

Berços

Principais
mercadorias
movimentadas
no ano-base

Berço 1

Berço 1

Carvão mineral

1,0

364

8.736

80%

77%

Berço 2

Berço 2

Minério de ferro

1,0

364

8.736

80%

77%

Berço 4

Berço 4

GLP

1,0

364

8.736

80%

5%

Berços 5 e 6

Berço 5 e
Berço 6

Produtos
Siderúrgicos

1,0

364

26.208

75%

41%

Berço 7

Berço 7

Produtos
siderúrgicos

1,0

364

8.736

65%

76%

Berço 8

Berço 8

Contêineres

1,0

364

8.736

65%

40%

In-out (h)

Dias
disponíveis

Horas
disponíveis

Índice de
ocupação
admissível

Índice de
ocupação
observado

Tabela 4 – Parâmetros de cálculo da capacidade de cais do TPP
Fonte: ANTAQ (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

N

L

A Figura 7 apresenta as estruturas consideradas nos cálculos de capacidade do TPP.

O

S

Berço 8 Berço 7 Berço 5 e 6
Berço 4
Berço 2
Berço 1

630 m

LEGENDA
Produtos siderúrgicos e contêineres

Contêineres

Produtos siderúrgicos

GNL

Minério de ferro

Carvão mineral

Nota: todo o volume de granéis sólidos minerais e granel líquido desembarcado é expedido diretamente para o exterior do
TUP, de modo que não há área interna de armazenagem para tais cargas no TPP.
Figura 7 – Infraestruturas de acostagem e de armazenagem do TPP
Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS (BERÇO 1 E BERÇO 2)
A relação entre a demanda projetada e a capacidade de cais para carvão mineral ao longo
do horizonte de planejamento pode ser observada no Gráfico 9.
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Gráfico 9 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de carvão mineral no TPP
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Projeta-se um déficit de capacidade de cais para a movimentação de carvão mineral no
TPP a partir de 2020, observado qualquer um dos três cenários de demanda projetados.
No ano-base da análise foram observadas operações de carvão mineral no trecho de cais
Berços 5 e 6, de modo que o cálculo de capacidade de cais para esse trecho considera uma
parcela do tempo disponível para a movimentação dessa carga.
Para o horizonte futuro, projeta-se a operação do carvão mineral apenas no Berço 1. Nesse
caso, calcula-se que o tempo de ocupação do trecho de cais será superior ao índice máximo
admitido para a realização das operações com um nível de serviço adequado, gerando um
longo tempo de espera para a atracação das embarcações. Portanto, para que a capacidade
de cais não seja um gargalo para a movimentação de carvão mineral, será necessário que
parte do volume seja movimentado no trecho de cais Berços 5 e 6, ou que a produtividade
média das operações no Berço 1 seja ampliada.
O Gráfico 10 apresenta a relação entre a demanda projetada e a capacidade de cais para a
movimentação de minério de ferro no TPP.
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Gráfico 10 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de minério de ferro no TPP
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Projeta-se um déficit de capacidade de cais para o desembarque de minério de ferro
no TPP a partir de 2020, considerando que toda a demanda projetada foi alocada para o
Berço 2, e o tempo de ocupação do trecho de cais necessário para a movimentação dessa
demanda será superior ao índice máximo admitido para a realização das operações com um
nível de serviço adequado.
De forma análoga à análise realizada para a movimentação de carvão mineral, para que o TUP
possa absorver toda a demanda projetada de desembarque de minério de ferro sem impacto
negativo no nível de serviço, é necessário que parte das operações sejam realizadas no trecho
Berço 5 e 6, ou que haja um incremento na produtividade média das operações.
Em relação à capacidade de armazenagem, a movimentação de granéis sólidos minerais no TPP
é realizada com expedição direta para o complexo industrial, por meio dos sistemas de correias
transportadoras. Sendo assim, a capacidade de armazenagem não se configura como um fator
limitante às operações do TUP.

PRODUTOS SIDERÚRGICOS (BERÇOS 5 E 6 E BERÇO 7)
A relação entre a demanda projetada e a capacidade de cais para as operações de
embarque de produtos siderúrgicos no TPP pode ser observada no Gráfico 11.
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Gráfico 11 – Demanda vs. capacidade de cais para o embarque de produtos siderúrgicos no TPP
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Projeta-se um déficit de capacidade para as operações de embarque de produtos
siderúrgicos no TPP a partir de 2030.
É prevista a implantação de carregadores de placas de aço (com produtividade efetiva de
330 t/h cada) no Berço 7 do Terminal de Múltiplo Uso (TMUT), com a expectativa de que
entrem em pleno funcionamento no segundo semestre de 2020.
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A relação entre a demanda projetada e a capacidade de cais para o desembarque de
produtos siderúrgicos pode ser observada no Gráfico 12.
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Gráfico 12 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de produtos siderúrgicos no TPP
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

É possível observar no Gráfico 12 que a capacidade de cais para as operações de
desembarque de produtos siderúrgicos é suficiente para atender à demanda ao longo
de todo o horizonte de planejamento.
Em termos de armazenagem dessa carga, o TPP conta com uma capacidade estática de
aproximadamente 300 mil toneladas para de produtos siderúrgicos no Pátio Onshore.
Assim, a capacidade dinâmica anual para a armazenagem dessas cargas é de 6 milhões de
toneladas e, portanto, suficiente para atender à demanda projetada até 2035.

CONTÊINERES (BERÇO 8)
A relação entre a demanda projetada e a capacidade de cais para a movimentação de
contêineres no TPP pode ser observada no Gráfico 13.
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Gráfico 13 – Demanda vs. capacidade de cais para a movimentação de contêineres no TPP
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A partir de 2030 é projetado um déficit de capacidade para a movimentação de
contêineres no TPP, observado qualquer um dos cenários de demanda.
Ressalta-se que o Berço 9, contíguo ao Berço 8, está em processo de finalização e, embora a
área tenha como destinação apenas a ampliação da armazenagem buffer para contêineres,
essa estrutura poderá ser utilizada futuramente para incrementar a capacidade de cais para
a movimentação de contêineres no Terminal.
Quanto à armazenagem, o Pátio Onshore do TPP possui capacidade estática de 17.300 TEU
e capacidade dinâmica anual de 640 mil TEU, que é suficiente para atender à demanda até
2045, a partir de quando se projeta um déficit.

GNL (BERÇO 4)
Para a operação de desembarque de GNL no TPP, a relação entre a demanda projetada e a
capacidade de cais pode ser observada no Gráfico 14.
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Gráfico 14 – Demanda vs. capacidade de cais para o desembarque de GNL no TPP
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Já para as operações de embarque de GNL, a relação entre a demanda projetada e a
capacidade de cais pode ser observada no Gráfico 15.
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Gráfico 15 – Demanda vs. capacidade de cais para o embarque de GNL no TPP
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Tanto no fluxo de desembarque como no de embarque de GNL no TPP, a capacidade de
cais é suficiente para atender à demanda ao longo do período analisado, levando-se
em consideração qualquer um dos cenários de projeção de demanda.
Ambos os fluxos de operação são realizados sem que a carga seja armazenada no TPP. No
caso do desembarque, a carga é expedida diretamente para o Gasfor, enquanto que no caso
do embarque a carga é expedida diretamente da Estação de Distribuição de Gás da CIPP
para as embarcações.
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ACESSO AQUAVIÁRIO
Conforme informações disponibilizadas nas Normas e Procedimentos da Capitania dos
Portos de Ceará (NPCP-CE) (BRASIL, 2013 a) e, também, no Regulamento de Exploração
Portuária (CDC, 2018 ), o canal de acesso ao Porto de Fortaleza se prolonga diretamente
ao mar. A Figura 8 ilustra a delimitação do canal, conforme a Carta Náutica nº 701 (BRASIL,
2018a ) e os sinalizadores indicados nas NPCP-CE (BRASIL, 2013 a).
N
O
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Figura 8 – Canal de acesso do Porto de Fortaleza
Fonte: Brasil (2013 a) e Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em relação às restrições de navegação no canal de acesso, são proibidos cruzamentos e
ultrapassagens, ou seja, é monovia e a velocidade praticada é de 6 nós. A folga abaixo da
quilha (FAQ) adotada é de 0,5 m. Na Tabela 5 estão apresentadas as principais limitações do
canal de acesso do Porto de Fortaleza.
Profundidade
mínima (m)

Extensão do
canal (m)

Largura
mínima (m)

Navio de projeto

CMR¹ (m)
Comprimento (m)

