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INTRODUÇÃO

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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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 Porto.

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

•
•

•

Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre,
além de uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a
fim de situar o leitor sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as
estruturas avaliadas.
Projeção de demanda de cargas e passageiros: apresenta uma visão geral
acerca do perfil das movimentações do Complexo Portuário de Santos, indicando
os volumes movimentados e exibindo os dados por natureza de carga, sentido
de movimentação e tipo de navegação para o ano-base (2016) considerado no
estudo. Além disso, é apresentado o histórico de movimentação das mercadorias
relevantes no Complexo Portuário para os últimos cinco anos, detalhado por
carga relevante, identificando o sentido da movimentação, as principais origens e
destinos e a taxa de crescimento para cada carga avaliada. Este capítulo também
apresenta as principais informações que balizaram a projeção de demanda e os
valores previstos de movimentação até o ano de 2060.
Infraestrutura e operações portuárias: consiste na apresentação das informações
cadastrais acerca da infraestrutura estava errado no word): das instalações
portuárias que compõem o Complexo Portuário de Santos, abrangendo análises
sobre obras de abrigo, estruturas de acostagem, equipamentos portuários, áreas
de armazenagem, serviços oferecidos e a descrição de melhorias/expansões
nas estruturas existentes. Da mesma forma, são apresentados os indicadores
operacionais, as premissas e os critérios considerados para o cálculo da capacidade
portuária de cais e de armazenagem. A partir da comparação entre a demanda
projetada para cada instalação e os valores de capacidade portuária calculados
para cada uma dessas, são indicados os eventuais déficits de capacidade.
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•

•

•

•

•

•
•

Acesso aquaviário: neste capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da
bacia de evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego
e limitações do acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos. Na sequência
é descrito o processo de elaboração do modelo de simulação, que é utilizado para a
definição da capacidade do acesso aquaviário. São abordadas também a frota atual
e a frota que deverá frequentar o Complexo Portuário no horizonte de análise, a fim
de comparar demanda e capacidade do acesso.
Acesso terrestre: abrange as análises dos acessos rodoviários e ferroviários
ao Complexo Portuário. Para ambos os modais são apresentadas informações
acerca das vias que conectam as instalações portuárias com suas hinterlândias,
e são avaliados os entornos e as condições internas das vias, considerando as
especificidades de cada modal. Quanto ao acesso rodoviário, após a identificação
da capacidade atual, é feita uma estimativa do número de veículos que deverão
acessar o Complexo Portuário nos horizontes de análise. Esse resultado é então
comparado à capacidade futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.
Aspectos ambientais: tem como propósito construir um panorama sobre o status da
gestão socioambiental implementada pelo Complexo Portuário sobre o meio em que
está inserido, com foco na interação das instalações portuárias com o meio ambiente.
Para isso, é exposto um panorama da Gestão Ambiental realizada pelo Complexo,
seguido da avaliação da situação do licenciamento ambiental das instalações, e, por
fim, realiza-se a caracterização da situação ambiental do Complexo.
Análise da relação porto-cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão
crítica de como o Porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no
contexto urbano, ambiental, social e econômico dos municípios nos quais estão
localizados, mostrando a integração dos portos no planejamento territorial e
sua importância para o desenvolvimento econômico local e regional, além de
identificar os diferentes conflitos que possam existir nos cenários atual e futuro.
Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária: contempla a
análise sobre a gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando
também a exploração do espaço, os instrumentos de planejamento e gestão
utilizados e as informações sobre o quadro de pessoal e sobre a situação
financeira da Autoridade Portuária.
Análise estratégica: tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e
negativos do Complexo Portuário levantados ao longo das análises realizadas,
compreendendo tanto o ambiente interno do Complexo quanto o ambiente
competitivo em que se encontra inserido.
Plano de ações e investimentos: consiste na apresentação das iniciativas
necessárias para a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de
atender, com nível adequado de serviço, à demanda direcionada a esse Complexo,
atual e futuramente. É apresentado o prazo sugerido para a operacionalização das
ações ao longo do tempo, que deverão ser detalhadas no Plano de Desenvolvimento
e Zoneamento (PDZ).

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

•
•
•
•

Introdução: compreende uma breve caracterização do estudo e seus objetivos,
bem como uma orientação quanto à organização do conteúdo que compõe o Plano
Mestre do Complexo Portuário de Maceió.
Principais resultados: abrange as principais conclusões a respeito das análises
desenvolvidas ao longo do Plano Mestre, com o objetivo de destacar os principais
gargalos para o desenvolvimento do Complexo Portuário analisado.
Análise estratégica: apresenta a matriz SWOT (do inglês – Strengths , Weaknesses,
Opportunities, Threats), que sumariza os aspectos mais relevantes do Complexo
Portuário quanto às suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
Plano de ações e investimentos: apresenta, de forma simplificada, as ações
propostas para que os gargalos, fraquezas e ameaças identificados ao longo do
estudo sejam superados no sentido de mitigar os impactos no desenvolvimento do
Complexo Portuário.

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

1 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres:
<http://infraestrutura.gov.br/planejamento-portu%C3%A1rio/113-politica-e-planejamento-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. O intuito dessa disposição é proporcionar
uma compreensão linear e estruturada sobre as principais
questões que têm impactado no desenvolvimento do
Complexo Portuário de Santos, bem como sobre os gargalos
futuros que poderão vir a se manifestar, tendo em vista os
pressupostos de movimentação futura estabelecidos.

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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O COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Santos é composto pelo Porto Organizado de Santos, administrado pela
Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), e por seis Terminais de Uso Privado (TUP):

•

TUP DP World Santos 2

•

TUP Sucocítrico Cutrale

•

TUP Dow Brasil Sudeste (Terminal Marítimo Dow)

•

Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam)

•

Terminal Marítimo Privativo de Cubatão (TMPC) da Usiminas

•

Saipem3 (Base Logística de Dutos).

O Complexo Portuário localiza-se no estado de São Paulo, de modo que as instalações portuárias
estão distribuídas entre os municípios de Santos e de Guarujá, às margens do estuário de Santos.
Além disso, o município de Cubatão abriga instalações portuárias avaliadas neste Plano Mestre, e
o município de Bertioga destaca-se pela presença da Usina Hidrelétrica de Itatinga, responsável
pelo fornecimento de parte da energia elétrica que abastece o Porto de Santos. A Figura 1 indica a
localização das instalações portuárias do Complexo.

2 A nova denominação do TUP Embraport é resultado da aquisição da Embraport por parte do Grupo DP World (Dubai Ports World), que
ocorreu em dezembro de 2017.
3 As análises para esse Terminal variam conforme a área temática avaliada, tendo em vista as particularidades de sua movimentação e operação.
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N
O
BH
ES

TMPC

Complexo
Portuário
de Santos

L
S

Tiplam

TUP DP World
Santos

SP

Complexo Portuário de Santos

PR

TUP Sucocítrico
Cutrale
Terminal
Marítimo Dow
TUP Saipem

3 km

150 km
LEGENDA
Instalações do Porto Organizado de Santos

TUP

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

Segundo a CODESP ([2017]), a infraestrutura de acostagem do Complexo Portuário
de Santos tem cerca de 13 km acostáveis e mais de 60 berços, divididos em múltiplos
terminais, situados no Porto Organizado ou em TUPs.
Tendo em vista as dimensões e a quantidade de terminais do Porto Organizado, as
análises foram separadas entre instalações portuárias da margem direita (Santos)
e instalações portuárias da margem esquerda (Guarujá), além dos TUPs. A Figura 2
mostra a divisão adotada4.
Terminais de Uso Privado
(TUPs)

Porto Organizado de Santos
margem direita (Santos)

Porto Organizado de Santos
margem esquerda (Guarujá)

TUP DP World Santos

Terminais de Granéis

Terminal de Veículos de

TUP Sucocítrico Cutrale

Líquidos da Alamoa

Santos (TEV)

TUP Dow Brasil Sudeste

Brasil Terminal Portuário (BTP)

Terminal de Contêineres

(Terminal Marítimo Dow)

Cais do Saboó

(Tecon) da Santos Brasil

Terminal Integrador

Cais do Valongo

Terminais de Granéis

Portuário Luiz Antônio

Cais do Paquetá

Líquidos da Ilha Barnabé

Mesquita (Tiplam )

Cais de Outeirinhos

Terminais de Granéis Sólidos

Terminal Marítimo Privativo

(Terminais Açucareiros)

da Conceiçãozinha

de Cubatão (TMPC)

Cais de Outeirinhos

TUP Saipem

(Terminais da Curva 23)
Cais de Outeirinhos (Seção Sul)
Cais do Macuco
Terminais da Ponta da Praia

Figura 2 – Trechos do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
4 Essa divisão foi adotada a fim de agrupar terminais arrendados que tenham características de movimentação de carga e operacionais
semelhantes, podendo ser detalhada, a depender das análises a serem realizadas.
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A Figura 3, por sua vez , mostra a disposição dos trechos portuários ao longo do estuário de Santos.
N

1

O

L
S

2

3

4
5

6

1 km
LEGENDA
Terminais de Uso Privado

Trechos do Porto Organizado
Terminal de Granéis Líquidos da Alamoa

Cais do Macuco

Brasil Terminal Portuário

Terminais da Ponta da Praia

Cais do Saboó

Terminais Granéis Líquidos da Ilha Barnabé

Cais do Valongo

Terminal Santos Brasil

Cais de Paquetá

Terminais de Granéis Sólidos da Conceiçãozinha

Cais de Outeirinhos

Figura 3 – Terminais do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

1. TMPC
2. Tiplam
3. TUP DP World Santos
4. TUP Cutrale
5. TUP Dow
6. TUP Saipem

MOVIMENTAÇÃO ATUAL
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Santos movimentou um total de 110,3
milhões de toneladas (CODESP, 2016). Em termos relativos, os granéis sólidos
vegetais representaram 42% da movimentação total do Complexo em 2016,
seguidos pelas cargas conteinerizadas (35%), granéis líquidos – combustíveis e
químicos (11%), granéis sólidos minerais (7%), cargas gerais (3%) e granéis líquidos
vegetais (2%).
A Figura 4 apresenta a evolução histórica e o perfil da movimentação do Complexo
Portuário por natureza de carga, tipo e sentido de navegação e a distribuição do
total movimentado no período de 2012 a 2016 entre os trechos portuários que
compõem o Complexo.

Porto de Santos
São Paulo, Brasil

COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS

Figura 4 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Santos (2012-2016)
Fonte: CODESP (2016). Elaboração: Ministério da Infraestutura (2019).
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA
Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo Portuário no
ano-base de 2016 e em 2017, foi realizada a projeção da movimentação até o ano de 2060.
Até o final do período de planejamento

contêineres e produtos químicos, com

(2060), espera-se um incremento de 5% na

taxas iguais ou superiores a 2,0% ao ano,

movimentação de carga conteinerizada,

ao passo que as cargas de soja, trigo

que deve passar a representar 41% do

milho e celulose devem responder pelas

total movimentado. Em contrapartida, há

menores taxas.

a expectativa de queda da participação
dos granéis sólidos vegetais, que devem
ser responsáveis por 37% do total
movimentado em 2060, decréscimo de 7%
se comparado ao percentual atual.
Os produtos que devem apresentar maior
crescimento no período projetado são
sal, farelo de soja, produtos siderúrgicos,

Até 2060, projeta-se
que a demanda para o
Complexo Portuário de
Santos apresente taxa
média de crescimento de
1,6% ao ano, alcançando
um total de 280,1 milhões
de toneladas.
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A Figura 5 mostra a consolidação da projeção de demanda para o Complexo Portuário de Santos.
Área de atuação

COMPLEXO
PORTUÁRIO
santos

Exportação + importação
(toneladas)
1.000.000 até 16.000.000

Complexo Portuário
de Santos

500.000 até 1.000.000
100.000 até 500.000
50.000 até 100.000
10.000 até 50.000

Movimentação
2017 Observado

Fonte: AliceWeb

Participação relativa das naturezas de carga na demanda do Complexo
2017

3%

35%

Carga geral

37%

Contêiner

Granel
sólido vegetal

Desembarque 27%
Longo curso

Cabotagem

29,4 mi

6,2 mi

Total: 35,6 mi

Embarque 73%
Longo curso

Cabotagem

84,9 mi

9,4 mi

Total: 94,3 mi

Total movimentado: 129,9 mi
2060 Projetado

Cabotagem

70,1 mi

12,9 mi

44%

Granel
sólido
vegetal

6%

10%

Granel
líquido combustíveis
e químicos

10%

Granel
sólido
mineral

2%

6%

Granel
sólido mineral

Granel
líquido vegetal

1,6%
Granel líquido vegetal

1,4 %

Carga geral

1,2 %

Granel sólido mineral

Cabotagem

Granel líquido - combustíveis e químicos

173,6 mi

23,5 mi

Contêiner

Total movimentado: 280,1 mi

2%

Granel
líquido vegetal

Taxa média de crescimento ao ano (2017-2060)

Longo curso

Total: 197,1 mi

Carga geral

41%

Total: 83,0 mi

Embarque 70%

2060

Contêiner

Desembarque 30%
Longo curso

4%

Granel sólido vegetal
Média do Complexo Portuário

Figura 5 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

1,8 %
1,7 %
2,1 %
1,2 %

Granel
líquido combustíveis
e químicos
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Os resultados da projeção tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo
agregado, para o Complexo Portuário de Santos, estão ilustrados na Figura 6. Além disso,
é possível identificar os quatro contextos em que há a influência de novas infraestruturas
de transporte, principalmente ferroviárias, que podem impactar no Complexo Portuário de
Santos, com destaque para a movimentação de grãos vegetais e fertilizantes.

Complexo Portuário
de SANtos

Contexto 1

Milhões de toneladas

CENÁRIOS
DE DEMANDA

Contexto
2 e 3 Contexto 4

350

326,7

300

280,1

250

233,5

200
150

110,3

129,9

100
50
-

2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
OBSERVADO

PESSIMISTA

Contexto 1: Ferrovia Norte-Sul: Ouro Verde de Goiás e Estrela d'Oeste
Contexto 2: Ferrovia Lucas do Rio Verde - Campinorte

TENDENCIAL

OTIMISTA

Contexto 3: Ferrogrão: Sinop e Itaituba
Contexto 4: Ferrovia Lucas do Rio Verde - Porto Velho

Figura 6 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Santos, observado (2016 e 2017) e projetado (2018-2060) – em
milhões de toneladas. Fonte: CODESP (2016, [2018]) e AliceWeb (2016). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 1,6%
ao ano, entre 2017 e 2060, no cenário otimista, essa taxa é de 2,0% ao ano; já no cenário
pessimista, tem-se crescimento médio anual de 1,2% no mesmo período.

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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GRANEL SÓLIDO VEGETAL
Em 2016 e em 2017, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de Santos
movimentou 46,4 milhões e 55,5 milhões de toneladas de granéis sólidos vegetais,
respectivamente. Este grupo de produtos inclui açúcar, grão de soja, milho, farelo de soja
e trigo. No Gráfico 1 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no
período observado (2012-2017) e projetado (2018-2060).

120

Milhares de toneladas

100

80

60

40

20

Outro s

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
283

274

122

Trigo

1.501

1.548 1.399

Farelo
de soja

2.915

2.799 3.643

158
620

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.062 1.088 1.149 1.169

1.207 1.261

1.327 1.402

1.479 1.556 1.633

4.283 4.377 4.995 5.843 6.878

7.714 8.747

9.767 10.812 11.863 12.915 13.967

Milho

10.599 10.943 8.711 15.333 7.883 14.234 17.128 20.489 21.342 21.277 22.609 23.498 24.627 25.799 26.969

Grão
de soja

11.208 13.079 12.505 13.040 14.496 16.447 17.694 19.379 20.314 20.220 20.466 21.209 21.923 22.635 23.346

Açúcar

14.821 16.972 16.024 15.660 18.532 18.718 20.043 21.571 23.407 25.375 27.407 29.588 31.835 34.087 36.338

Total

41.327 45.615 42.403 49.095 46.366 55.481 61.857 69.487 73.984 76.880 81.576 86.509 91.728 96.992 102.253

Gráfico 1 – Evolução da demanda de granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário de Santos no período observado (20122017) e projetado (2018-2060). Fonte: CODESP (2016, [2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

AÇÚCAR
O Complexo Portuário de Santos configura-se como o principal exportador de açúcar
do Brasil, respondendo por aproximadamente 75% dos embarques ao exterior.
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Nos anos de 2016 e 2017 foram exportadas 18,5 milhões e 18,7 milhões de toneladas de
açúcar, respectivamente. Atualmente, o produto é embarcado em navegação de longo curso
e de cabotagem, entretanto esta última é considerada um fluxo esporádico, sendo esperado
que cesse a partir de 2018.
O estado paulista é referência mundial no cultivo e produção de derivados de cana-de-açúcar
(açúcar e etanol, principalmente), tendo respondido por 69% da exportação nacional de
açúcar na última safra (UNICA, 2017).
A produção de cana-de-açúcar no Brasil é marcada pela competitividade e
complementaridade entre seus subprodutos, o açúcar e o etanol. Enquanto que o mercado
do açúcar é tradicionalmente ditado pelo crescimento da população mundial, o mercado de
etanol brasileiro, pelo contrário, é influenciado particularmente pelo consumo interno e pela
política de preços dos combustíveis (CONAB, 2017b). O caráter competitivo entre as produções
é observado quando há variação de preços dos dois produtos no mercado internacional,
tornando a produção de um ou outro mais vantajosa em determinados períodos.
A taxa de crescimento das exportações brasileiras de açúcar no médio e longo prazo é afetada
pela desaceleração da demanda mundial, especialmente nos países mais desenvolvidos,
como resultado de um movimento global pela redução do teor de açúcar nos produtos
industrializados. Já nos países emergentes e em desenvolvimento, o consumo de açúcar deve
acompanhar o crescimento da população mundial e, principalmente, da expansão da renda
em países asiáticos e africanos (SOUSA; ALMEIDA, 2017).
Dessa forma, o cenário tendencial das exportações de açúcar a granel apresenta
taxa média de crescimento de 1,6% ao ano, atingindo a marca de 36,3 milhões de
toneladas em 2060.

GRÃO DE SOJA, MILHO E FARELO DE SOJA
A primazia do Complexo Portuário de Santos nas exportações desse grupo de produtos se
dá por meio da presença de grandes players nacionais e globais do setor que atuam nos
seguintes terminais: Terminal de Granéis do Guarujá S.A. (TGG), Terminal Exportador do
Guarujá Ltda. (TEG), Terminal ADM do Brasil Filial
Santos, Terminal XXXIX de Santos S.A., T-Grão
Cargo Terminal de Granéis S.A. (T-Grão), Elevações
Portuárias S.A., Sucocítrico Cutrale Ltda., Terminal
de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda. (TEAG),
Berço 12A e Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais
(Copersucar). Vale destacar que no início de 2017
tiveram início as operações de grãos no Tiplam,
terminal da VLI que opera cargas da Bunge, e no
Terminal Exportador de Santos Ltda. (TES), joint
venture formada pela Louis Dreyfus e pela Cargill.

