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INTRODUÇÃO
O Plano Mestre do Complexo Portuário de Porto Velho é uma 
iniciativa da Secretaria Nacional de Portos (SNP) do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), no âmbito da 
estruturação do planejamento portuário, ensejado pela Lei nº 
12.815/2013 e pela Portaria SEP/PR nº 03, de 7 de janeiro de 2014, 
cujo objetivo é estabelecer a diretriz de desenvolvimento dos 
complexos portuários brasileiros.

Em linhas gerais, o objetivo do Plano Mestre é proporcionar à SNP/
MTPA uma visão estratégica a respeito do desenvolvimento do 
complexo portuário ao longo dos próximos anos e indicar quais 
investimentos serão necessários para que as operações ocorram 
com Níveis de Serviço considerados adequados.
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Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram preconizados os 
seguintes objetivos específicos:

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

• Análise dos limitantes físicos, operacionais e de gestão do Complexo Portuário.

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

• 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 melhores alternativas para superar os gargalos identificados, visando a 
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:

• Análise da situação portuária atual: compreende a análise da situação atual dos 
terminais que compõe o Complexo Portuário, especificando sua infraestrutura e sua 
posição no mercado portuário e realizando a descrição e a análise da produtividade 
das operações, do tráfego marítimo, da gestão portuária, dos aspectos ambientais e da 
relação porto–cidade. 

• Projeção da demanda: apresenta os resultados da demanda projetada, por tipo de 
carga, para o Complexo Portuário, bem como as premissas que balizaram os números 
estabelecidos pela projeção de demanda.

• Análise da capacidade atual e futura para atendimento da demanda prevista: 
compreende a projeção da capacidade de movimentação das instalações portuárias 
(detalhadas através das principais mercadorias movimentadas no Complexo Portuário), 
bem como a projeção dos acessos ao porto, compreendendo os acessos aquaviário, 
rodoviário e ferroviário. Além disso, é realizada uma análise comparativa entre a 
projeção da demanda e a capacidade para os próximos 30 anos, a partir da qual se 
identificam necessidades de melhorias operacionais, de expansão de superestrutura e de 
investimentos em infraestrutura, para atender à demanda prevista.

• Análise estratégica: diz respeito à análise dos pontos fortes e pontos fracos do 
Complexo Portuário, tanto no que se refere ao seu ambiente interno, como às ameaças 
e oportunidades que possui no ambiente competitivo em que está inserido. Também 
contém sugestões sobre as principais linhas estratégicas para o Porto.

• Plano de ações e investimentos: destaca as principais conclusões do Plano Mestre e 
estabelece o Plano de Ações a serem desenvolvidas no Complexo Portuário a fim de 
garantir a eficiência desejada em suas operações, bem como em sua gestão e em suas 
relações com o meio urbano e com o meio ambiente.
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O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Porto Velho, compreende uma visão objetiva dos principais resultados 
alcançados pelas análises realizadas tanto no que se refere ao diagnóstico – análise da 
situação atual – quanto ao prognóstico – projeção de demanda e análise do atendimento à 
demanda prevista. Assim, o documento está organizado da seguinte forma:

• Introdução: compreende uma breve caracterização do estudo e seus objetivos, 
bem como uma orientação quanto à organização do conteúdo que compõem o 
Plano Mestre do Complexo Portuário de Porto Velho.

• Principais resultados: compreende as principais conclusões a respeito das 
análises desenvolvidas ao longo do Plano Mestre, com o objetivo de destacar os 
principais gargalos ao desenvolvimento do Complexo Portuário analisado.

• Análise estratégica: apresenta a matriz SWOT (do inglês – Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, Threats), que sumariza os aspectos mais relevantes do 
Complexo Portuário quanto às suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

• Plano de ações e investimentos: apresenta, de forma simplificada, as ações 
propostas para que os gargalos, fraquezas e ameaças identificados ao longo  
do estudo sejam superados, a fim de mitigar os impactos ao desenvolvimento  
do Complexo Portuário.

Assim, as análises apresentadas neste documento são orientadas ao resultado, sendo 
que as informações detalhadas bem como os procedimentos metodológicos referentes 
às especificidades do Complexo Portuário em questão podem ser consultadas na versão 
completa do Plano Mestre do Complexo Portuário de Porto Velho.
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PRINCIPAIS
RESULTADOS
Os principais resultados alcançados ao longo 
das análises realizadas no contexto do Plano 
Mestre estão organizados nesta seção, com 
o intuito de proporcionar uma compreensão 
linear e estruturada sobre as principais questões 
que têm impactado no desenvolvimento do 
Complexo Portuário de Porto Velho, bem como 
dos gargalos futuros que poderão vir a se 
manifestar, tendo em vista os pressupostos de 
movimentação futura estabelecidos.
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• TUP Fogás

• TUP Amazongás 1

• TUP Petróleo Sabbá

• ETC PDV Brasil Combustíveis e 
 Lubrificantes (ETC Tepovel). 2 

O Complexo Portuário localiza-se às margens do Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, e suas 
instalações têm características fluviais, marcadas pela grande variação do nível do rio ao longo do 
ano. Nesse estudo, o Complexo é formado pelo Porto Organizado de Porto Velho, por seis Terminais de 
Uso Privado (TUP) e duas estações de transbordo de carga (ETC), conforme segue:

• TUP Cargill Agrícola

• Terminal de Expedição de Grãos Portochuelo

• ETC Cujubinzinho (ETC Bertolini)

• TUP Porto Velho

A Figura 1 mostra a localização dos terminais.

O COMPLEXO PORTUÁRIO

Figura 1 –Localização do Complexo Portuário de Porto Velho. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

(TUP Amaggi)

1  As análises acerca dessa instalação portuária ficaram restritas, devido à indisponibilidade de dados de movimentação. O terminal não 
forneceu os dados necessários.
2 Idem.



Gráfico 1 – Evolução da movimentação de cargas do Complexo Portuário de Porto Velho ‒ em milhões de toneladas (2010-2016)

Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

MOVIMENTAÇÃO ATUAL
Composto por instalações 
hidroviárias, o Complexo 
Portuário é caracterizado 
por movimentações de 
cargas de navegação interior, 
sendo estas operações 
de transbordo e de 
abastecimento. Em 2015, o 
Complexo Portuário de Porto 
Velho movimentou um total 

de 5 milhões de toneladas, 
enquanto que em 2016 a 
movimentação atingiu 5,9 
milhões de toneladas, o que 
representa um crescimento 
de cerca de 17% em relação 
ao ano anterior.

O Gráfico 1 apresenta a 
evolução da movimentação 

de cada natureza de carga 
no Complexo Portuário nos 
últimos anos. 
Identifica-se um 
crescimento de 55% no 
total movimentado entre  
2011 e 2016 (7,8% a.a.), sendo 
o granel sólido a principal 
natureza de carga movi-
mentada no Complexo.
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A Tabela 1 apresenta as cargas mais relevantes movimentadas no Complexo Portuário 
de Porto Velho.

Tabela 1 – Cargas relevantes (2015 e 2016). Fonte: ANTAQ (2016).  Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Carga
Natureza 
de Carga Sentido

Tipo de 
Navegação

Movimentação
 2015 (t)

Movimentação
 2016 (t)

Participação
 em 2016 (t)

Soja Granel sólido Embarque Interior 2.211.094  3.788.568 64,3%

Milho Granel sólido Embarque Interior 2.058.112 1.229.419 20,8%

Derivados de         
petróleo (exceto 
GLP)

Granel líquido Desembarque Interior 316.593  349.976 5,9%

Roll-on/Roll-off   
(Ro-Ro) “caboclo” Carga geral Embarque Interior 127.299  56.724 1,0%

Ro-Ro “caboclo” Carga geral Desembarque Interior 59.623  104.391 1,8%

Fertilizantes Granel Sólido Mineral Desembarque Interior  7.734  141.001 2,4%

GLP Granel Líquido – 
Combustíveis e Químicos Desembarque Interior  51.738  63.170 1,1%

Açúcar Carga geral Embarque Interior  45.200  36.308 0,6%

Carga geral 
diversificada Carga geral Desembarque Interior  17.296  2.683 0,0%

Carga geral 
diversificada Carga geral Embarque Interior  42.317  26.586 0,5%

Cimento Carga geral Desembarque Interior  44.289  27.883 0,5%

Etanol Granel Líquido – 
Combustíveis e Químicos Embarque Interior  18.314  27.673 0,5%

Outros Granel Líquido – 
Combustíveis e Químicos - Interior  9.539  10.229 0,2%

Outros Outros Outros Interior  24.397 16.200 0,5%

Total Geral  5.033.545 5.880.810 100%

Para a seleção das cargas relevantes, foram consideradas as seguintes instalações portuárias: 

• Porto de Porto Velho, que movimenta grãos, cargas gerais diversas, Ro-Ro “caboclo” e fertilizantes. 

• Terminal de Uso Privado (TUP) Cargill Agrícola, que movimenta grãos de soja e milho.

• Terminal de Expedição de Grãos Portochuelo (TUP Amaggi), que entrou em operação em maio 
de 2015, movimentando grãos de soja e milho.

• TUP Petróleo Sabbá: movimenta derivados de petróleo e álcool, vindos principalmente do Amazonas.

• Estação Cujubinzinho (ETC Bertolini), que iniciou suas operações em 2015 e movimenta milho 
e grão de soja.

• TUP Fogás, que movimenta GLP.

• TUP Porto Velho, que movimenta cimento em sacos.
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA
Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no 
Complexo Portuário no ano-base de 2015 3 , foi realizada a projeção 
da movimentação até o ano de 2060. 

Até 2060, espera-se que a demanda para o Complexo cresça 
em média 1,5% ao ano, alcançando um total de 12,6 milhões 
de toneladas.  Até o final do período de planejamento, a principal 
tendência esperada é a diminuição da participação dos granéis 
sólidos minerais, passando de 2,4% para 0,5% do total, enquanto 
os granéis líquidos devem passar de 8% do total para 10%. Já os 
granéis sólidos vegetais permanecem como principal natureza de 
carga do Complexo. A Figura 2 mostra a consolidação da projeção 
de demanda para o Complexo Portuário de Porto Velho. 
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3 Cabe ressaltar que, embora o ano-base seja 2015, as análises apresentam dados consolidados de 
2016 (ANTAQ, 2016).
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Figura 2 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Porto Velho.  Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Os resultados da projeção tendencial e para os cenários otimista e pessimista, de modo agregado, 
para o Complexo Portuário de Porto Velho, estão ilustrados na Figura 3.

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 1,5% 
ao ano, entre 2016 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 2,0% ao ano; já no cenário 
pessimista, tem-se crescimento médio anual de 1,0% no mesmo período. 