14 3.500

160

11

305

Calado (m)
12,5

Tabela 5 – Limitações de acesso ao Complexo Portuário de Fortaleza
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e CDC (2018 ). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Boca (m)
44
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Também segundo as NPCP-CE (BRASIL, 20 13a), o acesso ao TPP é artificialmente
abrigado por quebra-mar do tipo “BERMA”, em formato de L, e não possui um canal de
acesso dragado, sendo suas instalações de atracação ligadas diretamente ao mar aberto,
configurando-se um terminal offshore. O canal de acesso ao TPP possui demarcações
e sinalizações que orientam as embarcações durante sua aproximação, conforme
apresentado na Figura 9.
N

Ponto de Embarque do Prático

O

L
S

Alfa

Bravo
TPP

1,5 km
LEGENDA
Canal Pecém

Boia

TUP

Figura 9 – Canal de acesso ao Terminal Portuário do Pecém
Fonte: Brasil (20 13a) e Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

De acordo com a Carta Náutica nº 711 e com a batimetria disponibilizada pela CIPP,
a profundidade mínima do canal de acesso é de 15 m. O calado máximo depende do
permitido para cada berço de atracação (CIPP, 2019).
Durante o ano de 2018, o Porto de Fortaleza recebeu um total de 460 acessos, dos quais,
aproximadamente, 60% foram realizados por navegação de cabotagem e 40% de longo curso.
Já o TPP, no ano de 2018, recebeu um total de 593 acessos, dos quais aproximadamente 50%
foram realizados por navegação de cabotagem e 50% de longo curso.
Para a estimativa da demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Complexo Portuário
de Fortaleza e Pecém, são avaliadas a projeção de movimentação de cargas, bem como a
evolução do perfil da frota de navios, que considera um crescimento dos portes dos navios,
conforme a tendência da evolução dos portes observados atualmente no setor portuário
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e também de acordo com a visão dos diversos players do setor. As principais tendências
verificadas são:

•

Porto de Fortaleza:

•

•

•
•
•

Navios de carga geral e graneleiros: para produtos siderúrgicos e trigo espera-se
que a classe de navios Handysize seja gradativamente reduzida, substituída pela
Handymax. Para coque de petróleo, deve haver uma redução da classe Handymax,
compensada pela inserção de navios Panamax. Para escória, não são projetadas
alterações no perfil da frota e, para clínquer, não é projetado frota, em virtude da
perspectiva de término das movimentações a partir de 2019.
Navios de granel líquido: é estimada a manutenção do perfil da frota para
os acessos vinculados às mercadorias GLP, outros óleos vegetais, petróleo e
produtos químicos. Para derivados de petróleo (exceto GLP), estima-se uma maior
participação da classe Panamax em detrimento das classes Handysize e Handymax.
Para etanol, projeta-se uma redução dos navios Handysize, compensada pela
inserção da classe Panamax, a partir de 2030.
Navios porta-contêineres: projeta-se a redução das classes Feedermax e Handy, em
virtude da maior participação de Sub-panamax, Panamax e, a partir de 2030, Postpanamax nos acessos ao Porto.
Outras mercadorias: não são previstas alterações no perfil da frota em comparação
com o ano-base.

TPP:

•

•
•

•

Navios de carga geral e graneleiros: para carvão mineral e produtos siderúrgicos, é
esperado que o porte da frota aumente, com maior participação de navios Minicapesize em detrimento das demais classes para a primeira mercadoria, enquanto
para a segunda, o aumento é refletido na classe Panamax. O minério de ferro,
embora deva apresentar um crescimento do porte de suas embarcações entre 2018
e 2020, para os anos seguintes, o perfil se mantém composto exclusivamente pela
classe Mini-capesize.
Navios de granel líquido: é estimada a manutenção do perfil da frota de GNL
dentro de todo horizonte de estudo.
Navios porta-contêineres: projeta-se a redução das classes Feedermax, Handy e
Sub-panamax, em virtude da maior participação de Panamax e Post-panamax.
Ressalta-se que as projeções foram elaboradas a partir das tendências de
crescimento do porte das embarcações para o cenário nacional, entretanto, existe
a expectativa de utilização do acesso ao Terminal por navios da classe ULCV
(do inglês – Ultra Large Container Vessel), tendo em vista que o TPP dispõe das
características necessárias para receber essas embarcações.
Outras mercadorias: não são previstas alterações no perfil da frota em comparação
com o ano-base.

Em relação à capacidade do acesso aquaviário, o modelo de simulação considera os
processos que os navios estão sujeitos após o ponto de embarque de prático, além e regras
e premissas que podem ser verificadas na versão completa deste Plano Mestre.
Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém são apresentados e descritos na Figura 10 e no texto que a segue.
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Figura 10 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

1 - Chegada de navios

•
•
•
•
•

A chegada de navios é um processo estocástico representado por uma distribuição
exponencial, conforme o tempo estimado entre as chegadas de navios em cada um dos
terminais.
É atribuído um terminal de destino ao navio recém-chegado, de acordo com a mercadoria
por ele movimentada.
De acordo com o terminal de destino demandado e as mercadorias nele movimentadas,
o perfil da frota (atual ou projetado) 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 a ser determinada é o comprimento do navio, definido através de
uma distribuição discreta, a partir dos acessos realizados ao Complexo durante o anobase.
A seguir, é definido o calado. Essa definição é realizada a partir dos calados observados
dos navios que acessaram o Complexo durante o ano-base.

2 - Verificações para navegação no canal de acesso e atracação

•

Nessa etapa, são verificados os trechos do canal de acesso pelo qual o navio deverá navegar até
chegar ao terminal de destino, bem como as regras às quais está submetido durante a navegação.
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•
•
•
•
•

Antes de iniciar a navegação, é verificado o nível da maré disponível ao longo do
trecho a ser percorrido. Caso o nível da maré não permita a navegação, o navio
aguarda nos fundeadouros pelo momento em que essa navegação seja possível.
Se a área de evolução estiver disponível, são verificadas as exigências específicas para
atracação no terminal de destino e os navios prosseguem a navegação em direção ao terminal.
Caso não seja permitida a atracação por algum dos critérios citados, o navio aguarda
nos fundeadouros e busca o próximo intervalo de tempo em que a manobra de
atracação será permitida e, então, repete as verificações do passo 2.
Uma vez atendidos aos critérios, ao chegar ao Porto de Fortaleza, o navio realiza
a manobra de giro, estimada em 30 minutos para os berços 103, 104 e 105 e em 60
minutos para o berço 106.
Para acessar o TPP, tendo atendido todos os critérios e havendo disponibilidade na
bacia de evolução, o navio efetua o giro, estimado em 30 minutos. Caso não haja
disponibilidade, o navio vai direto ao berço de atracação.

3 - Verificações 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 e, se necessário, a disponibilidade da bacia de evolução (obrigatório
para as embarcações que atracaram no TPP sem a realização da manobra de giro e
para os navios atracados nos berços 103, 104, 105, 201 e 202 do Porto de Fortaleza).
Caso não seja permitida a desatracação, o navio aguarda no berço até que as
condições para desatracação sejam atendidas.
Uma vez permitida a desatracação, no Porto de Fortaleza, os navios realizam a
manobra de giro, estimada em 60 minutos para os berços 201 e 202, e em 30 minutos
para os berços 103, 104 e 105. Para todos os berços do TPP, o tempo de giro é
estimado em 30 minutos.
Caso seja permitida a desatracação e a navegação, o navio segue para o canal
externo, deixando o modelo de simulação.

A partir do exposto, a comparação entre a demanda e a capacidade do acesso aquaviário
ao Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém pode ser verificada no Gráfico 16 (Porto de
Fortaleza) e no Gráfico 17 (TPP).
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Gráfico 16 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário do Porto de Fortaleza
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Gráfico 17 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário do TPP
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A capacidade do acesso aquaviário ao Porto de Fortaleza e ao
TPP encontra-se acima da demanda projetada, mesmo no cenário
otimista previsto para 2060. Portanto, de acordo com as simulações
efetuadas, o Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém não deve
enfrentar problemas quanto à capacidade do seu acesso aquaviário,
exceto por situações não previstas neste documento.
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DIVISÃO MODAL
As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém chegam e saem
das instalações portuárias por meio dos modais rodoviário, ferroviário, por correias
transportadoras e dutovias.
Pelas características do transporte das correias transportadoras, considera-se que as
movimentações que conectam as instalações portuárias às áreas externas e utilizam esse
tipo de modal estão compreendidas em conjunto com as movimentações que utilizam o
modal dutoviário. No Porto de Fortaleza, as correias são utilizadas na expedição do trigo. Já
no TPP, estas são utilizadas no transporte de carvão mineral e minério de ferro.
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.