O Complexo Portuário
de Santos é também o
principal exportador de
soja (e seus derivados) e
de milho, respondendo
por aproximadamente
23% das exportações de
soja, 43% das de milho e
38% das de farelo de soja
no Brasil (ANTAQ, 2017).
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A carga escoada através do Complexo Portuário de Santos em 2017 teve como principais origens
os estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os principais
destinos, no caso de soja e milho, são os países asiáticos como a China (cerca de 40% do total),
Irã, Vietnã, Taiwan e Coreia do Sul. O farelo de soja, por sua vez, é destinado, em sua maioria, à
Tailândia, Indonésia e Holanda (ALICEWEB, 2017).
Com relação à projeção de demanda, de acordo com estudo do USDA (do inglês – United
States Department of Agriculture), o Brasil deve se consolidar como maior exportador mundial
de soja em grão na próxima década e segundo maior exportador de milho. No caso da soja, a
exportação brasileira deve representar cerca de 40% do total mundial até 2026 (USDA, 2017b).
Além disso, a entrada de novas ferrovias deve influenciar na movimentação de grãos no
Complexo. No cenário de 2020, prevê-se que a entrada em operação do trecho entre Ouro Verde
de Goiás (GO) e Estrela d’Oeste (SP) da Ferrovia Norte-Sul (FNS) impacte de forma positiva o
Complexo Portuário de Santos, ao conectar-se com o trecho já existente entre Porto Nacional
(TO) e Anápolis (GO), captando a produção agrícola dessa região. Já nos cenários a partir de
2030, considera-se que a entrada em operação dos trechos entre Campinorte (GO) e Lucas do
Rio Verde (MT) da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), e entre Sinop (MT) e Itaituba
(PA) da Ferrogrão tende a redistribuir o escoamento da produção nacional de grãos. Essa
redistribuição deve atingir principalmente aqueles produzidos no norte e no noroeste de Mato
Grosso e de Goiás, em direção aos complexos portuários do Arco Norte. Além disso, considerase, a partir de 2035, o início das operações do trecho entre Lucas do Rio Verde e Porto Velho (RO)
da FICO. Dessa forma, a expectativa é de uma redução do crescimento médio anual para os
períodos de 2020 a 2030 e de 2030 a 2035, cujas taxas serão de 2,0% e 0,5%, respectivamente.
Enquanto as exportações brasileiras apresentam uma taxa média de crescimento de
1,7% ao ano até 2060, os volumes do Complexo Portuário de Santos deverão crescer
a uma taxa de 1,1% no mesmo período, movimentando 64,3 milhões de toneladas ao
final do período projetado.

TRIGO
O Porto de Santos importou 1,0 milhão de toneladas de trigo em 2016 e 1,1 milhão de
toneladas em 2017. O trigo é um dos grãos mais utilizados para alimentação humana,
estando entre os cereais mais consumidos no Brasil: cerca de 11 milhões de toneladas ao
ano. Além da grande demanda interna, outro fator que contribui para sua expressividade
na pauta de importações do Complexo Portuário de Santos é a insuficiência da produção
doméstica, que varia entre 5 milhões e 7 milhões de toneladas ao ano (ABITRIGO, 2017c).
A capacidade de moagem de trigo da área de influência do Complexo Portuário de Santos
nesse segmento corresponde a 23% da capacidade nacional (ABITRIGO, 2017a), contando
com 15,3% dos moinhos em atividade no Brasil (ABITRIGO, 2017b), de modo que o
Complexo é o segundo maior importador dessa carga no País.
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Em 2060, espera-se que a demanda de trigo no Complexo atinja 1,6 milhão de
toneladas, o que representa taxa média de crescimento de 0,9% ao ano.

CONTÊINER
O Complexo Portuário de Santos apresenta-se como o maior Complexo brasileiro na
movimentação de cargas conteinerizadas, correspondendo a 39% da movimentação de
contêineres no País em 2017. Nesse mesmo ano, essa natureza de carga representou 34%
do total movimentado pelo Complexo, com 3,9 milhões de TEU (do inglês – Twenty-foot
Equivalent Unit). No que se refere ao tipo de navegação, a predominância é de longo curso.
Já quanto ao fluxo, nota-se um equilíbrio entre os embarques e desembarques, característica
que deve se manter ao longo do período projetado.
O transporte de mercadorias por meio de contêineres caracteriza-se por ser amplamente
utilizado no transporte de produtos industrializados, de alto valor agregado. Assim, Santos se
sobressai devido à proximidade dos maiores centros consumidores e produtores de produtos
industrializados, os quais, juntamente com seus insumos, se constituem como o principal
tipo de mercadoria transportada em contêineres. Além disso, o Complexo se destaca pela
presença de grandes players internacionais parceiros ou de sócios-armadores, pela utilização
do modal ferroviário, por terminais com alta produtividade de cais e pela existência de
diversas linhas de cabotagem.
A movimentação de cargas conteinerizadas no Complexo ocorre nos terminais Brasil Terminal
Portuário (BTP), Libra Terminal Santos S.A., Cais do Saboó, Ecoporto Santos S.A., TUP DP
World Santos e Terminal de Contêineres (Tecon) – Santos Brasil.

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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Na navegação de longo curso, observa-se que nas exportações tem-se uma participação
maior de produtos tradicionalmente movimentados em contêineres, como alimentos e
bebidas (café, chá, mate e especiarias e produtos alimentícios), produtos industrializados
(têxteis e calçados e produtos e pisos cerâmicos) e carnes (carne bovina). Nas importações,
por outro lado, cerca de 75% do total corresponde a produtos em processo de
conteinerização, com predomínio dos produtos químicos; dos produtos da metalurgia e
siderurgia (minérios, metais e pedras e produtos siderúrgicos); dos produtos da indústria
madeireira (papel); e dos produtos agrícolas (adubos e fertilizantes).
Na cabotagem, os produtos tradicionalmente movimentados do Complexo Portuário
de Santos com destinos aos Complexos de Suape e de Manaus são: produtos químicos;
componentes para a indústria; embalagens; chapas de alumínio; materiais de construção;
produtos de higiene e limpeza; e alimentos congelados. No fluxo contrário, de desembarque,
são transportados principalmente minérios, metais e pedras; produtos químicos; alimentos e
bebidas e madeiras e móveis. Especificamente em relação ao eixo Manaus-Santos, salientase ainda o envio de produtos eletrônicos (aparelhos de som e DVD, televisores, máquinas de
lavar e secadoras de roupa são os destaques), produzidos na Zona Franca de Manaus.
Cabe ressaltar também a importância das operações de transbordo. O Complexo Portuário
de Santos é considerado um dos principais candidatos ao papel de “hub port” brasileiro
e, portanto, tem vocação para a movimentação
de transbordo. Essa operação consiste em uma
carga ser desembarcada de um navio em um porto
(geralmente grande) para ser posteriormente
reembarcada com destino a outras regiões e portos
de um mesmo país, e vice-versa.
A Figura 5 mostra a consolidação da projeção de
demanda para o Complexo Portuário de Santos.

Até o final do período
projetado, espera-se
que a demanda de
contêineres cresça a
uma taxa média de 2,1%
ao ano, atingindo 9,8
milhões de TEU em 2060.
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Figura 7 – Características da movimentação de contêineres no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e projetada (2018-2060)
Fonte: CODESP (2016, [2018]) e AliceWeb (2016). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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GRANEL SÓLIDO VEGETAL
Em 2017, entre as cargas relevantes, foram movimentadas 12,9 milhões de toneladas de
granéis líquidos no Complexo Portuário de Santos. Essa natureza de carga inclui petróleo,
derivados de petróleo, etanol, produtos químicos, soda cáustica, amônia e caulim. No Gráfico
2 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no período observado
(2012-2017) e projetado (2018-2060).
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Gráfico 2 – Evolução da demanda de granéis líquidos – combustíveis e químicos no Complexo Portuário de Santos no
período observado (2012-2017) e projetado (2018-2060) – em milhões de toneladas
Fonte: CODESP (2016, [2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Ao final do período projetado, espera-se que a movimentação de granéis líquidos –
combustíveis e químicos atinja 27,5 milhões de toneladas, apresentando crescimento
médio de 1,7% ao ano no longo prazo e de 3,5% ao ano no curto prazo, até 2020.
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PETRÓLEO
Em 2016, a movimentação de petróleo ocorreu apenas no Terminal Ilha Barnabé, sendo esse
responsável por movimentar 148,6 mil toneladas. No ano de 2017 foram movimentadas 151,2 mil
toneladas de petróleo no Complexo.
O crescimento da participação do pré-sal na produção de petróleo no Brasil pode significar um
acréscimo no volume movimentado a partir de possíveis excedentes em São Sebastião. Por outro
lado, é preciso também considerar um cenário de aumento da utilização de fontes renováveis de
energia, e, consequente, redução do uso do petróleo, atrelado a mudanças no padrão de consumo
em direção a fontes menos poluentes.
Espera-se que a movimentação de petróleo no Complexo apresente crescimento mais acentuado
no médio prazo, de 1,5% ao ano entre 2020 e 2030, enquanto que no curto (até 2020) e longo prazo
(até 2060), o crescimento deve ser de 1,2% e 1,1% ao ano, respectivamente. Assim, ao final do
período projetado, o volume movimentado deve ser de 257 mil toneladas.

DERIVADOS DE PETRÓLEO
No ano de 2017, o Complexo Portuário movimentou 8,8 milhões de toneladas de derivados
de petróleo, grupo composto por óleo diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP),
principalmente. A movimentação ocorre nos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoa e nos
Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé. No Gráfico 3 é possível observar a evolução
da movimentação dessas cargas no período observado (2012-2017) e as projeções para o
período considerado (2018-2060).

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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Gráfico 3 – Características da demanda de derivados de petróleo no Complexo Portuário de Santos no período observado
(2012-2017) e projetado (2018-2060) – em milhares de toneladas
Fonte: CODESP (2016, [2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Dentre os diversos fluxos, destacam-se, pelo volume o embarque de cabotagem e a
importação de derivados de petróleo (exceto GLP). Ressalta-se que a Petrobras Transportes
S.A. (Transpetro) atua no Complexo como regulador do estoque da produção de
derivados da companhia Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com as seguintes atividades:
transferência e recebimento de produtos de navios, abastecimento de bunker nos navios
atracados no Complexo, embarque de produtos das refinarias e envio de GLP para as
companhias da região que comercializam o gás (PETROBRAS, 2017). O estado de São Paulo
abriga quatro refinarias: Refinaria de Paulínia (Replan), Refinaria de Capuava (Recap),
Refinaria Henrique Lage (Revap) e Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC).
Em relação às movimentações de GLP, destaca-se o fluxo de importação, que representou
65% do total da carga em 2017. Essa movimentação teve como países de origem Argentina
(55% do total) e Estados Unidos (45% do total).
Em termos nacionais, as perspectivas do mercado de derivados de petróleo apontam para
um cenário de aumento das importações, em razão dos seguintes fatores:

•

A política de preços praticada pela Petrobras, a qual estabelece a paridade de preços
entre os mercados doméstico e internacional, favorecendo a atuação de empresas
privadas nesse mercado.

•

A inexistência de perspectiva de novos investimentos na área de refino, conforme
indicado no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021 da Petrobras (PETROBRAS, 2016 ).

•

A retomada do crescimento econômico nacional e a expansão do consumo doméstico.

Ao final do período projetado, em 2060, espera-se que o
Complexo movimente 18,7 milhões de toneladas do produto,
apresentando uma taxa média anual de crescimento de 1,7%.

ETANOL
Em 2017, o Complexo Portuário de Santos foi responsável por quase 50% da movimentação
de etanol do País, totalizando 1,3 milhão de toneladas, em que 75% desse total
correspondeu a fluxos de exportação. Tal produto é movimentado nos Terminais de Granéis
Líquidos da Alamoa e da Ilha Barnabé.
O principal mercado de destino e origem do etanol em 2017 foram os Estados Unidos,
que representaram 66% da exportação e 99% da importação dessa carga pelo Complexo.
Outros destinos relevantes são a Coreia do Sul e a Holanda. Quase a totalidade do etanol
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exportado teve origem no próprio estado de São Paulo, que concentra cerca de 75% das
usinas de cana-de-açúcar do País (CONAB, 2017b).
Embora a demanda de etanol deva dobrar até 2060, atingindo 2,8 milhões de toneladas no
último ano projetado, e com crescimento de 1,5% ao ano, essa movimentação representa
apenas a recuperação dos volumes movimentados no ano de 2012.

PRODUTOS QUÍMICOS
Nos anos de 2016 e 2017, o Complexo Portuário de Santos movimentou 1,3 milhão de
toneladas anuais de produtos químicos nos Terminais de Granéis Líquidos da Alamoa, da Ilha
Barnabé, e no Terminal Marítimo Dow. A movimentação de produtos químicos corresponde,
em especial, a operações de desembarque, em que as importações representaram 68% do
total e as movimentações de cabotagem 24%, no último ano observado.
O crescimento da demanda de produtos químicos, principalmente importados, deve-se à
perspectiva de investimentos insuficientes nesse setor nos próximos anos, de acordo com
a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) (FAIRBANKS, 2017). Além disso,
a competitividade brasileira desse produto é afetada por diversos fatores, dentre eles
os altos custos com energia elétrica e logística e a carência de mão de obra qualificada
(CLOROSUR, 2015).
Ao final do período projetado, em 2060, espera-se que o Complexo movimente,
aproximadamente, 3,1 milhões de toneladas de produtos químicos,
apresentando taxa média de crescimento de 2,0% ao ano.

SODA CÁUSTICA
O Complexo Portuário de Santos movimentou, em 2016 e em 2017, 906 mil e 914 mil
toneladas de soda cáustica, entre cargas de importação e desembarque de cabotagem, que
representaram cerca de 45% e 55% do total dessa carga, respectivamente.
A demanda por soda cáustica é crescente, particularmente em decorrência das indústrias
de papel e celulose e de alumínio, destacando-se na hinterlândia do Complexo algumas
empresas de grande porte desse setor. Visto que a produção nacional não se mostra
suficiente, a demanda precisa ser suprida por importações.
Ao final do período projetado, em 2060, estima-se que o Complexo movimente,
aproximadamente, 2,0 milhões de toneladas de soda cáustica, respondendo por
uma taxa média de crescimento de 1,9% ao ano. O fluxo de maior destaque é o
desembarque de cabotagem, com taxa média de crescimento de 2,6% ao ano.
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AMÔNIA
Em 2016, o Complexo Portuário de Santos importou 348 mil toneladas e, em 2017, 271 mil
toneladas da carga. A movimentação desse produto ocorre no Tiplam.
A demanda por amônia segue a tendência da demanda por fertilizantes, cujo principal
determinante é a evolução da produção agrícola. Desse modo, projeta-se que a
movimentação em 2060 atinja 469 mil toneladas, com crescimento médio de 1,3% ao ano.

CAULIM
Em 2016 e 2017, registraram-se movimentações de 44,9 mil e 47,7 mil toneladas de caulim.
No Complexo Portuário de Santos, sua movimentação configura-se como desembarques de
cabotagem, que ocorrem nos Terminais de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé, tendo como
origem o TUP Munguba (Porto Jari), no Pará (ANTAQ, 2017).
Ao final do período projetado, o Complexo deve movimentar 77,7 mil toneladas de caulim,
apresentando uma taxa de crescimento de 1,2% ao ano.

GRANEL SÓLIDO MINERAL
Em 2016 e 2017, entre as cargas relevantes, o Complexo Portuário de Santos movimentou,
respectivamente, 7,9 milhões e 7,0 milhões de toneladas de granéis sólidos minerais, grupo
que inclui as cargas de fertilizantes, enxofre, sal, carvão mineral e minério de ferro. No Gráfico
4 é possível observar a evolução da movimentação dessas cargas no período observado
(2012-2017) e as projeções de movimentação (2018-2060).

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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Gráfico 4 – Evolução da demanda de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Santos no período observado
(2012-2017) e projetado (2018-2060). Fonte: CODESP (2016, [2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Essa natureza de carga apresentou queda
de 40% na movimentação entre 2012
e 2017, impulsionada, principalmente,
pela diminuição da produção da planta
siderúrgica da Usiminas em Cubatão (SP),
que acarretou a queda da demanda por
carvão mineral e minério de ferro, de modo
que não há projeção de demanda para essas
cargas, para os anos futuros.

No ano de 2060, espera-se
que o Complexo Portuário
de Santos movimente
15,2 milhões de toneladas
de granéis sólidos
minerais, apresentando
crescimento médio de
1,8% ao ano.
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FERTILIZANTES
No ano de 2017 foram importadas 4,1 milhões de toneladas de fertilizantes no Complexo
Portuário de Santos, que tiveram como principais origens Rússia, Canadá, Peru e Catar
(ALICEWEB, 2017). Nesse mesmo ano, os principais estados de destino foram: São Paulo,
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, atendendo à cultura de açúcar em São Paulo, de café em
Minas Gerais e de grãos no Centro-Oeste.
Salienta-se, no estado de São Paulo, a presença de unidades fabris e misturadoras
de fertilizantes dos maiores players do setor. Entre estas, estão as unidades da Yara
Fertilizantes, Fertipar, Mosaic, Vale Fertilizantes, Heringer, Utilfertil, entre outras.
Diante desse contexto, ao final do período projetado, estima-se que o Complexo
movimente 9,5 milhões de toneladas de fertilizantes, apresentando taxa média
de crescimento de 1,8% ao ano até 2060.

ENXOFRE
Nos anos de 2016 e 2017, observaram-se movimentações de 1,7 milhão e 1,8 milhão de
toneladas de enxofre, respectivamente, no Complexo Portuário de Santos, sendo esta uma
carga de importação, com pequenos volumes esporádicos de desembarque de cabotagem
em alguns anos do histórico. A importação de enxofre pelo Complexo correspondeu a 95% e
97% do total movimentado pelo Brasil em 2016 e 2017, nessa ordem.
Em 2017, os países que mais exportaram enxofre para o Brasil foram: Estados Unidos, Rússia
e Emirados Árabes Unidos. Nesse mesmo ano, os principais estados demandantes foram:
São Paulo, Minas Gerais e Goiás (ALICEWEB, 2017).
Em 2060, a expectativa é de que o Complexo Portuário de Santos movimente 3,1
milhões de toneladas de importação, com crescimento médio anual de 1,2%.

