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SOBRE O DOCUMENTO
O presente documento trata do Plano Mestre do Complexo Portuário de Itajaí,
situado nos municípios de Itajaí e Navegantes, no estado de Santa Catarina. No âmbito do
planejamento portuário nacional, pode-se definir como Complexo Portuário um Porto
Organizado1 ou um conjunto constituído por, pelo menos, um Porto Organizado e pelas
instalações privadas situadas em suas proximidades, que concorram com o Porto Organizado
pela movimentação de cargas e/ou que compartilhem com este os acessos terrestres e/ou
aquaviário. O Complexo Portuário de Itajaí é composto pelo Porto Organizado de Itajaí, pelo
TUP Teporti, pelo TUP Poly Terminais, pelo TUP Trocadeiro, pelo Terminal Barra do Rio, pelo
TUP Braskarne e pelo TUP Portonave.
Este Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço da Secretaria Nacional de
Portos (SNP) do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA em cumprimento ao
estabelecido pela Lei nº 12.815/2013 quanto ao planejamento do setor portuário nacional.
O planejamento estruturado do setor portuário, realizado pela SNP/MTPA, entra em seu
terceiro ciclo, a partir do projeto intitulado “Suporte ao Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil no planejamento do setor portuário nacional e na implantação de projetos de
inteligência logística portuária”, resultado da parceria entre a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), representada pelo Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), e a
SNP/MTPA. O primeiro ciclo foi deflagrado em 2010 e finalizado em 2012 com o desenvolvimento
do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e de Planos Mestres para 15 portos brasileiros.
Entre 2012 e 2015, período do segundo ciclo de planejamento, foram realizadas as atualizações do
PNLP e dos 15 Planos Mestres desenvolvidos no primeiro ciclo, bem como o desenvolvimento de
Planos Mestres para os 22 portos que não estavam compreendidos no escopo do primeiro ciclo.
Ressalta-se que a necessidade e a importância da continuidade do planejamento e sua
hierarquização e articulação foram reforçadas a partir da publicação da Portaria SEP/PR nº 03, de 7
de janeiro de 2014, que estabeleceu as diretrizes do planejamento do setor portuário, definindo os
seus instrumentos, assim como o escopo e a interdependência existente entre cada um desses
instrumentos. Nesse tocante, destaca-se que os Planos Mestres são desenvolvidos considerando as
diretrizes do PNLP, e os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento portuários (PDZ) devem ser
elaborados pelas Autoridades Portuárias de forma alinhada com os Planos Mestres.
Assim, o terceiro ciclo desenvolve-se dentro de um arcabouço de planejamento
estruturado e articulado, de modo que seja garantida a integração entre os instrumentos de
planejamento, bem como perpetuada, ao longo de todo o processo, a visão de
desenvolvimento do setor portuário preconizada pelo atual Marco Regulatório, estabelecida
por meio do PNLP.
No que tange aos Planos Mestres, sua importância está atrelada à orientação de
decisões de investimentos, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários e em

1

Conforme a Lei nº 12.815, Porto Organizado é o bem público construído e aparelhado para atender a necessidades
de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo
tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de Autoridade Portuária (BRASIL, 2015).
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relação a ações estratégicas a serem definidas para os diferentes temas que envolvem a
dinâmica portuária, com destaque para gestão portuária, meio ambiente, melhorias
operacionais e interação porto-cidade.
De modo mais específico, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Itajaí destaca as
principais características das instalações portuárias que pertencem ao Complexo, a análise dos
condicionantes físicos e operacionais, de seus impactos sobre o meio ambiente e sua interação
com os municípios circunvizinhos. Além disso, é composto pela projeção de demanda de cargas e
passageiros, pela avaliação da capacidade instalada e de operação e, como principal resultado,
discute as necessidades e alternativas de expansão do Complexo Portuário para um horizonte de
planejamento até 2060.
Este documento, denominado “Plano Mestre do Complexo Portuário de Itajaí”,
pertence ao escopo do Objeto 1 em sua Fase 1, do Termo de Execução Descentralizada
nº 01/2015, firmado entre a SEP/PR (atual SNP/MTPA) e a UFSC. As contribuições recebidas pela
comunidade portuária, bem como as respectivas respostas, encontram-se no Anexo 1.
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica econômica atual exige que a atividade de planejamento seja realizada de
forma estruturada e permanente, no sentido de prover aos setores de infraestrutura as
condições necessárias para superar os desafios que lhes vêm sendo impostos, tanto no que se
refere ao atendimento da demanda, quanto a sua eficiência, elementos estes fundamentais
para manter a competitividade do País em qualquer período temporal, em particular nos
tempos de crise.
A rápida expansão do comércio mundial, com o surgimento de novos players no
cenário internacional, como China e Índia – que representam desafios logísticos importantes,
dada a distância desses mercados e sua grande escala de operação – exige que o sistema de
Transporte Brasileiro, em particular a infraestrutura portuária e os respectivos serviços
públicos, sejam eficientes e competitivos. O planejamento portuário, em nível micro (mas
articulado com uma política nacional para o setor), pode contribuir decisivamente para a
construção de um setor portuário capaz de oferecer serviços que atendam à expansão da
demanda, com custos competitivos e bons níveis de qualidade.
Com base nesse cenário, foi atualizado o Plano Mestre do Complexo Portuário de
Itajaí, considerando temas como: movimentação portuária, infraestrutura portuária e de
acessos terrestre e aquaviário, operações portuárias, meio ambiente, interação porto–cidade e
gestão portuária.
Foi realizada a projeção da demanda de cargas e passageiros para o Complexo, bem
como uma estimativa da capacidade de movimentação da sua instalação, o que resultou na
identificação da necessidade de melhorias operacionais, de eventuais novos equipamentos
portuários e, finalmente, de investimentos em infraestrutura. Também foram analisadas as
condições dos acessos terrestres e aquaviário em atender à demanda prevista, com o objetivo
de antecipar possíveis déficits de capacidade que possam se manifestar ao longo do horizonte
de planejamento.
Por fim, foi estabelecido um plano de ações que contempla as iniciativas necessárias
para que o Complexo Portuário possa atender à demanda prevista, bem como ações
estratégicas, cujo objetivo é direcionar os esforços no sentido de harmonizar os
procedimentos e as relações do Complexo Portuário com o meio em que está inserido.

1.1. OBJETIVOS
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário de Itajaí 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.
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.
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» 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 a eficiente atividade
do Porto.

1.2. ESTRUTURA DO PLANO
O presente documento está dividido em dez capítulos. A seguir, é apresentada uma
breve descrição do conteúdo de cada um deles:
» 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 Itajaí, 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. Esse
capítulo também apresenta as principais informações que balizaram a projeção de
demanda e os valores previstos de movimentação até o ano de 2060.
» Infraestrutura e operações portuárias: consiste na apresentação das informações
cadastrais acerca da infraestrutura da instalação portuária que compõe o Complexo
Portuário de Itajaí, abrangendo análises sobre obras de abrigo, estruturas de acostagem,
equipamentos portuários, áreas de armazenagem, serviços oferecidos e a descrição de
melhorias/expansões nas estruturas existentes. Da mesma forma, são apresentados os
indicadores operacionais, as premissas e os critérios considerados para o cálculo da
capacidade portuária de cais e de armazenagem. A partir da comparação entre a demanda
projetada para cada instalação e os valores de capacidade portuária calculados para cada
uma dessas, são apresentados os eventuais déficits de capacidade.
» Acesso aquaviário: neste capítulo é apresentada a descrição do canal de acesso, da bacia de
evolução e dos fundeadouros, com ênfase nas principais regras de tráfego e limitações do
acesso aquaviário do Complexo Portuário de Itajaí. 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, de modo a comparar demanda e capacidade do acesso.
» Acesso terrestre: abrange, além da divisão modal, as análises dos acessos rodoviários
e ferroviários ao Complexo Portuário. Para ambos os modais são apresentadas
informações acerca das vias que conectam as instalações portuárias com suas
hinterlândias, e são avaliados os entornos e depois as condições internas,
considerando as especificidades de cada modal. Após a identificação da capacidade
atual, é feita uma estimativa do número de veículos que deverá acessar o Complexo
Portuário nos horizontes de análise. Esse resultado é então comparado à capacidade
futura das vias, a fim de identificar possíveis saturações.
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» Aspectos ambientais: o capítulo tem como propósito construir um panorama sobre a
influência do Complexo Portuário no meio em que está inserido, com foco na interação
das instalações portuárias com o meio ambiente. Para isso, é realizada a caracterização da
situação ambiental do Complexo Portuário, seguida da avaliação do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) e também da situação do licenciamento ambiental das instalações que
compõem o Complexo.
» Análise da relação porto−cidade: tem o objetivo de proporcionar uma visão crítica de
como o Porto e as outras estruturas portuárias estão inseridos no contexto urbano,
ambiental, social e econômico dos municípios nos quais estão localizados, demonstrando
a integração dos portos no planejamento territorial e sua importância para o
desenvolvimento econômico local e regional, além de identificar os diferentes conflitos
que possam existir nos cenários atual e futuro.
» Gestão administrativa e financeira da Autoridade Portuária: contempla a análise sobre a
gestão e o modelo de gestão da Autoridade Portuária, avaliando também a exploração do
espaço, os instrumentos de planejamento e gestão utilizados, as informações sobre o
quadro de pessoal e sobre a situação financeira da Autoridade Portuária.
» Análise Estratégica: tem o objetivo de sintetizar os pontos positivos e negativos do Complexo
Portuário levantados ao longo das análises realizadas, compreendendo tanto o ambiente
interno do Complexo quanto o ambiente competitivo em que se encontra inserido.
» Plano de Ações e Investimentos: consiste na apresentação das iniciativas necessárias para
a adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com nível
adequado de serviço, à demanda direcionada a esse Complexo, tanto atualmente quanto
no futuro. É apresentado o prazo sugerido para a operacionalização das ações ao longo do
tempo, que deverão ser detalhados no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).

Em suma, a análise estratégica e o plano de ações e investimentos podem ser
considerados a síntese do Plano Mestre, pois são resultados de todas as análises realizadas
entre os capítulos 2 ao 8, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Estrutura do Plano Mestre
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Por fim, ressalta-se que o detalhamento do escopo, dos métodos utilizados nas
análises a serem realizadas no Plano Mestre e a descrição das etapas e informações
necessárias para o desenvolvimento das análises apresentadas constam no Relatório de
Metodologia dos Planos Mestres, publicado no site da SNP/MTPA2.

1.3. CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário de Itajaí é composto pelo Porto de Itajaí e pelos Terminais de
Uso Privado (TUP) Teporti Terminal Portuário de Itajaí S.A. (TUP Teporti), Poly Terminais S.A.
(TUP Poly Terminais), Trocadeiro Portos e Logística Ltda. (TUP Trocadeiro), Barra do Rio
Terminal Portuário S.A. (Terminal Barra do Rio), Terminal Portuário Braskarne (TUP Braskarne)
e Portonave S.A. Terminais Portuários de Navegantes (TUP Portonave).
Nas subseções seguintes será detalhada a localização do Complexo, bem como
especificada a área de cada TUP e do Porto Público.

Localização
O Complexo Portuário localiza-se no estado de Santa Catarina, nos municípios de
Itajaí e Navegantes, no litoral centro-norte do estado. As instalações portuárias que compõem
o Complexo ficam às margens do Rio Itajaí-Açu, em que, para fins de padronização, adotou-se
como margem direita aquela que abriga o Porto Público de Itajaí e demais TUPs localizados em
Itajaí, enquanto que o TUP Portonave, situado em Navegantes, encontra-se na margem
esquerda do rio. A Figura 2 ilustra as posições de tais instalações.

Figura 2 – Localização do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A seguir, são descritas as localizações dessas instalações portuárias.

2

Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: <http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos1/pnpl/planos-mestres>.
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Porto de Itajaí
O Porto de Itajaí é um Porto Público, cuja administração é realizada pela
Superintendência do Porto de Itajaí (SPI), instituída por meio da Lei nº 3.513, de 6 de junho de
2000. O Porto localiza-se na margem direita do Rio Itajaí-Açu, a aproximadamente 3,2 km de
sua foz. Suas coordenadas geográficas são 26º54’02”S e 48º39’04”W.
A Figura 3 apresenta a localização do Porto de Itajaí e sua área.

Figura 3 – Localização do Porto de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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TUP Portonave
O TUP Portonave localiza-se na margem esquerda do Rio Itajaí-Açu, em frente ao
Porto Público. Foi construído e é administrado pela Portonave S.A. – Terminais Portuários de
Navegantes. Sua construção teve início em 2005 e conclusão em 2007, ano em que tiveram
início suas atividades. De acordo com informações obtidas por meio de questionário on-line, a
operação do TUP é autorizada pelo Contrato de Adesão n° 60/2015 da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (ANTAQ). O par de coordenadas geográficas que define sua
localização é 26°53’56”S e 48°39’15”O.
A Figura 4 apresenta a localização do TUP Portonave.

Figura 4 – Localização do TUP Portonave
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

16

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

TUP Braskarne
A montante do Porto Público, na margem direita do Rio Itajaí-Açu, se localiza o TUP
Braskarne. Este terminal opera desde 1990 e, atualmente, encontra-se sob a administração da
Seara Alimentos Ltda. O TUP é autorizado a operar pelo Contrato de Adesão nº 05/2014
(ANTAQ), com validade até 2039, podendo ser prorrogado por 25 anos. As coordenadas
geográficas do terminal são 26º53’48’’S e 48°40’05’’W.
A Figura 5 apresenta a localização do TUP Braskarne no Complexo Portuário.

Figura 5 – Localização do TUP Braskarne
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Terminal Barra do Rio
Também na margem direita do Rio Itajaí-Açu localiza-se o Terminal Barra do Rio, cujo
Contrato de Adesão n° 23/2014 (ANTAQ) autoriza a movimentação de cargas gerais e
contêineres. Parte da infraestrutura do terminal ainda se encontra em construção, porém, em
2016, já foi registrada movimentação portuária. Seu par de coordenadas geográficas é
26°57’01”S e 48°45’41”W.
A Figura 6 apresenta a localização do Terminal Barra do Rio no Complexo
Portuário de Itajaí.

Figura 6 - Localização do TUP Barra do Rio
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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TUP Trocadeiro
O TUP Trocadeiro está localizado no lado direito da margem do Rio Itajaí-Açu, a 2,7
km a montante do Porto de Itajaí (BRASIL, 2015). No ano de 2016, não foram observadas
movimentações de cargas neste terminal, e sim apenas operações retroportuárias. As
coordenadas geográficas do terminal são 48°41’60’’S e 26°53’20’’W.
A Figura 7 apresenta a localização do TUP Trocadeiro no Complexo Portuário.

Figura 7 - Localização do TUP Trocadeiro
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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TUP Poly Terminais
O TUP Poly Terminais surgiu em 2008, quando o Grupo Poly adquiriu as instalações
pertencentes a Dow Brasil, empresa que movimentava granel líquido no terminal desde 1976.
O TUP localiza-se na margem direita do Rio Itajaí-Açu e seu par de coordenadas geográficas é
28°14’05’’S e 48º39’20’’W.
A Figura 8 apresenta a localização do TUP Poly Terminais no Complexo Portuário.

Figura 8 – Localização do TUP Poly Terminais
Fonte: Informativo dos Portos (2011) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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TUP Teporti
O TUP Teporti está localizado na margem direita do Rio Itajaí-Açu, sendo o terminal
do Complexo Portuário que está na parte mais a montante do rio, a 9,5 km do Porto Público
(BRASIL, 2015). O Contrato de Adesão nº 97/2015 (ANTAQ) autoriza o terminal a movimentar
contêineres e carga geral. Suas coordenadas geográficas são 26°52’31’’S e 48°42’45’’W.
A Figura 9 apresenta as instalações do TUP Teporti no Complexo Portuário.

Figura 9 – Localização do TUP Teporti
Fonte: Teporti (2017) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Cargas movimentadas e área de influência
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Itajaí movimentou um total de 11,7
milhões de toneladas de cargas (ANTAQ, 2016), sendo que as principais são:
» Contêineres, cujas operações são tanto de embarque como desembarque, de longo curso
e de cabotagem, tendo como produtos de maior destaque as carnes, madeiras, produtos
alimentícios, produtos químicos e têxteis e calçados.
» Carnes e miudezas, que correspondem a cargas de diversas empresas para embarque de
longo curso, tendo como principais destinos Rússia e Cuba.
» Produtos siderúrgicos exportados, principalmente, para Argentina, Índia e Bangladesh; e
importados, em menor escala, para atendimento da demanda interna.
» Soda cáustica, cujas principais origens são os Estados Unidos (longo curso) e o Porto de
Aratu (cabotagem), é operada no TUP Poly Terminais.
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» Outras cargas gerais, correspondendo, principalmente, aos grupos de máquinas e
equipamentos e de materiais elétricos e eletrônicos.

Destaca-se também que, embora não tenham sido observadas atracações de navios
de cruzeiro em 2016, o Complexo Portuário realiza ainda movimentação de passageiros, a qual
ocorre no Porto Público de Itajaí.
Assim, de acordo com dados de origem e destino das cargas (ALICEWEB, 2017) e
conforme informações obtidas junto aos players, durante visita técnica ao Complexo Portuário
de Itajaí, a sua área de influência compreende as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País.