Extensão do
canal (m)

Produto

Participação
rodovia (%)

Demanda total (t)
2018

2060

2018

Participação
Dutovia ou
correia (%)

Participação
ferrovia (%)
2060

2018

2060

2018

2060

28,1

1,6

1,2

70,5

70,7

Porto de Fortaleza
Subtotal

4.889,00

12.744,50

27,9

Contêineres

Expedição

416,1

1.588,00

98,8

98,8

1,2

1,2

-

-

Contêineres

Recepção

537,9

1.072,40

99,9

99,9

0,1

0,1

-

-

Coque de
petróleo

Expedição

186,9

361,9

62

62

38

38

-

-

Derivados
de petróleo
(exceto GLP)

Expedição

1.132,10

3.487,30

-

-

-

-

100

100

Derivados
de petróleo
(exceto GLP)

Recepção

128,8

315,6

-

-

-

-

100

100

Escória

Recepção

174,6

436,2

100

100

-

-

-

-

GLP

Expedição

285,9

932,2

-

-

-

-

100

100

Manganês

Recepção

-

200

Outros óleos
vegetais

Expedição

101,9

112,3

-

-

-

-

100

100

Petróleo

Expedição

3713,9

1.005,00

-

-

-

-

100

100

Petróleo

Recepção

7,3

-

-

-

-

-

100

-

Etanol

Expedição

158,1

704,9

-

-

-

-

100

100

Produtos
químicos

Recepção

54,4

15,4

-

-

-

-

100

100

100

-

-
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Trigo

Expedição

1.206,40

2.436,60

-

-

-

-

100

100

Clínquer
Produtos
siderúrgicos

Recepção

90,8

-

100

-

-

-

-

-

Recepção

35,7

76,5

100

100

-

-

-

-

Terminal Portuário do Pecém
Subtotal

4.889,00

12.744,50

27,9

28,1

1,6

1,2

70,5

70,7

Carvão mineral Expedição

5.167,60

9.030,30

33,2

-

-

-

66,8

100

Contêineres

Expedição

1.757,00

7.217,40

98,7

98,7

1,3

1,3

-

-

Contêineres

Recepção

1.445,70

4.224,90

99,9

99,9

0,1

0,1

-

-

GLP

Expedição

301,2

663,3

-

-

-

-

100

100

GLP

Recepção

59,2

82,6

-

-

-

-

100

100

Minério de
ferro

Expedição

4.725,50

10.116,60

32,6

-

-

-

67,4

100

Produtos
siderúrgicos

Expedição

579,9

1.279,40

85,6

85,6

14,4

14,4

-

-

Produtos
siderúrgicos

Recepção

2.976,30

6.333,90

100

100

-

-

-

-

Tabela 6 – Divisão modal atual (2018) e futura (2060) – cenário tendencial
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2018), ANTAQ (2018) e ANTT
(2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O modal rodoviário respondeu por 51,5% do volume movimentado no Complexo no ano de
2018, seguido do modal dutoviário (47,7%) e do ferroviário (0,8%).
O Porto de Fortaleza movimentou 70,5% do volume de mercadorias via modal dutoviário
ou correia, 27,9% por rodovia e 1,6% por meio ferrovia. No TPP, 58,2% do total de cargas foi
movimentado por rodovia, 0,6% por ferrovia e 41,1% por dutovia ou correia.
No cenário futuro (2060) a participação das dutovias e correias transportadoras
tende a aumentar 8,2 pontos percentuais na divisão modal do Complexo
Portuário de Fortaleza e Pecém em relação a 2018. De maneira geral, a utilização
das dutovias e correias transportadoras deve predominar em relação aos demais
modais no cenário futuro nas duas instalações portuárias.

ACESSO TERRESTRE
A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação portuária,
pois é por meio de rodovias que, atualmente, as mercadorias expedidas ou com destino ao
Complexo Portuário são escoadas.
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ACESSO RODOVIÁRIO
HINTERLÂNDIA
A hinterlândia do Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém é composta pelas rodovias
BR-116, BR-020, BR-222, CE-040, CE-060, CE-065, CE-085 e pelo 4º Anel Viário (trecho
coincidente com a BR-020 e BR-222), por onde as cargas com origem ou destino ao
Complexo são transportadas. Foi realizada uma análise dos níveis de serviço utilizando a
metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010 ). Os resultados da simulação
para o cenário atual estão expostos na Figura 11. A Figura 12 e a Figura 13 apresentam 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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Figura 11 – Nível de serviço no cenário atual: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 12 – LOS dos acessos rodoviários em 2020 e 2025: hinterlândia
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 13 – LOS dos acessos rodoviários em 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Acerca da BR-222, nota-se o agravamento das condições exibidas na situação atual a partir
de 2025, haja vista os LOS D e E estimados para o trecho entre o entroncamento da via com
a BR-020 e as imediações da divisa entre Caucaia (CE) e São Gonçalo do Amarante (CE). Em
2045, a rodovia poderá apresentar instabilidades em todos os segmentos analisados, exceto
no segmento de pista duplicada entre os entroncamentos da rodovia com a BR-020 e com
a CE-085 (LOS C). Por fim, próximo a 2060, a rodovia poderá apresentar uma situação de
trafegabilidade instável (LOS F) em toda a extensão analisada.
Com relação à BR-020, percebe-se a manutenção do LOS D até 2025, podendo se agravar
até 2060, haja vista o LOS E identificado. O baixo limite de velocidade (60 km/h), associado
à sua configuração em pista simples e ao volume de veículos que perpassa a região,
continuará influenciando negativamente a trafegabilidade na rodovia.
Para a BR-116, estima-se que seus segmentos mantenham estabilidade até meados
de 2025. Após esse período, as condições de trafegabilidade poderão se tornar menos
favoráveis, especialmente no trecho entre os municípios de Fortaleza (CE) e Horizonte (CE),
onde foi apontado LOS D nas proximidades de 2045 e o LOS F em meados de 2060.
Acerca das rodovias CE-040, CE-060, CE-065 e CE-085, estima-se um cenário de boas
condições de trafegabilidade até 2025 para todos os segmentos analisados, com exceção do
trecho da CE-040 em Eusébio (CE), com LOS D. A partir de 2045 a situação poderá se agravar,
especialmente nos segmentos mais próximos de Fortaleza. Nas proximidades de 2060, o
LOS F poderá ser observado na maioria das rodovias citadas, com exceção da CE-065.
Para as rodovias BR-222 e CE-060, tendo em vista as obras de duplicação em execução
em alguns trechos e previstas para outros, 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. Na sequência, a Figura 14 exibe os resultados obtidos.

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil
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Figura 14 –LOS dos segmentos da BR-222 e da CE-060, considerando o acréscimo de faixa com a conclusão das obras de duplicação
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.

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.
As áreas inerentes ao entorno do Porto de Fortaleza encontram-se no bairro do Cais do
Porto, o qual é circundado por uma região densamente urbanizada do município de Fortaleza.
Nesse sentido, as possibilidades de acesso ao Porto, teoricamente, são grandes, mas esse
número é reduzido pelo fato de muitas vias não serem propícias ao tráfego de veículos de
carga e já apresentarem intenso volume de tráfego. Assim, conforme a Figura 15, verifica-se a
existência de três rotas utilizadas pelos caminhões: (i) por meio da CE-010 (acesso principal);
(ii) utilizando-se a Av. Mister Hull (BR-222/BR-020); e (iii) a partir da BR-116.
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Figura 15 – Localização das vias do entorno do Porto de Fortaleza
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2019), por meio da aplicação de questionários on-line (2018) e Google Earth
(2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O principal ponto de atenção no entorno do Porto de Fortaleza diz respeito ao
estacionamento e intenso fluxo de caminhões próximo aos moinhos, principalmente
na Rua C, na Rua Interna e nas avenidas José Sabóia e Vicente de Castro. Esses veículos
permanecem nessas vias aguardando chamada para expedição de produtos dos moinhos
e gerando transtornos locais inerentes à retenção de fluxos e a problemas sociais. De
maneira semelhante, é comum observar caminhões-tanque às margens da Av. José Sabóia
aguardando acesso às distribuidoras de combustíveis existentes na região, situação que
também potencializa problemas sociais e de trafegabilidade.
As vias contempladas pelas rotas de acesso ao Porto (apresentadas na Figura 15) não
apresentam restrições ao tráfego de caminhões. No entanto, destaca-se que diversas vias
urbanas próximas ao Porto de Fortaleza apresentam restrições estabelecidas pela Portaria
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nº 83/2015 (FORTALEZA, 2015b) que regulamenta a circulação de veículos pesados em
corredores e determinadas áreas do município.
Para a maior parte das vias de acesso ao Porto de Fortaleza, não foram obtidos dados de
tráfego para complementar a análise qualitativa realizada. Assim, no que diz respeito à
situação futura, a Figura 16 exibe o LOS calculado para os segmentos estudados no entorno
do Porto de Fortaleza para os quais foram obtidos dados de tráfego, considerando o cenário
tendencial e os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Figura 16 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno do Porto de Fortaleza (cenário tendencial)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O entorno portuário do TPP caracteriza-se