SAL
A movimentação de sal no Complexo Portuário de Santos corresponde, unicamente, a
operações de desembarque, que em 2016 totalizaram 960 mil toneladas, ao passo que em
2017 foram movimentadas 991 mil toneladas da carga. Desse total, 52% corresponderam
à navegação de cabotagem e 48% à de longo curso, em ambos os anos. No que se refere à
cabotagem, a carga tem como origem o Terminal Salineiro de Areia Branca. Já as importações
de sal têm como país de origem o Chile, importante produtor e exportador mundial.
O volume projetado para o ano de 2060 é de 2,6 milhões de toneladas, o que corresponde
a uma taxa média de crescimento de 2,4% ao ano. Espera-se, no entanto, que ocorra um
crescimento mais elevado no longo prazo e que os desembarques de cabotagem cresçam a
taxas superiores às importações.
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CARGA GERAL
Em 2017 a movimentação de cargas gerais no Complexo Portuário de Santos totalizou 3,4
milhões de toneladas, enquanto que em 2016 foram movimentados 4,0 milhões de toneladas.
Essa natureza de carga inclui as movimentações de celulose, produtos siderúrgicos, veículos e
carga de projeto.
O Gráfico 5 mostra a movimentação observada e projetada de carga geral no Complexo
Portuário de Santos.
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Gráfico 5 – Evolução da movimentação de cargas gerais no Complexo Portuário de Santos, observada (2012-2017) e
projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas.
Fonte: CODESP (2016, [2018]) e AliceWeb (2016). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em 2017 as cargas gerais representaram cerca de 3% da movimentação do Complexo. A
perspectiva é de que em 2060 a movimentação dessa natureza de carga deva atingir 9,9
milhões de toneladas, apresentando taxa média de crescimento de 1,2% ao ano.
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CELULOSE
Nos anos de 2016 e 2017, foram embarcadas pelo Complexo Portuário de Santos 2,3
milhões e 2,5 milhões de toneladas de celulose, respectivamente, em sua maioria por
meio da navegação de longo curso. Em 2017 a carga tinha como principais destinos a
China (40% do total), Holanda (20%) e Itália (12%) (ALICEWEB, 2017).
Essa demanda corresponde aos volumes exportados pelas fábricas de celulose instaladas
nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. No primeiro, localizam-se as unidades
da Suzano Papel e Celulose em Suzano e em Limeira – com capacidades produtivas de 95
mil e 360 mil toneladas de celulose, nessa ordem – e a unidade de Jacareí, da Fibria, com
capacidade de 1,1 milhão de toneladas. Já na Microrregião de Três Lagoas (MS), estão as
unidades da Fibria e da Eldorado, cujas capacidades produtivas são de 1,3 milhão e 1,7
milhão de toneladas anuais, respectivamente.

Entre os motivos para a expansão da produção brasileira está a
crescente demanda por celulose em países emergentes (em especial,
China) e a desmobilização de fábricas mais antigas e menos
eficientes em países desenvolvidos, principalmente na Europa.

O Brasil se destaca no mercado mundial por ser o maior produtor de celulose a partir
de eucalipto, cuja fibra curta é utilizada majoritariamente para a produção de papéis
sanitários (do tipo tissue).
No ano de 2060, espera-se que a movimentação de celulose no Complexo
Portuário de Santos atinja 7,1 milhões de toneladas ao ano, correspondendo a
um crescimento médio de 1,0% ao ano, ao longo do período.

PRODUTOS SIDERÚRGICOS
Em 2016 e 2017 foram movimentadas 587 mil e 705 mil toneladas dessa carga,
respectivamente, com predomínio dos fluxos de exportação, que representaram 57% do
total de produtos siderúrgicos movimentados no último ano observado.
O excesso de capacidade produtiva mundial de aço em virtude da desaceleração da
demanda global, especialmente na China, levou à retração da indústria siderúrgica
brasileira nos últimos anos. Em razão disso, a Usiminas Mecânica interrompeu suas
operações nas áreas primárias da planta de Cubatão, o que levou também à interrupção
da movimentação de matérias-primas, como combustível e minérios. Assim, a empresa
tem recebido placas nacionais (via cabotagem, rodoviária ou ferroviária) e importadas,
que em Cubatão são transformadas no processo de laminação e produção de bobinas de
aço que são destinadas à exportação para diversos países, entre eles: Bélgica, Espanha,
China, Índia, Taiwan, e outros.

COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS

Espera-se que o Complexo movimente 1,8 milhão de toneladas em 2060, apresentando
taxa média de crescimento de 2,2% ao ano.

VEÍCULOS
O Complexo Portuário de Santos movimentou 335 mil toneladas de veículos em 2016 e
553 mil toneladas em 2017, o que equivale a 193 mil e 322 mil unidades (CODESP, 2018 ).
Do total movimentado pelo Complexo em 2017, cerca de 508 mil toneladas (298 mil
unidades) corresponderam a embarques, e em torno de 46 mil toneladas (24 mil
unidades) a desembarques, ambos referentes à navegação de longo curso (CODESP,
[2018]). Dentre os veículos movimentados, destacam-se automóveis de passageiros, que
representaram mais de 70% do total. O restante são em sua maioria veículos automóveis
para transporte de mercadorias (em menor volume) (ANTAQ, 2017).
Apesar da queda nos volumes de operação registrados nos anos anteriores, a expectativa
é de retomada das movimentações, motivada pelos investimentos recentes e futuros em
ampliação da produção e de novas unidades fabris na área de influência do Complexo.
Assim, em 2060, espera-se que a movimentação do Complexo Portuário de Santos seja
de aproximadamente 1 milhão de toneladas (601 mil unidades) de veículos, das quais
934 mil devem ser de exportação e 96 mil de importação, correspondendo a 557 mil e
44 mil unidades, respectivamente 5 . A taxa de crescimento prevista no período é de
1,3% ao ano.

CARGA DE PROJETO
O Complexo Portuário movimentou 200 mil toneladas de carga de projeto em 2016 e 176
mil toneladas em 2017. Desse total, por volta de 160 mil toneladas foram de exportação
no último ano observado. Já as importações totalizaram em torno de 10 mil toneladas,
enquanto que os embarques de cabotagem somaram cerca de 5 mil toneladas em 2017.
As cargas de projeto são cargas com medidas superdimensionadas e/ou superpesadas,
tais como geradores, transformadores, plataformas, pás eólicas, turbinas, entre outras.
Por estarem geralmente relacionadas a investimentos de grande porte, sua demanda
é bastante afetada pela situação econômica dos países compradores, bem como pela
competitividade da indústria brasileira no comércio internacional.
Até 2060, seguindo as expectativas de retomada da economia brasileira e dos países
parceiros, estima-se um crescimento médio de 1,6% ao ano da demanda de carga de
projeto no Complexo Portuário de Santos, atingindo 515 mil toneladas no último ano
do período, com manutenção da predominância das exportações (91% do total).
5 Para conversão dos valores de veículos de toneladas para unidades, foi utilizada a proporção média do peso bruto por unidade observada
em 2016, conforme dados da CODESP (2016).
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GRANEL LÍQUIDO VEGETAL
Nos anos de 2016 e 2017, foram movimentadas 2,2 milhões de toneladas de granéis líquidos
vegetais anualmente, representando 2% do total movimentado pelo Complexo Portuário de
Santos. Dentro desse grupo, destacam-se óleos vegetais e sucos.
No final do período projetado, os granéis líquidos vegetais devem crescer a uma taxa média
de 1,4% ao ano, atingindo 4,6 milhões de toneladas. Os óleos vegetais devem apresentar a
maior taxa média de crescimento, de 1,9% ao ano, porém os sucos ainda responderão por
cerca de 85% do total dessa natureza ao final do período observado. O Gráfico 6 apresenta o
histórico e a projeção de movimentação dessa natureza de carga para o Complexo.
5.000
4.500

Milhares de toneladas

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Outros

110

100

1

7

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros óleos
vegetais

151

185

248

161

165

229

330

362

397

435

479

526

573

621

668

Sucos

1.861 1.903 1.817 1.789 1.998 1.923 2.390 2.795 3.051 3.274 3.445 3.571 3.690 3.810 3.929

Total

2.121 2.189 2.067 1.957 2.165 2.153 2.720 3.158 3.448 3.709 3.924 4.096 4.263 4.430 4.597

Gráfico 6 – Evolução da movimentação de granéis líquidos vegetais no Complexo Portuário de Santos observada (2012-2017) e
projetada (2018-2060) – em milhares de toneladas. Fonte: CODESP (2016, [2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

SUCOS
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Santos movimentou 2 milhões de toneladas
de sucos, sendo 1,5% dessa quantidade referente a embarques de cabotagem, e o
restante a cargas destinadas à exportação. Já em 2017, foram movimentadas 1,9 milhão
de toneladas, exclusivamente como embarques de longo curso. O produto de destaque
nesse grupo é o suco de laranja, que tem o Complexo Portuário de Santos como principal
ponto de escoamento nacional.
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O Brasil é líder na produção e nas exportações de suco de laranja, respondendo por cerca
de 60% do total produzido no mundo e detendo 80% do comércio global do produto
(CONAB, 2017a). Nesse sentido, se evidencia o estado de São Paulo como responsável por
quase a totalidade da produção exportada em 2017, a partir da presença da Cutrale e da
Citrosuco, que possuem unidades fabris em diversos municípios paulistas.
Diante desse contexto, espera-se que a demanda de exportações de sucos no Complexo
Portuário de Santos atinja 4,0 milhões de toneladas, apresentando crescimento médio
de 1,3% ao ano até 2060.

ÓLEOS VEGETAIS
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Santos desembarcou nos Terminais de
Granéis Líquidos da Alamoa cerca de 165 mil toneladas de óleos vegetais, das quais 150
mil toneladas (91% do total) corresponderam à importação. Em 2017, manteve-se a
predominância dos volumes importados que somaram 174 mil toneladas (76% do total),
porém houve um incremento na movimentação de desembarques de cabotagem, que
somaram 56 mil toneladas.
Nesse grupo de produtos, se destaca o óleo de palma. No sentido de importação,
sobressai aquele originado na Indonésia e que visa atender ao mercado interno do estado
paulista. Já em relação aos desembarques de cabotagem, estes se originaram no Porto
CRA (PA), Terminal Privado da Agropalma, cuja carga é destinada a unidades da empresa
em solo paulista.
Em 2060, projeta-se que o Complexo movimente 668 mil toneladas, seguindo uma taxa
média de crescimento de 1,9% ao ano ao longo do período.

NAVIOS DE PASSAGEIROS
A movimentação de passageiros no Complexo Portuário de Santos acorre no terminal
marítimo operado pela empresa Concais S.A., que dispõe de uma capacidade para
atender a 42 mil passageiros por dia (CONCAIS S.A., 2016). Na temporada 2016/2017, o
terminal recebeu cerca de 471,7 mil passageiros, em 91 escalas.
A movimentação de navios de passageiros em Santos caracteriza-se por atracações tanto
em rotas internacionais como nacionais, tendo uma sazonalidade limitada a um período
de cinco a sete meses contínuos, uma vez que os navios ficam no Brasil apenas na estação
do verão (CONCAIS S.A., 2016).
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O crescimento médio projetado para o volume de passageiros é de 1,5% entre 2017 e 2060,
no entanto o número de escalas deve crescer em média 1,0% ao ano no mesmo período
(Gráfico 7), diferença justificada pela tendência de os navios de cruzeiros aumentarem de
tamanho e capacidade (número de leitos).
Ressalta-se ainda que esses resultados correspondem a uma demanda potencial, tendo em
vista a existência de fatores limitantes à expansão do setor no País na visão dos armadores,
tais como: a falta de infraestrutura em alguns terminais, custos de praticagem, cobrança de
tributos relativos ao combustível e afretamento para as embarcações de cabotagem, além
de questões trabalhistas, como a exigência de que dois terços da tripulação seja brasileira.

Atualmente, a demanda nacional por navios de cruzeiro concentra-se
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e o Complexo Portuário de
Santos aparece como principal “home port” para o setor (local onde
os passageiros iniciam ou terminam o passeio de cruzeiro), seguido
do Porto do Rio de Janeiro. Além disso, de acordo com a Associação
Brasileira de Cruzeiros Marítimos (ABREMAR, 2016), cerca de 55% dos
passageiros brasileiros residem no estado de São Paulo.

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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Gráfico 7 – Evolução da demanda de passageiros no Complexo Portuário de Santos – observada (2012-2017) e projetada (20182060). Fonte: CONCAIS (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Porto de Santos
São Paulo, Brasil

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

45

COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
Tendo em vista as dimensões do Complexo Portuário de Santos, a fim de calcular sua
capacidade de cais e armazenagem, as acostagens foram separadas em trechos de cais,
definidos em função do atendimento às embarcações.
Para cada trecho são avaliados o número de berços disponíveis, as cargas movimentadas,
o tempo entre atracações sucessivas (tempo in-out), o número de dias operacionais no
ano e o índice de ocupação admissível. Além disso, com dados fornecidos pela CODESP
foram calculados os indicadores operacionais referentes ao ano-base de 2016. A partir da
combinação entre essas informações é estimada a capacidade de cada trecho de cais. A
Tabela 1 apresenta as informações consideradas para o cálculo de capacidade do Porto
Organizado de Santos, enquanto que na Tabela 2 são exibidas as informações relativas aos
TUPs avaliados no Complexo.
Localização
Terminais de Granéis
Líquidos da Alamoa

Arrendatários

7

Transpetro

Brasil Terminal Portuário
BTP
(BTP)

Trecho de cais6

Berços

Alamoa 1;
Alemoa 2;
Alemoa 3 e 4.

AL 01,
AL 02,
AL 03
e AL 04

Combustíveis claros,
etanol, produtos químicos
e óleos vegetais

BTP

BTP 01,
BTP 02
e BTP 03

Contêineres

Saboó 1 ao 3;
Corte e Saboó 4,
Valongo

CS 01,
CS 02,
CS 03,
CS 04,
Corte e
Valongo

Cargas de projeto,
contêineres, veículos e
celulose

12A, 13/14,
12A e 13/14
não prioritário,
15, 15
não prioritário

ARM 12A,
ARM 13/14,
ARM 15

Trigo, açúcar, farelo de
soja, milho, celulose e
fertilizantes

Teaçu 1,
Teaçu 2 e
Teaçu 3

Armazém
16/17,
Armazém 19
e Armazém
20/21

Açúcar, soja e milho

Mercadoria

Ecoporto

Cais do Saboó

Rodrimar S.A. - Terminais
Portuários e Armazéns Gerais
Deicmar S.A.
Terminais Marítimos
Especializados Ltda. (Termares)
Cereal Sul Terminal Marítimo S.A.
Fibria
Moinho Santista

Cais do Paquetá

Neves & Marinheiro Ltda.
(Moinho Paulista)
Rodrimar
Rishis Empreendimentos e
Participações S.A.
Terminal 12 A

Cais de Outeirinhos –
Terminais Açucareiros

Elevações Portuárias S.A.
Companhia Auxiliar de
Armazéns Gerais (Copersucar)

6 Para os terminais que movimentam granéis sólidos vegetais, a análise dos trechos de cais levou em consideração os períodos de safra e entressafra.
7 Além da Transpetro, localizam-se em área externa às instalações do Porto as empresas Liquigás, Vopak Brasil, Ultracargo e Stolthaven.
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Localização

Arrendatários

Trecho de cais

Berços

Mercadoria

Companhia Bandeirantes
de Armazéns Gerais S.A.
(Bandeirantes)

Cais de Outeirinhos –
Terminais da Curva 23

Terminal Marítimo de
Passageiros Giusfredo Santini
(Concais)

22/23, 25, 25
não prioritário

Armazém 22/23
e Armazém 25

Sal, fertilizantes
e passageiros

Outeirinhos 2,
Outeirinhos 3

Outeirinhos 03,
Outeirinhos 02,
Outeirinhos 01

Trigo, milho, soja
e farelo de soja

29, 30, 30
não prioritário,
30 a 33

ARM 29,
ARM 29/30, ARM
30,
ARM 31,
ARM 31/32, ARM
32,
ARM 33

Sucos, trigo,
celulose e sal

Libra

ARM 35 P1,
ARM 35 P2, ARM
37

Contêineres

38, 39

Armazém 38
e Armazém 39

Soja, milho e
farelo de soja

Marimex Despachos,
Transportes e Serviços Ltda
SPE Pérola S.A

Cais de Outeirinhos –
Seção Sul

T-Grão Cargo Terminal de
Granéis S.A.
Citrovita Agroindustrial
Citrosuco Serviços Portuários
S.A.

Cais do Macuco

NST Terminais e Logística S.A.
Fibria (novo arrendamento)

Cais do Macuco – Libra

Terminais da
Ponta da Praia

Libra

Terminal Exportador de Santos
(TES)
Terminal XXXIX de Santos
ADM do Brasil
Terminal de Granéis do Guarujá
(TGG)

Terminais de
Granéis Sólidos da
Conceiçãozinha

Terminal Exportador
do Guarujá (TEG)

TGG, TEG e TEAG TGG, TEG e TEAG

Soja, milho,farelo
de soja e açúcar

Terminal de Exportação de
Açúcar do Guarujá (TEAG)

Terminais de
Granéis Sólidos da
Conceiçãozinha

Terminal Marítimo do Guarujá
(Termag)

Termag

Termag

Fertilizantes e enxofre

Tecon 1, 2, 3

Tecon 1,
Tecon 2,
Tecon 3

Contêineres

Terminal de
Veículos de
Santos S.A.
(TEV)

TEV

Santos Brasil Participações S.A.

Santos Brasil

Santos Brasil

Localfrio S.A. Armazéns Gerais
e Frigoríficos

Santos Brasil

Veículos
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Localização

Arrendatários

Trecho de cais

Berços

Mercadoria

Ageo Norte Terminais e
Armazéns Gerais S.A.,

Terminais de Granéis
Líquidos da Ilha
Barnabé

Ageo Terminais e Armazéns
Gerais S.A.

Ageo I, Ilha
Barnabé

Ageo I, IB BC
e IB SP

Granel Química Ltda.

Combustíveis claros,
etanol, produtos
químicos, caulim
e petróleo

Adonai Química S.A.
Tabela 1 – Trechos de cais, berços e mercadorias movimentadas no Porto Organizado de Santos
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No Porto Organizado de Santos há ainda o Cais do Valongo, que atualmente concentra outras
atividades, recebendo embarcações de menor porte, sendo que os berços ARM 1 ao ARM 9,
situados nesse local, são considerados inoperantes pela Autoridade Portuária.