Infraestrutura
Para a análise das atividades portuárias neste Plano Mestre, o Porto de Itajaí foi
dividido em duas partes, considerando um segmento arrendado para a APM Terminals (berços
1 e 2) e outro segmento não arrendado (berços 3 e 4), sob administração da SPI. Além desses,
o Porto possui um píer de passageiros, que se encontra dentro da sua poligonal, mas fora
da área portuária destinada à movimentação de carga, também administrado pela SPI.
É importante ressaltar que, além do Porto Público e dos TUPs, o Complexo conta com
diversos terminais retroportuários, que são fundamentais para o seu funcionamento. A Tabela
1 apresenta um resumo das infraestruturas de acostagem e armazenagens das instalações
portuárias consideradas no estudo.
Instalação portuária

Infraestrutura de acostagem

Área não arrendada

Berços 3 e 4, em expansão para
um cais contínuo de 490 m de
comprimento (210 e 280 m,
respectivamente).

APM Terminals

Berços 1 e 2, com 285 m e 272,3 m
de extensão, respectivamente.

Píer de Passageiros

Um píer de 78 m de extensão.

Porto
de Itajaí

TUP Portonave

Cais contínuo com 3 berços de
atracação com 300 m de
comprimento cada.

TUP Braskarne

Píer corrido de 150 m de
comprimento e 9 m de largura.

Terminal Barra do Rio

TUP Trocadeiro
TUP Poly Terminais

Dois trechos de cais com 220 m de
comprimento cada (um ainda em
construção).
Um píer discreto (plataforma de
operações) de 24 m de
comprimento e 24 m de largura.
Um píer de atracação de 150 m de
extensão e 20 m de largura.

Infraestrutura de armazenagem
Retroárea Pública com 83.224 m²
composta por um armazém para carga
geral e estrutura para armazenamento de
contêineres. Na área primária do Porto há,
também, o Pátio Público Locado e pelo
Recinto Alfandegado Contíguo (RAC).
Retroárea de 79.267 m², com praças de
armazenagem de contêineres, 1.395 tomadas
reefer, área segregada para cargas perigosas e
um armazém para vistoria.
Retroárea de, aproximadamente,
400 mil m² para contêineres, 2.130
tomadas reefer e uma câmara frigorífica.
Um pátio para carga geral, um pátio de
contêineres, 300 tomadas reefer e dois
armazéns cobertos.
Um pátio de contêineres e um armazém de
carga seca.
Um armazém, um pátio e 21 tanques para
granéis líquidos químicos.
Dois tanques para granel líquido, quatro
armazéns e um pátio de contêineres.

Tabela 1 – Resumo das infraestruturas de acostagem e armazenagem do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Acessos
Os acessos ao Complexo Portuário de Itajaí compreendem:
» Acesso rodoviário: a hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí é composta pelas
rodovias BR-101, BR-470, BR-486 e BR-282, por onde as cargas com origem ou destino ao
Complexo Portuário são transportadas. No entorno portuário, os veículos com destino às
instalações portuárias do município de Itajaí utilizam o acesso da BR-101 e a via Rua Dr.
Reinaldo Schimithausem ou a Av. Gov. Adolfo Konder. Já na margem esquerda do Rio
Itajaí-Açu, para acesso ao TUP Portonave, em Navegantes, os veículos percorrem,
inicialmente, a BR-470, no trecho situado no entorno portuário, e, na sequência, a Av.
Portuária Vicente Honorato Coelho.
» Acesso ferroviário: não há, atualmente, uma malha férrea associada ao Complexo Portuário de
Itajaí. Ainda assim, serão contemplados neste Plano Mestre um histórico do acesso ferroviário na
região e os estudos e projetos em andamento relacionados ao modal ferroviário.
Acesso aquaviário: o acesso é realizado pelo mar, na entrada do estuário do rio Itajaí-Açu.
O canal de acesso ao Complexo tem 28,5 km de extensão e largura entre 60 m e 200 m. A
profundidade do canal varia de 14,5 m a 8,8 m, restringindo o calado máximo permitido
aos navios depedendo do terminal de destino.
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2. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CARGAS E
PASSAGEIROS
O objetivo do presente capítulo consiste em apresentar a projeção de demanda de
cargas do Complexo Portuário de Itajaí. A metodologia de projeção da demanda toma como
ponto de partida as projeções realizadas pelo Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), que
constitui o instrumento de planejamento estratégico do setor portuário nacional. Apesar desta
complementaridade com o PNLP, o Plano Mestre é voltado à unidade portuária e, neste
sentido, exige que sejam discutidas questões específicas de cada Complexo.

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
O método de projeção de demanda é composto por três atividades principais:
projeção dos fluxos de demanda do Brasil, alocação entre os Complexos Portuários, validação
e ajustes de resultados.
A projeção dos fluxos de demanda é realizada a partir de um modelo econométrico
que considera o comportamento histórico da demanda de determinada carga e como ela
responde a alterações das variáveis consideradas como determinantes fundamentais das
exportações, importações e movimentações de cabotagem. Dentre essas variáveis, destacamse o PIB, a taxa de câmbio e o preço médio, em caso de commodities. Assim, tem-se como
premissa que uma variação positiva na renda resulta em impacto positivo na demanda e que
um aumento da taxa de câmbio (desvalorização do real) tem impacto negativo nas
importações, mas positivo no caso das exportações. Além disso, considera-se que o histórico
de movimentação também é relevante na determinação da demanda futura, de forma que
seja possível captar a inércia da demanda, ou seja, uma tendência, que não se pode ser
captada nas demais variáveis. É importante ressaltar que se estima a demanda de todos os
pares origem-destino, constituídos pelas microrregiões brasileiras e os países parceiros.
A partir da geração de uma matriz de cargas, projetadas por origem–destino, a etapa
seguinte é a alocação desses fluxos, pelo critério de minimização de custos logísticos, para os
clusters portuários nacionais. Por meio de algoritmos matemáticos, o sistema de análise
georreferenciado avalia e seleciona as melhores alternativas para o escoamento das cargas,
tendo como base três principais parâmetros: matriz origem–destino, malha logística e custos
logísticos. Destaca-se que, além da malha logística atual, foram considerados diferentes
cenários de infraestrutura, a partir dos quais obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias
previstas em planos do Governo Federal passam a integrar a malha de transportes planejada
para os anos de 2020, 2025, 2030 e 2035.
Os estudos compreendem, ainda, etapas de discussão de resultados para avaliação
das expectativas, tanto no âmbito de elaboração do PNLP, quanto durante as visitas técnicas
ao Complexo Portuário, no âmbito do Plano Mestre. Com isso, busca-se absorver expectativas
e intenções não captadas pelos modelos estatísticos como, por exemplo, questões comerciais,
projetos de investimentos, novos produtos ou novos mercados. Com essas novas informações,
é possível, enfim, ajustar os modelos, bem como criar cenários alternativos de demanda.
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De forma complementar, para que seja possível avaliar as incertezas das previsões
estimadas, foram construídos cenários da projeção de demanda para cada carga . Estes levam
em consideração dois tipos de choques:
3F

»

»

Choque Tipo 1: Pondera alternativas de crescimento do PIB do Brasil e de seus principais
parceiros comerciais. Para a elaboração dos cenários otimista e pessimista, considera-se o
desvio médio e a elasticidade do PIB do Brasil e de seus principais parceiros comerciais,
projetados pelo The Economist Unit Intelligence ([2016]).
Choque Tipo 2: Apresenta caráter qualitativo, com base nas entrevistas realizadas às
instituições e ao setor produtivo. Esse choque visa incorporar à projeção de demanda
mudanças de patamar de volume movimentado em decorrência de possíveis
investimentos em novas instalações produtivas, como novas plantas e expansões de
unidades fabris já existentes. Destaca-se o fato de que tais investimentos são avaliados a
partir de documentos que comprovem o início/andamento desses investimentos, como
cartas de intenção e estudos prévios, além da concretização do investimento em si.

Com relação às projeções relativas ao número de passageiros e atracação de navios
de cruzeiro, adota-se a seguinte metodologia:
i. A partir do histórico da distribuição mundial da capacidade de cruzeiros (em total de
leitos) durante a temporada em que existe concorrência com o Brasil, isto é, entre os
meses de novembro e abril, projeta-se, através de indicadores econômicos, a oferta de
navios de cruzeiros no Brasil para os próximos anos.
ii. A partir da projeção da capacidade de cruzeiros que as armadoras disponibilizarão
para o Brasil nas temporadas seguintes, projeta-se o número de navios por temporada,
através da relação leitos por navio.
iii. A distribuição das escalas é feita a partir da análise dos itinerários realizados nos
últimos anos pelos navios nas últimas temporadas. Para tanto foi utilizada a Tabela de
Escalas da Associação Brasileira de Terminais de Cruzeiros Marítimos (BRASILCRUISE3,
[201-]). Como resultado, foi estimado o número de escalas de navios em cada porto
brasileiro, por temporada.
iv. Considerando uma mesma temporada, a relação entre total de passageiros
movimentados e a soma da capacidade, em leitos, de todos os navios atracados no
Complexo Portuário. Essa taxa, medida em passageiros/leito, foi utilizada para estimar
a movimentação futura de passageiro em função da capacidade já projetada.

A seguir é apresentado o perfil da movimentação atual de cargas e sua evolução ao
longo do período de 2012 a 2016.

3

A opção pelo uso desta base se deu em razão de os dados da ABREMAR não terem sido divulgados até a data de
conclusão do estudo.
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2.2. PERFIL DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Uma vez descrita de modo sucinto a metodologia, pode-se apresentar o perfil da
movimentação recente do Complexo Portuário de Itajaí. Esse complexo destaca-se
nacionalmente por ser o segundo maior em movimentação de cargas conteinerizadas no País.
Localizado no litoral centro-norte de Santa Catarina, exerce influência sobre as regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste do país, sendo considerado a principal opção para exportadores e
importadores catarinenses, dispondo de uma localização estratégica, próximo às principais
rodovias do Sul do país (BR-101 e BR-470).
A movimentação de cargas no Complexo Portuário ocorre no Porto Público de Itajaí e
em cinco Terminais de Uso Privado (TUP): Portonave, Braskarne, Teporti, Poly Terminais e
Terminal Barra do Rio, sendo que os dois últimos iniciaram suas operações em 2015. Além
desses, há o TUP Trocadeiro, que possui outorga para operar com todos os perfis de cargas,
porém não apresentou movimentações portuárias no período analisado, embora esteja
compreendido no Complexo Portuário em estudo.
A Figura 10 apresenta a evolução histórica e o perfil da movimentação do Complexo
Portuário por natureza de carga, tipo e sentido de navegação, bem como a lista das cargas
relevantes a serem analisadas neste Plano Mestre. O detalhamento das movimentações das cargas
relevantes de cada instalação portuária pode ser conferido no Apêndice 1, ao final do documento.
Historicamente, a queda observada em 2015 está relacionada, principalmente, a
impactos nas operações portuárias causados por enchentes. No período observado (2012 a
2016), a movimentação do Complexo teve um incremento de 15% (com taxa média de
crescimento de 1,6% ao ano), com destaque para a movimentação do TUP Portonave, que
cresceu 63% no período (10,3% a.a.). Por outro lado, o Porto Público e os TUPs Braskarne e
Teporti apresentaram redução do total movimentado de 52%, 24% e 65%, respectivamente,
entre 2012 e 2016.
Em relação ao tipo de navegação de cargas, em torno de 90% do total correspondeu
a operações de longo curso e o restante (cerca de 10%) à cabotagem entre 2012 e 2016. Já em
termos de sentido de navegação, ao longo do período observado, os embarques aumentaram
sua participação, passando de 49% para 62% do total movimentado. Além disso, ressalta-se
crescimento da participação dos contêineres (de 96% para 98%) e das operações de
cabotagem (de 6% para 9%) entre 2012 e 2016.
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Figura 10 – Características de movimentação do Complexo Portuário de Itajaí (2012-2016)
Fonte: ANTAQ (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 11 mostra as cargas relevantes para cada instalação portuária considerada,
bem como o a evolução da movimentação entre os anos de 2012 e 2016.
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Figura 11 – Cargas relevantes das instalações portuárias do Complexo Portuário de Itajaí (2012-2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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No ano de 2016, o Complexo Portuário de Itajaí
Os contêineres
movimentou um total de 11,7 milhões de toneladas.
representaram 98% da
Dentre as naturezas de cargas movimentadas no
movimentação total do
Complexo,
destacam-se
os
contêineres,
que
Complexo em 2016.
representaram 98% da movimentação total em 2016,
seguidos pelas cargas gerais (2%) e pelos granéis líquidos químicos (0,1%). Esse perfil deve se
manter até o final do período projetado, com crescimento médio esperado de 2,1% ao ano até
2060, alcançando um total de 29,0 milhões de toneladas.
A vocação do Complexo na movimentação de produtos conteinerizados deve-se ao
forte setor agroindustrial do estado de Santa Catarina e demais estados na sua área de
influência, com destaque para as exportações de carnes, principalmente de aves. Também se
destacam na área de influência do Complexo as atividades do setor metalomecânico e outros
importantes segmentos industriais, como o moveleiro, cerâmico, têxtil e químico, abrigando
grandes empresas nacionais e multinacionais de seus respectivos setores.
A Figura 12 apresenta as principais características e resultados de projeção de
demanda do Complexo.
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Figura 12 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Natureza de carga

Carga

Tipo de navegação

Sentido

Contêiner

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

11.447.934

12.690.850

14.246.558

16.364.840

18.414.007

20.400.864

22.418.329

24.475.499

26.536.241

28.596.857

Longo Curso

Embarque

6.385.875

6.416.060

6.927.366

8.138.293

9.280.115

10.268.102

11.184.246

12.118.414

13.055.109

13.991.722

Contêiner

Longo Curso

Desembarque

4.040.383

4.988.243

5.819.423

6.474.912

7.103.492

7.824.088

8.647.140

9.492.212

10.338.002

11.183.789

Contêiner

Cabotagem

Embarque

730.254

932.317

1.084.010

1.262.945

1.460.530

1.657.252

1.853.555

2.049.520

2.245.713

2.441.877

Contêiner

Cabotagem

Desembarque

291.422

354.230

415.759

488.690

569.870

651.422

733.388

815.353

897.417

979.469

200.632

203.286

213.995

222.385

230.974

238.733

245.991

253.203

260.416

267.628

Carnes e miudezas, comestíveis Longo Curso

Embarque

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

Produtos siderúrgicos

Longo Curso

Embarque

44.029

43.608

52.510

59.081

65.253

70.731

75.792

80.810

85.828

90.846

Produtos siderúrgicos

Longo Curso

Desembarque

5.856

5.310

5.504

5.634

6.424

7.228

8.028

8.827

9.627

10.426

Carga geral

-

-

14.823

18.364

19.901

21.494

23.018

24.397

25.699

27.001

28.302

29.604

Carga geral

Cabotagem

Desembarque

770

850

926

1.022

1.125

1.223

1.318

1.411

1.505

1.598

12.305

13.875

15.070

16.319

20.180

21.416

22.664

23.908

25.154

26.399

Granel líquido químico

Total

2020

Contêiner

Carga geral

Outros

2016

Soda cáustica

Longo Curso

Desembarque

6.292

7.374

8.101

8.766

12.018

12.687

13.400

14.118

14.837

15.555

Soda cáustica

Cabotagem

Desembarque

6.013

6.501

6.969

7.553

8.162

8.729

9.264

9.790

10.317

10.844

Outros

Outros

Outros

63.387

70.167

78.688

90.255

101.462

112.311

123.324

134.552

145.800

157.048

11.724.258

12.978.178

14.554.311

16.693.799

18.766.623

20.773.324

22.810.308

24.887.162

26.967.611

29.047.932

Nota: os dados de contêiner referem-se ao peso da carga bruta, incluindo contêineres cheios e vazios.

Tabela 2 – Projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de Itajaí entre os anos de 2016 (observado) e 2060 (projetado) – em toneladas
Fonte: ANTAQ, (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (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 Itajaí, estão ilustrados no Gráfico 1. A tabela
com os valores de cada cenário, para cada carga, encontra-se no Apêndice 2. Já a memória de
cálculo da projeção de demanda encontra-se no Apêndice 3, ao final deste documento.

Gráfico 1 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Itajaí – 2016 (observado) e 2017-2060
(projetado) – em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média,
2,1% ao ano, entre 2016 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 2,3% ao ano; já no cenário
pessimista, tem-se crescimento médio anual de 1,9% no mesmo período.
O resultado da projeção de demanda indica que o contêiner seguirá como a principal
carga do Complexo Portuário de Itajaí (com um incremento de 150% no volume movimentado
entre 2016 e 2060), responsável por 98% da movimentação ao longo de todo o período
projetado. Destaca-se também que essa natureza de carga é a que apresenta maior taxa média
de crescimento, de 2,1% ao ano entre 2016 e 2060. De modo geral, todas as cargas do
Complexo têm um incremento em seus volumes acima de 100%.
Nos itens subsequentes, estão descritas, com maior detalhamento, as projeções de
demanda por natureza de carga e principais produtos, bem como seus cenários.