Quanto às condições da
infraestrutura viária
do entorno do Porto de
Fortaleza, verifica-se
que as vias apresentam
pavimentação variando
de boa a regular e estado
de conservação das
sinalizações alternando
de bom a ruim.

pela existência de cinco vias principais utilizadas
pelos veículos que acessam o Terminal. A CE-155
é a principal rodovia utilizada pelos veículos
de carga provenientes ou destinados ao TPP. A
CE-156 e a CE-348 são rodovias de tráfego leve,
podendo servir como rotas alternativas para a
movimentação de cargas do TPP. Já a Via Interna
Refinaria é importante para o transporte de
insumos para as instalações situadas no CIPP,
bem como para o escoamento dos produtos
provenientes dessas unidades industriais até o
Terminal. Por fim, a Rod. das Placas (CE-576) é
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uma via destinada, principalmente, à movimentação de placas de aço entre a CSP e o TPP,
constituindo-se em uma alternativa ao fluxo de veículos que trafegam na CE-155.
A Figura 17 apresenta a localização das vias de acesso ao TPP.
N

Terminal Portuário do Pecém

O

L
S

CE-348

Rod. das Placas
CE-155

Setor I
CE-085

CE-156

Setor II

Via Interna Refinaria

São Gonçalo do Amarante

Setor IV
BR-222

Caucaia

Setor III
3 km

CE-348

LEGENDA
Trecho pertencente à hinterlândia

Figura 17 – Localização das vias do entorno do TPP e dos setores do CIPP
Fonte: Ceará (2016 , 2012 ), dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2019) e Google Earth (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Foram analisados os níveis de serviço para os segmentos das rodovias CE-155, CE-156 e CE348, os quais apresentam situação de fluidez de tráfego no cenário atual, sendo a situação
mais desfavorável registrada no trecho da CE-155 situado entre as interseções da rodovia
com a CE-085 e com a CE-348, onde o LOS C é identificado. É importante destacar que obras
de duplicação foram iniciadas nos segmentos analisados da CE-155.
No que diz respeito à situação futura, a Figura 18 exibe o LOS calculado para os segmentos
estudados no entorno do Porto de Fortaleza, considerando o cenário tendencial e os anos
de 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Figura 18 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno do TPP
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Verifica-se que a maioria dos trechos analisados no entorno do TPP tende a apresentar
condições estáveis de trafegabilidade até meados de 2045, exceto no segmento supracitado
da CE-155, para o qual se estima o LOS D em 2020, LOS E em 2045 e LOS F (nível de serviço
crítico) em 2060. Nesse período, também se observam indícios de instabilidade no trecho
da CE-348 situado entre sua interseção com a CE-155 e o Distrito de Pecém.
Quanto à CE-155, foram aferidos os níveis de serviço considerando a finalização das obras
de duplicação, de modo que a operação de tráfego deve ser adequada à potencial demanda
de veículos projetada para os trechos em análise.

PORTARIAS DE ACESSO
As portarias de acesso, se forem mal dimensionadas, podem contribuir para a formação de
filas e, consequentemente, 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.
Para acessar o Porto de Fortaleza e os seus terminais, os veículos necessitam passar pela
portaria e pelos portões apresentados na Figura 19. Os controles de entrada e de saída,
tanto de pessoas como de veículos das áreas alfandegadas do Porto, ocorrem na Portaria
Principal. Nos terminais arrendados, não existem estruturas físicas de portaria, mas sim
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estruturas de acesso simplificadas, visto que a movimentação de produtos entre caisarmazém/moinhos ocorre através de correias transportadoras.
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Figura 19 – Localização da Portaria Principal e dos portões das áreas arrendadas do Porto de Fortaleza
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2013), por meio da aplicação de questionário on-line (2017), Google Maps
(2015, 2016, 2018) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para o cenário atual, segundo a simulação numérica realizada, para a Portaria Principal do
Porto de Fortaleza, não foram registradas formações de filas expressivas no período de pico,
sendo observado um acúmulo máximo de quatro veículos na entrada.
O Gráfico 18 apresenta a formação de filas no cenário futuro, segundo a simulação
numérica. A escala vertical representa a quantidade total de veículos que aguardam
na fila da portaria e a escala horizontal o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre,
considerando as 72 horas simuladas.
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CENÁRIO TENDENCIAL – 2060
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Gráfico 18 – Formação de filas nos gates do Porto de Fortaleza no cenário tendencial (2060)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No que diz respeito aos cenários futuros, as simulações indicam um aumento
da formação de filas na Portaria Principal do Porto de Fortaleza no decorrer dos
horizontes, especialmente nos horários de pico da manhã, caso a infraestrutura seja
mantida, podendo registrar 73 veículos aguardando passagem no gate de entrada no
ano de 2060 e 25 no de saída.
O acesso ao TPP ocorre pelas portarias indicadas na Figura 20, nas quais são realizados
os procedimentos de controle de acesso de veículos. A Portaria Principal recebe a maior
parte dos veículos inerentes às operações portuárias, enquanto que a Portaria de Serviço
é utilizada pelos caminhões que se destinam às obras de ampliação do Terminal e ao
processo de descarga direta de granéis.

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil
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20 – Localização das portarias de acesso ao TPP
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Fonte: Dados e imagens obtidos durante visita técnica (2013), por meio da aplicação de questionário on-line (2018),
Google Maps (2014) e Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para o cenário atual, segundo a simulação numérica realizada, não deve ocorrer formação
de filas na portaria do Termina.
No que diz respeito aos cenários futuros, as simulações indicam a tendência de o TPP
manter boas condições de fluxo nas portarias. A Portaria Principal conta com três

gates de entrada e três de saída e será destinada ao fluxo de veículos que transportam
contêineres. A partir da operacionalização do Gate 2, serão disponibilizados mais dois
gates de entrada, dois de saída e três gates reversíveis, em que um é destinado a
cargas especiais (Gráfico 19).
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Gráfico 19 – Formação de filas nas portarias do TPP no cenário tendencial para o ano de 2060
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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ACESSO FERROVIÁRIO
No Complexo Portuário
de Fortaleza e Pecém,
a movimentação
ferroviária é realizada
exclusivamente pela
malha concessionada à
Ferrovia Transnordestina
Logística S.A. (FTL).

De maneira geral, o modal ferroviário representa
uma opção eficiente para o escoamento das cargas,
no âmbito dos acessos terrestres, especialmente
quando está associado a fluxos de grandes
volumes e elevadas distâncias. A movimentação
ferroviária associada ao Complexo Portuário ocorre
essencialmente a partir das instalações portuárias.
A ferrovia é utilizada no transporte de uma parcela

dos volumes de contêiner, produtos siderúrgicos e coque de petróleo movimentados pelas
instalações portuárias, com uma representatividade de 0,8%no total movimentado no
Complexo.
Na Figura 21 é apresentada a malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém e aos terminais que a compõem, evidenciando aqueles que apresentaram
movimentação ferroviária, em 2018, com origem ou destino ao referido Complexo.
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Figura 21 – Malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém
Fonte: FTL ([2018 ]), ANTT (2019) e Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A análise da capacidade desse modal de transporte é dividida em sete trechos, cuja
delimitação, indicando as estações inicial e final da análise, é realizada de acordo com a
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divisão apresentada na Declaração de Rede de 2018, da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT, 2017). A Figura 22 apresenta os sete trechos considerados na análise da
capacidade de atendimento à demanda do acesso ferroviário.
N
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S

Ramal de Pecem Fábrica Votorantim-Pecém
Terminal Portuário do Pecém
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Variante de cargas
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4. Pecém
5. Caucaia
6. Aracapé