Localização

Arrendatários

Trecho de cais

Berços
Berço 1,
Berço 2,
Berço 3
e Berço 4

Mercadoria
Fertilizantes, enxofre, amônia, açúcar,
grão de soja, milho e farelo de soja

Tiplam

Ultrafértil

Tiplam

TMPC

Usiminas

Usiminas píer

TMPC 1 e 2

Produtos siderúrgicos e carga geral

TMPC

TMPC

Usiminas cais

TMPC 3 e 4

Produtos siderúrgicos e granéis
sólidos minerais (carvão mineral
e minério de ferro)

Terminal Marítimo Dow

Dow Brasil

Dow Química

Dow

Terminal Sucocítrico
Cutrale

Sucocítrico
Cutrale

Cutrale

DP World Santos

Embraport

DP World Santos

Cutrale

Produtos químicos e soda cáustica

Sucos e grão de soja

Berço 1 e
Berço 2

Tabela 2 – Trechos de cais, berços e mercadorias movimentadas nos TUPs do Complexo Portuário de Santos
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Contêineres
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Salienta-se que a operação do TUP Saipem depende apenas da demanda pela prestação dos
seus serviços e, assim, este não será tratado como os demais terminais comercias. O cálculo
de produtividade e de capacidade depende de dados temporais que neste caso são bastante
variados, como o tempo operante e inoperante de cada atracação e o tempo de estadia das
cargas no pátio. Desse modo, a capacidade de cais do Terminal não foi calculada.
Para uma melhor compreensão da situação atual e futura do Complexo Portuário de Santos,
é necessária a comparação entre a demanda projetada e a capacidade de movimentação das
cargas do Complexo.
Ressalta-se que a capacidade calculada é relacionada a um nível de serviço que é definido em
função do índice de ocupação admissível para os trechos de cais e que estipula como aceitável
um tempo de espera das embarcações para atracação de 6 horas para navios de contêineres e
de até 48 horas para as demais cargas, conforme metodologia deste Plano Mestre.

AÇÚCAR
A comparação entre demanda e capacidade de movimentação de açúcar é ilustrada no Gráfico 8.
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Gráfico 8 – Demanda vs. capacidade de açúcar. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O crescimento da capacidade entre os anos de 2016 e 2020 é motivado pela operacionalização
do Berço 3 do Tiplam e pela instalação da cobertura nos berços operados pela Elevações
Portuárias S.A. Após as expansões, que são consideradas no ano de 2020, a capacidade de cais
para a movimentação de açúcar se estabiliza ao longo dos próximos anos de análise, variando
apenas em decorrência da competitividade de cargas que ocupam um mesmo trecho de cais.
A capacidade da movimentação de açúcar no Complexo de Santos supre a demanda
projetada para praticamente todo o horizonte de estudo, não sendo previsto déficit
de capacidade para essa carga até 2055. Apenas em 2060 o Complexo deve apresentar
uma pequena carência de capacidade.
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CARGA GERAL
Estão agrupadas nesta seção as demandas projetadas e as capacidades de movimentação dos
produtos siderúrgicos e cargas de projeto operados no Complexo Portuário de Santos. Os valores
de demanda e capacidade podem ser comparados a partir do Gráfico 9.
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Gráfico 9 – Demanda vs. capacidade de carga geral. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A capacidade de movimentação de carga geral no Complexo Portuário de Santos, na
faixa de 2,5 milhões de toneladas, é suficiente para suprir toda a demanda projetada
até o ano de 2060.

CELULOSE
O Gráfico 10 apresenta a relação entre a capacidade e a demanda projetada para a
celulose no Complexo.
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Gráfico 10 – Demanda vs. capacidade de celulose. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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A partir de 2020, as variações de capacidade observadas são decorrentes da competitividade
entre as cargas movimentadas nos mesmos trechos de cais onde a celulose opera.
Como a demanda prevista de celulose ultrapassa a capacidade de movimentação
calculada no ano de 2025, assume-se que as operações de celulose no cais passam
a ser realizadas com um maior índice de ocupação e, consequentemente, um tempo
de espera superior a 48 horas, definido como o nível de serviço para este estudo.
Salienta-se, entretanto, que há um projeto para movimentação de celulose no TUP
DP World Santos e que a Fibria recentemente também arrendou uma nova área no
Porto de Santos (Terminal Fibria 32); assim, a partir da disponibilização de novas
infraestruturas, parte dessa demanda deve ser atendida.

CONTÊINERES
A relação entre demanda e capacidade para os contêineres pode ser visualizada no Gráfico 11.
12.000

Milhares de TEUs

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Ano
Demanda

Capacidade

Gráfico 11 – Demanda vs. capacidade de contêineres. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Com as expansões previstas para os terminais da Santos Brasil e da Libra, percebe-se uma
crescente capacidade de movimentação até o ano de 2030. Após esse período, a capacidade
varia em torno de 7,9 milhões de TEU, apenas em razão da competitividade entre as cargas
que compartilham o mesmo trecho de cais.
A partir do ano de 2050, a demanda projetada para o Complexo ultrapassa 8 milhões de TEU e
supera a capacidade de movimentação. Portanto, considera-se que o Complexo não operará
com um nível de serviço considerado adequado neste Plano Mestre, ou seja, com o tempo de
espera para navios porta-contêineres de 6 horas.
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FERTILIZANTES
A comparação entre demanda e capacidade da movimentação de fertilizantes é apresentada
no Gráfico 12.
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Gráfico 12 – Demanda vs. capacidade de fertilizantes. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Nota-se que a capacidade de cais para a movimentação de fertilizantes tem um aumento
de aproximadamente 2 milhões de toneladas até 2020, motivado pelo início das operações
de um novo berço para essa carga no Tiplam. A partir de então, a capacidade mantém-se
na faixa de 9 milhões de toneladas por ano, enquanto que a demanda prevista alcança
o valor de 12,6 milhões de toneladas no ano de 2060. Dessa maneira, a partir do ano de
2040, espera-se déficit de capacidade operacional para a movimentação de fertilizantes no
Complexo Portuário de Santos.

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS
Para os granéis sólidos vegetais, grupo composto pelo farelo de soja, soja em grãos e
milho, a relação entre a demanda e capacidade no Complexo Portuário de Santos é
apresentada no Gráfico 13.
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Gráfico 13 – Demanda vs. capacidade de granéis sólidos vegetais. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Percebe-se que, com a concretização das expansões esperadas para o ano de 2020, o Complexo
Portuário atinge a capacidade de movimentação de cais de cerca de 70 milhões de toneladas
por ano e não apresentará déficit durante o horizonte de análise.
Entretanto, a capacidade calculada representa a capacidade máxima de operação dos
terminais, considerando a ocupação admissível dos terminais graneleiros em 90%, conforme
solicitado por alguns operadores. O cálculo com base em um tempo de espera admissível de
48 horas, considerado como nível de serviço adequado neste instrumento de planejamento, é
apresentado na versão completa do Plano Mestre.
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GRANEL LÍQUIDO – COMBUSTÍVEIS CLAROS E ETANOL
Representam este agrupamento as cargas de derivados de petróleo (exceto GLP) e o etanol. A
capacidade de movimentação e a projeção de demanda podem ser visualizadas no Gráfico 14.
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Gráfico 14 – Demanda vs. capacidade de granéis líquidos – combustíveis claros e etanol
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Percebe-se que no ano-base a demanda já se encontra com valores na faixa
da capacidade calculada para o Complexo Portuário. Para os anos futuros,
considerando o déficit de capacidade, as operações de combustíveis claros e
etanol não ocorrerão sob os níveis de serviços considerados adequados, ou seja,
com tempo de espera das embarcações de 48 horas.
Apesar disso, existem projetos no Complexo Portuário que podem ajudar a sanar o déficit
indicado no Gráfico 14, dentre eles o do Terminal Marítimo da Alemoa.

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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GRANEL LÍQUIDO – QUÍMICOS
A análise entre a demanda e a capacidade da movimentação de amônia, GLP, produtos
químicos e soda cáustica é apresentada por meio do Gráfico 15.

Milhares de toneladas

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Ano
Demanda

Capacidade

Gráfico 15 – Demanda vs. capacidade de granéis líquidos – químicos. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Uma das constatações de que o Porto está operando à beira de sua
capacidade é que, dentre os trechos que movimentaram granel líquido
químico, somente o tempo de espera calculado para o Terminal Dow
esteve abaixo do benchmark de 48 horas considerado admissível.

Diante dessa estimativa, entretanto, existem alguns projetos alternativos, como o do Terminal
Marítimo da Alemoa, os quais podem auxiliar na resolução do gargalo identificado.

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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GRANEL SÓLIDO MINERAL
Estão agrupadas nesta seção as análises referentes à movimentação de sal, minério de
ferro e carvão mineral. O Gráfico 16 apresenta a relação entre demanda e capacidade
desses granéis sólidos minerais.
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Gráfico 16 – Demanda vs. capacidade de granéis sólidos minerais. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os granéis sólidos minerais apresentam uma redução de capacidade de cais na faixa de
1 milhão de toneladas entre os anos de 2016 e 2020. Tal fato é motivado pelo cessar da
movimentação de minério de ferro e carvão mineral no cais da Usiminas e pelo início das
operações da Libra no Berço 33, o qual era utilizado no ano-base para as operações de sal.
Após a queda inicial verificada, a capacidade de cais apresenta crescimento durante todo
o horizonte de estudo, passando de 1,8 milhão de toneladas em 2060. Esse ganho está
relacionado à alteração na participação de cada uma das cargas nos trechos de cais em que
são movimentadas.
Apesar disso, a partir de 2040, a demanda projetada ultrapassa a capacidade
de movimentação desses granéis, configurando um déficit de capacidade,
que se mantém durante todo o horizonte de análise.
Salienta-se que no ano-base desta pesquisa (2016), o Berço 5 do TMPC estava inoperante
por opção da empresa autorizada (Usiminas) devido às condições de mercado. Desse modo,
esse ponto de atendimento de embarcações não foi considerado no cálculo de capacidade
de cais desse trecho. Tendo em vista que o Terminal opera com uma baixa demanda,
considera-se que, caso haja aumento das movimentações, os indicadores operacionais
poderão apresentar melhor desempenho. No entanto, solucionada essa questão, e com o
Berço 5 de volta à operação, o déficit identificado dificilmente deve vir a se concretizar no
horizonte abrangido por este Plano.
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ÓLEOS VEGETAIS
A comparação entre demanda e capacidade de movimentação dos óleos vegetais pode ser
visualizada no Gráfico 17.
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Gráfico 17 – Demanda vs. capacidade de óleos vegetais. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os óleos vegetais foram movimentados no Terminal da Alamoa em 2016 e, como
os demais granéis líquidos movimentados no Complexo, essa carga também
apresentou déficit de movimentação a partir do ano-base de análise.
Contudo, caso o projeto do Terminal Marítimo da Alemoa seja consolidado esse déficit
de capacidade previsto não necessariamente se consolidará, sendo indispensável o
monitoramento da situação e uma análise específica para o caso.

PASSAGEIROS
As atracações de navios de cruzeiro ocorrem no Berço 25 do Porto Organizado de Santos. A
relação entre a demanda e a capacidade estão explícitas no Gráfico 18.
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Gráfico 18 – Demanda vs. capacidade de passageiros. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Nota-se que a capacidade de 146 escalas de navios de cruzeiro por ano é alcançada somente
no ano de 2050. Como a atracação de navios de cruzeiros ocorre de maneira prioritária em
qualquer berço do Porto, não se prevê déficit de capacidade de cais para sua operação no
Complexo. Entretanto, deve-se considerar que essa situação pode gerar impactos em outros
berços. O modelo utilizado, por não possuir os detalhes operacionais dessas atracações, não
prevê de forma exata os conflitos de uso de cais futuro, principalmente em decorrência das
regras de prioridade e preferência de atracação.

PETRÓLEO
A relação entre a capacidade e a demanda do petróleo movimentado no Complexo Portuário
de Santos pode ser visualizada no Gráfico 19.
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Gráfico 19 – Demanda vs. capacidade de petróleo. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Conforme pode ser observado, a capacidade calculada para as operações de petróleo no
Complexo Portuário encontra-se com valores inferiores à demanda já no ano-base de análise.
Tal fato indica que as operações não são realizadas sob o nível de serviço considerado
adequado, ou seja, com tempo de espera de até 48 horas.
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SUCOS
A relação entre a demanda e a capacidade para os sucos movimentados no Complexo pode
ser visualizada no Gráfico 20.
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Gráfico 20 – Demanda vs. capacidade de sucos. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Percebe-se que a capacidade de movimentação de sucos no Complexo Portuário se mantém
na faixa de 4 milhões de toneladas, valor suficiente para atender à toda demanda projetada
no cenário tendencial para o horizonte de estudo. Dessa maneira, não se prevê déficit de
capacidade para essa movimentação.

TRIGO
A relação entre a demanda e a capacidade de movimentação de trigo no Complexo Portuário
é apresentada no Gráfico 21.
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Gráfico 21 – Demanda vs. capacidade de trigo. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Entre os anos de 2016 e 2020, a capacidade de cais do trigo apresenta um incremento de
aproximadamente 1,6 milhão de toneladas, relativo ao recomeço das operações dessa carga
nas instalações de Outeirinhos 2. De qualquer modo, considerando a demanda projetada, não
se identifica possível déficit de capacidade para a operação de trigo no Complexo Portuário
ao longo do horizonte de análise.

VEÍCULOS
A comparação entre a demanda e a capacidade de movimentação de veículos pode ser
visualizada no Gráfico 22.
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Gráfico 22 – Demanda vs. capacidade de veículos. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Verifica-se que a capacidade de movimentação
de veículos do Complexo Portuário de Santos
tende a diminuir com o passar dos anos. Esse fato
ocorre devido à intensificação da movimentação
de contêineres no Terminal DP World Santos,
carga esta que possui prioridade de atracação
em relação aos veículos. Dessa maneira, mais
horas do cais são utilizadas para a movimentação
de contêineres, reduzindo as disponíveis para a
operação de veículos. Para o ano de 2050, estimase que todas as horas do cais do Terminal DP World
Santos estejam dedicadas à movimentação de contêineres.

Sendo assim, a partir de
2020 a demanda esperada
para os veículos ultrapassa
a capacidade do Complexo,
indicando um possível
déficit na operação de cais
dessa carga.

2060
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ACESSO AQUAVIÁRIO
O canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos tem aproximadamente 13,5 milhas
náuticas (25 km) de extensão, com largura mínima do canal de 220 m, no qual é permitida
a navegação noturna.
É obrigatório o uso da praticagem em toda extensão do canal de acesso ao Complexo
Portuário de Santos e no Canal de Piaçaguera. O embarque do prático ocorre nos
fundeadouros, quando a solicitação for feita com o navio fundeado, ou no ponto de
coordenadas 24°00’33”S – 046°20’12”W, quando a solicitação for feita com o navio ainda
em deslocamento.
A Figura 8 apresenta a configuração do canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos.
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Trecho IV

Trecho III
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Trecho I

3 km

LEGENDA

Canal de Piaçaguera

Monovia

Restrição de Cruzamento

Figura 8 – Acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos
Fonte: Brasil (2017), Google Earth (2017) e Marine Traffic (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A Tabela 3 apresenta o ponto de início e de fim de cada um dos trechos que compõem o canal de
acesso e de navegação, e o respectivo calado máximo autorizado (CMA) durante os períodos de
preamar, ou maré alta; e baixa-mar, ou maré baixa.
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Localização

Início

Fim

Preamar (m) Baixa-mar (m)

Homologação

Trecho I

Barra

Entreposto de pesca

14

13

04/08/2017

Trecho II

Entreposto de pesca

Torre grande

14,2

13,2

14/02/2017

Trecho III

Torre grande

Armazém 6

14,2

13,2

16/03/2017

Armazém 6

Terminal da Alamoa

14,2

13,2

16/03/2017

Terminal da Alamoa

Final do Trecho IV

13,2

12,2

16/03/2017

Boia nº 1

Terminal da
Usiminas

9,8

8,7

29/10/2015

Trecho IV

Canal de
Piaçaguera

Tabela 3 – CMA por trecho do acesso aquaviário
Fonte: CODESP (2017a), Brasil (2015). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Devido às constantes mudanças morfológicas no canal de acesso ao Complexo Portuário
de Santos, o CMA para o Trecho I vem sofrendo alterações frequentes, sendo a última delas
considerada neste Plano Mestre a redução de 14,2 m para 14 m na preamar após a publicação da
carta DP-GD/409.2017, de 4 de agosto de 2017, da Autoridade Portuária (CODESP, 2017a).
Com relação às bacias de evolução, há seis no Complexo Portuário, sendo duas delas demarcadas:
a que se encontra em frente ao Tiplam e a que se encontra em frente ao Terminal DP World Santos.
No que se refere aos fundeadouros, há no total seis deles, todos situados fora do estuário. É
importante mencionar que não é permitido fundeio intermediário, portanto, uma vez iniciada, a
manobra precisa ser concluída.
O Complexo Portuário conta com equipamentos modernos e de alta qualidade para o
gerenciamento do tráfego, coordenados pelo Centro de Coordenação, Comunicações e Operações
de Tráfego (C3OT), que opera com câmeras, radares e AIS (do inglês – Automatic Identification
System), facilitando a localização e a identificação das embarcações. Ademais, dados referentes
a fatores meteoceanográficos, como corrente, vento, maré, entre outros, são transmitidos em
tempo real, o que garante uma maior agilidade na tomada de decisões por parte das equipes de
monitoramento, convergindo para uma maior segurança na navegação.
Para avaliar a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Santos, foram realizadas
simulações utilizando o software Arena, uma ferramenta de simulação de eventos discretos. O
modelo elaborado no Arena buscou simular as diversas restrições às quais está sujeito o tráfego de
navios no canal de acesso aos terminais do Complexo Portuário, levando-se em consideração as
regras de navegação atualmente em vigor, o perfil da frota que frequentou o Complexo no anobase e a estimativa de frota que deverá frequentar as instalações.
Durante o ano-base (2016), o Complexo Portuário de Santos recebeu um total de 5.129 acessos,
distribuídos da seguinte forma (CODESP, 2016):
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•
•
•
•
•
•
•

4.388 acessos ao Porto Organizado de Santos
99 acessos ao Tiplam
39 acessos ao TMPC
423 acessos ao TUP DP World Santos
83 acessos ao Terminal Marítimo Dow
65 acessos ao TUP Sucocítrico Cutrale
32 acessos ao TUP Saipem.

Já para a estimativa da demanda futura sobre o acesso aquaviário ao Complexo Portuário,
são avaliadas a projeção de movimentação de cargas e a evolução do perfil da frota de
navios. A tendência, ao longo dos anos, é o aumento do porte da frota que transporta a
maioria das cargas.
Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de
Santos são apresentados na Figura 9 e na Figura 10. Salienta-se que, a fim de tornar viável a
avaliação da capacidade do canal de acesso ao Complexo Portuário de Santos, os diversos
berços estão agrupados em trechos. Os critérios para essa classificação são proximidade e
regras de atracação e desatracação.