2.3. CONTÊINER
O Complexo Portuário de Itajaí foi responsável por 11% da movimentação nacional
de contêineres em 2016 (atrás apenas do Complexo de Santos), sendo essa natureza de carga
a principal movimentada pelo Complexo catarinense.
Embora a projeção de demanda tenha sido calculada inicialmente em toneladas, neste
tópico serão apresentadas as análises de contêineres em TEU (do inglês – Twenty-foot Equivalent
Unit). Para conversão dos valores projetados (2017-2060), foram utilizados os fatores de conversão
calculados a partir de dados do ano-base (2016), apresentados na Tabela 3.
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Instalação Portuária

Tipo de Navegação

Sentido

t/TEU

Complexo Portuário de Itajaí

Embarque

Longo curso

13,9

Complexo Portuário de Itajaí

Embarque

Cabotagem

9,3

Complexo Portuário de Itajaí

Desembarque

Longo curso

8,4

Complexo Portuário de Itajaí

Desembarque

Cabotagem

3,4

Tabela 3 – Fatores de conversão de tonelada para TEU de contêineres do Complexo Portuário de Itajaí (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Assim, após a conversão, tem-se que em 2016, o Complexo Portuário de Itajaí
movimentou 1,1 milhão de TEU. O volume transacionado de maior expressão foram as cargas
de longo curso, que totalizaram 940 mil TEU, representando aproximadamente 85% do total.
Por outro lado, a carga de cabotagem representou 148 mil TEU (15%). No entanto, ao longo do
período observado (2012 a 2016), tem-se que as operações de cabotagem foram as que
apresentaram maior crescimento, com acréscimo de 65% nos volumes (taxa média de
crescimento de 9,3% a.a.), frente a um aumento nos volumes de 4% (taxa média de
crescimento de -0,1% a.a.) nas movimentações de longo curso.
No tocante ao sentido de navegação da carga, a movimentação de contêineres
apresenta certa predominância dos embarques em relação aos desembarques, com destaque
para o fato de que o Complexo tem sido superavitário ao longo do período observado,
implicando, inclusive, na necessidade de importação de contêineres reefer vazios. Entre os
anos de 2012 e 2016, os embarques apresentaram crescimento maior, de 17% (2,4% a.a.) em
comparação com os desembarques, que tiveram incremento de 4% nos volumes (taxa média
de crescimento de -0,2% a.a.) no período. Até 2060,
entretanto, estes devem responder por 55% do total da
A movimentação das cargas
conteinerizadas ocorre no
movimentação de contêineres.
Porto Público e no TUP
Destaca-se a presença de uma câmara frigorífica
Portonave, sendo este
no terminal privado, a qual se constitui em um
responsável por 81% do total
importante diferencial competitivo, tendo em vista a
transacionado pelo Complexo.
vocação do Complexo para movimentação de cargas
frigoríficas. Em termos logísticos, essa estrutura permite que as cargas cheguem ao TUP
Portonave para que sejam ovadas apenas na retroárea do terminal.
A partir da Figura 13 é possível observar que o TUP Portonave aumentou sua
participação no total movimentado, principalmente no ano de 2016. De acordo com
informações obtidas em visita técnica ao Complexo, isso se deve, em parte, à impossibilidade
de operação nos quatro berços do Porto Público em decorrência de danos causados por
enchentes, como a de 2008. Como consequência disso, houve redução dos volumes
movimentados e perda de linhas comerciais de navegação.
Ligado a este fato está a ausência de infraestrutura atual para comportar as embarcações
cada vez maiores utilizadas para o comércio de contêineres. É esperado, no entanto, a conclusão de
obras de realinhamento e aprofundamento dos berços e a implantação de uma nova bacia de
evolução, que devem possibilitar a operação de embarcações de maior porte e o aumento do volume
movimentado. Desse modo, o Complexo Portuário de Itajaí poderá operar com navios de até 366
metros de comprimentos e 51 metros de boca.
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Os principais resultados da projeção de demanda de contêiner são apresentados na
Figura 13

Figura 13 – Características da movimentação de contêineres no Complexo portuário de Itajaí observada
(2012-2016) e projetada (2017-2060)
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Além disso, em julho de 2017 o Porto Público retomou uma linha de contêineres da Ásia, que deve
se reverter em aumento da movimentação e da participação da instalação no total movimentado
pelo Complexo (GRUPO PORTAL MARÍTIMO, 2017).

Por fim, destaca-se a perspectiva de conclusão da duplicação da BR-470 e da construção
do Corredor Ferroviário Santa Catarina (trecho da “Ferrovia do frango”) com bifurcação em Itajaí.
Salienta-se que, apesar da perspectiva, a obra ainda está em fase de projeto e, dessa forma, não é
considerada no âmbito da projeção de demanda. Tais obras possibilitariam maior acesso às cargas
da região oeste de Santa Catarina, principalmente do tipo reefer.
Ressalta-se também a presença de sócios-armadores nos terminais de contêineres do
Complexo, por exercerem grande influência na movimentação e alocação de cargas entre as
instalações portuárias. O Porto Público conta com a
A presença desses terminais
presença da Maersk Line, por meio da APM Terminals,
confere ao Complexo
ao passo que no TUP Portonave tem-se a MSC, por meio
Portuário de Itajaí uma
do grupo acionista Terminal Investment Limited (TIL),
intensa conectividade com
sendo ambas as empresas grandes players do mercado
diversos portos do Brasil e
internacional de navegação de contêineres. O Complexo
do mundo.
é servido por 10 linhas de navegação de longo curso e 3
de cabotagem, que o interligam com 24 países de origem e destino de cargas conteinerizadas e
com 10 portos brasileiros (DATAMAR, 2017)4, conforme indicado na Figura 13.
Vale também ressaltar a influência de outras estruturas portuárias na concorrência
pela captação de cargas conteinerizadas na área de influência de Itajaí. Nesse sentido,
destacam-se o TUP Itapoá no litoral norte de Santa Catarina, a 165 km de distância do
Complexo de Itajaí, e o Porto de Imbituba no sul do Estado, a 137 km do Complexo. Esses
portos possuem uma maior profundidade como vantagem competitiva, de 14 m e 15 m,
respectivamente.
A partir do contexto exposto, a demanda de contêineres do Complexo Portuário de
Itajaí deve apresentar crescimento mais elevado no médio prazo, de 3,1% entre 2016 e 2025, e
atingir 2,9 milhões de TEU em 2060, conforme a Figura 13, com taxa média de crescimento de
2,0% ao ano (2025-2060). Isso ocorre pois, no médio prazo é esperada a conclusão de obras
que permitirão a atracação de navios maiores. Além disso, espera-se que as operações de
cabotagem apresentem as maiores taxas de crescimento entre os demais fluxos, de 2,4% ao
ano para os embarques e de 2,7% para os desembarques.
Já nos cenários alternativos de demanda, a taxa média de crescimento é de 2,4% no
otimista e 2,0% ao ano no pessimista.
A partir do Gráfico 2, podem-se observar os principais produtos movimentados em
2016 na navegação de longo curso no Complexo Portuário. Em relação às exportações,
destacam-se os embarques de madeiras e móveis; carne de frango; produtos alimentícios;
produtos químicos; e produtos e pisos cerâmicos. Já no sentido de importação, predominam
os produtos químicos; têxteis e calçados; produtos alimentícios; e minérios e metais.

4

Dados referentes a novembro de 2017.
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Gráfico 2 – Principais produtos exportados e importados em contêineres no Complexo Portuário de Itajaí (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O estado de Santa Catarina se destaca nacionalmente na produção de madeiras e
móveis, tendo como principais polos produtores as regiões
de São Bento do Sul, Rio Negrinho e o oeste do estado
O Complexo Portuário de
Itajaí foi o maior porto de
(FIESC, 2014). Em termos nacionais, o estado catarinense
escoamento de madeiras e
responde por aproximadamente 35% da produção, sendo
móveis do país em 2016.
o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais
outros grandes produtores (DEPEC, 2016). O Complexo
Portuário de Itajaí foi o maior porto de escoamento de madeiras e móveis do país em 2016,
escoando cargas de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, principalmente, tendo como maiores
destinos das exportações os Estados Unidos, o México, a China e o Reino Unido (ALICEWEB, 2017).
Em termos de perspectivas, destaca-se a tendência internacional de maior utilização da madeira na
matriz energética e na indústria de construção civil (AGÊNCIA EFE, 2015).
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Principal item de exportação catarinense, o grupo de carnes de aves, tem no Complexo
Portuário de Itajaí o principal ponto de escoamento no estado, sendo esta carga responsável
por 26% do total exportado em contêineres pelo Complexo em 2016. Santa Catarina é o
segundo maior produtor nacional de carne de aves.
O aspecto sanitário da
Além disso, o estado é o maior produtor de carne suína
produção de carnes em Santa
do País, que também é largamente exportada pelo
Catarina é uma das principais
complexo catarinense, tendo representado, em 2016,
vantagens dessa indústria,
4% das exportações em contêineres. Santa Catarina
sendo o único estado do país
destaca-se, também, por abrigar as principais empresas
com certificado da
do setor no país e ser o estado pioneiro na integração
Organização Mundial de
vertical dessas cadeias produtivas. A produção estadual
Saúde Animal – OIE como livre
de carnes se concentra na mesorregião Oeste
de febre aftosa sem
Catarinense, responsável por 77% dos abates de frango
vacinação para suínos.
e 78% dos de suínos (CEPA; EPAGRI, 2017). A
certificação da OIE de estado livre de febre aftosa sem vacinação confere ao produtor
catarinense de carne suína a oportunidade de exportar para os maiores e mais exigentes
mercados mundiais (GOVERNO DE SANTA CATARINA, 2017a). No caso das carnes de aves, os
principais destinos são Arábia Saudita, Japão, China e Emirados Árabes Unidos. Já no caso das
carnes suínas, destacam-se a Rússia, China, Angola e Cingapura (ALICEWEB, 2017) como
principais destinos, e o estado está habilitado, inclusive, a exportar para os Estados Unidos,
Japão e, recentemente, para a Coreia do Sul. De acordo com o “Balanço 2016 – Perspectivas
2017”, da Companhia Nacional de Abastecimento (CNA, 2016), o aumento da demanda por
carnes de aves no mercado internacional está ligado, principalmente, ao crescimento do
consumo em países do Oriente Médio e Ásia.
O setor cerâmico catarinense é considerado líder regional na produção de cerâmica
para revestimentos de paredes, pisos e porcelanato, com destaque para a cidade de Criciúma,
principal polo de produção na região sul do estado devido a sua proximidade com a principal
matéria prima para o setor, a argila. Em 2016, Santa Catarina e o Complexo Portuário de Itajaí
responderam por 21% do total exportado pelo País, atrás apenas do estado de São Paulo, com
60% do total (ALICEWEB, 2017). O forte desempenho da indústria catarinense no setor deve-se
à presença de grandes empresas do segmento, como a Portobello S.A., localizada na cidade de
Tijucas-SC e considerada a maior empresa de
O principal mercado
revestimento cerâmico da América do Sul; a Eliane, em
consumidor desse setor é o
Cocal do Sul (SC); e a Cecrisa, localizada em Criciúma
doméstico, entretanto, em
(SC). Ressalta-se que o principal mercado consumidor
função do arrefecimento da
desse setor é o doméstico, entretanto, em função do
economia brasileira nos
arrefecimento da economia brasileira nos últimos anos,
últimos anos, o setor tem se
o setor tem se voltado para o mercado externo,
voltado para o mercado
apresentando crescimentos expressivos nas exportações
externo.
(de 23% em 2016) (BENETTI, 2017). Os principais
destinos desses embarques foram os Estados Unidos, República Dominicana, Colômbia e Chile.
O grupo de produtos e pisos cerâmicos também consta como um dos principais itens de
importação em contêineres pelo Complexo Portuário de Itajaí, tendo como principais países de
origem a Índia, China e Vietnã (ALICEWEB, 2017).
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No setor de máquinas, equipamentos e motores, o estado de Santa Catariana possui
um dos parques automotivos e metalomecânicos mais fortes do país, com importantes
empresas locais e grandes multinacionais instaladas no estado. Nesse sentido, destaca-se a
unidade da montadora alemã BMW, localizada na cidade de Araquari (SC), com capacidade
produtiva de até 30 mil veículos por ano. Já no segmento de motores, no ano de 2016, os
motores e geradores elétricos foram o quarto item da pauta de exportações do estado, tendo
como principal expoente a empresa WEG, sediada em Jaraguá do Sul (SC), líder mundial na
fabricação de motores elétricos, e referência nacional e
O Complexo Portuário de
internacional em inovação na fabricação de motores,
Itajaí apresentou o
máquinas e equipamentos (WEG, 2016). Além disso,
segundo maior valor
tem-se a segunda fábrica da americana General Motors
exportado de máquinas,
(GM), em Joinville, em processo de construção e com
equipamentos e motores
previsão de início da produção de motores em 2018.
do Brasil, com 22% do
Essa unidade será responsável por toda a produção de
total, atrás apenas do
motores da GM no Brasil, com capacidade produtiva de
Complexo santista (49% do
280 mil motores por ano (LOETZ, 2016). Outras
total).
empresas de destaque no estado são a
Whirpool/Embraco (produtora de eletrodomésticos e segunda maior empresa exportadora do
Estado), em Joinville; Schulz Automotiva (indústria nacional de compressores de ar e
componentes automotivos), também instalada em Joinville; a AMD Máquinas e Equipamentos
(máquinas e soluções para as linhas de produção de descartáveis), localizada em Urussanga
(SC); e a Gratt Indústria de Máquinas (fabricação de equipamentos para indústrias frigoríficas,
papel e celulose, curtumes, entre outros), com matriz em Capinzal (SC). Diante disso, o
Complexo Portuário de Itajaí apresentou o segundo maior valor exportado de máquinas,
equipamentos e motores do Brasil, com 22% do total, atrás apenas do Complexo santista (49%
do total). Os principais destinos dessas exportações foram os Estados Unidos e o México
(ALICEWEB, 2017).
No segmento de produtos químicos, destacamse as importações de polímeros. Nesse sentido, destaca-se
o segmento calçadista com o polo de São João Batista, e
os polos têxteis de Blumenau, Pomerode e Jaraguá do Sul.
O estado de Santa Catarina se destaca na produção de
fios, tecelagens, malharias e beneficiamento e confecção
de artigos da linha lar e vestuário.

Os produtos químicos
figuram com o principal
grupo de produtos
importados em contêineres
pelo Complexo Portuário de
Itajaí.

Em relação aos produtos alimentícios, destacam-se as exportações de outras
preparações e produtos de carnes e frutas, principalmente maçãs e peras. Já nas importações,
os principais gêneros são água, legumes (principalmente cebola), frutas e ração animal.
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Os
produtos
tradicionalmente
Em relação à movimentação de
movimentados do Complexo de Itajaí a Suape
contêineres de cabotagem, destacasão arroz, carnes, madeiras e móveis e
se a relevância dos fluxos entre o
produtos cerâmicos e, no sentido contrário,
Complexo Portuário de Itajaí e os
prevalecem os produtos químicos e sal. Já com
Complexos de Suape e de Manaus
o Complexo de Manaus, predominam os
tanto em relação ao envio quanto à
embarques de carnes e produtos plásticos e
recepção de mercadorias; e os
desembarques de produtos plásticos e
embarques para o Complexo
máquinas e equipamentos. No comércio com o
Portuário de Fortaleza.
Complexo Portuário de Fortaleza, se destacam
os embarques de arroz, madeiras e móveis e produtos cerâmicos.
O Gráfico 3 mostra os principais produtos conteinerizados movimentados via
cabotagem no Complexo.

Gráfico 3 – Principais produtos embarcados e desembarcados em contêineres de cabotagem no
Complexo Portuário de Itajaí (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A cultura de arroz em Santa Catarina ocorre principalmente no sul do estado (regiões
de Araranguá, Criciúma e Tubarão) e no Litoral Norte (Vale do Itapocu e Joinville),
apresentando uma das produtividades mais elevadas do país. Atualmente, o estado configurase como o segundo maior produtor do Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Em 2016, o
Complexo Portuário de Itajaí foi o quarto maior porto de embarques de arroz por cabotagem
no País (ANTAQ, 2017).
Em relação ao sal desembarcado no Complexo Portuário, sua demanda é direcionada
ao atendimento do consumo humano e também a diversos segmentos industriais, como a
indústria química, indústria de soda cáustica e cloro, agricultura, alimentação animal, indústria
têxtil e outras (DNPM, 2016). Em 2016, o Complexo foi o quinto maior porto de destino de
desembarques de cabotagem no país, tendo como principais origens os Portos de Manaus e
Suape (ANTAQ, 2017).
Diante do contexto exposto, o Complexo Portuário de Itajaí apresenta-se como um importante
concentrador e distribuidor das mais diversas cargas conteinerizadas para as regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste do país.

2.4. CARGA GERAL
O grupo de cargas gerais no Complexo Portuário de Itajaí totalizou 201 mil toneladas,
correspondendo às movimentações das seguintes cargas:

Ressalta-se que as carnes e miudezas são movimentadas como break bulk. Além
disso, tem-se que o grupo de outras cargas gerais corresponde a produtos como máquinas e
equipamentos, materiais elétricos e eletrônicos e minérios, metais e pedras. Em relação ao
total do Complexo, as cargas gerais representaram 1,7% da movimentação em 2016.
No período observado, entre os anos de 2012 a 2016, essa natureza de carga
apresentou queda de 44% da sua movimentação, com diminuição significativa das operações
de produtos siderúrgicos (-76%) e de outras cargas gerais como minérios, metais e pedras e
produtos alimentícios. Já a movimentação de carnes e miudezas, que teve início em 2015 no
TUP Braskarne, cresceu 230% entre 2015 e 2016.
O Gráfico 4 apresenta o histórico de movimentação e a projeção de demanda das
cargas gerais no Complexo Portuário de Itajaí.
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Gráfico 4 – Evolução da movimentação de cargas gerais no Complexo Portuário de Itajaí observada (20122016) e projetada (2017-2060) – em milhares de toneladas
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Até 2060, a movimentação de cargas gerais deve atingir 268 mil toneladas,
apresentando taxa média de crescimento de 0,7% ao ano. Entre as cargas relevantes, os
produtos siderúrgicos devem apresentar o maior crescimento médio, de 1,8% ao ano até 2060,
seguido pelas cargas gerais diversas, com taxa de 1,3% ao ano.
De acordo com informações obtidas em vista técnica aos terminais que movimentam
carga geral, há perspectiva de movimentação de novas cargas, porém dependente da
obtenção de um calado maior no Complexo.
Nos tópicos a seguir serão tratadas as evoluções e projeções de movimentação das
cargas gerais no Complexo Portuário de Itajaí.