7. Parangaba
8. Mucuripe

FTL - Outra via ferroviária
FTL - Trechos considerados na análise da capacidade

Figura 22 – Trechos considerados na análise do atendimento no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém
Fonte: ANTT ([2018]) e Google Earth (2019). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para a situação futura, a operação ferroviária no âmbito do acesso ao Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém apresenta uma perspectiva de movimentação de aproximadamente 442 mil
toneladas em 2060, que representa um aumento de 140% em relação ao volume registrado em
2018. Destaca-se a perspectiva de aumento na participação do contêiner embarcado na ferrovia
a partir das duas instalações portuárias.
O Gráfico 20 apresenta a comparação entre a demanda projetada e a capacidade estimada para
2060 nos trechos em estudo com destino ao Complexo Portuário Fortaleza e Pecém. Já o Gráfico 21
apresenta os resultados para o sentido oposto, com origem no Complexo em estudo.
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Gráfico 20 – Comparativo entre a demanda e capacidade no acesso ferroviário, para cada um dos trechos analisados, com
destino ao Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém (2060)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Gráfico 21 – Comparativo entre a demanda e capacidade no acesso ferroviário, para cada um dos trechos analisados, com
origem no Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém (2060)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Com base nos resultados dispostos no Gráfico 20 e no Gráfico 21, a
capacidade disponível deve ser suficiente para comportar a ampliação dos
volumes transportados pelo modal ferroviário em todos os trechos em 2060.
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OUTROS RESULTADOS
RELEVANTES
Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas às
instalações portuárias, ao acesso aquaviário e aos acessos
terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Fortaleza
e Pecém também se dedicou a analisar a relação deste
com o meio ambiente, a interação porto-cidade e a gestão
administrativa e financeira das Autoridades Portuárias.
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MEIO AMBIENTE
A análise de aspectos ambientais teve como objetivo apresentar um panorama das
características do meio ambiente em que se insere o Complexo Portuário de Fortaleza e
Pecém. Também, buscou-se identificar as práticas de gestão ambiental implementadas e os
status dos licenciamentos ambientais das instalações portuárias analisadas.
O Porto de Fortaleza e o TPP apresentam suas licenças em vigência, bem como a maioria
dos terminais arrendados. No âmbito do licenciamento ambiental, cabe destacar
positivamente a possibilidade, por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), de integrar programas de monitoramento
ambiental referentes à operação do TPP, Licença de Operação (LO), com programas
da ampliação do TMUT, Licença de Instalação (LI). Essa medida pode auxiliar na
desburocratização para a realização dos monitoramentos, bem como garantir que os
estudos sejam feitos aplicando uma mesma metodologia em uma área mais ampla,
compondo um banco de dados mais consistente.
Em relação às características ambientais do meio, o Porto de Fortaleza faz parte de uma
região de complexo industrial intensamente urbanizada, tendo sido observadas espécies
da fauna e flora comuns aos ambientes antropizados. Já em relação à área do TPP, este
localiza-se nos limites dos municípios de São Gonçalo do Amarante e de Caucaia, que
possuem maior percentual de área preservada quando comparados a Fortaleza. Nas áreas
adjacentes ao TPP foram identificadas espécies da fauna ameaçadas e endêmicas, tendo
sido criada a ESEC do Pecém pela necessidade de mitigar e compensar impactos oriundos
da instalação do TPP.
A construção do Molhe do Titã do Porto de Fortaleza incorreu em mudanças no regime de
sedimentos, resultando em alteração da faixa de areia da Praia de Iracema e na criação
da Praia Mansa. Tais mudanças foram intensificadas posteriormente com a construção
do Molhe do Titanzinho, acarretando a necessidade de construção de espigões na orla
da Av. Beira-mar de Fortaleza, como medida mitigadora para a sua erosão. A alteração
do transporte de sedimentos também faz com que eles sejam depositados na bacia de
evolução do Porto de Fortaleza, gerando a necessidade de dragagem de manutenção para
garantir a profundidade necessária para navegação.
As Autoridades Portuárias do Porto de Fortaleza e do TPP possuem núcleos ambientais e
de saúde e segurança com profissionais de diferentes áreas, compondo núcleos ambientais
estruturados e multidisciplinares, diferentemente dos terminais arrendados contatados.
Do mesmo modo, foi possível identificar que a CDC e a CIPP possuem SGIs implementados,
ao contrário dos terminais arrendados do Porto de Fortaleza. É necessária a composição de
uma equipe de meio ambiente e saúde e segurança, apta a atuar nas questões tangentes
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às temáticas, e que estas sistematizem as ações de cumprimento da legislação vigente
referente ao meio ambiente e à saúde e segurança do trabalho. Às Autoridades Portuárias,
cabe exigir que seja cumprida a legislação nas áreas onde são corresponsáveis.
No que tange aos programas de gerenciamento de riscos ambientais e atendimento a
emergências, destaca-se o Porto de Fortaleza pela elaboração e implementação de todos
os programas propostos. Já no TPP, o Plano de Área (PA) e Plano de Ajuda Mútua (PAM)
encontram-se em fase de elaboração, mas com o Plano de Emergência Individual (PEI),
o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE)
aprovados no órgão licenciador responsável.
Por fim, em relação às questões abordadas, o diagnóstico apresentado indica
que, de modo geral, o Complexo Portuário cumpre ou está em vias de cumprir
as exigências da legislação relacionada ao meio ambiente e à saúde e segurança
do trabalho, buscando o desenvolvimento sustentável no desempenho das
atividades.

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. Nesse sentido, a análise da relação porto-cidade do
Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém abrange o território dos municípios de Fortaleza,
São Gonçalo do Amarante e Caucaia.
Os itens a seguir listam as considerações de maior relevância no que diz respeito à relação
entre esses municípios e o Complexo Portuário.

•

•

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 verificada a sinalização da Prefeitura
de Fortaleza com relação ao processo de atualização do Plano Diretor Participativo
do Município (PDPM) no município, correspondendo à periodicidade prevista pela
política urbana de 10 em 10 anos. Considerando o papel dessa legislação para a
organização dos usos e fluxos no contexto da cidade, o PDPM de Fortaleza tornase importante também para a melhoria da interação entre o contexto e a atividade
portuária. Sendo o desenvolvimento desse documento um processo participativo
previsto na Lei nº 10.257 (BRASIL, 2001), denominada Estatuto da Cidade, é
importante o fomento à participação de representantes da atividade portuária no
processo de atualização, de forma a buscar a representação dos interesses portuários
na futura legislação a ser implementada.
O Projeto Orla é um instrumento do Plano de Gerenciamento Costeiro do Ceará e
está implementado na capital, bem como previsto pelo PDPM de Fortaleza com
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determinações específicas no zoneamento. O diagnóstico realizado para Fortaleza
indica as deficiências e potencialidades da utilização e ocupação da orla marítima,
com a definição de instrumentos e estratégias para a consolidação dos fatores
diagnosticados. O documento ainda considera as atividades econômicas realizadas
nesses espaços, indicando ações de concordância de tais usos, bem como de
fortalecimento entre eles, podendo consistir em uma importante referência a ser
considerada para as ações de expansão e planejamento das atividades portuárias.

•

•

•

•

O entorno da área do Porto de Fortaleza apresenta uma ocupação urbana de caráter
bastante heterogêneo no que concerne às porções oeste e sudeste. A área mais
próxima às instalações portuárias na direção sudeste apresenta ocupações de caráter
irregular, diagnosticada tanto pela Autoridade Portuária, quanto pela Prefeitura de
Fortaleza (FORTALEZA, 2019 ; 2015 a ), como a Comunidade Serviluz/Titanzinho, a
qual compromete tanto as atividades portuária e retroportuária, quanto o trânsito
de cargas, com recorrência de avanços sobre a faixa de domínio da ferrovia. Assim,
destaca-se a relevância da busca e fomento à regularização de tais ocupações, como
forma de concordância dos usos existentes nas áreas portuárias e de seus entornos.
A questão da alteração da dinâmica costeira dos municípios analisados, com
a recorrência de trechos de erosão e sedimentação atípicos, tem efeitos sobre
as ocupações nesses locais e suas adjacências, bem como sobre as atividades
econômicas neles desenvolvidas. Tal conjuntura tem relação com a implantação de
estruturas portuárias na Enseada do Mucuripe e na Praia do Pecém. Destacam-se as
interferências que comprometem as atividades de atendimento ao turismo, como em
pequenos comércios, bem como sobre a prática da pesca e ocupações residenciais
em virtude dos impactos diretos nas áreas que abrigam tais práticas.
A recorrência de estacionamento de caminhões e veículos de transportes de cargas,
direcionados aos moinhos nas adjacências ao Porto de Fortaleza, impacta a atividade
portuária e compreende um fator de interferência na dinâmica da cidade. Tal
situação ocasiona o bloqueio de vias do entorno portuário, afetando a circulação
na área e o acesso ao Porto, bem como condições de insegurança em áreas de uso
público, a exemplo da Praça Amigos da Marinha, comprometendo o seu uso por
parte da população. Destaca-se a relevância da implementação de estacionamentos
apropriados aos veículos de carga por parte dos entes interessados, de forma a
solucionar tais questões, resultando na melhoria da logística no entorno portuário e
no retorno dos espaços públicos ocupados para o uso da população do município.
A existência de iniciativas socioambientais em todas as instalações do Complexo
Portuário de Fortaleza e Pecém é um aspecto de destaque para a relação portocidade, principalmente, tendo em vista as comunidades tradicionais presentes nesse
território e os impactos socioeconômicos decorrentes da implantação do CIPP. As
temáticas de Educação e Meio Ambiente são as mais recorrentes, em concordância
com o ambiente sensível da área do Complexo, com as comunidades tradicionais
existentes e a demanda por qualificação de mão de obra ocasionada pelo CIPP, sendo
relevante a manutenção da atenção e acompanhamento de tais contextos.
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GESTÃO PORTUÁRIA
PORTO DE FORTALEZA
O Porto de Fortaleza encontra-se sob a administração da CDC, que se constitui em uma
sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. A CDC foi fundada
a partir da Resolução nº 1.821 de 25 de março de 1965 (BRASIL, 1965), a qual constituiu
a Companhia nos termos do artigo 26 da Lei
nº 4.213 de 14 de fevereiro de 1963 (BRASIL,
1963). Entre as suas atribuições estava a
exploração industrial e comercial dos Portos
Organizados do estado do Ceará.
No Porto de Fortaleza, a CDC não participa
das operações portuárias, atuando somente