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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TMPC

N
O

TIPLAM

L
S

DP World Santos

TUP Sucocítrico Cutrale
Terminal Marítimo Dow

2

3

1
LEGENDA
Trecho de cais do Porto Público

Canal de acesso

Monovia

Restrição de cruzamento

Figura 9 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário: Complexo Portuário de Santos
Fonte: Brasil (2017). Elaboração: Brasil (2017)
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ACESSO AQUAVIÁRIO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS
SAÍDA

CHEGADA

Canal de
acesso

Veriﬁcações
para atracação
ao terminal de
destino
Permissão
para navegar
até o terminal de
destino?

Não

Espera no
fundeadouro
externo

Navegação
até a saída

Sim
Navegação até
o terminal de
destino

Bacia de
evolução

Manobra
para atracação

Atracação

Manobra para
desatracação

Permissão para
sair do berço?

Operações
de cais

Terminal
de destino
Espera
no berço

Sim

Desatracação

Não

Figura 10 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios: acesso aquaviário do Complexo Portuário de Santos.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Tem-se sempre como ponto de partida para a
estimativa da capacidade a demanda referente ao
horizonte avaliado. Após a simulação do cenário
atual, extrapola-se o número de solicitações.
Considera-se a capacidade como o maior número
de solicitações que não resulte em um número
reduzido de atendimentos. Essa análise leva em
conta um intervalo de confiança de 95%.

A partir do modelo de
simulação, ao extrapolar
o número de solicitações,
conclui-se que, quando
um número superior a 12
mil navios solicita acesso
ao Complexo Portuário
de Santos em um mesmo
ano, nem todos os navios
conseguem ser atendidos.
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A partir do exposto, a comparação entre a demanda projetada e a capacidade do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de Santos pode ser verificada no Gráfico 23.
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Gráfico 23 – Comparativo de demanda vs. capacidade do acesso aquaviário: Complexo Portuário de Santos
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Conforme o Gráfico 23, nos horizontes de 2020, 2030 e 2045, a capacidade do canal de acesso
é superior à demanda em todos os casos analisados. Em outras palavras, todos os navios que
solicitam acesso ao Complexo Portuário de Santos nesses cenários conseguem ser atendidos
para o período de simulação de um ano. Entretanto, cabe ressaltar que após 2050 espera-se que
a demanda de navios, em número de acessos, seja superior à capacidade do acesso aquaviário
do Complexo Portuário de Santos.
Contudo, mesmo a capacidade sendo suficiente para atender a todos os navios solicitantes
até o ano de 2045, dado o tamanho do Complexo Portuário de Santos em termos de demanda
de atracações, optou-se por analisar, também, o tempo de espera e o tamanho das filas
provenientes das restrições operacionais à navegação no canal de acesso. Assim, levando em
consideração as restrições operacionais e os resultados obtidos com a simulação, constatou-se
que as maiores filas derivaram das restrições de monovia no canal de acesso. Portanto, mesmo
que a capacidade do canal de acesso nos cenários mencionados seja superior à demanda de
atracações, a navegação para a saída do Complexo Portuário de Santos pode se configurar
como um gargalo operacional.
Haja vista que o perfil da frota pode sofrer alterações, tanto pela mudança nas parcelas de
mercadorias movimentadas pelo Complexo quanto pela inserção de novas classes de navios,
recomenda-se o monitoramento da capacidade do acesso aquaviário para que ações possam
ser tomadas, de forma que esse déficit, caso confirme-se, seja superado em longo prazo.
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DIVISÃO MODAL
As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Santos chegam e saem das instalações
portuárias por meio dos modais rodoviário, ferroviário e dutoviário (este também abrange
as movimentações através de correias transportadoras). Nesse sentido, a divisão modal
é verificada sob a ótica das instalações portuárias, observando-se os procedimentos de
recepção e expedição das cargas, a fim de avaliar o modal utilizado pelos produtos que
chegam ou saem do Complexo. A Tabela 4 apresenta a divisão modal do cenário atual
(2016) e projetada (2060).

Participação rodovia
Carga

Sentido

2016

2060

Participação ferrovia
2016

2060

Participação dutovia e
correia
2016

2060

Santos – Porto Organizado

Açúcar

Recepção

45%

16%

55%

84%

0%

0%

Carga de projeto

Recepção

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Carga de projeto

Expedição

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Caulim

Expedição

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Celulose

Recepção

33%

33%

67%

67%

0%

0%

Contêiner

Recepção

97%

74%

3%

26%

0%

0%

Contêiner

Expedição

98%

70%

2%

30%

0%

0%

Derivados de petróleo
Recepção
(exceto GLP)

29%

33%

0%

0%

71%

67%

Derivados de petróleo
Expedição
(exceto GLP)

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Enxofre

Expedição

48%

20%

52%

80%

0%

0%

Etanol

Recepção

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Etanol

Expedição

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Farelo de soja

Recepção

22%

1%

78%

99%

0%

0%

Fertilizantes

Expedição

99%

38%

1%

62%

0%

0%

GLP

Expedição

43%

17%

0%

0%

57%

83%

Milho

Recepção

21%

18%

79%

82%

0%

0%

Outros óleos vegetais

Expedição

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Petróleo

Expedição

100%

100%

0%

0%

0%

0%
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Participação rodovia
2016

Participação ferrovia

2060

2016

2060

Participação dutovia e
correia

Carga

Sentido

2016

2060

Produtos químicos

Recepção

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Produtos químicos

Expedição

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Produtos siderúrgicos

Recepção

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Sal

Expedição

73%

69%

27%

31%

0%

0%

Soda cáustica

Expedição

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Soja

Recepção

48%

24%

52%

76%

0%

0%

Sucos

Recepção

32%

21%

0%

0%

68%

79%

Trigo

Expedição

99%

99%

1%

1%

0%

0%

Veículos

Recepção

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Veículos

Expedição

100%

100%

0%

0%

0%

0%

TUP Sucocítrico Cutrale
Soja

Recepção

91%

65%

9%

35%

0%

0%

Sucos

Recepção

100%

100%

0%

0%

0%

0%

DP World Santos
Contêiner

Recepção

98%

90%

2%

10%

0%

0%

Contêiner

Expedição

99%

90%

1%

10%

0%

0%

Veículos

Recepção

100%

100%

0%

0%

0%

0%

Veículos

Expedição

100%

100%

0%

0%

0%

0%

TUP Dow Brasil Sudeste
Produtos químicos

Expedição

58%

63%

0%

0%

42%

37%

Soda cáustica

Expedição

97%

95%

0%

0%

3%

5%

Tiplam
Amônia

Expedição

10%

0%

0%

0%

90%

100%

Açúcar

Recepção

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Enxofre

Expedição

43%

40%

57%

60%

0%

0%

Farelo de soja

Recepção

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Fertilizantes

Expedição

100%

85%

0%

15%

0%

0%

Milho

Recepção

0%

0%

0%

100%

0%

0%
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Participação rodovia
Carga

Sentido

Soja

Recepção

2016

2060

0%

0%

Participação ferrovia
2016

2060

Participação dutovia e
correia
201v6

2060

0%

100%

0%

0%

TPMC
Carvão mineral

Recepção

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Minério de ferro

Recepção

29%

0%

71%

0%

0%

0%

Produtos siderúrgicos

Recepção

0%

0%

100%

100%

0%

0%

Produtos siderúrgicos

Expedição

0%

0%

100%

100%

0%

0%

Tabela 4 – Divisão modal atual (2016) e futura (2060) – cenário tendencial
Fonte: ANTAQ (2016), ANTT ([2017]) e dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2017).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No ano de 2016, conforme apresentado, destaca-se o modal rodoviário como sendo aquele
com maior representatividade de participação no cenário atual, responsável por 68% da
totalidade de cargas movimentadas no Complexo, seguido pelo modal ferroviário, com
28%, e pelo dutoviário, com 4%.
Quando comparados os cenários futuro tendencial e atual, cujas informações são
apresentadas na Tabela 4, percebe-se que as principais mudanças na divisão modal
decorrem da movimentação de contêineres, açúcar, fertilizantes e granéis sólidos agrícolas.
A respeito dos contêineres e dos fertilizantes, cabe ressaltar o aumento da participação
do modal ferroviário no âmbito das movimentações do Porto Organizado de Santos. No
que tange aos demais produtos, destaca-se a contribuição do Tiplam no aumento da
participação ferroviária, haja vista a perspectiva de operações exclusivamente ferroviárias
de açúcar e de grãos por parte do Terminal.
Assim, para o ano de 2060 é estimado que os modais rodoviário e ferroviário sejam
responsáveis, cada um, por cerca de 48% das movimentações de carga do Complexo,
seguidos pelo modal dutoviário, o qual deve apresentar 4% de participação.
Ressalta-se que ainda está em projeto a utilização do modal hidroviário no Complexo e,
tendo em vista as informações disponíveis no momento de elaboração deste Plano Mestre,
não foi possível avaliar esse cenário.

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

COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS

ACESSO RODOVIÁRIO
Os estudos inerentes ao acesso rodoviário compreendem a análise qualitativa e a de nível
de serviço das rodovias pertencentes à rota de acesso ao Complexo Portuário na situação
atual e futura, dividindo a análise em hinterlândia, entorno portuário e portaria de acessos.

HINTERLÂNDIA
O Complexo Portuário de Santos tem como principais vias rodoviárias de conexão com sua
hinterlândia a SP-021, a SP-150 e a SP-160, conhecidas respectivamente, nos trechos de maior
relevância para o estudo, como Rodoanel Mário Covas – trechos sul e leste –, Rod. Anchieta
e Rod. dos Imigrantes. Além das vias supracitadas, mais próxima ao Complexo, porém ainda
na hinterlândia, encontra-se a SP-055, denominada Rod. Pe. Manoel da Nóbrega no trecho
oeste, e chamada de Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego no trecho leste. A SP-055 também possui
trechos que se estendem no entorno portuário.
O Rodoanel Mário Covas permite o desvio do tráfego de veículos pesados da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), bem como liga importantes rodovias que chegam dessa
região ao Complexo Portuário de Santos. Dividido em quatro trechos, o trecho norte é o único
que ainda se encontra em fase de construção. O trecho oeste foi concedido à CCR RodoAnel
e possui o maior volume de veículos, de modo que os segmentos das regiões urbanizadas
de Embu das Artes e de Barueri já passaram por obras de melhorias. Os demais trechos, Sul
e Leste, são concessionados à empresa SPMar (ARTESP, 2012). O primeiro permite acesso ao
Complexo Portuário através das rodovias dos Imigrantes e Anchieta, e o segundo é a principal
ligação entre o Aeroporto de Guarulhos e o trecho sul.
As rodovias dos Imigrantes e Anchieta fazem parte do Sistema Anchieta–Imigrantes (SAI),
que é concessionado à empresa Ecovias, do Grupo EcoRodovias. Essas duas rodovias têm
grande importância na economia brasileira, pois constituem a principal ligação entre a Região
Metropolitana de São Paulo e o Complexo Portuário de Santos, assim como são a conexão
para o Polo Petroquímico de Cubatão, as indústrias da região do ABCD8 e a Baixada Santista.
Ambas possuem tráfego intenso, de diferentes classes de veículos, principalmente em
feriados e no verão, quando o movimento aumenta significativamente devido ao grande fluxo
de pessoas que se dirigem ao litoral do estado. A fim de melhorar a trafegabilidade, existem
limitações aos veículos pesados e realização de operações que modificam o fluxo de veículos
nessas rodovias, como em situações em que há neblina, feriados ou durante o verão.
Para análise do nível de serviço, ou LOS (do inglês – Level of Service), nos segmentos situados
na hinterlândia, fez-se uso da metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010)
de fluxo ininterrupto. O nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a rodovia está
operando, podendo ser classificado em A, B, C, D, E ou F. Nessa classificação, A é considerado
o melhor nível, ao passo que E corresponde ao volume de veículos mais próximo à capacidade
rodoviária. Assim, uma rodovia com LOS F opera com uma demanda de tráfego acima de
sua capacidade, havendo formação de filas. Os resultados da simulação para o cenário atual
estão exibidos na Figura 11.
8 Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
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Figura 11 – Nível de serviço no cenário atual: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Percebe-se que, de modo geral, há boas condições de trafegabilidade na hinterlândia
do Complexo Portuário de Santos, haja vista o LOS A, B e C verificados na maioria
dos segmentos analisados.
Observam-se situações instáveis apenas nos segmentos da Rod. Anchieta, próximos ao
Rodoanel Mário Covas, no município de São Bernardo do Campo (SP), assim como na Rod.
Dr. Manoel Hyppolito Rego. Esses trechos, por estarem situados em regiões densamente
urbanizadas, onde a influência do tráfego local, com um elevado volume de carros de passeio
e existência de cruzamentos em nível entre as vias, acaba por dificultar a manobrabilidade
dos condutores e reduzir a velocidade operacional média do segmento. Tais fatores afetam o
tráfego da via, ocasionando situações instáveis de trafegabilidade, notadamente em feriados
e no verão, quando o fluxo de veículos aumenta. Além disso, as condições de infraestrutura
dos segmentos interferem nos resultados de nível de serviço, visto que a rodovia é de pista
simples no trecho em questão, o que diminui a capacidade do trecho.
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A Figura 12 apresenta os LOS obtidos para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Figura 12 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Nota-se que os segmentos da Rod. Dr. Manoel Hyppolito Rego (SP-055) já apresentam
condições instáveis, e essa situação pode se agravar no futuro, tendo em vista que o LOS E
poderá ser alcançado para toda a extensão do trecho em meados de 2020, ao passo que o
LOS F será atingido nas proximidades de 2025, primeiramente na região de Bertioga (SP),
estendendo-se para a totalidade do trecho até 2060.
Indícios de instabilidade também poderão ser observados nos segmentos da Rod. dos
Imigrantes já em um cenário próximo. Nesse sentido, nota-se que o LOS D atingirá toda a
extensão do trecho analisado até meados de 2045, agravando-se até 2060, período em que o
LOS E poderá ser observado, especialmente nos segmentos que partem do Rodoanel Mário
Covas até o entroncamento com a Interligação Planalto, indicando que a demanda estará
próxima da capacidade da via.
Os segmentos da Rod. Anchieta que partem do município de São Bernardo do Campo (SP) até
as proximidades do Rodoanel Mário Covas estão em condições instáveis de trafegabilidade no
cenário atual. Da análise dos resultados obtidos para os cenários futuros, verifica-se que essa
situação poderá se agravar no futuro, haja vista o LOS E apontado para o trecho no sentido
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norte-sul até meados de 2025. Além disso, salienta-se que a demanda de tráfego ultrapassará
a capacidade da rodovia em determinados segmentos até as proximidades do ano de 2045.

Diante do exposto, salienta-se a importância da execução de obras mitigatórias
no intuito de aumentar a capacidade das vias ou diminuir a demanda de veículos
prevista, por meio da utilização de alternativas viárias.

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 que dão acesso
direto às instalações do Complexo Portuário. Dessa maneira, neste estudo, a análise das
vias do entorno portuário contempla os trajetos percorridos pelos veículos de carga a partir
da interseção da Rod. Anchieta com a Rod. Cônego Domênico Rangoni até as instalações
portuárias que se ramificam em margem esquerda e direita, conforme mostrado na Figura 13.
N
O

L
S

Cubatão

Santos

Complexo Portuário
de Santos

Guarujá

3,5 km

LEGENDA
Margem esquerda

Margem direita

Cidade

Figura 13 – Acessos rodoviários do entorno do Complexo Portuário de Santos
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line e Google Earth (2016).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Salienta-se que, tanto para a margem esquerda como para a direita, o período da safra de grãos
e a interferência gerada pelo tráfego conjugado de veículos de carga com veículos de passeio
são os principais causadores de atraso nos processos de chegada dos caminhões na maioria
dos terminais do Complexo Portuário de Santos. Além disso, existem casos de estacionamento
irregular de carcaças e caminhões abandonados ao longo de todo o entorno portuário.
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MARGEM DIREITA
Para acesso aos terminais portuários da margem direita do Complexo Portuário de Santos,
inicialmente, os veículos percorrem a Rod. Anchieta ou a via paralela a ela, denominada Av.
Marginal Direita Anchieta e, na sequência, seguem pelo Viaduto Dr. Paulo Bonavides. Após
a travessia do viaduto, os veículos têm a possibilidade de convergir à esquerda em uma
rotatória para acessar o Terminal de Granéis Líquidos da Alamoa. Ainda, podem realizar
uma conversão simples à direita para acesso à futura área da Norfolk, ao Terminal BTP e às
instalações localizadas nas regiões subsequentes (Saboó, Valongo, Paquetá, Outeirinhos,
Macuco e Ponta da Praia).
A margem direita do Complexo Portuário de Santos consiste em uma área densamente
urbanizada, com a presença de muitos semáforos e interseções não padronizadas, as
quais não constam nos modelos de interseção considerados na análise de nível de serviço
para fluxo interrompido do HCM (TRB, 2010). Assim sendo, foi necessário utilizar uma
modelagem de microssimulação de tráfego por meio do software Aimsun, que permitiu
identificar os tempos de atraso em cada aproximação que compõe a interseção, conforme
apresentado na Figura 14.
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Figura 14 – Tempos de atraso nas vias analisadas no entorno portuário da margem direita – situação atual
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Nota-se que, de modo geral, os tempos de atraso nas vias principais do entorno portuário
da margem direita são inferiores a dez segundos para a maioria das vias analisadas, o que
representa condições estáveis de trafegabilidade. Entretanto, vale salientar que maiores
tempos de atraso são observados nas proximidades de algumas portarias e interseções,
sendo influenciados pelos procedimentos de controle de acesso nos gates, bem como pela
presença de semáforos que regulam o fluxo de veículos e os movimentos de conversão à
esquerda. O mesmo ocorre nas vias intraporto consideradas na microssimulação, as quais
também são influenciadas pelas portarias dos terminais e da Autoridade Portuária.
Assim como para a situação atual, também foram analisadas as vias da malha urbana da
margem direita do Complexo, bem como as interseções identificadas no entorno portuário,
para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060, cujos resultados são apresentados na Figura 15.
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Figura 15 – Fluxo de veículos nas vias analisadas no entorno portuário da margem direita: 2020, 2025, 2045 e 2060
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Verifica-se que a situação observada atualmente tende a se agravar ao longo dos horizontes
futuros, haja vista o acréscimo no volume de veículos, sobretudo os automóveis de passeio,
que utilizarão as vias analisadas. Nesse sentido, estima-se que, já em meados de 2020, o
fluxo de veículos presente na maioria das rodovias principais da margem direita se aproxime
de 600 veíc/h. Condições mais críticas poderão ser observadas na Av. Cidade de Santos, nas
proximidades das regiões do Macuco e de Outeirinhos, assim como na Av. Eng. Antônio Alves
Freire e na Rua Antônio Prado nas regiões do Valongo e de Paquetá. Além disso, ressalta-se
que até meados de 2045 situações instáveis poderão ser observadas em praticamente todas
as vias principais da análise.
No que diz respeito aos tempos de atraso observados, nota-se que, de modo geral, até
as proximidades do ano de 2025, condições adversas – caracterizadas por tempos de
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atraso superiores a 35 segundos – continuarão sendo verificadas nas regiões próximas
às portarias dos terminais, bem como em alguns cruzamentos. Ademais, à medida que
os horizontes avançam, condições instáveis de trafegabilidade também poderão ser
visualizadas em determinadas vias do intraporto e em algumas avenidas do entorno,
havendo formação de filas.