2.4.1. CARNES E MIUDEZAS
As carnes e miudezas comestíveis movimentadas no Complexo Portuário de Itajaí
correspondem a cargas de diversas empresas para embarque de longo curso, tendo como principais
destinos a Rússia e Cuba. Essas movimentações ocorrem no TUP Braskarne, e tiveram início no ano
de 2015, quando foram movimentadas 41 mil toneladas. Já em 2016, essa movimentação
apresentou crescimento de 230% em relação ao ano anterior, totalizando 135 mil toneladas.
A Figura 14 mostra a evolução da movimentação observada e projetada de carnes e
miudezas comestíveis no Complexo Portuário de Itajaí, bem como os cenários alternativos de
demanda estimados para essa carga.
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Figura 14 – Características da movimentação de carnes e miudezas no Complexo portuário de Itajaí
observada (2015-2016) e projetada (2017-2060)
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em visita técnica ao terminal, foi apontada a expectativa de as carnes e miudezas comestíveis
migrarem para o modal de cargas conteinerizadas, de maneira parcial ou total.

Dessa forma, o cenário pessimista prevê uma pequena queda em função da migração
da carga para o contêiner, considerando o movimento observado de modernização nos portos
de Cuba. Tal movimento não é observado com relação à Rússia. Assim, a taxa média de
crescimento nesse cenário é de -0,1% ao ano entre 2016 e 2060. Já o cenário tendencial desse
produto considera que no médio e longo prazo o volume movimentado deve se manter no
mesmo patamar. No cenário otimista, por outro lado, prevê-se um pequeno aumento no total
movimentado, com taxa média de crescimento de 0,1% ao ano ao longo do período.
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2.4.2. PRODUTOS SIDERÚRGICOS
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Itajaí movimentou 49,9 mil toneladas de
produtos siderúrgicos, cujas operações ocorreram no TUP Teporti, embora essa carga também
tenha sido movimentada do TUP Braskarne e no Porto de Itajaí em anos anteriores.
O comportamento das movimentações de
produtos siderúrgicos, principalmente com respeito às
importações, pode ser justificado pela recessão
econômica que atingiu os País nos últimos anos, que
acarretou em queda da atividade de setores
produtivos, como o da construção civil, por exemplo.
Assim, ao longo desse período, observa-se a inversão
entre os sentidos de navegação das cargas, sendo que
entre 2012 e 2015, as importações correspondiam a
maior parcela do total (entre 62% e 53%). Em 2016, no entanto, os volumes exportados
representaram 88% do total movimentado.
Em comparação com o volume
movimentado historicamente,
registrou-se queda de 76% entre
os anos de 2012 e 2016, com
diminuição de 95% das
importações e 39% das
exportações do Complexo no
período.

Ressalta-se também que até 2014, volumes expressivos foram movimentados como
desembarques de cabotagem, tendo como origem o Complexo Portuário de Vitória, onde
situam-se as plantas da ArcelorMittal Tubarão (aços planos) e da Usiminas (siderurgia).
Os produtos siderúrgicos embarcados pelo Complexo Portuário de Itajaí têm como
principais destinos, atualmente, a Argentina, a Índia e Bangladesh. Já as importações têm como
principais origens a China, a Alemanha, a África do Sul e a Itália (ALICEWEB, 2017).
Em 2060, espera-se que a demanda de produtos siderúrgicos no Complexo Portuário
de Itajaí seja de 101,3 mil toneladas, sendo a maior parte (90%) de embarques de longo curso,
chegando a 90,8 mil toneladas, com taxa média de crescimento de 1,8% ao ano. Já as
importações devem atingir 10,4 mil toneladas, crescendo 1,7% ao ano entre 2016 e 2060.
Vale destacar, entretanto, que a demanda total projetada de produtos siderúrgicos para
2060 não deve retomar os patamares elevados registrados em 2013 e 2014, por exemplo,
apresentando uma recuperação gradual em relação às quedas mais acentuadas de 2015 e 2016.
O comportamento da demanda de produtos siderúrgicos se deve ao contexto mundial de excesso
de capacidade produtiva de aço, o qual é consequência da desaceleração da demanda global –
principalmente a chinesa – pelo produto. Com isso, a indústria siderúrgica brasileira sofreu uma
retração nos últimos anos.

Em relação aos cenários alternativos de demanda, tem-se que no otimista a taxa
média de crescimento é de 2,0% ao ano entre 2016 e 2060, enquanto que no cenário
pessimista essa taxa é de 1,6% ao ano.
A Figura 15 mostra a movimentação observada e projetada de produtos siderúrgicos no
Complexo, a composição das origens e destinos dessas cargas e os cenários alternativos de demanda.
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Figura 15 – Características da demanda de produtos siderúrgicos no Complexo portuário de
Itajaí observada (2012-2016) e projetada (2017-2060)
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.4.3. OUTRAS CARGAS GERAIS
No ano de 2016, o Complexo Portuário de Itajaí movimentou 15,6 mil toneladas de
outras cargas gerais, grupo de produtos composto, principalmente, por máquinas e
equipamentos e materiais elétricos e eletrônicos. Essas operações ocorreram no TUP Teporti e
no Terminal Barra do Rio.
Até o final do período projetado espera-se que essa carga atinja 31,2 mil toneladas,
apresentando taxa média de crescimento de 1,3% ao ano entre 2016 e 2060. Já no cenário
otimista, espera-se crescimento médio de 1,5% ao ano no período, enquanto que no
pessimista a movimentação deve apresentar taxa de 1,2% ao ano.
A Figura 16 mostra a evolução da movimentação observada e projetada de outras
cargas gerais no Complexo Portuário de Itajaí.

Figura 16 – Características da demanda de outras cargas gerais diversas no Complexo portuário
de Itajaí observada (2012-2016) e projetada (2017-2060)
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.5. GRANEL LÍQUIDO QUÍMICO
Em 2016, o Complexo Portuário de Itajaí movimentou 12,3 mil toneladas de granéis
líquidos químicos, agrupamento composto exclusivamente pela soda cáustica. Essa carga
começou a ser movimentada no Complexo no ano de 2016, operada no TUP Poly Terminais,
como desembarques de longo curso e cabotagem.

2.5.1. SODA CÁUSTICA
A soda cáustica é o principal produto utilizado na produção de cloro, possuindo
múltiplas aplicações em diversas indústrias, como a de produtos orgânicos, papel e, produtos
inorgânicos, detergentes, sabões, tecidos, alumínio e tratamento de água (ABICLOR, 2017). A
Figura 17 mostra a evolução da movimentação de soda cáustica projetada para o Complexo,
bem como os cenários alternativos de demanda.

Figura 17 – Características da demanda de soda cáustica no Complexo portuário de Itajaí
observada (2012-2016) e projetada (2017-2060)
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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No ano de 2016, o Complexo Portuário de Itajaí movimentou 6,3 mil toneladas (51% do
total) de soda cáustica de importação – cuja principal origem foram os Estados Unidos – e 6,0 mil
toneladas (49%) de desembarques de cabotagem – que tiveram como origem o Porto de Aratu (BA).
O Porto baiano realiza a importação de soda cáustica e distribui a carga, posteriormente, por
cabotagem para outros portos, como o de Itajaí.
Essas operações ocorreram no TUP Poly Terminais, para atender à demanda da
empresa Dow Brasil, que posssui um terminal logístico para polietileno em Itajaí. Ao final do
período projetado, espera-se que a demanda de soda cáustica atinja 26,4 mil toneladas,
apresentando crescimento médio de 1,8% ao ano.
Ressalta-se que as importações devem crescer a um ritmo mais acelerado, de 2,1% ao ano até 2060,
perante os desembarques de cabotagem, com taxa média de 1,3% ao ano.

Em relação aos cenários otimista e pessimista, espera-se que a taxa média de
crescimento seja de 2,0% e 1,5% ao ano, respectivamente, entre 2016 e 2060.

2.6. PROJEÇÃO DE DEMANDA DE NAVIOS DE PASSAGEIROS
A movimentação de passageiros no Complexo Portuário de Itajaí acontece no Píer
Turístico de Itajaí, inaugurado em setembro de 2000. O terminal é alfandegado e provido de
uma estrutura composta por dolfins de atracação e amarração e também por plataformas de
embarque e desembarque (PORTO DE ITAJAÍ, [201-]c).
Dentre os atrativos para os turistas, destaca-se a proximidade aos principais pontos
turísticos da região, como parques de diversão e praias, além de municípios onde se pode
realizar o turismo de compras.
A partir da metodologia adotada, previamente descrita na seção 2.1 Aspectos
metodológicos, a projeção de demanda aponta para uma taxa média de crescimento de 0,8%
ao ano do número de escalas. Ressalta-se que em 2016 não houve registro de atracação de
navios de passageiros, de modo que os valores estimados, bem como os cenários alternativos
de demanda são apresentados na Figura 18.
O crescimento mais conservador projetado para as escalas pode ser justificado pela tendência de
aumento do tamanho e capacidade (número de leitos) dos navios de cruzeiros.

Ressalta-se ainda que os resultados apresentados correspondem a uma demanda
potencial, sendo que sua consolidação está relacionada à melhoria de alguns fatores limitantes
à expansão do setor cruzeirista no País, tais como: a falta de infraestrutura em alguns
terminais, custos de praticagem, a cobrança de tributos relativos ao combustível e
afretamento para as embarcações de cabotagem.
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Figura 18 – Projeção de demanda de navios de cruzeiro no Complexo portuário de Itajaí (2017-2060)
Fonte: BrasilCruise ([201-]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3. INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
Este capítulo apresentará a infraestrutura disponível (estrutura de abrigo, acostagem,
armazenagem, equipamentos e utilidades), os fluxos de embarque e desembarque, os indicadores
operacionais das cargas movimentadas no ano-base de 2016 e a capacidade de movimentação e
armazenagem no ano-base e para os anos futuros do Complexo Portuário de Itajaí.
O Complexo é composto pelo Porto Público de Itajaí e seis TUPs, e movimenta,
principalmente, contêineres, carnes e miudezas, produtos siderúrgicos e outras cargas gerais e soda
cáustica, conforme detalhado no Capítulo 1 Projeção de Demanda de Cargas e Passageiros.

3.1. PORTO PÚBLICO
Essa seção tem como objetivo apresentar as atividades portuárias do Porto Público
de Itajaí, com relação à sua infraestrutura portuária, às operações e à sua capacidade de
movimentação. Ressalta-se que a análise foi realizada em duas partes principais, considerando
um segmento arrendado para a APM Terminals e outro segmento não arrendado.

3.1.1. INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
Nas seguintes subseções será discutida a infraestrutura terrestre do Porto de Itajaí
no que se refere a obras de abrigo, acostagem, armazenagem, equipamentos e utilidades.

3.1.1.1. Obras de Abrigo
Ainda que esteja situado nas margens de um rio, o Complexo Portuário de Itajaí
apresenta obras de abrigo. Essa estrutura contava com o Molhe Norte e o Molhe Sul.
Entretanto, estão em andamento as obras da nova bacia de evolução, o que demandou a
retirada dos espigões e realocação do Molhe Norte.
O Molhe Norte possuía aproximadamente 1.070 m de comprimento, porém, com a
nova bacia o molhe será encurtado e realocado, a fim de facilitar a entrada das embarcações
no canal de acesso. O Molhe Sul possui 800 m de comprimento e é composto por 480 m de
tetrápodes em sua porção na face sul, e por 200 m de tetrápodes em sua parte interna. Os
molhes cumprem a função de diminuir a incidência de ondas no canal do Porto (BRASIL,
2015c). O projeto da nova bacia de evolução também prevê a construção do Molhe de
Pescadores e Molhe da Marinha, para garantir uma interferência menor da manobra dos
grandes navios nas comunidades locais.
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A Figura 19 mostra as estruturas de abrigo após a finalização da primeira etapa de
projeto, assim como a localização da nova bacia de evolução.

Figura 19 – Obras de abrigo do Complexo Portuário de Itajaí após finalização da primeira etapa das obras
Fonte: Batista (2017)

Vale ressaltar que essas estruturas de abrigo atendem tanto o Porto Público como os TUPs
compreendidos no Complexo Portuário de Itajaí.

3.1.1.2. Infraestrutura de Acostagem
O Porto Público de Itajaí conta com dois trechos de cais, sendo um destes de uso público
(berços 3 e 4), enquanto que o outro é utilizado pela arrendatária APM Terminals (berços 1 e 2).
Os berços 3 e 4 do Cais Público encontram-se em reformas de readequação,
realinhamento e reforço. De acordo com o informado pela SPI, essa reforma resultará em uma
nova linha contínua de atracação, de 490 m de extensão, tendo os berços 3 e 4,
respectivamente, 210 m e 280 m de comprimento. O prazo inicial de entrega dos berços foi
extrapolado e a expectativa de finalização das obras no berço 3 é novembro de 2017,
enquanto que o berço 4 deve ser finalizado no primeiro semestre de 2018 (PORTOS E NAVIOS,
2017). As obras de dragagens de manutenção para a recuperação da profundidade de projeto
de 14 m estão em fase de finalização. Em condições de uso, este trecho de cais opera
usualmente com carga geral e contêineres. A Figura 20 ilustra os berços em obras.
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Figura 20 - Berços 3 e 4 do Porto de Itajaí em obras
Fonte: Imagem obtida por meio da aplicação de questionário on-line; Google Earth (2017). Elaboração:
LabTrans/UFSC (2017)

O trecho de cais arrendado pela APM Terminals é composto pelos berços 1 e 2, que
possuem 285 m e 272,3 m de extensão, respectivamente. De acordo com o informado em visita
técnica ao Complexo, esses berços apresentam, atualmente, profundidade de 12 m, entretanto,
estão sendo realizadas dragagens de manutenção para recuperar a profundidade de projeto de 14
m. Além disso, o berço 1 parou completamente as atividades em 2017 e encontra-se em reforma,
com previsão de conclusão no final do mesmo ano. O cais é paralelo ao pátio da arrendatária e tem
prioridade para a movimentação de contêineres. A Figura 21 ilustra esses berços.
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Figura 21 – Berços 1 e 2 do Porto de Itajaí
Fonte: APM Terminals S.A. ([201-]) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Porto Público de Itajaí também conta com o Píer de passageiros, que possui
estrutura necessária para receber navios de rotas nacionais e internacionais.
O Píer de passageiros se encontra dentro da poligonal do Porto Organizado de Itajaí,
mas fora da área portuária destinada à movimentação de cargas. Sua estrutura é composta
por um píer de 78 m de comprimento e cinco dolfins, sendo dois de amarração, que distam
250 m entre si, e três de atracação. A Figura 22 mostra a localização do Píer de Passageiros.

Figura 22 – Píer de Passageiros do Porto de Itajaí
Fonte: Informativo dos Portos (2011) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.1.1.3. Infraestrutura de Armazenagem
Assim como o cais do Porto de Itajaí, a análise da sua infraestrutura de armazenagem
foi realizada em duas partes, sendo elas a Retroárea Pública, localizada atrás do trecho de cais
composto pelos berços 3 e 4, e a Retroárea Arrendada à APM Terminals.
A Retroárea Pública consiste em uma área primária de 83.224 m², onde podem ser
armazenados 7.000 TEU e estão disponíveis 628 tomadas para contêineres reefers. Este espaço
também disponibiliza um armazém com 4.800 m² de área e 12.960 m³ de capacidade estática,
onde é armazenada carga geral. Dentro da área primária está o Pátio Público Locado, uma área
privativa segregada locada pela SPI, com finalidade de aumentar a área de armazenagem do
Porto e destinada a cargas perigosas.
Ainda na Retroárea Pública, dentro da poligonal do Porto, mas fora da área primária,
está o Recinto Alfandegado Contíguo (RAC), que dispõe de uma área equivalente a 25.842 m²,
onde podem ser armazenados 1.220 TEU.

A Figura 23 ilustra a infraestrutura de armazenagem da Retroárea Pública.

Figura 23 – Retroárea Pública do Porto de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Retroárea Arrendada do Porto de Itajaí constitui-se em um pátio com área total de
79.267 m². Neste, de acordo com o arrendatário, estão disponíveis praças de armazenagem de
contêineres que totalizam 36.348 m² de área e capacidade estática para 6.000 TEU. Para a
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operação com contêineres reefers, este pátio conta com 1.395 tomadas. O pátio arrendado
também possui uma área segregada para cargas perigosas, com 1.808 m², e um armazém para
vistoria, de 2.950 m². A Figura 24 ilustra a Retroárea Arrendada à APM Terminals.