O modelo de gestão
portuária adotado pela
CDC no Porto de Fortaleza
pode ser caracterizado
como landlord, apesar de
ter algumas características
do modelo tool port.

por meio do controle e gestão dessas
operações, as quais são realizadas por
operadores credenciados. Todavia, a Autoridade Portuária mantém algumas estruturas de
armazenagem que não estão arrendadas a terceiros, sendo dois armazéns e um galpão de
manutenção.
Quanto à exploração do espaço portuário, a Figura 23 apresenta os arrendamentos e as
áreas arrendáveis do Porto de Fortaleza.

Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém
Ceará, Brasil
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Figura 23 – Áreas arrendadas e arrendáveis no Porto de Fortaleza
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações
gerenciais utilizados pela CDC, a Figura 24 consolida o diagnóstico a respeito das
características gerais observadas.
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FLUXO DE PLANEJAMENTO CDC
Ações de planejamento

Atuação comercial

Sistemas de informação

Planejamento estratégico

Existência de departamento especíﬁco

Sistemas de informação

Há um planejamento

Há um setor especíﬁco responsável

estratégico estruturado

pela atuação comercial do Porto

Avaliação de Desempenho

Planejamento comercial

Há sistemas de
informação gerenciais
integrados (ERP)

Há um sistema de avaliação

Existe um plano comercial
sendo elaborado

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

Figura 24 – Planejamento estratégico e comercial do Porto de Fortaleza
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 do Porto de Fortaleza, que totalizam 137 funcionários:

•
•
•
•

Há uma concentração do contingente total em cargos técnicos, como o de Técnico
Portuário e o de Guarda Portuário, que representam 38,7% e 16,8% do total,
respectivamente.
O quantitativo de funcionários efetivos é de 66%, considerado baixo, dado que a
média de funcionários efetivos das Companhias Docas no País é de 90% .
Quanto ao nível de escolaridade dos colaboradores, 50% do total possuem ensino
superior completo, valor superior ao da média das Companhias Docas, que é de 43% .
Há uma predominância de funcionários com 60 anos ou mais (42%) e também alta proporção
de trabalhadores com idade entre 51 e 60 anos (23%). Esse resultado indica que grande parte
dos colaboradores da CDC poderá se aposentar em breve, o que se mostra preocupante, pois
pode gerar impactos negativos na gestão de conhecimento da Companhia.

A Autoridade Portuária possui um Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento, elaborado
em 2019, que constitui o planejamento de capacitações utilizado pela CDC. Nesse sentido,
verifica-se que é realizado um Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT)
e que os treinamentos e capacitações são efetuados de acordo com as demandas das
coordenadorias e diretorias.

•
•
•

Por fim, foi realizada uma análise financeira do Porto de Fortaleza por meio de indicadores
financeiros, análise dos gastos e receitas, estrutura tarifária e plano de investimentos.
Ressaltam-se os seguintes pontos:
A CDC ainda não possui um sistema de custeio implantado que permita mensurar a
representatividade dos custos de cada serviço e de cada setor nos gastos totais da
Autoridade Portuária, bem como auferir exatamente as fontes de recursos e a sua alocação.
A análise dos indicadores de rentabilidade aponta um quadro deficitário em todos os anos
analisados, motivado pelo seu alto custo de operação e receitas insuficientes para cobrilos. Porém, é importante notar que houve uma melhora na saúde financeira da Autoridade
Portuária entre 2014 e 2018.
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•
•
•
•
•
•

Os totais de custos e despesas da CDC, de 2014 a 2018, foram maiores que as receitas
auferidas, sendo o maior déficit observado em 2014. Nos anos seguintes a queda dos gastos
foi acompanhada de uma queda também na movimentação portuária, demonstrando que
os custos da CDC são principalmente operacionais e variáveis.
As receitas operacionais caracterizam-se como a principal fonte de receitas para a CDC, com
destaque para aquelas oriundas da arrecadação tarifária.
As contas mais representativas na composição dos gastos totais são as despesas gerais e
administrativas, juntamente com os custos dos serviços prestados.
Analisando os custos totais unitários, percebe-se um aumento na eficiência da Autoridade
Portuária, visto que esse indicador apresentou uma redução de 28% entre 2014 e 2018.
Uma avaliação abrangente dos indicadores de liquidez e de estrutura de capital da CDC
aponta uma situação favorável.
Nos últimos cinco anos foram executados, em média, 40,5% do total de recursos orçados
para investimento. Nos anos analisados, a maior parte dos recursos direcionados aos
investimentos da CDC adveio da União, os quais responderam por 81% do total orçado.

TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM
O TPP encontra-se sob a administração da CIPP, anteriormente denominada Companhia de
Integração do Ceará (Cearáportos), a qual é uma sociedade anônima de economia mista do
estado do Ceará vinculada administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Governo do Estado do Ceará. Em 2017, com a Lei Estadual nº 16.372 de 11 de outubro de 2017
(CEARÁ, 2017 ), a CIPP foi instituída enquanto sociedade de economia mista de personalidade
jurídica do direito privado, com autonomia administrativa.
Atualmente, o estado do Ceará é o sócio majoritário, contando com 70% do total de ações,
enquanto o Porto de Roterdã, a partir da assinatura de um projeto de parceria com o Governo
do Estado do Ceará (SAMPAIO; AUGUSTO, 2018) , em 2018, possui 30% das ações do Porto.
No âmbito do TPP, a CIPP não participa das
operações portuárias, atuando somente através
do controle e gestão dessas operações, logo, a
operação portuária é realizada por prestadores de
serviços operacionais credenciados. Além disso, o
TPP é um terminal privado e a Autoridade Portuária
mantém algumas estruturas de armazenagem,
atuando como um ente privado. No entanto, a CIPP
é uma sociedade de economia mista, cujo sócio
majoritário é o estado do Ceará, dessa forma, seu
modelo de gestão não é classificado como fully
privatized port.

A CIPP é a responsável
pela administração do
Complexo Industrial e
Portuário do Pecém, que
corresponde ao Terminal
Portuário do Pecém, à
Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) do
Ceará e à área industrial
contígua ao Terminal.
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O modelo de gestão portuária adotado pela CIPP no TPP pode ser caracterizado
como landlord, apesar de o Terminal possuir algumas características do modelo
fully privatized port.

Não foi desenvolvida uma seção de análise da exploração do espaço portuário do TPP, haja vista
que o Terminal é privado e, dessa forma, não possui arrendamentos ou áreas arrendáveis.
Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações
gerenciais utilizados pela CIPP, a Figura 25 consolida o diagnóstico a respeito das
características gerais observadas.

FLUXO DE PLANEJAMENTO CIPP
Ações de planejamento

Atuação comercial
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Há um setor especíﬁco responsável

estratégico estruturado

pela atuação comercial do Porto

Avaliação de Desempenho

Planejamento comercial

Há sistemas de
informação gerenciais
integrados (ERP)

Há um sistema de avaliação
de desempenho implementado

São realizadas ações esporádicas
de promoção comercial

Alinhamento com as políticas do setor

Avaliação de desempenho

Há evidências de alinhamento entre

Há avaliação

o planejamento estratégico do Porto e

de desempenho comercial

os instrumentos de planejamento do
setor portuário

Figura 25 – Planejamento estratégico e comercial da CIPP
onte: 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 CIPP, que totalizam 95 funcionários:

•

•
•

Há uma concentração do contingente total em cargos relacionados à logística
portuária, como o de Analista de Desenvolvimento Logístico e o de Assistente
de Desenvolvimento Logístico. Além disso, também é relevante o número de
coordenadores da Companhia. Por outro lado, observa-se a ausência de cargos
técnicos e operacionais na companhia.
Quanto ao nível educacional dos colaboradores, 67% deles possuem ensino
superior completo, 19% possuem ensino médio completo e 12% possuem pósgraduação.
Há uma predominância de funcionários com idade entre 31 e 40 anos (36%) e
também uma alta proporção de funcionários com idade entre 41 e 50 anos (34%).
Destaca-se, ainda, a presença de funcionários com idade inferior a 20 anos, os
quais correspondem aos jovens aprendizes contratados pela CIPP.