Figura 3 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Porto Velho, observado (2015 e 2016) e projetado (2017-2060) – em toneladas.
Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2016).  Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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No Gráfico 2, estão detalhadas as projeções de demanda dos principais granéis sólidos 
vegetais do Complexo Portuário de Porto Velho, abarcando as movimentações de grãos 
de soja e milho.

GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS

A região portuária abriga operações de 
grandes players do setor, como Cargill, 
Amaggi, ADM e Glencore. De acordo com 
informações fornecidas pelos terminais 
durante visita técnica ao Complexo 
Portuário, a área de captação de grãos 
do Complexo Portuário de Porto Velho é 
compreendida pelos estados de Rondônia 
e Mato Grosso (principalmente, região 
oeste do estado). Os grãos embarcados 
no Complexo Portuário de Porto Velho 
chegam ao Porto exclusivamente pela via 
rodoviária, utilizando a BR-364.

A Cargill atua no Complexo Portuário de 
Porto Velho desde 2002. Em seu TUP, bem 
como a partir da ETC Bertolini, a carga 
embarcada segue em barcaças para o Porto 

de Santarém (PA), de onde é transbordada 
para navios de longo curso. A mato-
grossense Amaggi utiliza as dependências 
do Porto Público e um TUP, inaugurado 
em 2015, para a movimentação de soja e 
milho. No caso da Amaggi, a carga segue 
para Itacoatiara (AM). Ressalta-se que, em 
casos esporádicos, barcaças de 80 m de 
comprimento e 15 m a 20 m de largura são 
utilizadas para movimentações de carga da 
arrendatária Hermasa, com destino ao Peru. 
A ADM e Glencore utilizam a ETC Bertolini, 
de propriedade da Transportes Bertolini. 

O Complexo Portuário de Porto Velho 
apresenta uma vantagem competitiva 
ao movimentar grãos geneticamente 
não modificados.
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Gráfico 2 – Demanda observada (2015 e 2016) e projetada (2017-2060) de grãos de soja e milho no Complexo Portuário de Porto Velho – em 
mil toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil

 A Amaggi, segundo informações 
repassadas pela empresa durante visita 
técnica o Complexo, opera no nicho 
de mercado da soja não transgênica, 
movimentando aproximadamente 900 mil 
toneladas em Porto Velho. Desse total, 300 
mil toneladas são exportadas para uma 
esmagadora europeia e as outras 600 mil 
são processadas em Itacoatiara (AM), e o 
farelo não transgênico é posteriormente 

exportado com certificação. O mercado de 
grãos não OGM enfrenta a necessidade 
de segregação da cadeia logística 
para que sejam aceitos no mercado 
internacional. Isso significa maiores custos 
de transportes, armazenagem (pois é 
necessária uma estrutura exclusiva) e de 
preço pago ao produtor, o que faz com que 
o mercado seja diferenciado e operado por 
um número reduzido de players. 

Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil

‘‘Mudanças em cenários logísticos 
que liguem essas regiões aos portos 

de longo curso da região Norte e 
Nordeste do País devem impactar na 

competitividade do Complexo Portuário 
ao longo do período projetado.’’
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• A partir de 2025: a conclusão da BR-163, que liga a região central do Mato Grosso e Miritituba, 
no Pará, representando uma alternativa de escoamento pelos portos do Pará, principalmente 
nos Complexos Portuários de Santarém, Santana e de Belém e Vila do Conde.

• A partir de 2035: o início das operações da ferrovia entre os municípios Lucas do Rio Verde (MT) 
– Itaituba (PA), conhecida como Ferrogrão, tem impacto sobre a concorrência do Complexo 
Portuário de Porto Velho, pois possibilita reduzir custos para escoamento de grãos do Mato 
Grosso pelos Complexos Portuários de Santarém, Santana e de Belém e Vila do Conde. Nesse 
mesmo cenário, tem-se a finalização da construção da ferrovia que liga os municípios de 
Campinorte (GO) e Lucas do Rio Verde (MT), o que permite uma conexão da Ferrovia Norte-Sul 
(FNS) com grandes regiões produtoras da porção central e leste do Mato Grosso, levando a 
uma ampliação da área de captação via modal ferroviário do Complexo Portuário do Itaqui. 

• A partir de 2045: a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), que deve 
interligar os municípios de Lucas do Rio Verde, Sapezal (MT) e Porto Velho (RO), permitindo, 
novamente, a ampliação da área de captação de grãos de Itaqui para a região oeste do Mato 
Grosso. Essa nova infraestrutura possibilita uma rota 100% ferroviária entre o oeste do Mato 
Grosso e o Complexo do Itaqui.

Considerando que parte da soja e do milho escoada por Porto Velho tem origem em micror-
regiões mais ao centro e sul do Mato Grosso, mudanças em cenários logísticos que liguem 
essas regiões aos portos de longo curso da região Norte e Nordeste do País devem impactar 
na competitividade do Complexo Portuário ao longo do período projetado, ocasionando um 
decréscimo nas taxas de crescimento da movimentação de grãos, conforme os seguintes 
cenários:

GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS

A movimentação de 
granéis sólidos minerais 
no Complexo Portuário de 
Porto Velho compreende 
os desembarques de 
adubos e fertilizantes 
por navegação interior. 
Atualmente, essa carga 
é operada pela Hermasa 
Navegação da Amazônia 
S.A., uma subsidiária da 
Amaggi, que realiza a 
movimentação de grãos e 
fertilizantes no Corredor 

Noroeste de Exportação, 
formado pelo sistema 
hidroviário Madeira–
Amazonas. Assim, as 
cargas de fertilizantes são 
importadas pelo Terminal 
de Itacoatiara (AM), de 
onde seguem para o Porto 
Público de Porto Velho.

A movimentação de 
fertilizantes no Complexo 
Portuário de Porto de 
Velho está relacionada, 

principalmente, às 
culturas de soja e milho 
no estado de Rondônia 
e no noroeste do Mato 
Grosso. Entretanto, de 
acordo com informações 
obtidas junto à Secretaria 
de Estado da Agricultura 
(Seagri) durante visita 
técnica, a demanda por 
fertilizantes de Rondônia 
é atendida também por 
outros estados, como 
Paraná e Rio Grande 
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Gráfico 3 – Demanda observada (2015 e 2016) e projetada (2017-2060) de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Porto 
Velho – em mil toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2016).  Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Além de questões logísticas, de acordo com 
informações obtidas junto à Hermasa e 
Amaggi, em visita técnica, a movimentação 
de fertilizantes nesse complexo enfrenta 
uma espécie de restrição comercial, 
pois a operação mais interessante seria 
movimentar fertilizantes como carga de 
retorno de grãos. Entretanto, os embarques 
de soja e milho são sazonais e coincidem 
com períodos chuvosos, e os produtores 
que importam os fertilizantes não 
costumam comprá-los nesses períodos.

De forma complementar, para que 
seja possível avaliar as incertezas das 
previsões estimadas, foram construídos 
cenários da projeção de demanda. 

No cenário otimista, além da variação no 
crescimento do PIB do Brasil, considera-se 
que o Complexo Portuário de Porto Velho 
deverá manter sua área de influência 
atual, crescendo 1% em média ao ano entre 
2016 e 2060. 

Além da movimentação que tem sido 
realizada pela Hermasa nos últimos anos, 
a empresa Cargill possui projeto para um 
novo terminal em Porto Velho, previsto para 
2020, que poderia importar fertilizantes para 
atender aos mercados de Rondônia e Mato 
Grosso. Essa operação aconteceria como 
carga de retorno de grãos sendo importada 
pelo Porto de Santarém, onde a empresa 
também possui um terminal portuário. 

do Sul, visto que há 
apenas uma misturadora 
de pequeno porte no 
município de Vilhena.

No ano de 2016, Rondônia 
importou somente 10 
mil toneladas e, havendo 
apenas uma misturadora 
no estado, parte da carga 
desembarcada destina-se a 
misturadoras localizadas no 

Mato Grosso. Assim, espera-
se que, do ponto de vista 
logístico, essa carga tenha 
sua participação reduzida no 
Complexo, devido às novas 
infraestruturas de transporte 
que serão implementadas 
ao longo do período 
projetado. Essas novas 
infraestruturas impactam 
em redirecionamento 
das importações que 

se destinam ao Mato 
Grosso, principalmente 
para os Portos do Pará, 
via Miritituba, ou via 
ferroviária para o Porto 
de Vila do Conde; e para o 
Porto do Itaqui, via modal 
ferroviário. O Gráfico 3 
apresenta a projeção de 
demanda de adubos e 
fertilizantes no Complexo 
Portuário de Porto Velho.
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Porto de Porto Velho

Rondônia, Brasil
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GRANÉIS LÍQUIDOS - COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS
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Gráfico 4 – Demanda observada (2015 e 2016) e projetada (2017- 2060) de granéis líquidos combustíveis no Complexo Portuário de 
Porto Velho por tipo de combustível. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

O grupo referente aos granéis líquidos compreende as movimentações de derivados de 
petróleo, GLP, etanol e outros no Complexo Portuário de Porto Velho. De forma agregada, 
até o ano de 2060 espera-se que a movimentação cresça a uma taxa média de 2,6% ao ano.
 
Em suma, o mercado de combustíveis como um todo é diretamente influenciado 
pelo crescimento do PIB e da frota de veículos leves (principalmente no consumo de 
gasolina e etanol) e de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas (determinante para o 
consumo de diesel) de determinado local. No Gráfico 4, é possível observar a evolução 
da projeção dessas cargas.

Os desembarques de derivados de 
petróleo consistem, principalmente, em 
gasolina, diesel e querosene de aviação. O 
total dessas movimentações tem origem 
em Manaus (AM) e desembarca no TUP 
Petróleo Sabbá, de onde segue pelo modal 
rodoviário até o mercado consumidor 
de Porto Velho e cidades do interior dos 

estados de Rondônia, de acordo com 
informações obtidas junto ao TUP, durante 
entrevista. Ao final do período projetado, as 
movimentações de derivados de petróleo 
devem se manter como as mais relevantes 
entre os granéis líquidos, chegando a 1,1 
milhão de toneladas em 2060, crescendo a 
uma taxa média de 2,9% ao ano.
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Também no TUP Petróleo Sabbá são realizados os embarques de etanol e biodiesel, 
que chegam ao terminal pelo modal rodoviário, tendo como origem as usinas do estado 
do Mato Grosso. Como principal destino, tem-se o mercado local de Manaus, porém 
parte dessa carga é reembarcada na base primária da empresa na capital amazonense 
para atender às demandas de Santarém (PA), Itaituba (PA) e Belém (PA). Até 2060, essa 
demanda deve crescer 0,7% em média ao ano.