Figura 24 – Retroárea Arrendada à APM Terminals
Fonte: APM Terminals S.A. ([201-]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.1.1.4.Equipamentos Portuários
No Porto Público de Itajaí, os equipamentos portuários atualmente em operação
correspondem àqueles utilizados pela APM Terminal no seu terminal arrendado. Dessa forma
os equipamentos da infraestrutura referente ao trecho de cais composto pelos berços 3 e 4 e
sua respectiva retroárea não são descritos nessa seção.
Em relação ao terminal da APM Terminals, seus equipamentos foram analisados em
dois grupos: os de cais e os de retroárea.

Equipamentos de Cais
Para realizar as operações, a APM Terminals utiliza dois guindastes sob pneus (MHC,
do inglês – Mobile Harbor Crane) da fabricante Liebherr modelo LHM 500, e dois portêineres
ZPMC modelo ZP07-1043, ambos instalados em 2008. Os quatro equipamentos são de
propriedade e operados pela APM Terminals nos berços 1 e 2 e suas principais características
estão listadas na Tabela 4, a seguir.
Tipo

Quant.

Berço

Capacidade
nominal (t)

Produtividade nominal (u/h)

Portêiner

2

1e2

100

45

MHC

2

1e2

104

20

Tabela 4 – Equipamentos de cais da APM Terminals
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com a operadora, os guindastes sob pneus são pouco utilizados, devido
aos altos custos operacionais com óleo diesel. Os portêineres e os guindastes sob pneus estão
ilustrados na Figura 25.

Figura 25 – Portêineres e guindastes MHC da APM Terminals
Fonte: APM Terminals S.A. ([201-]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Equipamentos de Retroárea
Os equipamentos de retroárea do terminal são de propriedade da APM Terminals e
operados pela mesma e estão descritos na Tabela 5, em relação às suas principais
características, e na Figura 26 estão ilustrados alguns desses equipamentos.
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Tipo

Quant.

Ano

Fabricante

Modelo

Capacidade
nominal

Reach Stacker

8

2008-2013

Kalmar

DRF 450-65S5

45 t

Empty Container
Handler

2

2011

Kalmar

DCE80-45E8

8t

Empilhadeira

3

2005

Hyster

H4XM

2,5 t

Empilhadeira

1

2005

Clark

CMP 40

4t

Empilhadeira

1

2013

Maximal

FD70T-MWF3

7t

Terminal Tractors

24

2014

Kalmar

Ottawa 4x2

45 t

1

2008

Bromma

EH5-U

41 t

2

2012/2013

Ram

2740PT

41 t

3

2009

Ram

2940

50 t

1

2008

ZPMC

J340A13,

100 t

1

2010

Ram

2220

40 t

1

2014

IMMEC

IM SEA CA
20/40

45 t

Carreta Rebaixada

1

2011

Roko
Container

40-70

70 t

Carreta Rebaixada

1

-

Randon

SR CT PL 03 45

45 t

Prancha

12

2010

Librelato

SR CC 2E

60 t

Prancha

12

2011

Contopsa

Skeletal 60 BS

60 t

Plataforma Elevatória

1

-

Genie

GS-2032

133 kg Estendida
363 kg retraída

Rotator

2

-

Smag

SW-100

100 t

MHC Automatic
Spreader
MHC Automatic
Spreader
STS Automatic
Spreader
STS Crane Hook
STS Overheight
Spreader
RSK Overheight
Spreader

Tabela 5 – Equipamentos de retroárea da APM Terminals
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 26 – Equipamentos de Retroárea da APM Terminals
Fonte: APM Terminals S.A. ([201-])
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3.1.1.5.Utilidades
As instalações de suprimentos referem-se ao fornecimento de serviços básicos ao
Porto no que se refere às áreas de acostagem e retroárea, especialmente quanto à energia
elétrica e ao abastecimento de água. Esses serviços são detalhados a seguir.

Energia Elétrica
A energia elétrica no Porto Público de Itajaí é fornecida pela empresa Centrais
Elétricas do Estado de Santa Catarina (CELESC), sendo contratada a capacidade de 25 kW,
operando a 60 Hz, trifásica. O fornecimento é feito por uma rede aérea, que supre as
necessidades do Porto Público, entretanto, não fornece energia às embarcações.

Água
A Autarquia Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura
(SEMASA) abastece o Porto Público de Itajaí por uma rede de seis polegadas. O valor mensal
contratado é indeterminado. Ainda no cais do Porto Público existem 12 hidrantes, de duas
polegadas com vazão de 10 m³ por hora, e um reservatório, com capacidade de 200.000 litros,
para atendimento a emergências e combate a incêndios. O serviço de suprimento de água
para navios encontra-se regulamentado pela Resolução nº 014/2017/SPI, e somente poderá
ser feito com caminhões-tanque (pipa) de empresas devidamente licenciadas, conforme
disposto no PDZ do Porto.

Drenagem e Esgoto
O Porto de Itajaí conta com sistema de tratamento de esgoto sanitário e de
drenagem pluvial. A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Porto atende aos prédios
administrativos e operacionais da área portuária. Já o sistema de drenagem pluvial atende
toda a área do Porto público. A ETE está implantada no Porto desde abril de 2007.

3.1.2. ESTUDOS E PROJETOS
Esta seção tem por objetivo discutir os principais projetos planejados para otimização
e modernização do Porto de Itajaí.
De acordo com a SPI, o Porto possui, no momento, alguns projetos que abrangem
desde a compra de novos equipamentos até obras estruturais na retroárea e no cais. Tais
projetos estão listados a seguir:
»
»
»
»

Preventivo contra incêndio na Retroárea Pública;
Revitalização da retroárea;
Ampliação da retroárea;
Terminal de Passageiros e Centro Comercial Portuário.

Além desses, o Porto está realizando as reformas dos berços 1, 3 e 4, além das obras
na bacia de evolução, citadas anteriormente. A arrendatária APM Terminals também tem
perspectivas para a compra de dois novos portêineres, com lança 5 metros maior que os
existentes no terminal. A seguir, são detalhados alguns dos projetos listados anteriormente.
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3.1.2.1.

Revitalização da Retroárea

Na Retroárea Pública do Porto de Itajaí estão construídos um antigo armazém e a
sede antiga do Porto. O projeto prevê a demolição dessas estruturas e reforma do pátio, a fim
de aumentar a capacidade de armazenagem estática de contêineres, permitindo a operação
de dois navios de até 360 metros. Entretanto, este projeto ainda não foi aprovado pela
Secretaria Nacional de Portos (SNP/MTPA) devido ao alto custo e depende de aprovação por
um futuro próximo arrendatário.
A nova organização da Retroárea Pública pode ser vista na Figura 27.

Figura 27 – Retroárea Pública com a demolição do AZ 3
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017)
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3.1.2.2.

Ampliação da retroárea

Um dos gargalos observados pela SPI no Porto de Itajaí é a dimensão da retroárea.
Em um cenário futuro onde os quatro berços estejam em operação, a Autoridade Portuária
pretende expandir a área de armazenagem para dotar o Porto Público de melhores condições
operacionais. Também vale ressaltar que uma retroárea maior permite uma operação mais
eficiente. Portanto, segundo a SPI, há estudos de ampliação da retroárea do Porto de Itajaí,
com um acréscimo para atingir aproximadamente 300.000 m².
Com a realização do projeto, os berços 1, 2 e 3 seriam destinados à movimentação de
contêineres, enquanto que o berço 4 seria de multiuso, com atracações de carga geral, veículos e soja
não transgênica. Há também a perspectiva de construção da via expressa portuária, a fim de
melhorar o acesso ao Porto. A Figura 28 ilustra o projeto de ampliação do Porto.

Figura 28 – Projeto de ampliação da retroárea
Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2017)
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3.1.2.3.

Terminal de Passageiros e Centro Comercial Portuário

O estudo do novo Terminal de Passageiros conta com a construção de um novo píer, que
terá capacidade para receber embarcações com até 320
Está prevista a construção de
metros, com previsão para conclusão das obras até 2019
um novo Terminal de
(MERCADO E EVENTOS, 2017). Além disso, o estudo prevê
Passageiros em Itajaí, com
estacionamento para 240 vagas, praças, estação de
vistas a melhorar o
passageiros e lojas de conveniência, um hotel nas margens
atendimento do Porto aos
do rio e local para atracação de veleiros.
navios modernos de cruzeiro.
A estrutura prevista do novo Terminal de
Passageiros pode ser visualizada na Figura 29.

Figura 29 – Novo Terminal de Passageiros do Porto de Itajaí
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017)

3.1.3. ANÁLISE DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
As principais operações portuárias no Porto Público, em 2016, corresponderam à
movimentação de contêineres, as quais ocorreram nos Berços 1 e 2 do Terminal da APM
Terminals. Atualmente, esse terminal opera 5 linhas de navios porta-contêineres, com uma de
cabotagem e duas de longo curso, das quais uma têm navios em rota com a Ásia e outra com a
Europa (DATAMAR, 2017)5.

5

Dados referentes a novembro de 2017.
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O embarque e desembarque dos contêineres ocorre por meio de portêineres,
preferencialmente, ou por guindastes MHC. Para o translado entre o pátio de armazenagem e
o cais, são utilizados Terminal Tractors e Reach Stackers.
A Figura 30 exibe de forma esquemática o fluxo operacional da carga no Porto.
Embarque

Desembarque

Figura 30- Fluxograma das operações de contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 6 mostra os indicadores operacionais obtidos no ano base de pesquisa (2016),
para os berços da APM Terminals.
Indicador

Valor

Lote médio (u/embarcação)

534

Lote máximo (u/embarcação)

2.102

Produtividade média (u/h de operação)

60,5

Tempo médio de operação (h)

8,83

Tempo inoperante médio (h)

6.06

Tempo médio de atracação (h)

14,8

Tabela 6 – Indicadores operacionais da movimentação de contêineres no Berço 2 – prioritário (2016)
Fonte: ANTAQ (2017); APM Terminals (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para a estimativa da produtividade dos berços do Porto Público foram consideradas as
produtividades observadas por equipamento informadas pela APM Terminals: dois Portêineres
de produtividade efetiva igual a 34,87 u/h cada e dois guindastes MHC que realizam 19 u/h
cada. Também foi assumido que os dois portêineres disponíveis operam com as embarcações
maiores que atracam no terminal, enquanto que os guindastes MHC são utilizados para as
embarcações menores. Com essas premissas, foi calculada a média ponderada das
produtividades, de acordo com o perfil da frota observado e projetado para os anos em
análise. Nos anos futuros a tendência é de aumentar a proporção de navios maiores e,
portanto, a produtividade cresce do valor de 60,5 u/h em 2016 para 65,6 u/h em 2060.

3.1.4. CAPACIDADE PORTUÁRIA
Para melhor compreensão do cálculo de capacidade de cais no Porto Público de
Itajaí, é importante analisar os principais parâmetros considerados para o horizonte de
planejamento. Na Tabela 7, são apresentados os valores considerados para os trechos de cais
no ano de 2016, quando os berços 3 e 4 não se encontravam em operação. A memória de
cálculo da capacidade de cais encontra-se no Apêndice 4, ao final do documento.
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Berços

Principais mercadorias
movimentadas no ano-base

In-out
(h)

Dias
disponíveis

Índice de
ocupação

APM Terminals

1e2

Contêineres

4

364

69,67%

Público

3e4

-

-

-

-

Trecho de cais

Tabela 7 – Parâmetros de cálculo para os trechos de cais do Porto de Itajaí no ano de 2016
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O tempo entre atracações sucessivas (in-out) é definido como o tempo decorrido
entre a saída de uma embarcação (desatracação) e a entrada de outra no mesmo berço
(atracação). Para fins de cálculo, conforme informado em visita técnica ao Porto, foi
considerado para o tempo in-out o total de 4 horas.
A disponibilidade de horas operacionais anuais de cada trecho de cais varia
diretamente com o regime operacional de cada terminal e, no caso do APM Terminals e dos
berços públicos, a operação pode ocorrer 24 horas por dia durante os 364 dias considerados
operacionais no ano.
O índice de ocupação do trecho de cais, quando não se aplica um modelo específico
de filas, é calculado por meio do comprimento médio das embarcações e respectivo número
de berços disponíveis. 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%. Para o caso do terminal da APM, foi definido
69,67% como índice de ocupação admissível em 2016, calculado a partir do número de berços,
o qual considera o comprimento médio do trecho de cais dos berços 1 e 2 e o comprimento
médio das embarcações. A utilização de um trecho de cais contínuo é justificada pela
possibilidade de atendimento de mais de 1 embarcação nesse trecho de cais, considerando os
equipamentos disponíveis atualmente.
Para os anos futuros, com as obras de cais já concluídas e considerando que apenas
os equipamentos disponíveis atualmente estariam em operação, foi assumido apenas um
ponto de atendimento nos berços 1 e 2, e outro ponto de atendimento no cais dos berços 3 e
4. Esse cenário, resulta em um índice de ocupação admissível de 65% em cada trecho de cais,
conforme apresentado na Tabela 8.
Berços

Principais mercadorias
movimentadas no ano-base

In-out
(h)

Dias
disponíveis

Índice de
ocupação

APM Terminals

1e2

Contêineres

4

364

65%

Público

3e4

Contêineres

4

364

65%

Trecho de cais

Tabela 8 – Parâmetros de cálculo para os trechos de cais do Porto de Itajaí a partir do ano de 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para o cálculo da capacidade de movimentação no cais foram considerados dois
períodos distintos: um primeiro momento com a operação ocorrendo apenas no trecho de cais
da APM Terminals, enquanto que em um segundo momento a operação também ocorre no
trecho de Cais Público.
Conforme as premissas e indicadores apresentados, a capacidade do Porto de Itajaí
para o ano de 2016 é de 590.000 TEU/ano. Para os outros anos em análise, levando em conta a
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operação no trecho dos berços 3 e 4, a capacidade de movimentação é de 600.000 TEU/ano
em 2020, chegando em 620.000 TEU/ano em 2060.
A capacidade de cais do Porto Público pode ser visualizada na Tabela 9, a seguir.
Ano

Capacidade (TEU/ano)

2016

590.000

2020

600.000

2025

600.000

2030

610.000

2035

610.000

2040

620.000

2045

630.000

2050

630.000

2055

630.000

2060

630.000

Tabela 9 – Capacidade de cais para o Porto Público
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com o término das obras no cais, e com a possível renovação da concessão da APM
Terminals, novos equipamentos devem ser adquiridos para a operação portuária. Portanto, foi
avaliado um cenário em que se considera a aquisição de dois novos portêineres para operação
nos berços 3 e 4. Considera-se também que os dois portêineres já existentes e os dois
guindastes MHC seriam mantidos operando nos berços 1 e 2. Dessa maneira, estaria disponível
para atracação um servidor nos berços 3 e 4, e um trecho de cais contínuo nos berços da APM
Terminals, cuja quantidade de pontos de atendimento é calculada em função do comprimento
do cais e do comprimento médio das embarcações.
Como premissa de cálculo, supõe-se que os novos portêineres adquiridos
executariam a mesma produtividade observada nos equipamentos existentes no TUP
Portonave, ou seja, 38 u/h, ao passo que a produtividade dos equipamentos já existentes se
manteria a mesma observada no cenário-base.
Considerando as expansões descritas, a partir de 2020, a capacidade de cais do Porto
de Itajaí pode ser observada na Tabela 10.
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Ano

Capacidade (TEU/ano)

2016

590.000

2020

940.000

2025

940.000

2030

950.000

2035

950.000

2040

960.000

2045

960.000

2050

960.000

2055

960.000

2060

960.000

Tabela 10 – Capacidade de cais para o Porto Público com dois novos portêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em relação à armazenagem, esta apresenta-se como um limitante na movimentação no cais do
Porto Público, devido à pequena área disponível.

Como tempo médio de estadia dos contêineres foi adotado o período de 8,25 dias,
conforme informado pela APM Terminals, obtendo-se, aproximadamente, 44 giros anuais.
Levando em conta apenas o pátio da APM Terminals, a capacidade dinâmica de armazenagem
é estimada em 264 mil TEU. Com a utilização do pátio público do Porto de Itajaí, a capacidade
dinâmica totaliza 573 mil TEU. Parte dos contêineres movimentados é armazenada nos
terminais retroportuários existentes em Itajaí, contornando o gargalo na armazenagem.
Ademais, existem projetos, como os citados na seção 3.1.2, para aumentar a capacidade
estática de armazenagem.

3.2. TERMINAIS DE USO PRIVADO
Nesta seção, são descritas a infraestrutura, análise das operações e capacidade dos
Terminais de Uso Privado que compõem o Complexo Portuário de Itajaí.

3.2.1. TUP PORTONAVE
O TUP Portonave é especializado na movimentação de contêineres, tendo movimentado
81% do total dessa carga no ano de 2016. Os principais aspectos da sua infraestrutura, operações
portuárias e a análise da sua capacidade são detalhados nas próximas seções.

3.2.1.1.Infraestrutura portuária
Essa seção apresenta a infraestrutura terrestre do TUP Portonave, em termos de
infraestrutura de acostagem e de armazenagem, equipamentos portuários de cais e retroárea
e utilidades.

66

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

Infraestrutura de Acostagem
A acostagem do TUP Portonave se constitui em um cais contínuo de 900 m paralelo aos
pátios, que proporciona ao terminal três berços de atracação de 300 m de comprimento cada. A
estrutura consiste em um cais de concreto armado, com estacas pranchas metálicas e de concreto.
Sua profundidade de projeto é de 14 m, enquanto a distância entre embarcações deve ser em média
de 15 m. Todos os berços foram implantados no ano de 2007, destinados prioritariamente à
movimentação de contêineres. A Figura 31 apresenta a localização dos berços no terminal.