O desenvolvimento de capital humano aparece como um dos projetos da CIPP dentro
do seu planejamento estratégico. Nesse sentido, verifica-se que a empresa capacita
anualmente os seus funcionários e avalia os treinamentos quanto a sua eficácia,
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entretanto, não há um planejamento formal para as capacitações.
Por fim, foi realizada uma análise financeira da CIPP por meio de indicadores
financeiros, análise dos gastos e receitas e plano de investimentos. Cabe destacar que
os resultados apresentam bastante variação, sobretudo nos anos de 2017 e 2018, em
função da mudança da administração, que era realizada pela CearáPortos até 2017,
e mudou para CIPP, englobando a partir desse ano não apenas o terminal portuário,
mas todo o complexo porto-indústria.
Além disso, no ano de 2018, ocorreu a entrada do Porto de Roterdã como sócio, por
meio da aquisição de 30% do negócio, e a superestrutura, que antes era do governo
estadual do Ceará, foi incorporada à CIPP, o que aumentou significativamente os
ativos da Autoridade Portuária. Além disso, a entrada de capital do Porto de Roterdã
elevou os montantes de caixa. Essas alterações influenciam sobretudo os indicadores
de liquidez, endividamento e de rentabilidade.
Ressaltam-se os seguintes pontos:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

A CIPP ainda não possui um sistema de custeio implantado, contudo, esse sistema
está em processo de implantação, com conclusão prevista para o fim de 2019.
Comparando as análises dos indicadores de margem com as dos indicadores de giro
e rentabilidade do ativo, é possível observar que, embora estes tenham caído, isso se
deve principalmente ao crescimento de ativos influenciado pelo valuation e venda
de 30% do negócio ao Porto de Roterdã, uma vez que as margens demonstram que o
resultado continua lucrativo e que os resultados líquidos são crescentes.
A margem unitária da CIPP apresentou resultados positivos em todos os anos analisados.
As receitas operacionais da CIPP são a principal fonte de receitas para a Autoridade
Portuária, responsáveis em média por 95% do total auferido.
As contas mais representativas na composição dos gastos totais são as despesas
gerais e administrativas e os custos dos serviços prestados.
Analisando os gastos totais unitários, percebe-se uma melhoria entre 2017 e 2018, em
que os gastos e despesas da Autoridade Portuária para movimentar uma tonelada
diminuíram em 28%.
Uma avaliação abrangente dos três indicadores de liquidez aponta uma boa saúde
financeira da CIPP no quesito solvência. Além disso, grande parte desses ativos
apresentam alta liquidez, como o caso da conta caixa, fornecendo à Autoridade
estabilidade em algum momento de revés do mercado.
Assim como nos indicadores de liquidez, os indicadores de estrutura de capital da CIPP
mostram uma situação favorável, com a manutenção de bons indicadores ao longo dos anos.
A CIPP possui um alto percentual de execução de investimentos, o qual esteve acima
dos 97% de 2014 a 2017.
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ANÁLISE
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo
Portuário de Fortaleza e Pecém 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 oportunidade e ameaças sob a perspectiva do
ambiente externo, que compreende o contexto conjuntural ao
qual o Complexo Portuário pertence e está sujeito.
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Forças
Infraestrutura moderna para as operações de trigo no Porto
de Fortaleza

Projeto de ampliação da capacidade de expedição do
TERGRAN no Porto de Fortaleza

Autorização de atracações ao novo berço do Porto de Fortaleza

Alfandegamento do novo pátio de contêineres e do Berço
106 do Porto de Fortaleza

Disponibilidade de áreas para arrendamento no Porto de
Fortaleza

Implantação em andamento de novos carregadores de placas
de aço no TMUT do TPP

Equipamentos modernos e especializados para as operações
no cais do TPP

Profundidade natural elevada no TPP

Acesso ao TPP não representa dificuldade às embarcações

Condições favoráveis de processamento nas portarias de
acesso ao TPP

Construção da nova ponte de acesso ao píer do TPP

Situação financeira favorável da CIPP

Localização do TPP em área afastada da urbanização
consolidada em São Gonçalo do Amarante

Compensações socioeconômicas pela instalação do TPP no
município de São Gonçalo do Amarante

Condições favoráveis de infraestrutura nas vias internas das
instalações portuárias do Complexo

Instalações portuárias do Complexo com licenças
ambientais regulares perante os órgãos licenciadores

Presença de núcleo consolidado de meio ambiente e de
saúde e segurança nas Autoridades Portuárias

Autoridades Portuárias do Complexo possuem Sistema de
Gestão Integrado de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (SGI)

Programas de gerenciamento de riscos e atendimento de
emergências implantados no Complexo Portuário

Desenvolvimento de ações de educação ambiental no
Complexo Portuário

Transparência no processo de execução das ações
socioambientais realizadas pelo Porto de Fortaleza e pelo TPP

Realização de iniciativas socioambientais com a comunidade
externa por todos os terminais do Complexo Portuário

Adoção do modelo de gestão portuária landlord pelas
instalações do Complexo Portuário

Quadro de pessoal das Autoridades Portuárias com
adequado nível educacional

Realização de treinamentos e capacitações pelas
Autoridades Portuárias

Existência de instrumentos e ações para a melhoria dos
indicadores de desempenho das Autoridades Portuárias

Fraquezas
Necessidade de adequação da estrutura de amarração
do Berço 106 do Porto de Fortaleza para a atracação de
embarcações maiores

Armazéns do Porto de Fortaleza carecem de manutenção

Operações de cais de granéis líquidos com o nível de serviço
aquém do adequado no Porto de Fortaleza

Restrições nos horários de prestação de determinados
serviços no Porto de Fortaleza

Perspectiva de déficit de capacidade para o desembarque de
trigo no Porto de Fortaleza

Características do canal de acesso podem se tornar
limitantes para o recebimento de navios de maior porte no
Porto de Fortaleza

Condições meteoceanográficas desfavoráveis em alguns
períodos do ano

Estacionamento irregular de caminhões e insegurança nas
vias do entorno do Porto de Fortaleza

Perspectiva de déficit de capacidade na Portaria Principal
do Porto de Fortaleza

Terminais arrendados do Porto Organizado de Fortaleza
desprovidos de núcleo ambiental e de Sistema de Gestão
Ambiental (SGA)

Assoreamento do canal de acesso aquaviário do Porto de
Fortaleza em função da alteração da dinâmica sedimentar

Contratos de arrendamento com pendências jurídicas no
Porto de Fortaleza

Indicadores financeiros negativos na CDC

Perspectiva de déficit de capacidade de cais para a
movimentação de granéis sólidos minerais, produtos
siderúrgicos e contêineres no TPP

Perspectiva de déficit de capacidade de armazenagem para a
movimentação de produtos siderúrgicos e de contêineres no TPP

Subutilização da capacidade de cais para a movimentação
de granéis líquidos no TPP

Vias ferroviárias internas com restrição de ampliação no TPP

Baixa participação do modal ferroviário na divisão modal do
Complexo Portuário

Desafios na eficácia do controle de impactos ambientais
associados à movimentação de granéis sólidos

Ausência de sistema de custeio implantado nas instalações
portuárias do Complexo
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Oportunidades
Localização geográfica próxima de regiões produtoras de frutas

Inserção do CIPP e da ZPE do Ceará no Complexo Portuário

Aumento da movimentação de cargas atrelada ao potencial
de crescimento econômico da Região Nordeste

Atração de novos volumes ao Complexo atrelados à
conclusão da Ferrovia Nova Transnordestina

Projeto de expansão da infraestrutura de acostagem do TPP

Condições favoráveis de infraestrutura nas rodovias da
hinterlândia no cenário atual

Duplicação de rodovias pertencentes à hinterlândia e ao
entorno do Complexo Portuário (BR-222, CE-060, 4º Anel
Viário e CE-155)

Construção do Arco Metropolitano

Adequação do Viaduto do Makro

Restauração da CE-065

Execução de investimentos previstos no plano plurianual da FTL

Iniciativas de requalificação na orla marítima de Fortaleza

Atualização do Plano Diretor do município de Fortaleza

Promoção do desenvolvimento sustentável através da
criação da Estação Ecológica do Pecém