A ETC Tepovel realiza desembarques de gasolina e diesel, provenientes de Manaus 
(produtos da Refinaria Isaac Sabbá – REMAN e importados) para atender aos mercados 
de Rondônia, Acre, sul do Amazonas e norte do Mato Grosso. Já os embarques de etanol e 
biodiesel têm como origem cargas do Mato Grosso, com destino ao mercado de Manaus. A 
movimentação desse terminal é de carca de 6 mil m³ ao mês, com previsão de alcançar 10 
mil m³ por mês até o segundo semestre de 2017, de acordo com informações obtidas junto 
à empresa, em entrevista.

Já o Terminal Amazongás realiza desembarques de GLP com origem em Solimões e Coari, 
ambas no estado do Amazonas, com destino aos estados de Rondônia e Acre. As cargas 
são transportadas até Porto Velho por meio de balsas, totalizando entre 1,4 mil e 1,5 mil 
toneladas ao mês, e seguem para distribuição pelo modal rodoviário. 

A movimentação de GLP 
ocorre no TUP Fogás. 
Essa movimentação tem 
origem em Urucu (AM), de 
onde segue via gasoduto 
até Coari (AM) e depois 
para o Complexo de Porto 
Velho. De acordo com 
informações obtidas junto 
ao terminal, durante visita 
técnica ao Complexo, uma 
parcela de 57% do GLP 
desembarcado é envasada 
para ser distribuída no 
estado de Rondônia – onde 
atende cerca de 70% do 
consumo do estado. Os 
outros 43% de GLP seguem 
em carretas tanque por 
modal rodoviário para o 
Acre, onde são envasados, 
atendendo a 65% do 

mercado consumidor desse 
estado. Ainda de acordo 
com o terminal, há baixa 
perspectiva de crescimento 
da demanda de GLP, 
visto que o mercado 
consumidor já se encontra 
consolidado. Desse modo, 
a demanda deve crescer 
em conformidade com o 
crescimento econômico 
da região de atendimento 
e acompanhando o 
crescimento populacional, 
exceto no caso específico 
de surgimento de uma 
nova indústria nos 
estados de abrangência. 
Assim, foi projetado um 
crescimento médio de 1,2% 
ao ano, alcançando 101 mil 
toneladas em 2060.

Além dos TUPs Petróleo 
Sabbá e Fogás, o Complexo 
Portuário de Porto 
Velho inclui ainda a ETC 
Tepovel, da empresa PDV, 
subsidiária da PDVSA, 
estatal de petróleo da 
Venezuela, e o Terminal 
Amazongás, que também 
realizam movimentação 
de granéis líquidos 
combustíveis. Tendo em 
vista que não foi possível 
coletar dados consolidados 
dessas estruturas, seus 
volumes não foram 
considerados na projeção 
de demanda.Entretanto, em 
reunião técnica com essas 
empresas, foi possível obter 
informações pertinentes a 
suas movimentações.
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CARGA GERAL
Nos últimos anos, a movimentação de cargas gerais tem 
apresentado queda, tendo em vista, principalmente, a concorrência 
com os terminais rudimentares e o desaquecimento da economia. 
No médio e longo prazo se espera uma retomada do crescimento 
econômico, e, consequentemente da movimentação. No Gráfico 5 é possível 
observar a evolução do volume projetado para essas cargas, que apresentam 
taxa média de crescimento de 1,5% ao ano no período de 2015 a 2060.

2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

44 28 27 28 30 32 34 36 38 39 41

60 29 50 56 63 71 79 87 95 103 111

45 36 36 40 44 49 53 58 62 67 71

187 161 149 161 175 190 205 220 234 249 264

336 255 262 285 313 342 371 400 429 458 487
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Gráfico 5 –  Demanda observada (2015 e 2016) e projetada (2017-2060) de cargas gerais no Complexo Portuário do Porto Velho por tipo 
de carga geral ‒ mil toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Conforme observado, dentre as cargas 
gerais movimentadas no Complexo destacam-
se o cimento, a carga geral diversificada, o 
açúcar ensacado e Ro-Ro “caboclo”.

O sistema de Ro-Ro “caboclo” consiste 
em uma adaptação do tipo de 
movimentação portuária realizado sobre 
rodas, para melhorar sua eficiência 
hidrodinâmica na região amazônica. 
Assim, o transporte de cargas é realizado 
por meio de carretas (baús) na hidrovia 
do Madeira, utilizando balsas de fundo 
achatado e movidas por empurradores.

As movimentações que ocorrem pelo 
sistema Ro-Ro “caboclo” do Complexo 
são realizadas apenas no Porto Público 

de Porto Velho, embora existam outros 
terminais não incluídos na análise deste 
Plano Mestre que também movimentam 
esse tipo de carga, como o TUP Belmonte 
e o TUP Passarão. Os desembarques 
consistem, principalmente, em produtos 
industrializados vindos da Zona Franca de 
Manaus para abastecer a região de Porto 
Velho. Já os embarques são cargas gerais 
originadas de várias regiões do país (que 
chegam ao complexo portuário pelo 
modal rodoviário) e têm como destino o 
mercado consumidor de Manaus.

No Porto Público de Porto Velho as 
cargas gerais diversificadas também são 
movimentadas diretamente nas barcaças, 
além do sistema de Ro-Ro “caboclo”. Entre 
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Com relação ao cimento, no período de 2010 a 2016, houve um decrescimento anual da 
movimentação dessa carga no Complexo Portuário de, em média, 22% ao ano. Além da 
estagnação dos seus aprimoramentos tecnológicos, as principais causas da queda na 
demanda são: 

Até 2060, espera-se a recuperação da movimentação de cimento, podendo chegar a 341 
mil toneladas, seguindo uma taxa média de crescimento de 1,0% ao ano. 

• O fim da demanda de cimento como insumo para as obras de construção das hidrelétricas de 
Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho.

• A crise econômica, que resultou em diminuição do número de obras de construção civil e queda na 
demanda por cimento. Ademais, o mercado imobiliário em Rondônia é ainda incipiente.

• A empresa Votorantim inaugurou uma planta de fabricação de cimento em Porto Velho, 
que pode atender à demanda da região a um menor custo. Em contrapartida, o cimento 
movimentado no TUP Porto Velho tem um custo adicional de transporte entre a fábrica de 
Manaus e a região consumidora de Rondônia.

essas cargas, os embarques consistem, 
principalmente, em produtos alimentícios 
diversos produzidos em diversos estados 
do país que chegam a Porto Velho 
sobretudo pela BR-364, e que possuem 
como destino o mercado consumidor da 
região de Manaus. Os desembarques, por 
outro lado, abastecem a região de Porto 
Velho e englobam produtos da construção 
civil, automóveis, motocicletas, 
televisores e outros.

No Complexo Portuário de Porto Velho, a 
movimentação de cimento ocorre no TUP 
Porto Velho, estando atrelada à produção 
da Itaituba Indústria de Cimentos, localizada 
em Porto Velho. As cargas de cimento são 
movimentadas no sentido de desembarque, 

vindas de Manaus, com destino ao mercado 
da região de Porto Velho. Atualmente, a 
carga de cimento ensacada sai do terminal 
seguindo até o depósito (a 20 km de 
distância), por meio de modal rodoviário e 
pronto para ser comercializada.

As projeções de embarques de açúcar 
ensacado também foram apresentadas 
separadamente, por ser o produto mais 
relevante dentro do grupo de cargas 
gerais, tanto em volume como em termos 
operacionais. Do mesmo modo, destinado 
à região de Manaus, o açúcar movimentado 
em Porto Velho tem como origem o estado 
de Mato Grosso. Quanto aos embarques de 
açúcar, a movimentação deve crescer a uma 
taxa média de 1,7% ao ano entre 2015 e 2060.

Porto de Porto Velho, Rondônia, Brasil
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DEMANDA X CAPACIDADE
O Plano Mestre avaliou a capacidade do Complexo Portuário 
de Porto Velho 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 que esses gargalos sejam mitigados 
e seus efeitos minimizados. 

TUP Cargill Agrícola,
Rondônia, Brasil
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INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
A análise da capacidade levou em consideração o Porto de Porto Velho, o TUP Amaggi, o 
TUP Cargill Agrícola, a ETC Bertolini, o TUP Petróleo Sabbá, o TUP Fogás e o TUP Porto Velho. 

A estrutura considerada está exibida na Figura 4, na Figura 5, na Figura 6 e na Figura 7. 

Figura 4 – Localização das estruturas de acostagem do Porto de Porto Velho. Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA  

Figura 5 – Estruturas de acostagem de TUPs e ETC que movimentam granéis sólidos agrícolas.

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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As capacidades para cada uma das cargas relevantes, calculadas em intervalos 
de cinco anos, foram comparadas à demanda a fim de verificar se e quando, ao 
longo do horizonte avaliado, manifestarão possíveis déficits. 

Figura 6 – Estruturas de acostagem de TUPs e ETC que movimentam granéis líquidos – combustíveis e químicos. 

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Figura 7 – Localização das estruturas de acostagem do TUP Porto Velho. Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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• Foram realizados testes de aderência 
das amostras de tempos entre chegadas 
sucessivas e de tempos de atendimento 
nos trechos de cais do estudo, porém, 
nenhum dos trechos de cais obteve 
aderência aos modelos de filas propostos 
para o cálculo do índice de ocupação. Isso 
se justifica pela maioria das embarcações 
(barcaças) chegarem em comboio, o que 
caracteriza tempos de atendimento entre 
chegadas sucessíveis com variações muito 
grandes, dificultando a aderência em 
modelos estatísticos.

• O índice de ocupação do trecho de 
cais, quando não se aplica um modelo 
específico de filas, foi adotado levando em 
consideração o número de berços. Para a 
situação de um berço no trecho de cais, o 
índice de ocupação admissível é de 65%; 
para dois berços, esse índice é de 70%; para 
três berços, 75%; e para quatro ou mais 
berços, o valor adotado é de 80%. No caso 
do TUP Petróleo Sabbá, dada a dinâmica 
operacional do terminal e a programação 
da movimentação no cais, foi adotado 90% 
como índice de ocupação de cais admissível. 

• A disponibilidade de horas operacionais 
anuais de cada trecho de cais varia 
diretamente com o regime operacional 
de cada terminal e, quando aplicável, 
com os períodos de cheia e vazante do 
Rio Madeira. O período de vazante do 
rio, composto pelos meses de agosto, 
setembro e outubro, totaliza 92 dias, 
enquanto que os demais 272 dias são 
considerados período de cheia.