Figura 31 – Berços do TUP Portonave
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Infraestrutura de Armazenagem
O TUP possui uma retroárea de aproximadamente 400 mil m² no total, podendo
operar com o empilhamento de até cinco unidades de contêineres, totalizando 30.000 TEU de
capacidade estática. Além disso, estão disponíveis 2.130 tomadas para contêineres reefers.
O terminal conta ainda com uma câmara frigorífica denominada Iceport, destinada ao
armazenamento de cargas refrigeradas. A câmara possui 12.000 m² de área, entretanto,
dispõe de uma estrutura vertical automatizada com seis transelevadores, totalizando
50.000 m², onde são acomodados por volta de 16.000 pallets.
De acordo com o informado em visita técnica, a retroárea do TUP atende à demanda atual de
movimentação e, no caso de uma demanda ainda maior, há espaço para a expansão do terminal.
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A estrutura de armazenagem do terminal está apresentada na Figura 32.

Figura 32 – Disposição das quadras de empilhamento de contêineres no TUP Portonave
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Equipamentos de Cais
Os equipamentos de cais do TUP Portonave são seis portêineres, três dos quais
foram instalados em 2008 e os demais em 2013. Na Tabela 11 são descritas suas principais
características.
Tipo

Quant.

Capacidade nominal (t)

Produtividade (u/h/equip.)

Portêiner – STS (elétrico)

6

65

37

Tabela 11 – Equipamentos de cais do TUP Portonave
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Equipamentos de Retroárea
Na Tabela 12 são apresentados os equipamentos de retroárea do TUP Portonave.
Vale salientar que os transtêineres (RTG) funcionavam todos à base de óleo diesel. Entretanto,
recentemente todos foram modificados para alimentação elétrica, por meio de cabos
distribuídos nos pátios.
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Tipo

Quant. Capacidade nominal (t)

Localização

Produtividade
(u/h/equipamento)

Spreader (STS)

9

65,0

Cais

37

RTG (elétrico)

18

50,0

Pátio

13

Spreader (RTG)

21

60,0

Pátio

13

Reach Stacker (diesel)

5

45,0

Pátio

12

Empty container handler (ECH) (diesel)

4

9,0

Pátio

19

Terminal tractor (diesel)

39

40 a 60

Cais e pátios

7

Semi-reboque

54

40 a 60

Cais e pátios

7

Empilhadeira (gás)

1

5,0

Vistoria Aduaneira

Empilhadeira (gás)

2

2,5

Vistoria Aduaneira

Transpaleteira (elétrica)

3

2,0

Vistoria Aduaneira

Transelevador (elétrico)

6

1,5

Câmara

Paleteira/Transpaleteira (elétrica)

13

2,2

Antecâmara

Empilhadeira (elétrica)

2

1,5

Antecâmara

Mini empilhadeira (elétrica)

4

1,7

Antecâmara

Empilhadeira a gás

2

3,0

Patio da Câmara

Reach Stacker (diesel)

2

45,0

Patio da Câmara

280 pallets/hora

12

Tabela 12 – Equipamentos de retroárea do TUP Portonave
Fonte: Dados fornecidos pelo TUP Portonave. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 33 ilustra alguns RTGs e portêineres do TUP Portonave.

Figura 33 – Transbordo realizado por portêineres e RTG no TUP Portonave
Fonte: Imagens obtidas por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.2.1.2.

Análise das Operações Portuárias

Atualmente, o TUP Portonave opera 11 linhas semanais de navios porta-contêineres,
sendo duas em rota com a Europa, duas com a Ásia, uma com a África, quatro com as Américas
e duas de cabotagem (DATAMAR, 2017)6.
A movimentação dos contêineres no cais ocorre por meio de portêineres. Para o
manuseio em terra são utilizados Reach Stackers e Transtêineres (RTG), enquanto que para o
transporte entre o cais e a retroárea são utilizados Terminal Tractors.
A Figura 34 exibe de forma esquemática o fluxo operacional da carga no terminal.
Desembarque

Embarque

Figura 34 – Fluxo operacional de contêineres no TUP Portonave
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Tabela 13 estão apresentados os indicadores operacionais da movimentação de
contêineres no terminal.
Indicador

Valor

Lote médio (u/embarcação)

816

Lote máximo (u/embarcação)

2.839

Produtividade média (u/h de operação)

76

Tempo médio de operação (h)

10,7

Tempo inoperante médio (h)

3

Tempo médio de atracação (h)

13,7

Tabela 13 – Indicadores operacionais no trecho de cais do TUP Portonave
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para a estimativa da produtividade foi considerada a utilização de dois portêineres
simultaneamente por embarcação. Considerando a produtividade média de cada equipamento
igual a 38 u/h, como informado pelo TUP Portonave, se obtêm uma produtividade média de
76 u/h por embarcação.

6

Dados referentes a novembro de 2017.
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3.2.1.3.

Capacidade Portuária

Para os cálculos de capacidade de cais, foi definido o trecho de cais com os
parâmetros de cálculo apresentados na Tabela 14, a seguir. A memória de cálculo da
capacidade de cais encontra-se no Apêndice 4, ao final do documento.
Trecho de cais
Portonave

Berços
1,2 e 3

Principais mercadorias
movimentadas no ano-base
Contêiner

In-out
(h)
4

Dias
disponíveis
364

Índice de
ocupação
65%

Tabela 14 – Parâmetros de cálculo TUP Portonave
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Assumindo os parâmetros e os indicadores previamente descritos, a capacidade de movimentação
do cais do TUP Portonave é de 1.390.000 TEU por ano, atingindo 1.450.000 TEU no ano de 2060,
devido ao crescimento da frota e do lote médio.

Ano

Capacidade (TEU/ano)

2016

1.390.000

2020

1.400.000

2025

1.420.000

2030

1.430.000

2035

1.440.000

2040

1.450.000

2045

1.450.000

2050

1.450.000

2055

1.450.000

2060

1.450.000

Tabela 15 - Capacidade de cais para o TUP Portonave
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Assim como foi avaliada a aquisição de novos equipamentos para a operação de
contêineres no Porto Público, foi projetado um cenário de capacidade com a aquisição de três
novos portêineres pelo TUP Portonave. Nesse cenário, considerando o total de 9 portêineres
disponíveis, é possível realizar a operação com três equipamentos por embarcação,
simultaneamente nos três berços. Desse modo, o terminal alcançaria a produtividade de
115 u/h por embarcação. A Tabela 16, apresenta a capacidade de cais do terminal,
considerando as melhorias operacionais descritas a partir de 2020.
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Ano

Capacidade (TEU/ano)

2016

1.390.000

2020

1.770.000

2025

1.790.000

2030

1.820.000

2035

1.830.000

2040

1.840.000

2045

1.850.000

2050

1.850.000

2055

1.850.000

2060

1.850.000

Tabela 16 – Capacidade de cais para o TUP Portonave com três novos portêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com o TUP Portonave, a retroárea do terminal tem capacidade dinâmica
de armazenagem de 1,2 milhão de TEU anuais. Considera-se o tempo médio de estadia dos
contêineres como 6,2 dias, levando em conta um fator de pico de 15%, capacidade de
armazenagem estática de 30.000 TEU e fator de eficiência do pátio de 80%. Sendo assim, a
capacidade de pátio está estruturada para receber a demanda de operações do cais. Assim
como no Porto Público, parte dos contêineres movimentados pode ser armazenada em
terminais retroportuários.

3.2.2. TUP BRASKARNE
Nas subseções a seguir são descritas a infraestrutura e as operações portuárias do TUP
Braskarne, e posteriormente, é realizada a análise da capacidade de movimentação do terminal.

3.2.2.1.Infraestrutura Portuária
A descrição da infraestrutura portuária do TUP Braskarne contempla as informações
quanto à acostagem, armazenagem e equipamentos portuários.

Infraestrutura de Acostagem
O TUP Braskarne dispõe de um píer corrido de 150 m de comprimento e 9 m de
largura, utilizado como plataforma de acostagem. Essa estrutura encontra-se paralela ao cais
antigo, o qual é utilizado para a amarração, conforme pode ser observado na Figura 35. Dessa
maneira, é possível realizar a atracação de um navio com 190 m de extensão, 33 m de boca e
calado de 9,5 m. Atualmente, a estrutura movimenta carga geral frigorificada, como carnes, e
possui perspectiva de futuramente realizar desembarque de granel.
A Tabela 17 resume as principais características da infraestrutura de acostagem
do terminal.
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Berço

Ano de construção

Comprimento (m)

Calado máximo recomendado (m)

Carga movimentada

1

1997

150

9,5

Carga geral

Tabela 17 – Infraestrutura de acostagem do TUP Braskarne
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Infraestrutura de Armazenagem
O terminal conta com armazéns e pátios para a armazenagem de carga, estando
todas essas estruturas localizadas em área alfandegada, conforme a Figura 35, a seguir.

Figura 35 – Infraestrutura de armazenagem do TUP Braskarne
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O terminal apresenta um pátio de 8.611 m² para a armazenagem de carga geral, tendo
capacidade para até 20.000 t. Ademais, também existe uma área de pátio para contêineres, que
conta com uma área de 11.051 m², onde podem ser armazenados 1.100 TEU simultaneamente. Para
a operação com carga frigorificada, são disponibilizadas 300 tomadas para contêineres reefers.
Além da área de pátio, também estão à disposição dois armazéns cobertos, que
totalizam aproximadamente 5.000 t de capacidade. O Armazém 1 possui área de 3.010 m²
enquanto o Armazém 2 possui 2.761 m². Estes armazéns funcionam como suporte ao pátio de
contêineres, realizando o desembaraço aduaneiro. Ambas as estruturas possuem paredes e
tetos de Isopainel, com o piso de cimento industrial. O Armazém 2 possui com duas docas para
carga e descarga, enquanto o Armazém 1 dispõe de três docas de carga e descarga, além de
duas docas climatizadas que possibilitam a inspeção de mercadorias refrigeradas.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

73

PLANO MESTRE

Equipamentos de Retroárea
No TUP Braskarne as operações são realizadas por meio de guindastes de bordo. O
terminal não possui, portanto, equipamentos de cais, apenas equipamentos de retroárea que
auxiliam nas operações realizadas, os quais estão descritos na Tabela 18.
Tipo

Quant.

Capacidade nominal (t)

Carga operada

Reach Stacker a diesel

2

45

Contêineres

Reach Truck à diesel

1

16

Carga geral

Empilhadeira Retrátil

1

1,6

Carga geral

Empilhadeira elétrica contrabalanceada

4

1,75

Carga geral

Empilhadeira contrabalanceada a GLP

3

3

Carga geral

Transpaleteira elétrica

3

2,72

Carga geral

Transpaleteira elétrica

4

2,2

Carga geral

Tabela 18 – Equipamentos portuários de retroárea do TUP Braskarne
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Utilidades
O terminal oferece o serviço de coleta de resíduos das embarcações atracadas. Nesse
sentido, é realizada a coleta de lixo reciclável e não reciclável, óleo residual e esgoto sanitário.

3.2.2.2.

Análise das Operações Portuárias

Foi definido, para os cálculos de capacidade de cais, o trecho de cais com os
parâmetros de cálculo apresentados na Tabela 19, a seguir.
Trecho de cais
Braskarne

Berços
Berço A

Principais mercadorias
movimentadas no ano-base
Carnes e miudezas

In-out (h)
3

Dias
disponíveis
364

Índice de
ocupação
70%

Tabela 19 – Parâmetros de Cálculo TUP Braskarne
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A seguir serão apresentados os fluxos e os indicadores operacionais das
movimentações no terminal.

Carnes e miudezas
Em 2016, no TUP Braskarne, ocorreu a movimentação de carnes e outras miudezas
como carga geral, no sentido de exportação.
Essa carga é frigorificada, permanecendo armazenada no pátio de contêineres sobre
pallets dentro de contêineres reefers. A mercadoria é então retirada por empilhadeiras e
transportada até o píer. As empilhadeiras circulam entre o pátio e o píer formando um carrossel,
no sentido horário. Finalmente, a carga paletizada é embarcada por meio de guindastes de bordo.
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O fluxo operacional é exemplificado de forma esquemática na Figura 36.

Figura 36 – Fluxograma da operação de desembarque de carnes e miudezas
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Tabela 20 mostra os indicadores operacionais do desembarque de congelados.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

6.435

Lote máximo (t/embarcação)

9.990

Produtividade média (t/h de operação)

47

Tempo médio de operação (h)

141

Tempo inoperante médio (h)

4,11

Tempo médio de atracação (h)

145

Tabela 20 – Indicadores operacionais no trecho de cais do TUP Braskarne (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.2.2.3.

Capacidade Portuária

De acordo com os indicadores e premissas apresentados, a capacidade de cais do TUP Braskarne,
para a movimentação de carnes e congelados, é de 273 mil toneladas anuais. Essa capacidade se
mantém para todo o horizonte de planejamento, uma vez que não estão previstas alterações na
infraestrutura e nas cargas movimentadas pelo terminal no cenário tendencial.

Considerando que a carga permanece armazenada em contêineres reefers, a capacidade
estática de armazenagem do terminal chega a 30 mil toneladas, segundo informado em visita
técnica. Foi constatado também que é possível realizar até 4 giros por mês, resultando em uma
capacidade dinâmica de armazenagem da ordem de 1,4 milhão de toneladas anuais, valor que
supera a demanda projetada para o terminal durante o horizonte de análise.
Além disso, é possível realizar o embarque direto, sem utilizar os pátios de armazenagem
do terminal, o que atualmente não ocorre devido à baixa demanda. Portanto, pode-se considerar
que a capacidade de armazenagem não será um limitante na operação do TUP. A memória de
cálculo da capacidade de cais encontra-se no Apêndice 4, ao final do documento.
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3.2.3. TERMINAL BARRA DO RIO
O Terminal Barra do Rio teve a primeira fase de sua construção concluída em 2013,
sendo que ainda existem outras obras de expansão a serem realizadas na segunda fase do
projeto. Sua infraestrutura, operações portuárias e capacidade serão discutidas a seguir.

3.2.3.1.

Infraestrutura Portuária

Nos parágrafos a seguir será detalhada a infraestrutura portuária do TUP Barra do Rio, no
que diz respeito a sua infraestrutura de acostagem, armazenagem, equipamentos e utilidades.

Infraestrutura de Acostagem
O terminal conta com um trecho de cais já em operação, e um segundo ainda em
fase de construção, com previsão para iniciar suas operações em 2020. Ambos terão 220 m de
extensão e 15,5 m de largura. A profundidade atual é de 8,5 m e o calado operacional de
7,5 m, entretanto, há perspectivas para aumentar o calado para 10 m até o final de 2017.
Uma vez realizada a dragagem, de acordo com informações obtidas em visita técnica,
há a possibilidade de o terminal realizar outras operações, como a importação de fertilizantes
e exportação de grãos. A Figura 37 apresenta a localização dos berços do TUP.

Figura 37 - Berços do Terminal Barra do Rio
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Infraestrutura de Armazenagem
Para realizar a operação, o terminal conta com um pátio de contêineres, capaz de
armazenar 4.050 TEU em 45.415 m² de área. Este espaço é pavimentado com pavers,
suportando cargas de 12 t/m².
Além do pátio, o terminal dispõe de um armazém de carga seca com
aproximadamente 6.500 m² e capacidade estática de 12 mil toneladas. Considerando o tempo
médio de estadia de 12 dias, conforme informado pelo TUP, a capacidade dinâmica de
armazenagem é de 364 mil toneladas/ano.
De acordo com informações obtidas em visita, existem diversos armazéns em áreas
externas ao terminal, que podem ser utilizados para a operação. Além disso, caso venha a
ocorrer a operação com granel sólido, há a possibilidade de construção de silos, com
investimento dos interessados na movimentação.

Equipamentos de Cais
No cais do Terminal Barra do Rio é utilizado um guindaste MHC fabricado pelo Grupo
Liebherr, conforme apresentado na Tabela 21, utilizado para operar todos os tipos de carga do
Terminal. Além deste, guindastes de bordo também podem ser utilizados nas operações de cais.
Tipo

Quant.

Capacidade nominal (t)

Fabricante

Produtividade (u/h)

MHC

1

140

Liebherr

40

Tabela 21 – Equipamentos de cais do Terminal Barra do Rio
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Equipamentos de Retroárea
Na retroárea, auxiliam na operação empilhadeiras da fabricante Linde Material
Handling, sendo uma de pequeno e outra de médio porte, com capacidades nominais de 5 e
7 toneladas, respectivamente. Além disso, o TUP possui um Reach Stacker Kone Cranes de
capacidade nominal de 45 t. Por ser uma instalação construída recentemente, todos os
equipamentos são novos.
A Tabela 22 apresenta os equipamentos de retroárea do terminal.
Tipo

Quant.

Capacidade
nominal (t)

Fabricante

Empilhadeira – pequeno porte

1

5

Linde Material Handling

Empilhadeira – grande porte

1

7

Linde Material Handling

Reach Stacker

1

45

Kone Cranes

Tabela 22 – Equipamentos de retroárea do Terminal Barra do Rio
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 38 - Equipamentos de Retroárea do Terminal Barra do Rio
Fonte: Imagem obtida por meio da aplicação de questionário on-line

3.2.3.2.