MARGEM ESQUERDA
Os acessos à margem esquerda do Complexo Portuário de Santos abrangem as cidades de
Cubatão, Santos e Guarujá. Nessa região, encontram-se os TUPs Tiplam, DP World Santos,
Sucocítrico Cutrale, Terminal Marítimo Dow e TUP Saipem, além dos terminais arrendados do
Porto Organizado situados em Guarujá e na Ilha Barnabé.
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Figura 16 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário da margem esquerda e Rod. Anchieta
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

De maneira geral, os resultados indicam que há boas condições de trafegabilidade na região
do entorno do Complexo, uma vez que a maior parte dos segmentos opera com níveis de
serviço B e C. Contudo, destaca-se que a análise também apontou a presença de instabilidade
em dois segmentos. Tais trechos estão localizados, especificamente, nas rodovias Cônego
Domênico Rangoni e Anchieta, no município de Cubatão (SP), nos sentidos leste-oeste e
sul-norte, respectivamente. Nesses segmentos, verifica-se o LOS D, indicando que a fluidez
do tráfego começa a ser instável, mas tolerável, e as manobras dos condutores estão
consideravelmente restringidas pelo restante dos veículos. Circunstância semelhante foi
verificada no Estudo do Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009), o qual indicou
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que esse trecho da Rod. Anchieta tenderia a operar com nível de serviço entre D e F em
períodos de pico (entre 15:00 e 18:00 em um dia útil) no horizonte de 2019. Da mesma forma, o
estudo apontou que o trecho da Rod. Cônego Domênico Rangoni tenderia a operar entre 75%
e 90% da capacidade da rodovia, situação ainda aceitável, no mesmo horizonte.
No que diz respeito à situação futura, a Figura 17 exibe o LOS calculado para o segmento
estudado no entorno do Complexo Portuário de Santos, considerando o cenário tendencial de
demanda e os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Figura 17 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Percebe-se que a situação observada no cenário atual tende a se agravar no futuro para
os segmentos das rodovias Cônego Domênico Rangoni e Anchieta analisados no entorno
portuário, podendo configurar gargalos em termos de acessos rodoviários ao Complexo
Portuário de Santos.
Estima-se elevada quantidade de veículos de passeio compartilhando a estrutura viária
com o fluxo de veículos de carga nos segmentos analisados, assim, uma expectativa de
instabilidade, com a presença de congestionamentos é constatada em um horizonte
próximo. Nesse contexto, verifica-se que, nas proximidades do ano de 2020, o segmento da
Rod. Cônego Domênico Rangoni, no município de Cubatão (SP), poderá apresentar LOS E
no sentido leste-oeste da rodovia, indicando que o volume de veículos estará próximo da
capacidade do segmento. Da mesma maneira, observa-se que o referido segmento poderá
ter LOS F em meados de 2025, o que indica o esgotamento da capacidade viária. O Estudo do
Sistema de Acesso ao Porto de Santos (CODESP, 2009) ratifica essa situação ao indicar que o
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trecho mencionado da Rod. Cônego Domênico Rangoni tende à saturação no cenário de 2024.
Observa-se que, para os horizontes de 2045 e 2060, a situação agrava-se para toda a extensão
dos trechos analisados.
Da mesma forma que para os segmentos da hinterlândia, ressalta-se a importância de
obras de acréscimo de capacidade ou de desvio de tráfego, com o intuito de readequar
os segmentos do entorno portuário à demanda de veículos prevista para o futuro.

PORTARIA DE ACESSO
As portarias de acesso, caso mal dimensionadas, podem contribuir para a formação de filas
e, por causa disso, 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.
No Complexo Portuário de Santos, foram analisadas as portarias de acordo com a localização
geográfica das instalações, a saber:

•
•
•
•
•

Alamoa
Saboó, Valongo e Paquetá
Paquetá e Outeirinhos
Macuco e Ponta da Praia
Margem esquerda.

Da Figura 18 à Figura 22 apresenta-se a localização das portarias avaliadas, os resultados
da simulação para o cenário atual e para cenário tendencial em 2060, exibindo as portarias
mais críticas.
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O resultado da simulação
do cenário atual
apresentou formação de
fila na portaria do
Transbrasa, com acúmulo
de 15 veículos somando-se
os dois sentidos de fluxos,
haja vista a reversibilidade
dos gates. No cenário
futuro, a situação tende a
se agravar, uma vez que se
identificam, em 2060, 45
veículos nos gates
reversíveis do Terminal
Transbrasa e 110 no
Pré-gate BTP, os quais se
distribuem pelos gates
existentes nas portarias.
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Figura 18 – Localização e formação de filas nas portarias da região da Alamoa
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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SABOÓ, VALONGO E PAQUETÁ
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6. Portaria Rodrimar
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O resultado da
simulação do cenário
atual apresentou
formação de fila na
portaria do Termares,
com acúmulo de 22
veículos na hora-pico,
somando-se os dois
sentidos de fluxos, haja
vista a reversibilidade
do gate. Em 2060, essa
situação piora com o
aumento no número de
veículos para 82.
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10. Portaria A Ecoporto Pátio 1
11. Portão 06 CODESP
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Figura 19 – Localização e formação de filas nas portarias da região do Saboó, Valongo e Paquetá
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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São Paulo, Brasil
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4. Portaria Marimex (saída)
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6. Portaria Bandeirantes
7. Portaria Marimex (entrada)
8. Portão 11 CODESP
9. Portão 12 CODESP
10. Portaria Citrovita

Terminal
A. Terminal 12A
B. Cereal Sul
C. Fibria
D. Rodrimar
E. Rishis
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Portuárias
G. Copersucar
H. Marimex
I. Pérola
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Figura 20 – Localização e formação de filas nas portarias da região de Paquetá e Outeirinhos
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Porto de Santos
São Paulo, Brasil

O resultado da
simulação para o cenário
atual de demanda
apresentou o acúmulo
máximo de 21 veículos
no Portão 08 da CODESP,
considerando-se o
somatório dos sentidos
de entrada e saída,
tendo em vista a
reversibilidade do gate.
No cenário futuro, a
situação tende a se
agravar para o Terminal
Marimex, que apresenta
cerca de 45 veículos
aguardando entrada ou
saída da portaria no
horizonte de 2060.

81

COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS

MACUCO E PONTA DA PRAIA
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3. Portaria NST Armazém 30 (saída)
4. Portaria NST Armazém 31 (saída)
5. Portaria NST Armazém 31 (entrada)

6. Portão 15 CODESP
7. Portão 17 CODESP
8. Portão 16 CODESP - Libra
9. Portaria Libra Barreira (saída)
10. Portão 18 CODESP – Libra

11. Portaria Terminal XXXIX (entrada)
12. Portão 20 CODESP – Terminal XXXIX
13. Portão 21 CODESP
14. Portão 22 CODESP – ADM

O resultado da
simulação do cenário
atual apresentou
formação de filas na
Portaria Libra Barreira,
no Portão 17 da CODESP
e nos portões 16 e 18 da
Libra, com acúmulo de,
respectivamente, 67, 60,
22 e 46 veículos na
hora-pico. No cenário
futuro, o problema
intensifica-se no Portão
17 da CODESP,
apresentando cerca de
900 veículos em fila no
horizonte de 2060.
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CENÁRIO TENDENCIAL – 2060
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Figura 21 – Localização e formação de filas nas portarias da região do Macuco e Ponta da Praia
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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MARGEM ESQUERDA
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O resultado da simulação do cenário atual apontou formação de filas com cerca de 15 a 25 veículos
aguardando acesso em quatro portarias, são elas: a portaria do Tiplam, o Portão 26 da CODESP, a portaria
do TUP Sucocítrico Cutrale e a portaria do Terminal Localfrio. No cenário futuro, a situação tende a se
agravar no Portão 26 da CODESP, apresentando 265 veículos em fila na entrada e 122 na saída.
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Figura 22 – Localização e formação de filas nas portarias na margem esquerda do Complexo Portuário
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

ACESSO FERROVIÁRIO
A malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Santos é composta por cinco
concessões ferroviárias, com destaque para a MRS Logística S.A. e a Rumo Malha Paulista
S.A. (RMP), as quais fazem a ligação entre a baixada santista, onde está localizado
o Complexo Portuário de Santos, e o interior do estado de São Paulo. As demais
concessionárias, notadamente, Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA)9, Rumo Malha Oeste S.A.
9 A FCA é controlada pela Valor da Logística Integrada (VLI), a qual detém 99,9% de suas ações (VLI, 2017).
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(RMO) e Rumo Malha Norte S.A. (RMN), utilizam a infraestrutura da MRS e da RMP, por meio
de direito de passagem, para acessarem as instalações portuárias do Complexo.
Além destas, a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) é a entidade detentora
da malha ferroviária interna ao Porto de Santos, e por meio de arrendamento repassou essa
responsabilidade à empresa Portofer Transporte Ferroviário Ltda. O contrato inclui, além
da operação de trens e vagões no cais, a exploração de instalações, equipamentos e vias
férreas do Complexo santista, sendo a Portofer também responsável pela implantação e
pelos investimentos no transporte ferroviário no Porto de Santos.
A Figura 23 apresenta os pátios que compõem a malha ferroviária associada ao Complexo
Portuário de Santos, ou seja, que em 2016 apresentaram movimentação ferroviária com
origem ou destino no referido Complexo.
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8. Campo Grande
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14. Fosfago
15. Guará
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22. Mato Seco
23. Ouro Branco
24. Ouro Fino
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26. Paulínia
27. Pederneiras
28. Pradópolis
29. Ribeirão Preto
30. Rio Preto Paulista
31. Rondonópolis
32. São Caetano do Sul
33. São Silvestre
34. Sarzedo
35. Sarzedo Novo
36. Siderúrgica do Atlântico

37. Suzano Novo
38. Terminal Integrador Uberaba
39. Triagem Paulista
40. Tutóia
41. Uberlândia
42. Utinga
43. Valefértil
44. Várzea Paulista
45. Votuporanga

Figura 23 – Malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Santos
Fonte: ANTT ([2017]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Pode-se observar, por meio da Figura 23, que a abrangência da captação de cargas do
Complexo por meio da ferrovia se estende, além do estado de São Paulo, até Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entretanto, cabe ressaltar que apesar
de a Rumo Malha Sul S.A. (RMS) conectar-se com a RMO em dois pontos – Botucatu (SP) e
região de Sorocaba (SP) –, ela não apresenta, desde 2014, movimentações com origem ou
destino no Complexo Portuário de Santos.
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Entre 2012 e 2016, o percentual de participação da demanda ferroviária, quando comparado
com o volume total movimentado pelo Complexo Portuário, variou entre 27,6% e 30,0%.
Desse total, conforme observado no Gráfico 24, as movimentações com origem no Complexo
são majoritárias, dentre as quais se destaca a natureza de carga de granéis sólidos agrícolas.
Já nas movimentações ferroviárias com origem no Complexo em 2016, a natureza mais
representativa foi o granel sólido mineral (adubos e fertilizantes).
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Gráfico 24 – Movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Santos, por sentido (2012-2016)
Fonte: ANTT ([2017]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para a situação futura, a operação ferroviária no âmbito do Complexo Portuário de Santos
apresenta uma perspectiva de movimentação de, aproximadamente, 129 milhões de toneladas
em 2060, o que representa cerca de quatro vezes o volume observado em 2016. Dessa forma, a
perspectiva é de que esse modal corresponda a 47% dos volumes movimentados no Porto de
Santos em 2060. Com relação à distribuição entre fluxos, projeta-se que a ferrovia ganhe espaço
no transporte de cargas com origens no Complexo, partindo dos atuais 5% e atingindo 16% ao
final do período. O Gráfico 25 apresenta a projeção da participação de cada uma das naturezas
de carga na movimentação ferroviária do Complexo para o ano de 2060.
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Gráfico 25 – Participação das naturezas de carga na movimentação ferroviária do Complexo Portuário de Santos (2060)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Estima-se que a natureza de carga de maior relevância para os fluxos com destino ao
Complexo será o granel sólido agrícola, mantendo a predominância já observada na situação
atual, entretanto com menor participação (81%) diante do percentual de 2016 (90%).
Para determinação da capacidade ferroviária do Complexo Portuário de Santos, foram
considerados os segmentos ferroviários mais próximos ao entorno do Complexo, de modo
a evitar a influência de fluxos externos, que não tenham relação direta com as instalações
portuárias. Os trechos avaliados foram então divididos em dez segmentos de análise,
conforme ilustrado na Figura 24, que também apresenta a capacidade em quantidade de
trens por dia (por sentido).
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Santos–Ribeirão Pires
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Figura 24 – Segmentos de análise do atendimento no acesso ferroviário ao Complexo Portuário de Santos
Fonte: ANTT (2015). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A determinação da capacidade estimada do acesso ferroviário, em toneladas é feita
com o uso de alguns parâmetros operacionais, como dias de operação, capacidade em
trens/dia, número de vagões e tonelada útil (TU) por vagão. A partir da determinação da
capacidade, esta é comparada com a demanda e permite uma análise do atendimento
no acesso ferroviário referente aos segmentos em estudo, para o ano de 2016, conforme
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apresentado no Gráfico 26, e para o ano de 2060, conforme apresentado no Gráfico 27.
Percebe-se que a capacidade atual dos segmentos ferroviários de acesso ao Complexo
Portuário de Santos comporta a demanda atual gerada para as instalações portuárias,
especialmente para os fluxos com origem no Complexo.
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Gráfico 26 – Comparação entre a demanda e a capacidade, para cada um dos segmentos analisados (2016 e 2060)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Ao todo, a capacidade de cinco segmentos avaliados, de acordo com as
estimativas calculadas, não comportará a demanda futura com destino ao
Complexo Portuário em 2060.
Especificamente, o trecho Evangelista de Souza–Perequê deve ultrapassar em 46% sua
capacidade em 2060, enquanto que o trecho Piaçaguera–Estação TUF, o qual permite o
acesso à margem esquerda, deverá ultrapassar a capacidade em 120%. Nesse sentido,
cabe destacar que a saturação estimada para o trecho Evangelista de Souza–Perequê
se deve pelo fato de que 85% da demanda ferroviária do Complexo deve percorrer esse
segmento, representando um alto grau de concentração dos fluxos.
Com relação às vias internas, obtiveram-se da Portofer informações a respeito de suas
capacidades, com estimativa de cerca de mil vagões diários para a margem direita e cerca
de 800 vagões por dia para a margem esquerda. Ressalta-se que para ambos os valores
deve-se considerar uma distribuição linear entre os terminais, ou seja, que o atendimento
é feito ao longo de todos os terminais e não de forma concentrada em apenas um
terminal ferroviário.
Dessa forma, realizou-se a determinação da capacidade das vias internas, em toneladas,
com base nos parâmetros como dias de operação no ano, taxa de operacionalidade e
tonelagem média por vagão, informações que também foram repassados pela Portofer.

87

COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS

De maneira a definir a movimentação das vias internas, utilizou-se o volume no sentido
de maior movimentação (destino ao Complexo) do trecho Cubatão–Santos, referente
à margem direita, e do trecho Barnabé–Conceiçãozinha, relativo à margem esquerda.
Portanto, com base na demanda observada, e comparando-a com as capacidades
calculadas, torna-se possível a elaboração do Gráfico 28, o qual permite uma análise do
atendimento das vias ferroviárias internas para o ano de 2016.
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Gráfico 27 – Comparação entre a demanda e a capacidade das vias internas, por margem (2016)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Conforme observado no Gráfico 28, a margem direita possui uma taxa de ocupação de 87%, ou
seja, superior à margem esquerda, que é de 57%. Em comparação com os trechos do acesso
ferroviário, as vias internas estão mais próximas do ponto de saturação, ainda comportando,
entretanto, a demanda atual.
As vias ferroviárias internas do Complexo Portuário não foram avaliadas quantitativamente para
o cenário futuro, haja vista a inexistência de dados e estudos com estimativas de capacidade de
atendimento, em vagões por dia, da mesma maneira que foram obtidos para o cenário atual.
Dessa forma, ressalta-se que as vias internas poderão representar fatores limitantes
à operação ferroviária em um prazo mais curto do que o apresentado neste
documento, em razão do nível de ocupação das linhas de acesso aos terminais e dos
pátios de operação de carga.
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Porto de Santos
São Paulo, Brasil

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

89

COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS

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, por
questões relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto socioeconômico e pelos valores
associados à comunidade local (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012). No caso do Complexo
Portuário de Santos, a ocupação do território se deu em consonância com a expansão das
atividades portuárias, conforme apresentado na Figura 25.
Ilha de Barnabé
Alemoa/Saboó

Valongo
Paquetá

Outeirinhos

Santos

Guarujá

Macuco

Ponta da Praia

1822

A atividade cafeeira alimenta a movimentação
de cargas do Porto de Santos.
Início do crescimento urbando na região do Valongo.

1892

Se torna primeiro Porto Organizado do país.
Neste ano foram entregues trechos do
cais de Valongo.
Deu-se início à expansão portuária e urbana
no sentido leste, em direção a Outerinhos.

1897

Expansão urbana para as regiões de Paquetá
e Vila Nova, em decorrência da instalação da
São Paulo Railway.

1909

Ocorre a expansão urbana para as regiões de
Paquetá e Outeirinhos.
Finalização do cais de Outeirinhos.
Consolidação da ocupação urbana no
entorno portuário.

1921

Finalização do cais até o Macuco.
Expansão das áreas urbanas no sentido leste
da cidade.

1935

Diminuição da movimentação de cargas.
Período entre guerras.
Crescimento lento do cais para a região de
Outeirinhos e Macuco.
Instalação de terminais de granéis líquídos na
Ilha de Barnabé.