• O TUP Cargill Agrícola, a ETC Bertolini, o TUP 
Amaggi e a Hermasa operam 24 horas diárias. 

As demais cargas do Porto de Porto Velho são 
movimentadas 8 horas ao dia. Já o TUP Porto 
Velho e o TUP Fogás operam com regime de 
44 horas semanais, assim, considerando-se 
52 semanas por ano, dispõem de um total 
de 2.288 horas anuais. O TUP Petróleo Sabbá 
opera 24 horas por dia de segunda à sábado 
(não há operação aos domingos), resultando 
em 312 dias disponíveis.

• Não foram previstas cargas a serem 
atendidas nos berços 101 e 102 do Porto 
de Porto Velho, em conformidade com 
as informações disponibilizadas pela 
Autoridade Portuária, como a desativação 
das gruas ali existentes, devido ao estado 
de conservação destas e à finalização do 
contrato de manutenção.

• A capacidade de movimentação de cada 
carga em um trecho de cais é distribuída 
de forma proporcional à movimentação 
esperada dela, de forma que, em um 
mesmo trecho de cais e em um mesmo 
ano, a utilização da capacidade (razão 
entre a demanda prevista e a capacidade 
calculada) é a mesma para todas as 
cargas. Na prática, isso significa que 
nenhuma carga em um mesmo trecho de 
cais terá seu atendimento privilegiado em 
detrimento do de outra.

• Não constam registros de movimentação 
do TUP Amaggi no período de vazante 
do Rio Madeira no ano base de pesquisa 
(2015). Os representantes do TUP relataram 
que, devido à dinâmica operacional 
do grupo Amaggi, em tempos de baixa 
demanda ocorre uma priorização da 
movimentação através do arrendamento 
da Hermasa no Porto Público.

Parâmetros considerados no cálculo:



GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS

No Complexo Portuário de Porto Velho, os grãos vegetais foram movimentados no cais flutuante 
do Porto de Porto Velho, no TUP Amaggi, no TUP Cargill Agrícola e na ETC Bertolini. A Figura 8 
mostra os valores de capacidade de cais para movimentação de grãos vegetais nos anos de 2015 
e 2045, considerando a infraestrutura disponível atualmente.

Figura 8 – Capacidade de movimentação de grãos vegetais por trecho de cais no Complexo Portuário de Porto Velho. 

 Elaboração: SNP/MTPA (2017)

TUP Amaggi
Rondônia, Brasil
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O Gráfico 6 demonstra a diferença entre a capacidade instalada para a 
movimentação dessas mercadorias e a demanda projetada nos cenários pessimista, 

tendencial e otimista, para o período de 2015 a 2045. 
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Gráfico 6 –  Embarque de soja e milho: demanda vs. capacidade de cais do Complexo Portuário de Porto Velho. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Gráfico 7 –  Embarque de soja e milho: demanda vs. capacidade restritiva do Complexo Portuário de Porto Velho. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Ao serem analisados os resultados 
encontrados, pode-se afirmar que 
a infraestrutura atual do Complexo 
está apta a comportar a demanda 
esperada de grãos.

Com relação à armazenagem, a análise de 
capacidade dos granéis sólidos vegetais 
é analisada separadamente para cada 

terminal em que são realizadas operações 
desse tipo de carga. O Gráfico 7 mostra a 
diferença entre a capacidade restritiva de 
cada terminal e a demanda projetada nos 
cenários pessimista, tendencial e otimista 
para o período de 2015 a 2045. Entende-se 
por capacidade restritiva o menor valor 
entre a capacidade de cais e a capacidade 
de armazenagem.

TUP Cargill Agrícola

TUP Amaggi AgrícolaComplexo PortuárioETC BertoliniHermasa

Otimista Tendencial Pessimista
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GRANEL SÓLIDO MINERAL

Os fertilizantes são desembarcados no Berço 103 do Pátio das Gruas do Porto de Porto Velho. A Figura 9 
exibe a localização do Berço 103, bem como a capacidade de cais calculada para os anos de 2015 e 2045.

O Gráfico 8 mostra a comparação entre a demanda projetada e a capacidade de cais do Porto 
de Porto Velho para fertilizantes. Observa-se que não há expectativa de déficit de capacidade 
de cais entre os anos de 2015 e 2045, frente aos cenários pessimista e tendencial. 

Otimista Tendencial Pessimista Capacidade atual
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Gráfico 8 –  Desembarque de fertilizantes: demanda vs. capacidade do Complexo Portuário de Porto Velhos. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

GRANÉIS LÍQUIDOS - COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS
No Complexo Portuário de Porto Velho, o cálculo de capacidade de movimentação de granéis 
líquidos combustíveis e químicos foi realizado para o TUP Petróleo Sabbá e TUP Fogás. Não estão 
sendo considerados os volumes movimentados na ETC Tepovel e no Terminal Amazongás, devido 
à ausência de dados consolidados. A Figura 10 apresenta os valores de capacidade de cais para 
movimentação de granel líquido combustível e químico nos anos de 2015 e 2045, considerando a 
infraestrutura disponível atualmente.

Figura 9 – Capacidade de movimentação de fertilizantes por trecho de cais no Porto Público. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Figura 10 – Capacidade de movimentação de derivados de petróleo (exceto GLP), etanol e GLP no Complexo Portuário de

Porto Velho. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 9 – Desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP): demanda vs. capacidade no TUP Petróleo Sabbá. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

DERIVADOS DE PETRÓLEO (EXCETO GLP)

Os derivados de petróleo (exceto GLP) são movimentados no único berço do TUP Petróleo 
Sabbá. O Gráfico 9 demonstra a relação entre a demanda e a capacidade do cais, de 2015 a 
2045, para os cenários tendencial, otimista e pessimista. 
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Pode-se perceber que a capacidade 
de cais do TUP Petróleo Sabbá será 
suficiente para atender à demanda 
projetada, que permanece com 
comportamento crescente durante todo 
o horizonte deste estudo. Também é 
possível perceber que a capacidade 
se manterá próxima de um milhão de 
toneladas entre os anos de 2015 e 2045.

O Gráfico 10 mostra a relação entre a 
demanda esperada até o ano de 2045 e 
a capacidade dinâmica de armazenagem 
calculada. Observa-se que a capacidade de 
armazenagem poderá atender à demanda 
de derivados de petróleo no TUP até o ano 
de 2030, ano a partir do qual a tendência 
é de haver um déficit entre demanda e 
capacidade de armazenagem. 

Gráfico 10 – Derivados de petróleo (exceto GLP): demanda vs. capacidade de armazenagem dinâmica no TUP Petróleo Sabbá. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Gráfico 11 – Embarque de etanol: demanda vs. capacidade do TUP Petróleo Sabbá. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

ETANOL

No Complexo Portuário de Porto Velho o etanol foi embarcado no único berço do 
TUP Petróleo Sabbá. O Gráfico 11 exibe a relação entre demanda e capacidade para a 
movimentação de embarque do etanol de 2015 a 2045. Pode-se inferir que não há uma 
expectativa de déficit de capacidade de cais para o período entre os anos de 2015 e 2045.

Com relação à armazenagem, não foram identificados déficits frente à demanda 
tendencial por etanol no TUP durante os anos considerados para o estudo. 
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Gráfico 12 – Desembarque de GLP: demanda vs. capacidade do Complexo Portuário de Porto Velho. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Gráfico 13 – GLP: demanda vs. capacidade de armazenagem dinâmica no TUP Fogás. Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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A armazenagem do terminal é realizada nos vasos pressurizados do TUP Fogás. 
O Gráfico 13 exibe a demanda esperada para o terminal e também a capacidade 
dinâmica de armazenagem. Observa-se um déficit de capacidade de a partir de 2040 na 
armazenagem dessa carga.

O GLP foi movimentado no sentido de 
desembarque através do único berço do TUP 
Fogás. O Gráfico 12 exibe a relação demanda 
vs. capacidade do cais para GLP entre 2015 
e 2045, a partir do qual identifica-se que a 

capacidade existente para o desembarque 
de GLP no TUP Fogás é suficiente para o 
atendimento da demanda até 2040, ano 
a partir do qual deve se observar um 
déficit de capacidade. 
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Da mesma forma, não foram identificados déficits de capacidade em relação à 
armazenagem de semirreboques no Porto de Porto Velho.

GARGA GERAL
SEMIRREBOQUES 
Os semirreboques são movimentados no Pátio das Rampas do Porto de Porto Velho, tanto no 
sentido de embarque quanto no de desembarque. O Gráfico 14 demonstra a diferença entre 
a capacidade instalada para a movimentação de semirreboques e a demanda projetada nos 
cenários pessimista, tendencial e otimista no período que se estende de 2015 a 2045. Não 
são observados déficits entre demanda e capacidade para esse tipo de carga.  
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Gráfico 14 – Embarque e desembarque de semirreboques: demanda vs. capacidade do Complexo Portuário de Porto Velho. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

TUP Fogás, Rondônia, Brasil
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As cargas gerais diversificadas são movimentadas no Cais Flutuante do Porto de Porto 
Velho. O Gráfico 15 apresenta suas projeções entre 2015 e 2045 para os cenários 
tendencial, pessimista e otimista.

Também é importante 
destacar que, no ano-base 
do estudo, a carga geral 
diversificada foi operada 
também nas Rampas Ro-Ro 
e no Pátio das Gruas, 
fatores que impactariam no 
aumento da capacidade de 
movimentação. No entanto, 
tais operações foram 
desativadas por motivos 
diversos e, portanto, não 
foram consideradas neste 
cálculo de capacidade. 

Ressalta-se, ainda, 
o papel importante 
que o Pátio das Gruas 
desempenha frente ao 
Complexo Portuário, 
já que atualmente, 
apesar de sua estrutura 
rudimentar, apenas esse 
trecho de acostagem pode 
receber movimentações 
no período de cheia 
extrema (acima de 17 
metros). Nesses períodos 
atípicos, a tendência 

é de que de todos os 
terminais instalados 
na região migrem suas 
movimentações para esse 
trecho de cais, o que pode 
causar desabastecimento 
da população de Porto 
Velho e das demais 
áreas de influência do  
Complexo Portuário.