Análise das Operações Portuárias

O Terminal Barra do Rio atuou, em 2016, principalmente como um terminal
retroportuário, tendo apresentado apenas um pequeno volume de cargas movimentadas
nesse ano. Entretanto, tendo em vista a infraestrutura disponível, pode-se assumir que as
cargas serão movimentadas com o auxílio do guindaste MHC disponível e de guindastes de
bordo, sendo as cargas armazenadas tanto no armazém, como no pátio do terminal, por meio
das empilhadeiras.
A utilização do reach stacker é justificada pela característica da sua atuação como
terminal retroportuário, realizando a movimentação de contêineres entre os caminhões que
acessam o terminal e o pátio.

3.2.3.3.

Capacidade Portuária

De acordo com estimativa do Terminal Barra do Rio, o terminal é capaz de
movimentar 600 mil toneladas de carga geral por ano.
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3.2.4. TUP TROCADEIRO
Atualmente o TUP Trocadeiro não está realizando operações portuárias, e sim
retroportuárias. Desse modo, não será realizada análise de suas operações e capacidade. Já a
infraestrutura portuária do TUP é descrita na seção a seguir.

3.2.4.1.

Infraestrutura de Acostagem

O terminal possui um píer discreto denominado Cais Líquidos, construído em 2006, que
consiste em uma plataforma de operações de 24 m de comprimento e 24 m de largura, com
capacidade de carga de 5 t/m², e em três dolfins de amarração e atracação. Sua profundidade atual é
de 10,5 m com calado máximo autorizado de 8,4 metros, podendo atracar navios de até 180 m de
LOA (do inglês – Length Overall). A Figura 39 ilustra essa estrutura.

Figura 39 - Infraestrutura de acostagem do TUP Trocadeiro
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.2.4.2.

Infraestrutura de Armazenagem

O Terminal possui um armazém de 1.500 m² de área, com capacidade estática de
aproximadamente 6.500 t. Há também um pátio de 12.000 m² de área, capaz de armazenar
até 600 TEU. Por fim, o TUP possui, ainda, 21 tanques destinados à operação de granéis
líquidos químicos, que totalizam 3.750 m³ de capacidade estática.
De acordo com o TUP, todas as instalações de armazenagem estão em bom estado
de conservação, porém não são alfandegadas. A Figura 40, apresenta as estruturas de
armazenagem do TUP Trocadeiro.

Figura 40 – Armazenagem do TUP Trocadeiro
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.2.4.3.

Equipamentos Portuários

No momento da elaboração deste diagnóstico, o Terminal não apresentava
equipamentos portuários, pela pausa nas suas atividades. Entretanto, destaca-se a existência
de quatro dutos construídos em 2010, de quatro polegadas cada.
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3.2.5. TUP POLY TERMINAIS
Nas subseções a seguir são descritas a infraestrutura e as operações portuárias, e
posteriormente, é realizada a análise da capacidade de movimentação do TUP Poly Terminais.
A Figura 41, apresenta a infraestrutura portuária do Terminal.

Figura 41 – TUP Poly Terminais
Fonte: Poly Terminais (2017a)

3.2.5.1.

Infraestrutura Portuária

A descrição da infraestrutura portuária do TUP Poly Terminais contempla as
informações quanto à acostagem, armazenagem e equipamentos portuários.

Infraestrutura de Acostagem
O TUP Poly Terminais possui um píer de atracação de 150 m de extensão e 20 m de
largura. A estrutura foi construída em 2014 em concreto armado, com capacidade de carga de
17 tf/m² e calado máximo autorizado de 8,5 m. A Figura 42 ilustra essa estrutura.
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Figura 42 - Cais de atracação do TUP Poly Terminais
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Infraestrutura de Armazenagem
A infraestrutura de armazenagem do terminal é composta por tanques, armazéns e
um pátio, indicados na Figura 43.
Os armazéns totalizam aproximadamente 20.000 m² de área e 26.000 posições portapallets, possuindo diferentes finalidades: o Armazém 1 é destinado a cargas de exportação; o 2
e o 4 para cargas de importação; e o 3 opera como entreposto aduaneiro. Segundo o TUP Poly
Terminais, essas estruturas encontram-se em bom estado de conservação.
O terminal possui um pátio para contêineres de 66.570 m² e capacidade de 5.000
TEU, pavimentado com pavers intertravados. Além disso, o terminal possui dois tanques de
igual capacidade para granel líquido, cada um com 4.000 m³ de volume.
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Figura 43 – Armazenagem do TUP Poly Terminais
Fonte: Poly Terminais (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Equipamentos de retroárea
Todas as operações no cais do terminal ocorrem através de equipamentos de bordo,
de modo que o TUP apresenta apenas equipamentos de retroárea.
Estes equipamentos são, em sua maioria, novos, e estão discriminados na Tabela 23.
Já a Figura 44 apresenta as empilhadeiras e um dos reach stackers do terminal.
Tipo
Reach Stacker
Empilhadeira GPL
Empilhadeira Retrátil

Quant.
5
3
4

Capacidade nominal
45 t
2,5 t
2t
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Local de operação
Pátio
Armazém
Armazém

Carga operada
Contêineres
Carga geral
Carga geral
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Tipo
Empilhadeira a Combustão
Transpaleteira
Dutovia
Scanner

Quant.
1
6
1
1

Capacidade nominal
18 t
2t
350 m³/h
10 u/h

Local de operação
Armazém/Pátio
Armazém
Tanques-Berço
Pátio

Carga operada
Carga Geral
Carga Geral
Granel Líquido
Contêineres

Tabela 23 - Equipamentos de retroárea do TUP Poly Terminais
Fonte: Dados obtidos através da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 44 – Equipamentos do TUP Poly Terminais
Fonte: TUP Poly Terminais (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.2.5.2.

Análise das Operações Portuárias

A soda cáustica foi movimentada no sentido de desembarque, tanto por navegação
de longo curso, como cabotagem.
A carga é transportada através dos dutos, que a levam do berço até os tanques de
armazenagem, localizados dentro da área não alfandegada do terminal. A Figura 45, ilustra de
maneira esquemática a operação de desembarque da soda cáustica.

Figura 45 - Fluxograma das operações de soda cáustica
Fonte: Dados obtidos através da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

A Tabela 24 relaciona os indicadores operacionais da movimentação de soda cáustica
no período analisado.
Indicador

Valor

Lote médio (t/embarcação)

6.101

Lote máximo (t/embarcação)

6.291

Produtividade média (t/h de operação)

291,93

Tempo médio de operação (h)

20,97

Tempo inoperante médio (h)

19,2

Tempo médio de atracação (h)

40,17

Tabela 24 – Indicadores operacionais do desembarque de soda cáustica no berço do TUP Poly Terminais (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Ressalta-se que no ano de 2017 ocorreram mais atracações e maior movimentação
de soda cáustica no TUP Poly Terminais em relação a 2016. Portanto, para uma maior precisão
nas análises dos indicadores operacionais, foi utilizada uma amostra da base de dados da
ANTAQ que vai de agosto de 2016 até julho de 2017.

3.2.5.3.

Capacidade Portuária

Foi definido, para os cálculos de capacidade de cais, o trecho de cais com os
seguintes parâmetros, apresentados na Tabela 25. A memória de cálculo da capacidade de cais
encontra-se no Apêndice 4, ao final do documento.
Trecho de cais
Poly

Berços
Berço 1

Principais mercadorias
movimentadas no ano-base
Soda cáustica

In-out (h) Funcionamento
6

8:00 até 00:00

Índice de
ocupação
65%

Tabela 25 – Parâmetros de cálculo TUP Poly Terminais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Assumindo os indicadores e parâmetros de cálculo apresentados, a capacidade de movimentação
de soda cáustica no cais do TUP Poly Terminais é de 500 mil toneladas/ano. Esse valor se mantém
para todo o horizonte de planejamento, considerando que não ocorrerão mudanças na
infraestrutura e no perfil de movimentação portuária.

O tempo médio de estadia da soda cáustica nos tanques de armazenagem varia de
30 a 45 dias, segundo informações fornecidas pelos representantes do terminal. Considerando
a capacidade estática de 8 mil toneladas e o tempo de estadia de 30 dias, ou seja, um maior
número de giros por ano, a capacidade é de 97.000 toneladas/ano.
Pode-se concluir, portanto, que se utilizada toda a capacidade de movimentação de cais, a
armazenagem pode se configurar como gargalo na movimentação do TUP Poly Terminais.
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3.2.6. TUP TEPORTI
No TUP Teporti são movimentados produtos siderúrgicos e outras cargas gerais. Nas
subseções a seguir são descritas a infraestrutura e as operações portuárias, e posteriormente,
é realizada a análise da capacidade de movimentação do terminal.
A Figura 46 ilustra as instalações do TUP Teporti.

Figura 46 – TUP Teporti
Fonte: Teporti ([201-]b)

3.2.6.1.

Infraestrutura Portuária

A infraestrutura terrestre do TUP Teporti é detalhada a seguir, considerando a
acostagem, armazenagem e equipamentos portuários.

Infraestrutura de Acostagem
O TUP possui um cais de atracação construído em 2007 com 150 m de comprimento e 9 m
de largura. Considerando que a amarração dos navios é realizada em uma área de apoio, fora do cais
de atracação, o terminal pode receber navios de até 180 m de comprimento, com perspectivas de
atender navios de 240 m futuramente. O berço possui 8,8 m de profundidade e calado operacional
de 8 m. Sua estrutura é composta por uma cortina de estacas pranchas metálicas, sobrepostas por
um tabuleiro de concreto. Além disso, possui sete cabeços de amarração, fabricados em ferro
fundido e com capacidade de 80 t, conforme apresentado na Figura 47.
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Figura 47 – Cais do TUP Teporti
Fonte: Teporti ([201-]b)

Infraestrutura de Armazenagem
Em termos de armazenagem, o TUP Teporti dispõe de armazéns e pátios, que se
encontram tanto diretamente em frente ao cais, como em uma área extensa mais afastada das
operações portuárias.
Na parte mais próxima ao cais estão localizados dois armazéns: o Armazém 1 com
3.000m² e o Armazém 2 com 3.356 m². Ambos foram construídos com estrutura de concreto
pré-moldado e tijolos, tendo piso pavimentado em paralelepípedos. A capacidade estática é de
8 mil toneladas cada.
Entre o cais e os armazéns está o pátio de contêineres, também pavimentado em
paralelepípedos, com uma área de 49.160 m². Esse pátio possui capacidade de armazenar
4.744 TEU divididos em nove praças, com o espaço entre elas dedicados à circulação interna. A
Figura 48, indica a localização dessas estruturas no terminal.
A área extensa e mais afastada do cais possui aproximadamente 1,3 milhão de m², é totalmente
alfandegada, e abriga o complexo industrial privado (TEPORTI, [201-]a).
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Figura 48 - Armazenagem do TUP Teporti
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 49 ilustra a localização da retroárea mais afastada do TUP Teporti.

Figura 49 – Retroárea do TUP Teporti
Fonte: Teporti ([201-]a)
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Equipamentos de Cais
O TUP Teporti possui como equipamento para as operações de cais um guindaste
sobre rodas MHC Fantuzzi MHC 200, instalado no ano de 2011.
Tipo

Quant.

Capacidade nominal (t)

Carga operada

MHC

1

100

Carga geral

Tabela 26 – Equipamento de cais do TUP Teporti
Fonte: Dados obtidos por meio de aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Equipamentos de Retroárea
Na retroárea estão disponíveis empilhadeiras e Reach Stackers, que fazem o
translado das cargas. Estes equipamentos seguem detalhados na Tabela 27.
Tipo

Quant.

Capacidade nominal (t)

Carga operada

Reach Stacker

5

45

Contêineres

Empilhadeira

3

16

Contêineres

Empilhadeira

1

4

Carga geral

Empilhadeira

2

3

Carga geral

Empilhadeira

2

2,5

Carga geral

Tabela 27 – Equipamentos de retroárea do TUP Teporti
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração/UFSC (2017)

3.2.6.2.

Análise das Operações portuárias

A seguir estão descritas as operações de cargas gerais e de produtos siderúrgicos no
TUP Teporti, com relação aos equipamentos utilizados e fluxos operacionais.

Outras cargas gerais
O grupo de outras cargas gerais é movimentado no TUP Teporti predominantemente
no sentido de embarque, de longo curso e de cabotagem. As mercadorias são armazenadas
nos armazéns do terminal, de onde são transportadas com o auxílio de empilhadeiras até o
pátio, e de lá para o cais. A carga é então embarcada por meio do guindaste MHC. A Figura 50
ilustra o fluxo operacional para as outras cargas gerais no TUP Teporti, sendo que para a
operação de desembarque o fluxo operacional utiliza os mesmos equipamentos, porém em
ordem inversa.
Embarque

Desembarque

Figura 50 – Fluxos operacionais da movimentação de outras cargas gerais no TUP Teporti
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Produtos siderúrgicos
A movimentação de produtos siderúrgicos no TUP Teporti ocorre no sentido de
embarque e desembarque, em navegação de longo curso. A operação ocorre da mesma forma
que a de outras cargas gerais, com o auxílio das empilhadeiras e do guindaste MHC, conforme
apresentado na Figura 50.

3.2.6.3. Capacidade Portuária
Para o referido estudo, foi considerada a capacidade portuária declarada pelo
terminal durante a visita técnica às instalações portuárias. O valor estimado é de 630 mil
toneladas de capacidade anual de movimentação, levando em conta a premissa que o terminal
continuaria a movimentar predominantemente produtos siderúrgicos e outras cargas gerais.

3.3. CAPACIDADE DO COMPLEXO PORTUÁRIO
Para compreender a situação futura do Complexo Portuário de Itajaí, é necessária a
comparação entre a demanda projetada para as cargas com a capacidade de movimentação. A
memória de cálculo da capacidade de cais encontra-se no Apêndice 4, ao final do documento.

Contêineres
Com relação a movimentação de contêineres, a relação entre a demanda e
capacidade de movimentação no cais pode ser visualizada no Gráfico 5.

Gráfico 5 – Demanda vs. Capacidade de contêineres no Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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É possível observar que a
partir de 2045 espera-se um
déficit na movimentação de
contêineres. Isso se deve
principalmente a limitações
de equipamentos de cais,
sendo possível contornar tal
diferença com a aquisição
de equipamentos mais
produtivos.

Além do déficit na capacidade de movimentação
no cais, pode-se apontar a infraestrutura de armazenagem
como limitante das operações. A capacidade dinâmica total
do Complexo é de 1.770.000 TEU, valor superado pela
demanda projetada para 2035, chegando a 1.200.000 TEU
de déficit em 2060. Tanto o Porto Público como o TUP
Portonave utilizam terminais retroportuários para auxiliar na
armazenagem de contêineres, entretanto, com o aumento
da demanda há, a necessidade de expansão da retroárea,
como previsto pelo Porto Público no projeto descrito na
seção 3.1.2.

O Gráfico 6 apresenta a comparação entre a demanda e capacidade da
movimentação de contêineres do Complexo Portuário de Itajaí considerando a aquisição de
dois portêineres no Porto Público e outros três no TUP Portonave.

Gráfico 6 – Demanda vs. Capacidade de contêineres no Complexo Portuário de Itajaí, com aquisição de
novos portêineres.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Como pode ser observado, com a aquisição de novos equipamentos, a capacidade operacional de cais do
Complexo Portuário de Itajaí torna-se suficiente para atender à projeção de demanda tendencial até o
horizonte próximo a 2060. É importante ressaltar que essas melhorias se fazem coerentes caso as ampliações
de capacidade estática dos terminais sejam realizadas, tendo em vista que os pátios de armazenagem se
caracterizam, também, como elos limitantes das movimentações de contêineres no Complexo.

Produtos siderúrgicos e outras cargas gerais
A relação entre a demanda e capacidade de produtos siderúrgicos e outras cargas
gerais para o Complexo Portuário, pode ser observada no Gráfico 7.
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Gráfico 7 – Demanda vs. Capacidade de produtos siderúrgicos e outras cargas gerais no Complexo
Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A análise dos resultados obtidos indica que não é previsto déficit de capacidade de
cais para estas cargas no Complexo Portuário de Itajaí quando comparada à demanda
projetada para o horizonte de planejamento.
Ademais, a capacidade de armazenagem dinâmica total do Complexo é estimada em
750 mil toneladas/ano, valor também superior à demanda projetada para produtos
siderúrgicos e outras cargas gerais.

Soda Cáustica
A análise entre a demanda e capacidade de soda cáustica para o Complexo Portuário
pode ser observada no Gráfico 8.

Gráfico 8 – Demanda vs. Capacidade de soda cáustica no Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Conforme apresentado, não se identifica déficit de capacidade de cais para a
operação de soda cáustica no Complexo Portuário de Itajaí, sendo que atualmente essa
movimentação é realizada exclusivamente pelo TUP Poly terminais.
Em relação à capacidade de armazenagem, de 97 mil toneladas/ano, esta também
não deve apresentar déficit, visto que este valor é superior à demanda projetada de soda
cáustica para o Complexo.

Carnes e miudezas
A análise entre a demanda e capacidade de carnes e miudezas para o Complexo
Portuário, pode ser observada no Gráfico 9.