1950

Incremento das atividades portuárias.
Conclusão da construção do cais acostável no
Macuco e no Saboó.
Crescimento urbano nas regiões do Saboó,
Macuco, Ponta da Praia e Guarujá.

1968

Finalização do cais no Macuco.
Ocupação urbana na área norte da cidade, no
Saboó e na Alemoa.
Contínua ocupação da margem direita, na
região da Ponta da Praia.

1976

As àreas destinadas ao cais acostável foram
integralmente ocupadas na margem direita, com
a construção da Alemoa e Ponta da Praia.
Instalações e investimentos portuários na
margem esquerda, com a consequente
ocupação do entorno.

1980

Companhia Docas do estado de São Paulo (CODESP).
Cais, terminais e indústrias implantados na margem
esquerda, nas cidades de Cubatão e Guarujá.
Consolidação de comunidades no entorno
portuário, como a Conceiçãozinha.

APÓS

Expansão portuária esquerda, no Guarujá e Cubatão.
Execução e projetos de obras de
revitalização, visando valorizar e reaproximar
a orla marítima do centro histórico de Santos.

Figura 25 – Mapa cronológico da expansão portuária e urbana de Santos
LEGENDA
Fonte:
Souza (2006), CODESP (2017b, 2017c). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Atualmente o traçado da poligonal do Porto Organizado de Santos está em revisão.
A definição dos limites da área é essencial para embasar o pleno desenvolvimento das
atividades portuárias nos parâmetros estabelecidos em âmbito nacional, com destaque
para as regulamentações e políticas de beneficiamento.
Apesar de o transporte de cargas do Complexo Portuário de Santos e de a população
na região do seu entorno utilizarem os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, são
verificados diversos conflitos entre eles. Nos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão, os
modais rodoviário e ferroviário atravessam a área urbana e apresentam cruzamentos em
nível, que impactam na eficiência do transporte de cargas, nos acessos aos terminais, no
trânsito de automóveis de passeio, de ciclistas e de pedestres e também geram conflitos
com o espaço urbano:

•

•

Porto de Santos
São Paulo, Brasil

O acesso às margens direita e esquerda do Complexo Portuário, correspondentes a Santos
e a Guarujá, respectivamente, atravessam o município de Cubatão, evidenciando o conflito
entre o tráfego de caminhões e a ferrovia com as ocupações existentes na região. Além
da geração de ruídos, a presença de materiais particulados (como grãos), a formação
de congestionamentos e as passagens em nível da ferrovia fomentam a ocorrência de
acidentes e assaltos. Nesse sentido, o município de Cubatão está desenvolvendo o Plano de
Mobilidade Urbana que deve trazer diretrizes que visem solucionar esses conflitos, sendo
importante a participação da comunidade portuária na elaboração desse documento.
Às margens das rodovias Cônego Domênico Rangoni, Anchieta e Imigrantes, existem
comunidades em situação de risco, que se deve tanto aos conflitos decorrentes do tráfego
rodoferroviário – nos casos de Vila Natal, Vila Esperança e Bairro Vale-Verde (Figura 26)
– quanto à proximidade com terminais que movimentam produtos inflamáveis, como
a Vila Mantiqueira e a Vila dos Pescadores. É essencial que existam previsões de ações
socioambientais e de estudos que verifiquem a situação dessas comunidades, envolvendo a
Prefeitura de Cubatão, a Companhia de Habitação da Baixada Santista (COHAB Santista), a
CODESP, os terminais arrendados e os TUPs.
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Figura 26 – Entorno da região das rodovias Anchieta e Imigrantes
Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

•

•

•

Em relação ao fluxo de acesso ao Complexo Portuário na porção continental de Santos, não
foram identificados conflitos significativos da atividade na região. Destaca-se que nessa
região está em estudo a implantação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE)
nas áreas passíveis para esse uso, próximas ao Tiplam, que, caso concretizada, deve alterar a
dinâmica do local futuramente.
No entorno da Ilha Barnabé não existem ocupações urbanas, entretanto o único acesso
rodoviário aos terminais de líquidos inflamáveis se dá pela Estr. CODESP. Essa estrada tem
um cruzamento em nível com a ferrovia, que causa um bloqueio e compromete a evacuação
de emergência do local em caso de acidentes, havendo apenas a alterativa de evacuação de
contingente por transporte aquático.
Quanto ao acesso à parte insular do município de Santos, é relevante o conflito direto
dos fluxos destinados às instalações portuárias e à área urbanizada da região. As obras
de ampliação do acesso à margem direita do Complexo Portuário são uma importante
mudança nesse cenário e abrangem o acesso aos bairros do entorno, como o projeto de
ligação das marginais da Rod. Anchieta e o da ponte sobre o Rio São Jorge, que também
acessa algumas estruturas de apoio portuário. Além disso, é essencial a finalização do
projeto da Av. Perimetral, por ser um elemento importante na readequação de fluxos
referentes à ampliação do acesso à margem direita do Complexo Portuário. Nessa
perspectiva, é necessário articular os projetos das diferentes fases, com vistas a garantir a
eficácia da obra em toda a sua extensão. Recomenda-se atenção no tratamento das áreas de
interface da intervenção com a malha urbana, especialmente em relação ao fluxo peatonal,
que se faz presente em toda abrangência dessa obra.
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•

•

No trecho de Paquetá, o cruzamento em frente ao edifício Eng. José Armando Pereira
ocasiona situações de insegurança para os colaboradores da CODESP que trabalham no
local, assim como de ineficiência do trânsito ferroviário e rodoviário. Uma das possíveis
soluções é a realocação desses funcionários. Na região do Valongo, o acesso à travessia
Santos–Vicente de Carvalho é perigoso, pois é feito majoritariamente em nível. Dessa forma,
é necessária a exploração de uma alternativa que leve em conta a importância do local para
a população tanto de Santos quanto de Guarujá. Em Outeirinhos, os acessos peatonais são
pouco considerados, com sobreposição da passagem com a ferrovia e com a via de acesso
ao Porto, indicando a necessidade de resolução do conflito rodoviário próximo ao Canal 4 e
de finalização do projeto conceitual de uma passarela para pedestres. Ademais, ressalta-se
o impacto do adensamento do Macuco referente à supressão de uso da “faixa dinâmica”,
utilizada para estacionamento de caminhões, o que gera impedimento do acesso peatonal
dos funcionários do Porto e influencia no tratamento da interface com o espaço urbano.
Assim como na margem direita, a finalização do Projeto da Av. Perimetral em Guarujá é
essencial para a qualificação do acesso aos terminais portuários e aos espaços urbanos do
município, minimizando os conflitos existentes na Av. Santos Dumont, que também conecta
o Distrito de Guarujá com o Distrito de Vicente de Carvalho, e os conflitos existentes na Rua
do Adubo.

No que diz respeito a projetos de revitalização, destaca-se o Programa Porto Valongo
(Figura 27), que é uma das iniciativas previstas para a revitalização da área do Valongo,
onde teve início a atividade portuária do Complexo. A execução de projetos desse
caráter tende a acarretar impactos importantes para a economia do município, com o
aumento da atividade turística e a diversificação de usos no local, também ocasionando
melhorias importantes para a população do município e usuários da área.

Projeto de revitalização Programa Porto Valongo

Figura 27 – Programa Porto Valongo Santos
Fonte: Santos (2012). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Quanto às comunidades ribeirinhas (Figura 28), os municípios de Santos e de Guarujá
possuem alguns núcleos importantes que necessitam de atenção para a sua preservação. As
comunidades da Ilha Diana, da Praia do Góes e de Santa Cruz dos Navegantes fundaram-se a
partir da atividade pesqueira, sendo esta presente até os dias de hoje no município de Guarujá.
A atividade turística também é relevante, à qual é indicada a manutenção de iniciativas de
preservação ambiental a fim de que ocorra a administração das atividades econômicas em
consonância com a manutenção do meio ambiente. Da mesma forma, recomenda-se mais
abrangência de iniciativas atualmente realizadas com essas e que difundem informação nas
comunidades incentivando a manutenção das atividades econômicas bem como a valorização
das raízes e dos saberes tradicionais.
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4. Vila dos Pescadores

5. Prainha
6. Sítio Conceiçãozinha
7. Rio do Melo
8. Nossa Senhora dos Navegantes

9. Praia do Goés
10. Guamium

Figura 28 – Localização das comunidades ribeirinhas
Fonte: Grupo MKR Consultoria, Serviços e Tecnologia (2008), IBGE (2013) e Google Earth (2016).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em Guarujá, destaca-se a necessidade de retomada do processo de realocação e de
reurbanização das comunidades Sítio Conceiçãozinha e Prainha, ambas localizadas às
margens do estuário e vizinhas ao Complexo Portuário. Essas ações permitirão tanto o
desenvolvimento de projetos de expansão do Porto bem como a garantia de segurança e
dignidade das famílias. A realocação de parte da Prainha propiciará a expansão de cais da
Santos Brasil e a construção de um retropátio ferroviário por parte da MRS. A comunidade,
assim como parte do Sítio Conceiçãozinha, seria realocada para o conjunto habitacional
Parque da Montanha. De acordo com a Prefeitura de Guarujá (2014), a empresa que venceu
a licitação para execução do projeto faliu e não finalizou a construção das habitações, as
quais foram abandonadas e depredadas. Dessa forma, é essencial que seja criado um novo
grupo de trabalho entre a CODESP e a Prefeitura de Guarujá para que seja retomada a
implantação do projeto.
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A busca pela integração no planejamento, gestão e operações das políticas urbanas e
portuárias é essencial para a harmonização da relação porto–cidade. Acredita-se que,
em muitos casos, a melhoria da comunicação e de ações conjuntas entre o Poder Público
Municipal e a Autoridade Portuária podem contribuir para essa integração.

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

MEIO AMBIENTE
A análise de meio ambiente do Complexo Portuário de Santos visou traçar um panorama do
status da gestão socioambiental implementada no Complexo Portuário, incluindo o status
de licenciamento e as ações de gestão socioambiental aplicadas ao Porto Organizado de
Santos, aos terminais arrendados e aos TUPs.
A análise dos aspectos ambientais da região do Complexo Portuário de Santos mostra que
este se encontra inserido em uma região ambientalmente sensível, devido à proximidade
com Unidades de Conservação (UC) e manguezais e à existência de espécies ameaçadas de
extinção, além de comunidades tradicionais.
Verificou-se uma evolução em vários aspectos, como a Agenda Ambiental do Porto de
Santos já consolidada, a regularização ambiental do Porto Organizado de Santos através
da emissão da LO nº 1.382/2017 pelo Ibama, a regularização ambiental em andamento
dos terminais que possuíam Certificado de Dispensa de Licença (CDL), a remediação dos
passivos ambientais e áreas contaminadas, bem como o início da implantação do CDL do
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em alguns TUPs e na CODESP. Ainda, a exigência, por
parte da CODESP, de implementação de SGA pelas empresas arrendatárias demonstra um
avanço da gestão socioambiental e das ações para mitigar possíveis impactos gerados pela
atividade portuária da região.
Além disso, melhorias foram identificadas diante do fato de que a maior parte das
empresas integrantes do Complexo apresentam núcleo ambiental e de saúde e segurança
do trabalho próprio em suas instalações, contando ainda com programas para o
atendimento a emergências e Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
Cabe sinalizar que a CODESP exige de qualquer empresa arrendatária no Complexo, além
do SGA implementado, as certificações ISO 14001 e OHSAS 18001, fiscalizando também o
cumprimento da gestão socioambiental e da gestão de saúde e segurança do trabalhador,
respectivamente.
Quando se trata de atendimento à legislação e aos processos de licenciamento ambiental,
o Complexo Portuário de Santos apresenta alguns arrendatários com CDLs emitidos
anteriormente pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), os quais
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estão atualmente passando por um processo de regularização ambiental para dar início ao
licenciamento, devido à Decisão de Diretoria nº 210-A/2017/I/C. Outros arrendatários e TUPs
já se encontram licenciados pela CETESB e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Com relação aos impactos causados à comunidade do entorno, em especial quanto às
questões relativas à qualidade do ar, estes vêm sendo tratados pela Autoridade Portuária,
pelos terminais arrendados movimentadores de granel vegetal, assim como pelos órgãos
ambientais licenciadores, de maneira a implementar tecnologias e medidas de controle
para reduzir os níveis de emissão de poeiras, gases e particulados.
A movimentação de produtos químicos no Complexo Portuário também gera preocupação
por parte da população devido aos riscos de incêndios e de vazamentos. A CODESP, os
terminais arrendados e os TUPs possuem planos de prevenção de riscos e atendimento a
emergências para lidar de forma adequada com esses fatores. Além disso, órgãos externos
como a Defesa Civil e o Ibama já planejam a implementação do processo de alerta e
preparação de comunidades para emergências locais (APELL – do inglês awareness and
preparedness for emergencies at local level) e do Plano Nacional de Prevenção, Preparação
e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos na Baixada
Santista (P2R2-BS), ambos voltados para o atendimento a emergências, integrando níveis
do governo, setor privado, sociedade civil e demais partes interessadas.
No que se refere aos programas de monitoramento ambiental e gerenciamento, a CODESP
deve executar 22 programas no âmbito do seu licenciamento, os quais podem impactar o
planejamento financeiro da Autoridade Portuária. Além dos monitoramentos ambientais,
devem ser executados, com os trabalhadores e com a comunidade externa, programas de
educação ambiental, comunicação social, atividade pesqueira, mitigação das interferências
viárias e regularização fundiária. Do mesmo modo, terminais arrendados e TUPs devem
executar monitoramentos ambientais, no âmbito das condicionantes de suas licenças.
Diante dos fatores analisados, pode-se considerar que a gestão socioambiental do
Complexo Portuário de Santos vem avançando sistematicamente, e que a Autoridade
Portuária tem cumprido as exigências do Ibama para promover mais progressos nessa
área, juntamente com os outros integrantes do Complexo Portuário. O diálogo entre
as instalações portuárias e o Poder Público vem crescendo e deve ser fato recorrente,
principalmente aqueles relacionados às questões de atendimento a emergências e de
controle e qualidade do ar do entorno portuário. Cabe, ainda, à Autoridade Portuária,
aos terminais arrendados e aos TUPs a manutenção dos programas ambientais e de
monitoramento existentes.
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GESTÃO PORTUÁRIA
A CODESP foi constituída em 1º de outubro de 1980 e tem sede e foro na cidade de
Santos, no estado de São Paulo. Caracteriza-se por ser uma empresa pública vinculada ao
Ministério da Infraestrutura.
O objeto social da Companhia é exercer suas funções no âmbito dos Portos Organizados
que estão sob sua administração e responsabilidade (Porto de Santos e Porto de Laguna10),
de tal forma que estejam de acordo com as políticas públicas setoriais estabelecidas pelo
Ministério da Infraestrutura.
A Figura 29 ilustra o ato de criação da CODESP.

CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO DA CODESP

União

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

Desde 8 de novembro de
1980, por meio do decreto n°
85.309, foi estabelecida a
transferência, da União à
CODESP, dos bens móveis e
imóveis e dos poderes de
administração, operação e
exploração do Porto de Santos.

CODESP

Figura 29 – Ato de criação – CODESP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Especificamente sobre a gestão do Porto de Santos, a CODESP, além de realizar as funções
de Autoridade Portuária, possui funcionários que desempenham atividades de amarração de
navios. No entanto, a Companhia não executa atividades de movimentação e armazenagem
de mercadorias, ficando tais atividades a cargo de operadores privados, os quais são também
responsáveis pelo provimento da superestrutura necessária às operações. Portanto, o modelo
de gestão adotado no Porto de Santos é o landlord.

10 O Convênio de Descentralização nº 001/2015, celebrado entre a então Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) e a
CODESP, manteve esta última como responsável pela administração, exploração, operação e manutenção do Porto Organizado de Laguna por
mais cinco anos a partir de 29 de dezembro de 2015.
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Quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações
gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária, a Figura 30 expõe o diagnóstico a respeito
das características gerais observadas.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Ações de planejamento

Atuação Comercial

Sistemas de informação

Planejamento estratégico

Existência de departamento especíﬁco

Sistemas de informação

Há um planejamento

Há um setor especíﬁco responsável

estratégico estruturado

pela atuação comercial da CODESP

Há um sistema de informações gerenciais (ERP)
implementado

Avaliação de Desempenho

Planejamento comercial

Há um sistema de avaliação

Existe um planejamento

de desempenho implementado

comercial estruturado

Alinhamento com as políticas do setor

Avaliação de desempenho

Há evidências de alinhamento entre o

Não há avaliação de

planejamento estratégico da CODESP e

desempenho comercial

os instrumentos de planejamento do
setor portuário

Figura 30 – Planejamento estratégico e comercial da CODESP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

No que se refere a exploração do espaço portuário, no Porto de Santos, em 2017, 73% dos
contratos estavam regulares e 27% encontram-se vencidos ou em transição, conforme
apresentado no Gráfico 29.

5%

Vencidos

22%

Em transição

73%

Regulares

Gráfico 28 – Status dos contratos de arrendamento do Porto de Santos
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2017) e informações disponibilizadas pela CODESP.
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A regularização desses contratos é importante, pois permite a
arrecadação, por parte da Autoridade Portuária, de valores de
arrendamento atualizados e tende a promover segurança jurídica.
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Através de um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos de gestão de recursos
humanos adotados, foram identificados os seguintes aspectos em relação aos colaboradores
da CODESP, que totalizam 1.369 funcionários:

•
•
•
•
•

Há um elevado percentual de funcionários na CODESP entre 55 e 77 anos de idade (41%) e
entre 36 e 54 anos (34%).
Os guardas portuários e os auxiliares portuários, que realizam atividades de apoio
à operação portuária na amarração dos navios no Cais Público do Porto de Santos,
perfazem 37% do total de pessoal da CODESP.
97,22 % dos colaboradores são efetivos e 2,78% são comissionados.
Quanto à escolaridade, 40,91% dos colaboradores da CODESP possuem nível superior
completo, enquanto que 42,95% dos funcionários têm o ensino médio completo.
Há uma predominância (41%) de funcionários com idades entre 55 e 77 anos, seguidos
pelos funcionários com idades entre 36 a 54 anos (34%).