Elaboração do Plano de Mobilidade de São Gonçalo do Amarante

Ameaças
Concorrência com outros terminais na movimentação de
cargas conteinerizadas

Indefinição acerca da tancagem de granéis líquidos nas
instalações do Complexo Portuário

Condições desfavoráveis de infraestrutura e trafegabilidade
das vias próximas às instalações do Complexo Portuário

Presença de passagens de nível, ocupações sobre a faixa de
domínio e imprudência no entorno ferroviário do Porto de
Fortaleza

Presença de passagens de nível no entorno do TPP

Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém encontra-se
próximo a seis unidades de conservação (UCs)

Proximidade das instalações portuárias com comunidades
tradicionais

Alteração da dinâmica costeira dos municípios de Fortaleza
e São Gonçalo do Amarante
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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 7, 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 atual quanto futuramente.
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Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Melhorias operacionais

1

Aperfeiçoamento do registro
das data-horas das atracações
e operações no Porto de
Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

CDC

Curto prazo

2

Mitigação de limitações
operacionais relacionadas
aos horários de prestação de
serviços de terceiros no Porto
de Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Em andamento

CDC, Receita Federal,
MAPA e Ceará Marine
Pilots

Curto prazo

3

Adoção de sistema de
agendamento inteligente no
Porto de Fortaleza (PortoLog)
vinculado aos equipamentos
existentes em sua portaria para
automatização dos processos

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

CDC

2025

4

Monitoramento da capacidade
de processamento da Portaria
Principal do Porto de Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

CDC

Ação contínua

5

Fomento à implantação de
uma Área de Apoio Logístico
Portuário (AALP) para
atendimento dos veículos
pesados com destino ao Porto
de Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

CDC, M. Dias Branco,
Moinho J. Macedo
e Grande Moinho
Cearense

2045

6

Fomento à realização
de melhorias quanto ao
estacionamento e intenso fluxo
de caminhões próximo aos
moinhos e às distribuidoras
de combustíveis nas vias do
entorno do Porto de Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Em andamento

M. Dias Branco, J.
Macêdo, Grande
Moinho Cearense,
CDC, ANTAQ,
Prefeitura de
Fortaleza, Detran/CE
e AMC

Ação contínua

7

Conclusão da nova portaria de
acesso ao TPP

Terminal
Portuário do
Pecém

Em andamento

CIPP

2019

8

Conclusão da nova ponte de
acesso ao píer do TPP

Terminal
Portuário do
Pecém

Em andamento

CIPP

2019

9

Estudo de alternativas para
otimização da utilização da
capacidade de cais do Píer 2
do TPP

Terminal
Portuário do
Pecém

Em andamento

CIPP

Curto prazo

10

Manutenção do sistema
viário interno às instalações
portuárias do Complexo

Complexo
Portuário

Iniciado

CDC e CIPP

Ação contínua

Complexo
Portuário

Não iniciado

Governo do Estado do
Ceará, CDC e CIPP

Curto prazo

Em andamento

CDC e TERGRAN

Curto prazo

Investimentos portuários

11

Compatibilização entre
os projetos relacionados
à tancagem no Porto de
Fortaleza e no TPP

12

Resolução do déficit de
capacidade de cais projetado
Porto de
para o desembarque de trigo no Fortaleza
Porto de Fortaleza
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Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

13

Resolução do déficit de
capacidade de cais para a
movimentação de granéis
líquidos no Porto de Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Em andamento

CDC

Curto prazo

14

Resolução do déficit de
capacidade de cais para o
desembarque de granéis
sólidos minerais no TPP

Terminal
Portuário do
Pecém

Não iniciado

CIPP

2020

Terminal
Portuário do
Pecém

Em andamento

CIPP

2030 para a
capacidade de
cais de produtos
siderúrgicos e
contêineres;
2035 para a
capacidade de
armazenagem
de produtos
siderúrgicos;
e 2045 para a
capacidade de
armazenagem
de contêineres.

Porto de
Fortaleza

Em andamento

CDC

Curto prazo

17

Conclusão das obras de
duplicação de rodovias
pertencentes à hinterlândia e
ao entorno Complexo Portuário
(BR-222, CE-060, 4º Anel Viário
e CE-155)

Complexo
Portuário

Em andamento
nas rodovias
BR-222, CE-060
e 4º Anel Viário
e paralisado
(aguardando
renovação
da licença
ambiental) na
CE-155

DNIT, DER/CE e
Governo do Estado do
Ceará

2019 (CE-060 e
4º Anel Viário),
2021 (BR-222) e
2045 (CE-155)

18

Conclusão das obras de
restauração da CE-065

Complexo
Portuário

Em andamento

DER/CE e Governo do
Estado do Ceará

2019

19

Fomento à construção do Arco
Metropolitano

Complexo
Portuário

Não iniciado

DER/CE e Governo do
Estado do Ceará

2045

20

Conclusão da adequação do
Viaduto do Makro

Porto de
Fortaleza

Em andamento

Prefeitura de
Fortaleza

2020

21

Fomento à realização de
melhorias na infraestrutura
e trafegabilidade das vias do
entorno do Porto de Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

CDC, DER/CE, Governo
do Estado do Ceará
e Prefeitura de
Fortaleza

Curto prazo

22

Fomento ao aumento da
participação do modal
ferroviário na matriz modal
do Complexo Portuário de
Fortaleza e Pecém

Complexo
Portuário

Não iniciado

CDC, CIPP, FTL,
Governo do Estado do
Ceará e MInfra

Ação contínua

15

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

Acessos ao Complexo Portuário

16

Monitoramento e estudo
de alternativas quanto às
limitações do acesso aquaviário
e das estruturas de amarração e
abrigo do Porto de Fortaleza
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Item

Descrição da ação

23

Fomento a campanhas de
conscientização com população
acerca da importância e
dos cuidados necessários
para minimizar o número de
acidentes envolvendo o modal
ferroviário

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

FTL e Prefeitura
Municipal de
Fortaleza, com
acompanhamento
da CDC

Ação contínua

Gestão portuária
24

Resolução de pendências de
contratos de arrendamento no
Porto de Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Em andamento

CDC

1 ano

25

Implementação de uma
sistemática de custeio nas
Autoridades Portuárias

Complexo
Portuário

Não iniciado
(CDC), em
andamento
(CIPP)

CDC e CIPP

1 ano

26

Elaboração de Plano de Ação
integrado para equilibrar as
receitas e gastos da CDC

Porto de
Fortaleza

Em andamento

CDC

1 ano

27

Arrendamento de áreas
operacionais no Porto de
Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

CDC, SNPTA e ANTAQ

Médio prazo

28

Atendimento aos requisitos
da Portaria nº 574 de 26 de
dezembro de 2018,
referente à obtenção de nota
no IGAP para realização da
exploração indireta das
instalações portuárias

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

CDC

1 ano

Ação contínua

Meio ambiente

29

Implantação e continuidade
dos planos e programas de
monitoramentos ambientais

Complexo
Portuário

Em andamento

CDC, CIPP, terminais
arrendados,
Transpetro, SEMACE
e Ibama

30

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

Complexo
Portuário

Em andamento

CDC, CIPP, terminais
arrendados, SEMACE
e Ibama

Ação contínua

31

Implantação do Sistema de
Gestão Integrada (SGI) de
meio ambiente e de saúde e
segurança do trabalho nos
terminais arrendados do Porto
de Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

J. Macêdo, M. Dias
Branco e TERGRAN

2 anos

32

Fomento à integração das
ações de controle ambiental no
sistema de armazenagem de
trigo no Porto de Fortaleza

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

CDC, terminais
arrendados e SEMACE

Ação contínua

33

Continuidade nos programas
de educação ambiental e
comunicação

Complexo
Portuário

Em andamento

CDC, CIPP, SEMACE e
Ibama

Ação contínua
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Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Ação contínua

Porto-cidade

34

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

Complexo
Portuário

Não iniciado

CDC, arrendatários,
CIPP, Prefeitura
Municipal de
Fortaleza, Prefeitura
Municipal de São
Gonçalo do Amarante,
Prefeitura Municipal
Caucaia e Governo do
Estado do Ceará

35

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

Porto de
Fortaleza

Não iniciado

CDC, arrendatários e
Prefeitura Municipal
de Fortaleza

Início imediato

36

Fomento e participação no
processo de elaboração do
Plano de Mobilidade Urbana de
São Gonçalo do Amarante

Terminal
Portuário do
Pecém

Não iniciado

CIPP e Prefeitura
Municipal de São
Gonçalo do Amarante

Ação contínua

37

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

Complexo
Portuário

Em andamento

CDC, arrendatários
e CIPP

Ação contínua

Tabela 7 – Plano de Ações do Complexo Portuário de Fortaleza e Pecém
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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