CARGA GERAL DIVERSIFICADA
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Gráfico 15 – Embarque e desembarque de carga geral diversificada: demanda vs. capacidade do Complexo Portuário de Porto Velho.
Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Deverá haver um déficit de capacidade para todos os cenários em análise.  
Ressalta-se que, apesar da movimentação ter sido realizada em 2016, esta ocorreu com 
um Nível de Serviço inferior ao considerado nos cálculos deste estudo.
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Gráfico 16 – Desembarque de cimento: demanda vs. capacidade do Complexo Portuário de Porto Velho. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

A armazenagem da carga geral diversificada ocorre, geralmente, na modalidade de estoque 
sobre rodas – eventualmente, em casos de exportação, tal carga é estocada no armazém 
lonado (galpão de carga geral). Portanto, a análise de capacidade de armazenagem para essa 
carga não se faz pertinente e tampouco representa gargalo na movimentação do porto.
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O cimento ensacado é desembarcado no único berço do TUP Porto Velho. O Gráfico 
16 demonstra a diferença entre a capacidade instalada para a movimentação dessas 
mercadorias e a demanda projetada no período que se estende de 2015 a 2045. Não 
há expectativa de déficit de capacidade do cais entre 2015 e 2045 para o cenário tendencial.

CIMENTO

Com relação à armazenagem de cimento 
ensacado, esta costumava ser realizada 
em um galpão ao lado do flutuante do 
terminal, o qual foi desativado por conta 
do desbarrancamento das margens após 
período de cheia do Rio Madeira, no ano 
de 2014. Atualmente, essa mercadoria é 
estocada em um galpão pertencente à 
Itaituba Cimentos do Pará S.A., a cerca de 

20 km do terminal. Com os parâmetros 
operacionais atuais, identifica-se um 
déficit de capacidade a partir de 2035 
frente à demanda tendencial. Cabe 
salientar, entretanto, que de acordo com a 
demanda o tempo de armazenagem pode 
ser reduzido para 15 dias, dobrando a 
capacidade de armazenagem do terminal e 
eliminando o déficit identificado. 

Porto de Porto Velho, Rondônia, Brasil
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DIVISÃO MODAL
As cargas movimentadas no Complexo Portuário de Porto Velho chegam ou saem 
dos recintos, atualmente, por meio dos modais rodoviário e hidroviário. Dessa forma, 
a demanda sobre os acessos terrestres às instalações portuárias é influenciada 
pela divisão das cargas entre esses modais de transporte. Nesse sentido, a Tabela 2 
apresentam a divisão modal atual (2015) e futura (2045) quanto à movimentação de 
cargas no Complexo Portuário.

Instalação 
Portuária Carga Sentido Rodovia (%) Hidrovia (%) Ferrovia (%)

Porto de 
Porto Velho

2015 2045 2015 2045 2015 2045

Soja Recepção 100 14 0 0 0 86

Milho Recepção 100 5,8 0 0 0 94,2

Semirreboque Recepção 45,7 28 54,3 72 0 0

Carga geral diversificada Recepção 89,9 58,9 10,1 41,1 0 0

Açúcar Recepção 100 100 0 0 0 0

Fertilizantes Expedição 100 100 0 0 0 0

TUP Cargill 
Agrícola

Soja Recepção 100 14 0 0 0 86

Milho Recepção 100 5,8 0 0 0 94,2

TUP Fogás GLP Expedição 100 100 0 0 0 0

TUP Petróleo 
Sabbá

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Expedição 100 100 0 0 0 0

Álcool etílico não 
desnaturado Recepção 100 100 0 0 0 0

TUP Porto 
Velho Cimento Expedição 100 100 0 0 0 0

TUP Amaggi
Soja Recepção 100 14 0 0 0 86

Milho Recepção 100 5,8 0 0 0 94,2

ETC Bertolini
Soja Recepção 100 14 0 0 0 86

Milho Recepção 100 5,8 0 0 0 94,2

Tabela 2 – Divisão modal atual (2016) e futura (2045) – cenário tendencial – Complexo Portuário de Porto Velho.  

Fonte: ANTAQ (2016) e dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Para os fluxos em que se verificou 
a navegação de interior com um 
comportamento análogo à navegação de 
longo curso, não se considerou influência 
na divisão modal, pois, no âmbito da 
demanda sobre os acessos terrestres, trata-
se de volumes que não concorrem com os 
outros modos de transportes. Entretanto, 
para os demais, em que se verificou o 
comportamento típico de navegação 
interior, foi considerada a influência do 
transporte hidroviário na divisão modal.

Dentre os modais utilizados no cenário 
atual, nota-se a predominância de 
participação do modo rodoviário, 
responsável por grande parte do 
transporte das cargas que são 
recepcionadas ou expedidas nas 
instalações do Complexo Portuário de 
Porto Velho. Essa situação se altera para 
os cenários futuros, haja vista a previsão 
de que o modal ferroviário passe a fazer 
parte da divisão modal, por meio da 
construção da EF-354.

ACESSO AQUAVIÁRIO
Situado a cerca de 2.350 km navegáveis do mar, o acesso aquaviário ao Complexo 
Portuário de Porto Velho se dá por meio de navegação interior (Figura 11). Durante o 
período analisado, dentre as movimentações efetuadas no Complexo Portuário de Porto 
Velho por meio de navegação interior, em termos de número de atracações, identificou-
se Manaus como principal origem e Itacoatiara, Santarém e Manaus como principais 
destinos das cargas movimentadas no Complexo.
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Jirau

Santo Antônio

Rio Madeira

Rio Amazonas

Complexo Portuário de Porto Velho

Cidades Capitais

LEGENDA   
Usina hidrelétricaIdentificação de corpos d’águaTrecho navegável da Hidrovia do Rio Madeira

Santarém
Itacoatiara

Figura 11 – Hidrovia do Rio Madeira. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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O Rio Madeira é marcado por uma considerável variação de nível durante o ano. De acordo 
com o roteiro da Marinha para a Costa Norte (BRASIL, 2016a), a amplitude máxima do nível 
do rio em Porto Velho é de 14 metros, entre as estações de cheia e de seca.

Em função desta variação de nível, os valores de calados máximos recomendados 
variam de acordo com o ano, da seguinte forma (BRASIL, 2016a):

No entanto, os meses citados podem variar 
dependendo do regime hidrológico do rio. De acordo 
com o representante da Delegacia Fluvial de Porto 
Velho, os limites de calado são definidos com base no 
nível registrado pela régua da Agência Nacional de 
Águas (ANA), localizada em Porto Velho.

A diminuição da velocidade operacional, somada às 
restrições de navegação noturna no período da seca, 
dobra o tempo de navegação da Hidrovia do Rio 
Madeira nessa época.

O canal de acesso aos terminais do Complexo não é 
demarcado, sendo a navegação realizada por rumos 
práticos. Não há, também, delimitação da bacia de 
evolução, local onde as embarcações realizam as 
manobras de atracação e desatracação. Da mesma 
forma, não há restrição de horários para essas 
manobras. As balsas e barcaças realizam dois tipos 
de fundeio: fundeio abarrancado ou amarração 
nos locais indicados por boias, localizados nas 
proximidades do Complexo.

Para as movimentações do Complexo Portuário 
de Porto Velho, foi adotada a premissa de que não 
haverá alterações nas dimensões das embarcações e 
na formação dos comboios no decorrer dos próximos 
anos. Dessa forma, o crescimento do número de 
acessos acompanha a projeção da demanda de 
cargas. A Tabela 3 apresenta a demanda do acesso 
aquaviário para cada horizonte de projeção.

• de outubro até novembro: até 2,0 m de calado.

• de dezembro a fevereiro: até 5,0 m de calado.

• de março a maio: até 6,8 m de calado.

Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil
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Instalação 
Portuária Carga  movimentada 2015 2020 2030 2045

Porto de Porto Velho Granéis sólidos agrícolas; Fertilizantes; Contêineres; 
Semirreboques; Açúcar ensacado 1.592 1.341 1.622 1.888

TUP Cargill Agrícola Granéis sólidos agrícolas 503 650 815 942

ETC Bertolini Granéis sólidos agrícolas 313 634 795 921

TUP Petróleo Sabbá Granéis líquidos 296 379 499 739

TUP Amaggi Granéis sólidos agrícolas 114 975 1.223 1.413

TUP Fogás GLP - Desembarque 97 128 145 173

TUP Porto Velho Carga geral (cimento) 63 38 43 51

2.978 4.144 5.142 6.126Total do Complexo*
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Tendo em vista que as 
hidrovias em questão 
possuem características 
de rio-mar, e que, além 
das restrições observadas 
nos meses de seca, não 
existem, atualmente, regras 
de tráfego que imponham 
restrições à capacidade do 
canal de aproximação ao 
Porto de Porto Velho, não 
há uma capacidade  
definida para o acesso 

aquaviário a este Complexo 
em termos de número  
de embarcações.

No entanto, como já 
mencionado, as hidrovias 
estão sujeitas às condições 
climáticas relacionadas 
ao regime de chuvas. 
Aspectos operacionais 
como o calado e as 
dimensões máximas de 
comprimento e largura 

dos comboios autorizados 
são reduzidos no 
período de águas baixas, 
requerendo um maior 
número de comboios 
para a movimentação de 
um mesmo volume se 
comparado ao período 
de cheia. Portanto, 
a disponibilidade de 
barcaças pode afetar o 
volume movimentado no 
período de seca.

Tabela 3 – Projeção de demanda sobre o acesso aquaviário – Complexo Portuário de Porto Velho. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

* Não são incluídos os terminais Amazongás e da ETC Tepovel, por não constarem na base de atracações da ANTAQ.
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ACESSOS TERRESTRES

A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação 
portuária, pois, além das hidrovias, é por meio de rodovias que as mercadorias expedidas 
ou com destino ao Complexo Portuário de Porto Velho são escoadas atualmente.

ACESSO RODOVIÁRIO

HINTERLÂNDIA

A hinterlândia do Complexo Portuário de Porto Velho é composta pelas rodovias BR-364 e 
BR-319, por onde as cargas com origem ou destino ao Complexo são transportadas por meio 
do modal rodoviário. As rodovias da hinterlândia se estendem até o entorno portuário, cujos 
trechos são tratados e melhor descritos na seção “Entorno portuário”. A localização das 
rodovias da hinterlândia pode ser observada Figura 12. 

Figura 12 – Localização aproximada das rodovias da hinterlândia. Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Foi realizada uma análise dos Níveis de Serviço utilizando a metodologia do Highway 
Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010). Os resultados da simulação para o cenário atual 
estão exibidos na Figura 13. 

De modo geral, há boas condições de 
trafegabilidade na hinterlândia do 
Complexo Portuário de Porto Velho, 
com destaque para os segmentos 
de pista dupla, em que se constatou 
Nível de Serviço A. Os segmentos de 
pista simples possuem características 
de infraestrutura semelhantes e 
apresentaram Níveis de Serviço B e 

C, que indicam condições estáveis de 
trafegabilidade. Os trechos com LOS (do 
inglês – Level of Service) C possuem maior 
volume de veículos, em comparação 
com os de LOS B. Por conseguinte, 
nos trechos com LOS C, a velocidade e 
as condições de manobra estão mais 
condicionadas ao restante do tráfego que 
os demais segmentos. 