No que tange à capacitação de pessoal na CODESP, observou-se que esta atende aos requisitos
básicos de mapeamento de competências, planejamento, execução e avaliação de resultados.
Além disso, o processo de análise de resultados dos cursos funciona como um mecanismo de
feedback para a Companhia sobre os treinamentos realizados, possibilitando melhorias quando
necessário. Essa sistemática completa das capacitações possibilita melhorar a qualificação da
mão de obra da Autoridade Portuária e, consequentemente, aprimorar os serviços prestados.
Por fim, foi feita uma análise financeira da Autoridade Portuária por meio de indicadores
financeiros, análise dos gastos e receitas, estrutura tarifária e Plano de Investimentos,
considerando o período de 2012 a 2016. Ressaltam-se os seguintes pontos:

•
•
•
•

A CODESP utiliza um modelo de contabilidade pelo regime de competência. O Plano de
Contas Padrão da ANTAQ ainda é utilizado apenas por meio de operações “de/para”, ou
seja, das contas do plano próprio da CODESP para o plano padrão.
A CODESP possui um Sistema de Custo próprio implantado em janeiro de 2014, que é
gerenciado por meio do Sistema Integrado de Gestão Empresarial SAP ERP (do inglês –
Enterprise Resource Planning).
Os indicadores de liquidez mostram que a CODESP apresenta índices abaixo de 1, o que
aponta que há mais valores em passivo do que em ativos, podendo significar um aumento
no risco de inadimplência.
Quanto aos indicadores de estrutura do capital, destaca-se que o índice de participação
de capital de terceiros teve um aumento de 40,65% entre 2012 e 2016 (de 0,91 a 1,28), o
que indica que a CODESP depende de recursos de terceiros para executar suas atividades
e pode vir a depender mais.
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•

•

•

Na CODESP entre 2014 e 2016, a Autoridade Portuária apurou prejuízo em todos os anos
analisados, motivado principalmente pela queda da arrecadação e pelo aumento das
despesas financeiras de “equalização do custo do capital”. Em média, 55% das receitas
da CODESP advêm das arrecadações tarifárias, e 45% de arrendamentos e aluguéis.
A partir de 2014, houve uma tendência diminutiva no total de receitas em relação à
movimentação, tendo uma redução de 26% entre 2013 e 2016. As despesas gerais e
administrativas representaram em 2016 cerca de 70% do total das despesas operacionais
e financeiras. A conta com maior proporção ao longo dos anos foi com pessoal, encargos
do trabalho e benefícios, representando 48,18% da composição total anual.
As receitas totais do Porto são auferidas em grande parte pela receita operacional, da
qual se sobressaem as arrecadações tarifárias referentes à utilização da infraestrutura
portuária e da infraestrutura terrestre. Observa-se que a queda nas receitas por tonelada
no Porto de Santos provocou a diminuição nos custos de operação, porém não na mesma
proporção. Embora tenha havido uma queda de 6% nas receitas por tonelada entre 2015 e
2016, os custos e despesas totais por tonelada diminuíram em 12%.
Nos últimos cinco anos, foram executados, em média, 42,7% do total orçado para
investimento. Observa-se que a maior parte dos investimentos da CODESP originam-se de
recursos da União e que estes superaram o valor orçado com recursos próprios em todos
os anos do período analisado.
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Porto de Santos
São Paulo, Brasil

ANÁLISE
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo
Portuário de Santos 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 levantadas as oportunidades e
ameaças sob a perspectiva do ambiente externo, que abrange o
contexto conjuntural ao qual o Complexo Portuário pertence e
está sujeito.
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Forças
Principal Porto Organizado brasileiro na navegação
de longo curso

Condições de pavimentação e sinalização satisfatórias
no intraporto

Complexo apresenta caráter multiproduto nas
cargas movimentadas

Distribuição espacial da malha ferroviária intraporto favorável

Competitividade no escoamento de produtos agrícolas

Integração das operações entre as concessionárias ferroviárias

Destaque nacional nas exportações de etanol,
açúcar e suco de laranja

Acesso ferroviário adequado a receber composições de
diferentes bitolas

Condições adequadas para se tornar um “hub port” na
movimentação de contêineres

Implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em
andamento no Porto Organizado de Santos

Principal “home port” nacional de navios de cruzeiro

Instalações portuárias com ISO 14001 e OHSAS 18001

Boa estrutura para a movimentação de contêineres

Planos de Emergências implementados no Complexo Portuário

Boa estrutura para a movimentação de grãos

Porto Organizado de Santos com licenciamento ambiental
regularizado

Expansão da Santos Brasil, do Terminal Libra e do Tiplam

Terminais arrendados com regularização ambiental
na CETESB

Abrigo natural

Licença de Operação nº 1.382/2017 como instrumento de gestão
no Porto de Santos

Centro de Operações Portuárias (COP) moderno

Adoção do modelo de gestão portuária landlord
pela CODESP

Conhecimento das limitações de capacidade do canal de acesso

Elevado percentual de cargos ocupados por funcionários
efetivos na CODESP

Aumento de capacidade da Rod. Pe. Manoel da Nóbrega (SP-055)

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

Monitoramento das vias da hinterlândia através do
Centro de Controle Operacional (CCO)

Atendimento integral da CODESP aos requisitos básicos do fluxo
de capacitação de pessoal

Utilização do sistema de agendamento PortoLog

Atuação de conselhos consultivos na gestão portuária no Porto
Organizado de Santos

Existência de pátios reguladores e áreas de apoio

Fraquezas
Déficit de capacidade de cais na movimentação
de diversas cargas

Formação de filas nos portões 08, 17 e 26 da CODESP

Déficit de capacidade de armazenagem de diversas cargas

Formação de filas nas portarias de acesso a algumas
instalações portuárias da margem direita

Limitação de energia elétrica

Formação de filas nas portarias de acesso a algumas
instalações portuárias da margem esquerda

Capacidade do canal de acesso em horizontes futuros
inferior à demanda de atracações para os cenários
tendencial e otimista

Restrição na circulação de trens de cargas nas linhas
compartilhadas com a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM)

Infraestrutura viária insatisfatória nas vias do entorno da
margem direita

Layout das vias ferroviárias internas com necessidade de
melhorias operacionais

Deficiência no sistema de drenagem na região da Alamoa

Poligonal do Porto Organizado de Santos sem delimitação

Presença de conflito rodoviário na interseção do Canal 4 da
Av. Mário Covas

Não regularização da totalidade dos contratos de
arrendamento do Porto Organizado de Santos

Presença de passagens em nível rodoferroviárias nas vias
do Complexo

Falta de renovação do quadro de pessoal da CODESP

Conflitos ferroviários e rodoviários com pedestres nas vias
do Complexo

Queda no resultado de indicadores financeiros da CODESP
em 2015 e 2016

Condições regulares de infraestrutura nas vias do entorno
da margem esquerda

Elevado número de ações trabalhistas contra a CODESP

Inexistência de rotas emergenciais nas regiões da Alamoa e
da Ilha Barnabé
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Oportunidades
Localização do Complexo no estado mais industrializado
do País

Aumento da capacidade do acesso rodoviário à Ilha Barnabé

Importante abastecedor de derivados de petróleo

Implantação de estacionamentos rotativos para caminhões

Recebimento de navios de 366 metros de comprimento

Investimentos futuros em infraestrutura ferroviária em
âmbito nacional que beneficiarão o Complexo Portuário
de Santos

Implantação do acesso hidroviário no Complexo Portuário

Investimentos na solução de gargalos do acesso ferroviário
ao Complexo

Implantação do trecho norte do Rodoanel Mário Covas

Atualização do Plano Diretor de Santos

Implantação das Avenidas Perimetrais na margem esquerda
e na margem direita

Atualização do Plano Diretor de Cubatão

Ampliação do acesso rodoviário à margem direita

Intenção de implantação de uma ZPE em Santos

Ameaças
Perspectivas de redução do etanol como principal
combustível renovável em esfera mundial

Condições instáveis de trafegabilidade na hinterlândia e no
entorno portuário

Menor crescimento na demanda por derivados de petróleo
com origem no Complexo

Entorno portuário da margem direita urbanizado

Investimentos futuros em infraestrutura ferroviária que
beneficiarão complexos portuários concorrentes

Proximidade de comunidades em Cubatão, na Alamoa
e em Vicente de Carvalho às vias de acesso ao
Complexo Portuário

Restrição de expansão de retroárea

Processos de realocação das comunidades Prainha e
Conceiçãozinha no Guarujá parados

Tráfego intenso de embarcações no estuário

Limitações socioambientais no entorno portuário

Perspectiva de ocorrência de déficit de capacidade nas
portarias do Complexo
Tabela 5 - Matriz SWOT do Complexo Portuário de Santos. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019).

Porto de Santos
São Paulo, Brasil
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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
5, que elenca todas as iniciativas necessárias para a adequação
do Complexo Portuário em estudo no sentido de atender, com
nível de serviço adequado, à demanda direcionada ao Complexo
tanto atualmente quanto no futuro.
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS
Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo

1

Fomento à utilização do
sistema PortoLog por todos
os veículos de carga que se
destinam às instalações do
Complexo Portuário

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP e terminais

3 anos

2

Monitoramento da capacidade
de processamento das
portarias do Complexo
Portuário

Complexo
Portuário

Não iniciado

CODESP e Ministério da
Infraestrutura

Ação contínua

3

Implantação do VTMIS

Complexo
Portuário de
Santos

Não iniciado

Ministério da Infraestrutura
e CODESP

A ser definido

4

Monitoramento dos déficits
de capacidade de cais
identificados no Complexo
Portuário

Complexo
Portuário de
Santos

Não iniciado

CODESP e terminais

Ação contínua

5

Monitoramento dos déficits de
capacidade de armazenagem
identificados no Complexo
Portuário

Complexo
Portuário de
Santos

Não iniciado

CODESP e terminais

Ação contínua

6

Solução para o déficit de
energia elétrica no Complexo
Portuário

Complexo
Portuário de
Santos

Não iniciado

CODESP e concessionárias

Imediato

Item

Descrição da ação

Melhorias operacionais

Investimento portuários

Acessos ao Complexo Portuário
7

Monitoramento da capacidade
do acesso aquaviário ao longo
dos horizontes futuros

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP

Ação contínua

8

Fomento à implantação de
rotas emergenciais nas regiões
da Alamoa e da Ilha Barnabé

Complexo
Portuário

Não iniciado

CODESP e governos
municipal, estadual e federal

3 anos

9

Aumento da capacidade do
trecho sul do Rodoanel Mário
Covas (SP-021)

Complexo
Portuário

Em andamento

SPMar, CODESP, Ministério
da Infraestrutura e Agência
Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São
Paulo (ARTESP)

2045

10

Conclusão da construção do
trecho norte do Rodoanel Mário
Covas

Complexo
Portuário

Em andamento

Dersa

3 anos

11

Aumento da capacidade da
Rod. Anchieta (SP-150/BR-050)

Complexo
Portuário

Não iniciado

Ecovias, CODESP, Ministério
da Infraestrutura e ARTESP

2020

12

Fomento ao aumento da
capacidade da Rod. Manoel
Hyppolito Rego (SP-055)

Complexo
Portuário

Não iniciado

Governo do Estado de São
Paulo, CODESP e Ministério
da Infraestrutura

2020

13

Ampliação do acesso rodoviário
à margem direita

Complexo
Portuário

Não iniciado

Governos federal, estadual e
municipal, Desenvolvimento
Rodoviário S.A. (Dersa) e
Ecovias

3 anos

14

Implantação da Av. Perimetral
da margem direita

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP e Ministério da
Infraestrutura

3 anos
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15

Fomento à elaboração de
projetos que visem à melhoria
dos acessos terrestres
na região do Terminal de
Passageiros Concais

Complexo
Portuário

Não iniciado

CODESP, Concais, Portofer e
governo municipal

Curto prazo

16

Implantação da Av. Perimetral
da margem esquerda

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP

3 anos

17

Fomento à utilização da Rua
Fassina

Complexo
Portuário

Não iniciado

CODESP e Prefeitura
Municipal de Guarujá

3 anos
A depender
do prazo de
aprovação dos
projetos para
implantação da
ZPE e do parque
industrial

18

Fomento à elaboração de
projetos de infraestrutura
rodoviária e ferroviária na
região continental de Santos

Complexo
Portuário

Não iniciado

CODESP, Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT),
Departamento de Estradas de
Rodagem de São Paulo (DER/
SP), MRS, Portofer, Rumo e
governos municipal, estadual
e federal

19

Elaboração de estudos
para antever limitações no
atendimento à demanda dos
acessos terrestres com ênfase
no acesso ferroviário

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP, Agência Nacional
de Transportes Terrestres
(ANTT), DNIT, Portofer, MRS,
Rumo e VLI

Ação contínua

20

Fomento à construção do
Ferroanel

Complexo
Portuário

Não iniciado

Ministério da Infraestrutura,
ANTT e CODESP

Ação contínua
até a conclusão
da construção
do Ferroanel

Fomento à construção do
Retropátio Novo Valongo

Complexo
Portuário de
Santos

CODESP

Ação contínua
até a conclusão
da construção
do Retropátio
Novo Valongo

CODESP, Portofer e Prefeitura
Municipal de Santos

Ação contínua
até a conclusão
das obras de
adequação
do traçado
ferroviário na
região do Centro
e do Paquetá

CODESP

Ação contínua
até a conclusão
das obras de
readequação de
vias ferroviárias
na região de
Outeirinhos

CODESP e Portofer

Ação contínua
até a conclusão
das obras de
adensamento
do Macuco,
prevista para
2020

CODESP

Ação contínua
até a conclusão
das obras de
remodelação
das vias férreas
no Pátio do
Corredor de
Exportação

21

22

23

24

25

Fomento à adequação do
traçado ferroviário na região
do Centro e do Paquetá

Fomento à readequação das
vias ferroviárias na região de
Outeirinhos

Conclusão do adensamento do
Macuco

Fomento à remodelação
das vias férreas no Pátio do
Corredor de Exportação

Complexo
Portuário de
Santos

Complexo
Portuário de
Santos

Complexo
Portuário de
Santos

Complexo
Portuário de
Santos

Não iniciado

Não iniciado

Não iniciado

Em andamento

Não iniciado
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26

Fomento à construção do
Retropátio da Prainha

Complexo
Portuário de
Santos

Status

Não iniciado

Responsável

Prazo

CODESP

Ação contínua
até a conclusão
do Retropátio da
Prainha

27

Fomento à remodelação
do Pátio Ferroviário de
Conceiçãozinha

Complexo
Portuário de
Santos

Não iniciado

CODESP

Ação contínua
até a conclusão
das obras de
remodelação
do Pátio
Ferroviário de
Conceiçãozinha

28

Fomento à construção
do projeto da Super Pera
Ferroviária

Complexo
Portuário de
Santos

Não iniciado

CODESP

Ação contínua
até a conclusão
da construção
da Super Pera

29

Remodelação da pera do TEG/
TEAG

Complexo
Portuário de
Santos

Em andamento

Portofer, TEG, TEAG e TGG

Ação contínua
até a conclusão
da remodelação
da pera do TEG/
TEAG

30

Duplicação do acesso
ferroviário da margem
esquerda

Complexo
Portuário de
Santos

Projeto conceitual

CODESP e MRS

A ser definido

31

Fomento à construção do
pátio de cruzamento entre
Piaçaguera e Tiplam

Complexo
Portuário de
Santos

Não iniciado

MRS e CODESP

Ação contínua
até a conclusão
da construção
do pátio de
cruzamento
entre
Piaçaguera e
Tiplam

Gestão portuária
32

Regularização dos contratos
de arrendamento do Porto
Organizado de Santos

Porto de Santos

Em andamento

CODESP e Ministério da
Infraestrutura

1 ano

33

Readequação do planejamento
de RH da CODESP

Porto de Santos

Não iniciado

CODESP

2 anos

34

Manutenção e aprimoramento
das ações de planejamento e
gestão da CODESP

Porto de Santos

Em andamento

CODESP

Ação contínua

35

Busca de equilíbrio entre
gastos e receitas da CODESP

Porto de Santos

Em andamento

CODESP

2 anos

Meio ambiente

36

Fomento à integração dos
terminais na realização de
monitoramentos

Complexo
Portuário

Não iniciado

CODESP, arrendatários e
TUPs que necessitem realizar
monitoramentos ambientais,
CETESB e Ibama.

Ação contínua

37

Avaliação da necessidade de
implementação do serviço
de drenagem de efluentes
operacionais percolados

Complexo
Portuário

Não iniciado

CODESP, arrendatários
e TUPs

Ação contínua
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38

Fomento à elaboração de
planos de atendimento a
emergências integrados com a
sociedade civil

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP, arrendatários,
TUPs, Defesa Civil, Corpo
de Bombeiros, Ibama,
CETESB, Prefeitura Municipal
de Cubatão, Prefeitura
Municipal de Guarujá
e Prefeitura Municipal
de Santos, comunidade
externa e associações locais
(representantes)

39

Manutenção do atendimento
à legislação de gerenciamento
de riscos, atendimento a
emergências e de saúde e
segurança do trabalhador

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP, arrendatários, TUPs,
CETESB e Ibama

Ação contínua

40

Continuidade dos planos e
programas de monitoramentos
ambientais

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP, arrendatários, TUPs,
CETESB e Ibama

Ação contínua

Interação porto-cidade

41

Revisão da área do Porto
Organizado de Santos

Porto
Organizado

Em andamento

CODESP e Ministério da
Infraestrutura

Imediato

42

Fomento e participação no
processo de elaboração do
Plano de Mobilidade Urbana
de Santos

Complexo
Portuário

Não iniciado

CODESP, terminais portuários
e TUPs

Ação contínua

43

Fomento e participação no
processo de atualização do
Plano Diretor e de Mobilidade
Urbana de Cubatão

Complexo
Portuário

Não iniciado

CODESP, terminais portuários
e TUPs

Ação contínua

44

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

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP, terminais
portuários, operadores e
governos municipal, estadual
e federal

Ação contínua

Em andamento

CODESP, terminais
portuários, operadores,
Prefeitura Municipal
de Cubatão, Prefeitura
Municipal de Guarujá,
Prefeitura Municipal de
Santos e Governo do Estado
de São Paulo

Ação contínua

Em andamento

CODESP, terminais
portuários, Prefeitura
Municipal de Cubatão,
Prefeitura Municipal de
Guarujá, Prefeitura Municipal
de Santos e Governo do
Estado de São Paulo

Ação contínua

Ação contínua

Ação contínua

45

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

Complexo
Portuário

46

Pleito de estudos e projetos
sobre a implantação da ZPE

Complexo
Portuário

47

Fomento à criação e
participação de um novo grupo
de trabalho para viabilizar a
realocação e reurbanização
das comunidades do
Complexo Prainha e do Sítio
Conceiçãozinha

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP, Prefeitura Municipal
de Cubatão, Prefeitura
Municipal de Guarujá,
Prefeitura Municipal de
Santos e Governo do Estado
de São Paulo

48

Conclusão dos estudos para
adequar o Programa Porto
Valongo Santos e permitir a
revitalização da região

Complexo
Portuário

Em andamento

CODESP, Prefeitura Municipal
de Santos e Governo do
Estado de São Paulo

Tabela 6 – Plano de Ações do Complexo Portuário de Santos. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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