BR-364
Rondônia, Brasil

Figura 13 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia . Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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A Figura 14 apresenta os Níveis de Serviço para os segmentos da hinterlândia, 
considerando o horizonte temporal de análise, ano de 2045.

Mesmo com o incremento no volume 
da demanda de tráfego na hinterlândia 
do Complexo Portuário de Porto Velho, 
os acessos rodoviários apresentarão 
condições estáveis de trafegabilidade, 
visto que atingirão os Níveis de Serviço 
D e E anos depois do cenário futuro 
considerado (2045).

Os segmentos que apresentaram Níveis 
de Serviços mais baixos correspondem 
aos trechos de pista simples, tanto na 
BR-319, quanto na BR-364. Contudo, 
ainda assim, a perspectiva é de que esses 
trechos operem com Nível de Serviço 
C, o qual representa uma situação de 
trafegabilidade estável.

Figura 14 – Nível de serviço em 2045: hinterlândia. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

ENTORNO PORTUÁRIO

De modo geral, os pontos 
mais críticos em termos 
de acessos terrestres 
são os que se situam em 
áreas mais urbanizadas, 
característica prevalecente 

nas vias mais próximas 
às instalações portuárias 
do Complexo. Dessa 
maneira, neste estudo, 
a análise das vias do 
entorno portuário que 

fazem a interface porto–
cidade contempla os 
trajetos percorridos 
pelos caminhões até as 
instalações do Complexo 
Portuário de Porto Velho.
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Para acesso ao Porto de Porto Velho e aos TUPs contemplados no Complexo Portuário, os veículos 
de carga utilizam as rotas apresentadas na Figura 15, na Figura 16, na Figura 17 e na Figura 18, que 
detalham as vias utilizadas pelos veículos que se destinam a cada uma das instalações portuárias. 

Figura 15 – Vias do entorno do Complexo Portuário de Porto Velho. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Figura 16 – Vias do entorno do Porto de Porto Velho, do Terminal Amazongás e do TUP Cargill Agrícola. Fonte: Google Earth (2017). 

Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Figura 17 – Vias do entorno dos TUPs Fogás, Petróleo Sabbá, Porto Velho e da ETC Tepovel. Fonte: Google Earth (2017).  Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Figura 18 – Vias do entorno do TUP Amaggi e da ETC Bertolini. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Quanto às condições da infraestrutura viária do entorno do Complexo Portuário de 
Porto Velho, destacam-se:

Vale lembrar que, em razão da expectativa de participação do modal ferroviário na 
movimentação futura de cargas, estima-se que o número de caminhões que acessará o 
Complexo Portuário irá diminuir. Assim, diante da expectativa de demanda e considerando 
a manutenção da infraestrutura viária, verifica-se que a capacidade da rodovia, observado 
o ano limite de operação do Nível de Serviço E, deverá ocorrer após o horizonte do estudo 
(2045) – mesmo no cenário otimista, que apresenta maior volume de veículos. 

• Trecho da Rodovia BR-364 situado no 
entorno portuário: apresenta pintura 
desgastada e algumas carências em 
termos de orientação do tráfego. 
Identifica-se a presença de buracos e 
ondulações em partes da via. 

• Trecho da BR-319 que dá acesso aos TUPs 
Cargill Agrícola e Fogás: obra recente, que 
apresenta boas condições de sinalização 
e pavimentação, contribuindo para uma 
melhor fluidez do tráfego. 

• Av. dos Imigrantes e a Av. Gov. Jorge 
Teixeira: apresentam boas condições de 
conservação do pavimento, entretanto 
a sinalizações da Av. dos Imigrantes 
encontra-se em estado regular. A rotatória 
de ligação entre as vias é um ponto de 
gargalo, principalmente em épocas de 
safra. Existem diversos cruzamentos em 
nível com outras vias e há conflito entre o 
tráfego urbano e o de veículos pesados.

• Av. Farquar (trecho 1):  bom estado de 
conservação do pavimento e regular 
situação das sinalizações, especialmente 
no cruzamento com a Estrada do 
Terminal, devido a carências em termos 
de orientação quanto à prioridade de 
acesso, causado pela falta de visibilidade 
na conversão. 

• Estrada do Terminal: condições ruins de 
pavimentação e necessita de sinalizações 
horizontal e vertical, mesma deficiência 
verificada na Rua Pe. Ângelo Cerry e Rua Rui 
Barbosa, as quais possuem pavimentação 
em estado regular e bom, respectivamente.

• Estrada do Belmonte: trechos sem 
avimentação; e mesmo os trechos com 
pavimento asfáltico não estão adequados 
ao trânsito de veículos pesados. Em dias 
de chuva, há a formação de lama, e, 
em períodos secos, o excesso de poeira 
prejudica a visibilidade dos motoristas. 
Há a presença de cascalhos e buracos, 
bem como a ausência de sinalizações 
horizontais e verticais. Há permanência de 
veículos estacionados de forma irregular.

• Av. Lauro Sodré: via estreita e situa-se em 
região urbanizada.

• Av. Farquar (trecho 2): boas condições, 
embora a sinalização apresente as mesmas 
deficiências da Av. Lauro Sodré.

• Expresso Porto: condições insatisfatórias 
para a circulação de veículos, especialmente 
caminhões, pois a pavimentação ainda 
não foi executada, e o trajeto não possui 
sinalização vertical e horizontal, iluminação, 
além de infraestruturas de apoio. 
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PORTARIAS DE ACESSO

As portarias de acesso, caso 
mal dimensionadas, podem 
contribuir para a formação de 
filas, e, consequentemente 
diminuição da eficiência 
portuária. As filas de 
caminhões também 
prejudicam a relação  

porto-cidade, tendo em 
vista que em muitas 
situações os veículos 
acabam estacionados em 
vias públicas, prejudicando 
a fluidez do tráfego. Para 
o Complexo Portuário 
de Porto Velho foram 

realizadas simulações  
a fim de identificar a  
capacidade atual e futura 
de atendimento das portarias 
e identificação de possíveis 
gargalos. As portarias 
consideradas no estudo 
estão listadas na Tabela 4.

Instalação 
Portuária Via de acesso 

Quantidade
 de gates

Tipo de veículos
 que acessam Equipamentos Fluxo no dia pico

SOPH – 
veículos pesados Av. dos Imigrantes

1 de entrada

1 de saída
Caminhões Inexistente 300 caminhões

SOPH –
 veículos leves Estrada do Terminal

1 de entrada

1 de saída
Carros de passeio Inexistente 150 carros de 

passeio

Hermasa
Via interna ao 

Porto de Porto Velho

1 de entrada

1 de saída

Caminhões

Carros de passeio
Inexistente

250 caminhões

50 carros de passeio

Terminal 
Amazongás Rua Rui Barbosa 1 reversível Caminhões Inexistente 8 caminhões

TUP Cargill 
Agrícola BR-319

1 de entrada

1 de saída

1 reversível

Caminhões

Carros de passeio Inexistente
200 caminhões

30 carros de 
passeio

TUP Fogás BR-319
1 de entrada

1 de saída
Caminhões Inexistente 19 caminhões

ETC Tepovel Estrada do Belmonte
1 de entrada

1 de saída

Caminhões

Carros de passeio
Inexistente

30 caminhões

2 carros de passeio

TUP 
Petróleo Sabbá Estrada do Belmonte

1 de entrada

1 de saída

Caminhões

Carros de passeio
Inexistente

80 caminhões

2 carros de passeio

TUP Porto Velho Estrada do Belmonte 1 reversível Caminhões Inexistente 30 caminhões

ETC Bertolini Ramal Cujubinzinho
1 de entrada

1 de saída
Caminhões

 Leitores RFID

Balança 
rodoviária

150 caminhões

TUP Amaggi Ramal Tamanduá
1 de entrada

1 de saída

Caminhões

Carros de passeio
Inexistente

240 caminhões

15 carros

Tabela 4 – Características das portarias avaliadas no Complexo Portuário de Porto Velho. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Os resultados da simulação para o 
cenário atual de demanda apontaram 
que não há formação de filas expressivas 
em grande parte das portarias do 
Complexo Portuário de Porto Velho, 
sendo identificada apenas na Portaria 
da Sociedade de Portos e Hidrovias 

(SOPH) de veículos pesados e na Portaria 
TUP Amaggi, as quais apresentam, 
respectivamente, cerca de 18 e 22 
veículos aguardando acesso na hora-
pico do período do ano de maior 
movimentação nas instalações portuárias 
(conforme exibido no Gráfico 17).

Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil
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ACESSO FERROVIÁRIO

O Complexo Portuário de Porto Velho, atualmente, não possui acesso ferroviário, apesar de, entre 
os anos de 1912 e 1971, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) ter funcionado como acesso 
ferroviário ao Complexo Portuário, operada por locomotivas a vapor. Entretanto, existe a perspectiva 
de que haja fluxos ferroviários decorrentes do projeto de construção da Ferrovia EF-354, cujo traçado 
deverá contemplar o atendimento ferroviário à cidade de Porto Velho, por meio do ramal entre o 
município de Lucas do Rio Verde (MT) e o de Porto Velho (RO). 

Para o cenário futuro, 
as simulações indicam, 
de maneira geral, a 
diminuição ou manutenção 
do número de veículos 
aguardando para 
acessar as instalações do 
Complexo ao longo de 
três dias consecutivos, 
sendo que em nenhuma 

das análises realizadas 
o número de caminhões 
aguardando passou de 
três. O baixo volume de 
filas frente ao aumento 
da demanda de cargas 
previsto para o Complexo 
é atribuído à perspectiva 
de movimentação de 
grãos pela ferrovia 

EF-354. Em outros 
casos, a capacidade 
atual da portaria já se 
encontra adequada à 
movimentação futura 
esperada. Assim, as 
portarias do Complexo 
Portuário tendem a 
atender a demanda com 
infraestrutura já existente.
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Gráfico 17 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Porto Velho no período de maior movimentação (2016) – cenário atual. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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Tendo em vista a atual 
indefinição acerca do 
traçado da ferrovia, a Figura 
19 mostra algumas das 

alternativas de trajetos 
sugeridos no âmbito de 
diferentes estudos. Nesse 
sentido, cabe destacar que 

a proposta do Governo 
Boliviano é a única que não 
contempla a passagem pelo 
município de Porto Velho.
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Figura 19 – (1) Traçado da Ferrovia Bioceânica conforme o PNV; (2) Traçado da Ferrovia Bioceânica apresentado no PIL I; (3) Traçado da Ferrovia 
Bioceânica apresentado no PIL II; (4) Traçado da Ferrovia Bioceânica, segundo o governo boliviano. Fonte: (1) BRASIL (2008), (2) ANTT ([2015]), 
(3) ANTT ([2015]) e (4) El Comercio (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

No ano de 2045, prevê-se que parte 
da movimentação dos grãos de soja 
e milho será feita por meio do modal 
ferroviário. Nesse sentido, o volume 
dessas movimentações foi obtido 
através de simulações para alocação de 
cargas em escala nacional, realizadas no 
âmbito do Plano Nacional de Logística 
Portuária (PNLP), as quais consideraram 
como critério a minimização dos custos 
logísticos. Assim, para o último ano 
de análise deste estudo, estima-se 

que a ferrovia será responsável por 
86% da movimentação de grãos de 
soja do Complexo, o que corresponde 
a, aproximadamente, 4,7 milhões de 
toneladas. Com relação à carga de grãos 
de milho, a participação da ferrovia 
deverá ser de 94%, o que equivale a cerca 
de 3,3 milhões de toneladas. Devido à 
falta de dados operacionais inerentes ao 
novo acesso ferroviário, não é possível 
estimar sua capacidade e compará-la à 
demanda projetada.
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OUTROS RESULTADOS 
RELEVANTES
Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas 
para as instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos 
terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Porto 
Velho também se dedicou em analisar a relação do complexo 
com o meio ambiente, a interação porto–cidade e a gestão 
administrativa e financeira da Autoridade Portuária.

Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil
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PORTO-CIDADE
O Porto de Porto Velho está inserido na área central e urbanizada do município, conforme a Figura 20, 
dificultando a expansão de suas instalações. Alguns impasses fundiários decorrentes do processo de ocupação 
da região ao longo da história dificultam a realização de desapropriações, realocações ou compra das 
edificações e terrenos de propriedade privada. Outro conflito decorrente da localização do Porto de Porto 
Velho dá-se pelo impacto gerado pelo tráfego de caminhões destinados às suas instalações no trânsito urbano.

Figura 20 – Área do entorno do Porto de Porto Velho, Terminal Amazongás, TUP Cargill Agrícola e TUP Fogás.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Velho (2008b), Brasil (2016b), IBGE (2016), Google Earth (2016) e Imagens obtidas 
durante a visita técnica (2016).  Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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A intenção de implantar novos terminais na área do Chuelo, como já ocorreu com o TUP 
Amaggi e a ETC Bertolini, visa mitigar as limitações relacionadas à expansão territorial das 
estruturas portuárias e os conflitos causados pelo fluxo de caminhões no centro urbano 
de Porto Velho. Entretanto, a falta de estrutura da Via Expresso Porto em conjunto com a 
Estrada da Penal e outros ramais impactam diretamente nas comunidades da região e no 
tráfego de caminhões com destino às instalações portuárias dessa região. 

A extração ilegal de ouro do leito do Rio Madeira tornou-se uma prática comum em Porto 
Velho nos últimos anos. As dragas que são utilizadas para retirar o minério do curso d’água, 
além de causarem poluição ao meio ambiente, também prejudicam a atividade pesqueira, 
põem em risco a segurança da navegação e as operações em terminais de combustíveis.  A 
Figura 22 ilustra a atividade de dragas no Rio Madeira próximo ao TUP Fogás.

As ocupações irregulares das margens 
do Rio Madeira têm acelerado processos 
característicos desse rio, que é marcado 
por intensa variação de volume e vazão. 
Tais especificidades (que podem ter tido 
seu potencial aumentado por conta da 
instalação das usinas hidrelétricas em seu 
curso) têm provocado desbarrancamento 

das margens em alguns pontos de Porto 
Velho. Além do prejuízo causado a diversas 
famílias ribeirinhas que tiveram que ser 
realocadas, no ano de 2016 foi registrada a 
queda de veículos que operavam em uma 
instalação portuária irregular. A Figura 
21 ilustra a área que sofreu com os  
deslizamentos recentemente.

Figura 21 – Desbarrancamento na orla do Rio Madeira. Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Velho (2008), Google Earth (2016) e 
Morais (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Figura 22 – Dragas atuando próximo à estrutura do TUP Fogás. Fonte: Imagem fornecida pela Empresa Autorizada.

Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil
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MEIO AMBIENTE
O Complexo Portuário do Porto Velho se encontra inserido em uma região de alta sensibilidade ambiental. 
A jusante do Rio Madeira, próximas ao Complexo Portuário de Porto Velho, existem três unidades de 
conservação: a Floresta Estadual de Rendimento Sustentado (FERS) Rio Madeira “B”, o Parque Municipal 
de Porto Velho e a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Madeira.

Devido à expansão da 
fronteira agrícola, ao 
aumento da exploração 
da madeira e às atividades 
ilegais de garimpo, as 
unidades de conservação 
do entorno portuário 
estão tornando-se 
mais sensíveis, e seus 
ecossistemas vulneráveis 
aos impactos das 
atividades. Além disso, 
o Rio Madeira e a área 
à sua margem, onde se 
encontra o Complexo 

Portuário de Porto Velho, 
vêm sofrendo com 
várias alterações de suas 
características naturais, 
que ocorrem por razões 
naturais ou antrópicas, ou 
então pela combinação 
das duas, como é o caso 
das modificações da calha 
do Rio, fenômeno natural 
que tem se intensificado 
com a instalação de duas 
usinas hidroelétricas na 
última década. Ademais, 
a mineração ilegal no rio 

vem gerando impactos na 
qualidade de suas águas. 
Quanto à qualidade do ar, 
os principais estudos sobre 
a região mostram que a 
atividade portuária pode 
ser uma fonte de emissão 
de material particulado 
para a atmosfera devido à 
movimentação de granéis 
sólidos, porém, ações 
de mitigação vêm sendo 
promovidas, além do 
monitoramento constante 
da qualidade do ar. 

Quando se trata de atendimento à 
legislação e aos processos de licenciamento 
ambiental, o Complexo Portuário de Porto 
Velho apresenta todos os seus agentes, 
que estão em operação, devidamente 
regulamentados, já licenciados ou com 
processo de renovação/aquisição de licença 
ambiental em andamento.

Pode-se considerar que o cumprimento 
da agenda ambiental do Complexo 
Portuário de Porto Velho vem 
avançando sistematicamente. 
Porém, maiores avanços dependem, 
principalmente, da implementação e 
reforço dos núcleos ambientais e do 
sistema de gestão ambiental integrado.

Os processos de gestão ambiental no Complexo Portuário indicam evolução diante do fato 
de que a maior parte dos agentes portuários e arrendatários apresentam programas para 
o atendimento de emergência e programas de gerenciamento de resíduos sólidos. Porém, 
nem todos contam com a presença de núcleo ambiental próprio em suas instalações e 
alguns núcleos se mostram limitados diante das demandas da área ambiental.

Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil

TUP Amaggi
Rondônia, Brasil
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Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil

O modelo de gestão portuária de Porto Velho caracteriza-se como landlord, tendo em vista que a 
Autoridade Portuária não participa das operações portuárias. A SOPH atualmente conta com 74 
colaboradores, sendo a guarda portuária o setor com maior número de colaboradores, seguido 
da diretoria de fiscalização operacional e gabinete, os quais totalizam 66% do total de pessoal. 
A idade dos colaboradores da SOPH varia de 20 a 67 anos e 80% deles possuem ensino superior 
(incompleto, cursando ou completo) ou pós-graduação, que se comparado com os demais 
portos brasileiros indica um bom nível de escolaridade.

GESTÃO PORTUÁRIA

Figura 23 – Áreas para arrendamento em Porto Velho. Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

O Porto de Porto Velho possui sete áreas disponíveis para arrendamento, as quais são 
apresentadas na Figura 23. 

Por outro lado, cabe 
salientar que, até 2015, não 
havia esforços significativos 
na área comercial da 
Autoridade Portuária. 
Além disso, os processos 
administrativos da SOPH 
são realizados por meio da 
tramitação de memorandos, 
sendo que os sistemas 
utilizados pelos diferentes 
setores são independentes, o 

que aumenta a insegurança 
no repasse e no recebimento 
das informações, diminuindo 
a eficiência administrativa e 
aumentando a probabilidade 
de erros gerenciais.

Ainda, a situação financeira 
da SOPH é desfavorável, 
sendo identificados 
prejuízos em 2014 e 2015 
que reduziram a liquidez 

da SOPH para níveis 
inferiores ao recomendado 
pela literatura. Além 
disso, a ausência de uma 
sistemática de custeio que 
permita mensurar o custo 
de cada serviço prestado 
pela Administração 
Portuária prejudica a 
definição das tarifas e o 
planejamento financeiro 
da entidade.

Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil
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ANÁLISE
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano 
Mestre do Complexo Portuário de Porto Velho 
compreende o levantamento das forças e 
fraquezas do complexo portuário tendo em 
vista seu ambiente interno, sob a perspectiva 
dos aspectos que privilegiam ou prejudicam 
sua competitividade em relação aos seus 
principais concorrentes. Além disso, também 
são levantadas as oportunidade e ameaças 
sob a perspectiva do ambiente externo, que 
compreende o contexto conjuntural ao qual o 
Complexo Portuário pertence e está sujeito. 
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Forças

Perfil multifuncional das instalações do Complexo Portuário.
Disponibilidade de estacionamentos para caminhões na área 
interna do Porto de Porto Velho.

Existência de instalações especializadas na movimentação de 
granéis sólidos vegetais.

Elevado nível de escolaridade do pessoal da SOPH.

Atendimento ao mercado de soja geneticamente não modificada.
Imunidade tributária de Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS).

Investimentos aprovados para a modernização e adequação 
do Porto.

Plano de Área (PA) em desenvolvimento para o Complexo 
Portuário de Porto Velho.

Condições de trafegabilidade satisfatórias nas vias da 
hinterlândia.

Instalações portuárias possuem tratamento de efluentes 
sanitários e industriais.

Infraestrutura viária satisfatória nas vias da hinterlândia. Instalações portuárias com ISO 14001.

Disponibilidade de espaços utilizados como estacionamentos e 
áreas de apoio logístico.

Fraquezas

Restrições à navegação durante o período de seca.
Sinalização deficiente e falta de manutenção nas vias internas 
ao Porto de Porto Velho.

Estado de conservação das instalações de acostagem do Porto 
de Porto Velho.

Formação de filas de veículos na Portaria SOPH e na Portaria 
TUP Amaggi.

Déficit de capacidade na movimentação de carga geral 
diversificada.

Existência de urbanização no entorno do Porto de Porto Velho.

Insuficiência de áreas de acostagem nas instalações 
portuárias aptas a receber embarcações nos períodos de 
cheia extrema do Rio Madeira.

Ausência de sistemas de gestão integrados na SOPH.

Carência de dados de volume de tráfego nas vias mais 
urbanizadas do entorno portuário.

Situação financeira desfavorável da SOPH.

Condições de trafegabilidade insatisfatórias em vias do entorno 
portuário.

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) não implantado no Porto 
Organizado.

Infraestrutura viária insatisfatória em vias do entorno portuário.

Oportunidades

Expectativa de dragagem e de sinalização do Rio Madeira 
para melhoria da navegabilidade.

Melhoria da gestão de acessos ao Porto de Porto Velho.

Interesse do Ibama para criação de uma Comissão Tripartite para 
o diálogo entre órgãos ambientais do município de Porto Velho.

Possibilidade de expansão da infraestrutura portuária.

Expansão da área de influência do Complexo em virtude da 
construção do trecho ferroviário entre Lucas do Rio Verde 
(MT) e Porto Velho (RO) – EF-354. 

Possibilidade de imunidade tributária do Fundo de Desenvolvimento 
e Administração da Arrecadação e Fiscalização (FUNDAF) e do Imposto 
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). 

Ameaças

Investimentos futuros em infraestrutura logística que 
beneficiarão complexos portuários 

Conflitos gerados com a comunidade do entorno da Estrada da 
Penal e de outros ramais de acesso às instalações portuárias da 
área do Chuelo.

Insuficiência de fiscalização quanto à operação de terminais que 
atuam de forma irregular às margens do Rio Madeira.

Licenciamento ambiental das instalações do Complexo Portuário 
de Porto Velho realizado por mais de um órgão licenciador.

Inexistência de uma política que coíba a extração ilegal de ouro 
no Rio Madeira nas proximidades das instalações portuárias.

Porto Velho não possui aterro sanitário em conformidade com a 
Lei nº 12.305/2010.

Erosão das margens do Rio Madeira.
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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 elevado Nível de Serviço, a demanda 
direcionada ao Complexo tanto atualmente 
quanto no futuro.
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE PORTO VELHO

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo  

recomendado

Melhorias operacionais

1
Construção da nova portaria do Porto de Porto 
Velho

Porto de Porto Velho
Licitação em 
andamento

SOPH 1 ano

Investimentos portuários

1

Execução das obras de modernização das 
instalações de acostagem do Porto de Porto Velho 
que constam no Termo de Compromisso com a 
SNP/MTPA

Porto de Porto Velho Em andamento
SOPH e SNP/
MTPA

2 anos

2
Solucionar o déficit de capacidade de 
movimentação de cargas gerais diversificadas no 
Porto de Porto Velho

Porto de Porto Velho Não iniciado SOPH 1 ano

Acessos ao Complexo Portuário

1 Dragagem do Rio Madeira Complexo Portuário

Contratado assinado 
em novembro de 2016. 
Dragagem iniciada em 
agosto de 2017.

MTPA/DNIT e 
Marinha do Brasil

5 anos

2
Fomento à melhoria da sinalização e da pavimentação 
das vias internas do Porto de Porto Velho

Porto de Porto Velho Não iniciado SOPH 1 ano

3 Pavimentação do Contorno Norte Complexo Portuário Ação preparatória DNIT
A ser definido 
pelo DNIT

4
Pavimentação do Ramal 28 de Novembro e da 
Estrada da Penal

Complexo Portuário
Licitação para 
projeto executivo
 em andamento

DER-RO
A ser definido 
pelo 
 DER-RO

5
Construção de obras de infraestrutura nas vias do 
entorno do Complexo Portuário

Complexo Portuário Em andamento DNIT 1 ano

6 Pavimentação de trechos da Estrada do Belmonte Complexo Portuário Em andamento DER-RO 1 ano

7
Fomento à melhoria na infraestrutura viária do 
entorno do Complexo Portuário

Complexo Portuário Não iniciado SOPH 1 ano

8
Fomento à pavimentação do Ramal Tamanduá e do 
Ramal Cujubinzinho

TUP Amaggi e 
ETC Bertolini

Não iniciado
TUP Amaggi e 
ETC Bertolini

1 ano

9
Construção da EF-354 entre Lucas do Rio Verde (MT) 
e Porto Velho (RO)

Complexo Portuário Não iniciado VALEC
A ser definido 
pela VALEC

Gestão Portuária

1
Fomentar a realização de novos arrendamentos e a 
regularização dos contratos de arrendamento existentes

Porto de Porto Velho Em andamento
SOPH e SNP/
MTPA

1 ano

2 Melhoria dos processos administrativos da SOPH Porto de Porto Velho Não iniciado SOPH 2 anos

3 Elaboração de uma sistemática de custeio Porto de Porto Velho Não iniciado SOPH 2 anos
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4
Acompanhamento da fiscalização dos terminais 
rudimentares

Complexo Portuário Não iniciado SOPH e ANTAQ Ação contínua

5
Aperfeiçoamento do registro dos data-hora das 
operações portuárias

Complexo Portuário Não iniciado
SOPH e demais 
terminais

1 ano

6
Fomento à criação de uma base de dados de 
volume de tráfego nas vias do entorno do  
Complexo Portuário

Complexo Portuário Não iniciado SOPH 1 ano

7

Fomento à elaboração de um plano 
de contingenciamento para garantir o 
abastecimento da população em situação de 
cheias extremas do Rio Madeira

Complexo Portuário Não iniciado SOPH 1 ano

8
Implantação de plano de metas de desempenho 
empresarial

Complexo Portuário Não iniciado SOPH 2 anos

Meio Ambiente

1
Inserção da variável ambiental no  
planejamento portuário

Complexo Portuário Não iniciado

SOPH, Hermasa, 
TUPs, ETCs, 
SEMA, SEDAM, 
Ibama, Prefeitura 
Municipal de Porto 
Velho.

2 anos

2

Estabelecimento de procedimentos específicos  
de controle e gestão ambiental e de saúde e 
segurança do trabalho no Porto Organizado  
de Porto Velho e Terminais

Complexo Portuário Iniciado
SOPH, Hermasa, 
TUPs e ETCs.

2 anos

3
Consolidação do setor de gestão ambiental  
e saúde e segurança do trabalho

 Complexo Portuário Iniciado
SOPH, Hermasa, 
TUPs e, ETCs 

5 anos

4
Promover a certificação ambiental nas  
instalações do Complexo Portuário de  
Porto Velho

Complexo Portuário Não iniciado
SOPH, Hermasa, 
TUPs e, ETCs 

5 anos

5
Implantação do Sistema de Tanque Séptico 
e sumidouro no Porto de Porto Velho

Porto Público Não iniciado SOPH 1 ano

6
Apoio na busca pela gestão integrada da  
região de Porto Velho através de estudos 
urbanísticos e de valorização ambiental

Complexo Portuário Não iniciado

SOPH, TUPs, 
ETCs, Prefeitura 
Municipal de 
Porto Velho, 
Governo do 
Estado de 
Rondônia, SEMA, 
SEDAM, Ibama.

4 anos 

7
Incentivo ao cumprimento da  
Lei nº 12.305/2010

Complexo Portuário Não iniciado

SOPH, Hermasa, 
TUPs, ETCs, 
Prefeitura 
Municipal de Porto 
Velho, Governo 
do Estado do de 
Rondônia, SEDAM.

31/07/2018

8
Inclusão de ações com a comunidade  
externa no Programa de Educação 
Ambiental Proposto no PCA

Complexo Portuário Não iniciado
SOPH, Hermasa, 
TUPs e ETCs.

1 ano
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE PORTO VELHO

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo 

estimado

10
Implantação de programa de controle  
de fauna sinantrópica nociva

Complexo Portuário Não iniciado
SOPH, Hermasa, TUPs 
e ETCs, SEMA, SEDAM e 
Ibama.

2 anos

11
Elaboração e execução do Programa  
de Gerenciamento de Riscos

Complexo Portuário Não iniciado
SOPH, Hermasa, TUPs 
e ETCs

2 anos

12
Fomentar a fiscalização da atividade 
ilegal de extração do ouro às margens 
do Rio Madeira

Complexo Portuário Não iniciado

SOPH, Hermasa, 
TUPs, ETCs,   Prefeitura 
Municipal de Porto Velho, 
Governo do Estado de 
Rondônia, SEMA, SEDAM 
e Ibama.

2 anos

13 Fomentar a Implantação do Plano de Área Complexo Portuário Iniciado

SOPH, Hermasa, 
TUPs, ETCs, Prefeitura 
Municipal de Porto Velho, 
Governo do Estado de 
Rondônia, SEMA, SEDAM, 
Ibama.

1 ano

14

Fomento a elaboração dos Planos de  
Manejo da APA do Rio Madeira e da Floresta 
Estadual de Rendimento Sustentado  
do Rio Madeira

Complexo Portuário Não iniciado
SOPH, Hermasa, TUPs, 
ETCs, SEDAM, Prefeitura 
Municipal de Porto Velho.

2 anos

Porto‒cidade

1
Participação no processo de atualização do Plano 
Diretor Municipal (PDM) e seu zoneamento

Complexo Portuário Não iniciado
SOPH e Prefeitura 
Municipal de Porto Velho

Ação 
contínua

2
Fortalecimento da comunicação e ações conjuntas 
entre a Autoridade Portuária, empresas privadas e 
o Poder Público

Complexo Portuário Iniciado

SOPH, TUP Amaggi, 
ETC Bertolini, 
Prefeitura Municipal de 
Porto Velho e Governo 
do Estado de Rondônia

Ação 
contínua

3
Acompanhamento, fomento e realização de 
iniciativas socioambientais com as comunidades 
no entorno do Complexo Portuário

Complexo Portuário Iniciado

SOPH, Hermasa, 
Terminal Amazongás, 
TUP Cargill Agrícola, 
TUP Fogás, TUP 
Petróleo Sabbá, TUP 
Porto Velho, ETC 
Tepovel, TUP Amaggi e 
ETC Bertolini.

Ação 
contínua

4
Realização de iniciativas socioambientais com as 
comunidades do entorno do Porto de Porto Velho

Complexo Portuário Iniciado SOPH
Ação 
contínua

5
Pleitear estudos e fiscalização das áreas ocupadas 
ilegalmente nas margens do Rio Madeira

Complexo Portuário Não iniciado

SOPH, Prefeitura 
Municipal de Porto 
Velho, ANTAQ, MPF, 
MP-RO, Secretarias 
Estadual e Municipal 
de Meio Ambiente.

Ação 
contínua

Tabela 5 – Plano de ações do Complexo Portuário de Porto Velho. Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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Porto de Porto Velho
Rondônia, Brasil
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