Gráfico 9 – Demanda vs. Capacidade de carnes e miudezas no Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Como observado para as demais cargas, não está previsto déficit de capacidade de
cais e armazenagem para a movimentação de carnes e miudezas no Complexo.
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4. ACESSO AQUAVIÁRIO
O Complexo Portuário de Itajaí está localizado nas cidades de Itajaí e Navegantes, ao
longo do Rio Itajaí-Açú, o qual se constitui como o acesso aquaviário ao Porto Público e aos
TUPs que compõem o Complexo.
Este capítulo teve como base para sua elaboração as seguintes publicações: Portarias
da Superintendência dos Portos de Itajaí (BRASIL, 2014a, 2016d); Normas e Procedimentos da
Capitania dos Portos de Santa Catarina (NPCP-SC) (BRASIL, 2016a); Roteiro elaborado pela
Marinha para a Costa Sul (BRASIL, 2016b) e demais referências citadas.

4.1. ANÁLISE DO ACESSO AQUAVIÁRIO
A análise do acesso aquaviário compreende um diagnóstico das características físicas
do canal de acesso ao Complexo Portuário de Itajaí, bem como as principais regras referentes
ao acesso aquaviário, operações de atracação, manobras e demais aspectos operacionais do
canal. Assim, esta seção é dividida em seis partes, sendo elas: canal de acesso, bacia de
evolução, fundeadouros, sistemas de controle de tráfego de navios, disponibilidade de práticos
e rebocadores e estudos e projetos.

4.1.1. CANAL DE ACESSO
Esta subseção apresenta a descrição do canal de acesso marítimo ao Complexo
Portuário de Itajaí, com informações obtidas na NPCP-SC (BRASIL, 2016), no Roteiro da
Marinha para a Costa Sul (BRASIL, 2016a), nas Cartas Náuticas nº 1841 (BRASIL, 2016c) e a
partir de informações fornecidas pela Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC).
Para fins de análise, essa descrição está dividida em quatro trechos, denominados
Trecho I, Trecho II, Trecho III e Trecho IV. A Figura 51 apresenta a configuração do canal de
acesso e a localização das instalações portuárias do Complexo Portuário de Itajaí.
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Figura 51 – Acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017) e Marine Traffic (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 28 apresenta as principais características de cada trecho do canal de acesso
aos terminais do Complexo Portuário de Itajaí.
Trecho

Delimitação

Extensão (km)

Largura
mínima (m)

Profundidade mínima
(m)

Trecho I

Alinhamento das boias
1 e 2 até Farolete nº 10
Farolete nº 10 até TUP
Braskarne
TUP Braskarne até TUP
Trocadeiro
TUP Trocadeiro até TUP
Teporti

4,2

160

14,5

3,3

130

14

8

200

10

13

60

8,8

Trecho II
Trecho III
Trecho IV

Tabela 28 – Características do canal de acesso ao Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O tráfego ao longo do canal de acesso ao Complexo Portuário de Itajaí limita-se a
uma velocidade máxima permitida de 7 nós (BRASIL, 2016c). É considerado obrigatório o uso
de rebocadores e da praticagem, desde o ponto de embarque do prático até a atracação no
terminal de destino.
Ultrapassagens e cruzamentos não são permitidos ao longo do canal, sendo este classificado como
monovia. Já o tráfego noturno é permitido, porém apresenta restrições sobre as dimensões das
embarcações (BRASIL,2016).

As operações noturnas no canal de acesso até o TUP Braskarne permitem navios com um
comprimento inferior ou igual a 265 metros e boca máxima de 33 metros. Já em relação aos
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terminais localizados a montante do TUP Braskarne, estão autorizadas a navegar no período noturno
apenas embarcações com comprimento menor ou igual a 85 metros e boca de até 18 metros.
Quanto à Folga Abaixo da Quilha (FAQ), ressalta-se que esta é calculada em relação ao
calado da embarcação, exceto para as embarcações que demandam ao TUP Trocadeiro. As demais
restrições operacionais sobre as dimensões das embarcações que são vigentes no canal de acesso ao
Complexo Portuário de Itajaí, referem-se à intensidade da corrente de maré, a intensidade dos
ventos e a altura das ondas, as quais estão apresentadas no Apêndice 5.
Por fim, destaca-se que no canal de acesso interno do Complexo somente é
permitido o tráfego de embarcações com boca superior a 43 metros quando não houver
embarcações atracadas no Píer Turístico. Para entrada e saída da Barra é necessário ter
visibilidade de no mínimo 0,5 milhas náuticas (BRASIL, 2016).

4.1.2. BACIAS DE EVOLUÇÃO
As bacias de evolução são áreas onde as embarcações realizam as manobras de giros
necessárias para a atracação ou desatracação, respeitando as normas e restrições impostas
sobre essas localidades.
No Complexo Portuário de Itajaí existem cinco bacias de evolução, sendo quatro de
uso privativo, e em nenhuma delas são permitidas manobras simultâneas (BRASIL, 2016). A
bacia de evolução localizada entre os cais do Porto de Itajaí e o cais do TUP Portonave é a
maior de todas, com 400 metros de largura e 1.100 metros de comprimento, permitindo
embarcações com até 306 metros de comprimento em período diurno e 265 metros em
período noturno.
Segundo a NPCP-SC (BRASIL, 2016), para realizar as manobras é necessário ter uma
FAQ maior ou igual a:
» 14% sobre o calado do navio, para embarcações com comprimento de até 306 metros e
boca entre 43 e 48,5 metros, em período diurno;
» 10 % sobre o calado do navio, para embarcações com comprimento entre 250 e
287 metros e boca de até 41 metros, em período noturno; e
» 0,6 metros para as demais embarcações.

Segundo informações obtidas durante vista técnica, o tempo médio de entrada
nesses terminais é de 90 minutos e o tempo de saída de 50 minutos, sendo necessários
30 minutos para a manobra de giro.
No Porto Público, quando a corrente permite, o bordo preferencial para atracação é
estibordo, caso contrário, é feita a atracação de bombordo. No TUP Portonave o bordo
preferencial de atracação é bombordo, ou seja, o giro é feito antes da atracação no terminal e
após a atracação no Porto Público.
A Tabela 29 apresenta as características das quatro bacias de evolução de uso
privativo, do Complexo Portuário de Itajaí.
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Localização

Formato

TUP Braskarne

Retangular

Terminal Barra
do Rio
TUP Poly
Terminais
TUP Teporti

Dimensões ou diâmetro (m)
Maior lado

Menor lado

Comprimento do
maior navio (m)

FAQ (m)

300

155

-

0,6

Circular

200

-

0,6

Circular

300

147

0,6

Circular

170

-

0,6

Tabela 29 – Características das bacias de evolução de uso privativo do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As bacias de evolução do Complexo Portuário de Itajaí são apresentadas na Figura 52.

Figura 52 – Bacias de evolução do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme as dimensões das embarcações, é definido pela NPCP-SC (BRASIL, 2016)
o número necessário de rebocadores para a realização das manobras de giro. As restrições
quanto ao uso de rebocadores nas bacias de evolução do Complexo Portuário de Itajaí são
descritas na Tabela 30.
Localização

Porto de Itajaí e TUP
Portonave

98

Período
do dia

Comprimento (m)

Boca (m)

Número de rebocadores

Diurno

Até 250

Até 40

Mínimo 2, sendo 1 azimutal

Diurno

250 até 294

Até 41

Mínimo 2 sem giro e 3 com
giro (azimutal)

Diurno

280 até 306

Até 48,5

Mínimo 4 (azimutal)

Noturno

Até 250

Até 41

Mínimo 2 (azimutal)

Noturno

250 até 265

Até 41

Mínimo 2 sem giro e 3 com
giro (azimutal)
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Localização

TUP Trocadeiro
TUP Braskarne

TUP Teporti

Período
do dia

Comprimento (m)

Boca (m)

Noturno

265 até 280

Até 41

Mínimo 4 (azimutal)

Diurno

Até 150

Até 23

Mínimo 2, sendo 1 azimutal

Diurno

Até 176

Até 33

Mínimo 2, sendo 1 azimutal

Diurno

Até 190

Até 33

Mínimo 2

Diurno

Até 153

Até 24

Mínimo 2 (azimutal)

Diurno

153 até 200

Até 32

Mínimo 3 (azimutal)

Número de rebocadores

Tabela 30 – Número de rebocadores necessários para a realização das manobras nas bacias de evolução
do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Brasil (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na bacia de evolução localizada em frente ao Porto de Itajaí é necessário ter uma
folga mínima de 90 metros entre os obstáculos para a realização das manobras de giro, de
modo que a soma do comprimento total do navio (LOA, do inglês, length overall) que está
sendo manobrado e a dimensão da boca do navio atracado na margem oposta não pode
exceder 310 metros. Dessa forma, embarcações com LOA superior a 282 metros necessitam
que os berços 1 e 2 do Porto de Itajaí e do TUP Portonave estejam livres de quaisquer
embarcações atracadas para a realização de manobras de giro (BRASIL, 2016).
Em relação à navegação em período noturno, as embarcações com LOA superior a
280 metros não são autorizadas a realizar manobras de giro, sendo autorizada somente a
movimentação até o terminal de destino (BRASIL, 2016).

4.1.3. FUNDEADOUROS
A análise dos fundeadouros do Complexo Portuário de Itajaí tem como base
informações retiradas da NPCP-SC (BRASIL, 2016), da Resolução nº 07 da Superintendência do
Porto de Itajaí (BRASIL, 2014), da Carta Náutica nº 1841 (BRASIL, 2016b), do Roteiro da
Marinha para Costa Sul (BRASIL, 2016a) e de informações obtidas por aplicação de
questionário on-line. A Figura 53 apresenta a localização dos fundeadouros do Complexo
Portuário de Itajaí.
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Figura 53 – Fundeadouros do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As duas áreas de fundeio são destinadas para as embarcações que demandam todos os terminais do
Complexo Portuário de Itajaí.

É importante mencionar que somente o fundeadouro destinado para embarcações
em situação de quarentena está descrito na Carta Náutica nº 1841 (BRASIL, 2016b), possuindo
área total de aproximadamente 770 m². De acordo com informações obtidas com a SPI,
entretanto, essa área deixou de ser utilizada, uma vez que a profundidade do local é
incompatível com o calado das embarcações que atualmente frequentam o Complexo.
Já o fundeadouro destinado às embarcações que aguardam autorização para
atracação no terminal de destino, tem capacidade para atender 20 embarcações
simultaneamente. Essa área tem profundidade mínima de 18 m, permitindo fundeio de
embarcações com calado de até 12,5 metros e exigindo uma FAQ de 15% em relação ao calado
da embarcação.
Ademais, destaca-se que é proibido o fundeio nas áreas de manobra do Complexo
Portuário de Itajaí. Já o fundeio no canal de acesso é permitido somente quando houver a
necessidade de aguardar o término da manobra de outra embarcação ou em caso de
emergência (BRASIL, 2016a).

4.1.4. SISTEMA DE CONTROLE DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO
O Sistema de Controle do Tráfego aquaviário é uma ferramenta de auxílio eletrônico
à navegação, com capacidade de prover monitorização do tráfego de embarcações na área de
interesse do porto, cujo propósito é ampliar a segurança da vida humana no mar, a segurança
da navegação e a proteção ao meio ambiente, aumentar a eficiência do tráfego marítimo,
além de permitir o monitoramento das condições atmosféricas e hidrológicas.
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A SPI, atualmente, não possui equipamentos e sistemas exclusivos para controle de
tráfego aquaviário, porém, a SEP/PR – atual Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA) –, no âmbito da sua esfera de atuação e
competência, tem formulando políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do
setor portuário, apoiando e estimulando as iniciativas para modernização e aprimoramento
em todo o espectro de serviços prestados pelos portos. Nesse contexto, desenvolve um
conjunto de ações denominadas “Inteligência Logística Portuária”, dentre as quais está a
implantação do Sistema de Controle do Tráfego Aquaviário, para o Porto de Itajaí, descritos em
detalhes na seção 4.1.6.3 Implantação do VTMIS.

4.1.5. DISPONIBILIDADE DE PRÁTICOS E REBOCADORES
Conforme a NPCP-SC, o serviço de praticagem é obrigatório desde o ponto de
embarque do prático até a atracação da embarcação junto ao berço. A Zona de Praticagem 21
(ZP-21), na qual está situado o Complexo Portuário de Itajaí, é delimitada pelo ponto de espera
do prático e o TUP Teporti. Os parâmetros que definem a obrigatoriedade do uso do prático no
Complexo Portuário de Itajaí são descritos na NPCP-SC (BRASIL, 2016).
Nesse contexto, a Tabela 31 apresenta a quantidade de práticos necessários para as
manobras de atracação e desatracação nos terminais do Porto Organizado de Itajaí, conforme
as dimensões das embarcações.
Trecho

Período do dia

Comprimento (m)

Boca (m)

Número de
práticos

Início do canal de
acesso até porto de
Itajaí e TUP
Portonave

Diurno

Até 250

Até 40

1

Diurno

250 até 280

Até 41

1

Diurno

280 até 294

Até 33

1

Diurno

280 até 306

Até 43

2

Diurno

Até 306

43 até 48,5

2

Noturno

Até 250

Até 41

1

Noturno

250 até 265

Até 41

2

Noturno

265 até 287

Até 41

2

Diurno

190

Até 33

-

Diurno

Até 176

Até 33

-

Diurno

Até 150

Até 23

-

Diurno

Até 153

Até 24

-

Diurno

153 até 179

Até 28

2

Diurno

179 até 200

Até 32

2

Até TUP Braskarne
Até TUP Trocadeiro
Até TUP Teporti

Tabela 31 – Quantidade de práticos necessários segundo as dimensões das embarcações
Fonte: Brasil (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O emprego de rebocadores é obrigatório para as manobras de atracação,
desatracação e movimentação no Complexo Portuário de Itajaí.
Atualmente, o serviço de rebocadores é feito por duas empresas, Wilson Sons e
Saam Smit Tow S.A. Brasil (BRASIL, 2016), as quais fornecem cinco rebocadores ao Complexo
Portuário de Itajaí, segundo informações obtidas pela aplicação de questionário on-line. As
características desses rebocadores estão indicadas na Tabela 32.
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Ano de construção

Calado operacional (m)

Potência (tf)

Escort

2011

4,6

43,85

Não

2008

4,6

43,99

Não

2008

4,6

43,99

Não

2000

4,06

45,15

Não

2000

4,06

45,49

Não

Tabela 32 – Características dos rebocadores do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os rebocadores azimutais requeridos devem ter potência mínima efetiva de
45 toneladas de tração. Além disso, ressalta-se que para embarcações com comprimento
superior a 287 metros são necessários quatro rebocadores do tipo azimutal para realização de
manobras de mudança de berço de atracação (BRASIL, 2016).

4.1.6. ESTUDOS E PROJETOS
Essa subseção tem como objetivo descrever os estudos e projetos referentes ao
acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Itajaí. Atualmente, existem dois projetos em
andamento: a nova bacia de evolução e o projeto básico de dragagem emergencial, os quais
são apresentados a seguir.

4.1.6.1.

Dragagem do canal de acesso e bacia de evolução

De acordo com a Autoridade Portuária de Itajaí, estão sendo finalizadas as obras de
dragagem do Canal Externo e Interno e a Bacia de Evolução do Porto de Itajaí. O volume dragado será
de aproximadamente 4.023.686 m³, em uma extensão de 8.863 metros, restabelecendo a
profundidade de projeto de 14 metros dos canais de acesso e da bacia de evolução (BRASIL, [2015]),
medida necessária visto que o complexo portuário de Itajaí apresenta uma taxa de assoreamento
médio anual estimada de 2,8 milhões de m³. A obra está em fase final de execução e permitirá operar
com navios de até 306 m de comprimento e 41 m de boca.
O relatório menciona duas áreas para despejo dos sedimentos que estão devidamente
licenciadas pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) e autorizadas pela Capitania dos Portos de
Santa Catarina (CPSC). As coordenadas dessas áreas são apresentadas na Tabela 33.
Local

Área de despejo Norte

Área de despejo Sul

Coordenadas UTM
738403,2
740059,4
738374
740024,6
738306
739953,5
738263
739918,2

7024227,9
7024196,4
7022358,5
7022329
7018687
7018655,6
7016840,2
7016808,7

Tabela 33 – Áreas de despejo de sedimentos da dragagem
Fonte: (BRASIL, 2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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As duas áreas de despejo contam com as mesmas dimensões, de aproximadamente
3,1 km², sendo a área Norte localizada no litoral de Navegantes e a área Sul localizada no
litoral de Itajaí. A Figura 54 apresenta as áreas de despejo para os sedimentos referentes a
essa obra de dragagem.

Figura 54 – Áreas de despejo de sedimentos da dragagem
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

4.1.6.2. Nova Bacia de Evolução (fase 1)
A obra para a implantação da nova bacia de
evolução está sendo executada em duas etapas, em que
a primeira compreende as alterações no Molhe da
Marina e no Molhe Norte, ao passo que a segunda
envolve a construção do molhe dos Pescadores. Segundo
o Porto de Itajaí (2017b), ao final da primeira fase de
execução do projeto, o canal de acesso terá 190 metros
de largura e a nova bacia de evolução terá um diâmetro
de 530 metros com uma profundidade de 13 metros.

Com a finalização das obras
de construção da primeira
fase da nova bacia de
evolução, o Complexo
Portuário de Itajaí poderá
operar com navios de até
336 metros de
comprimentos e 48 metros
de boca.

A nova bacia de evolução localiza-se ao final do curso do Rio Itajaí-Açu, pouco antes
do molhe Norte. Ademais, é delimitada pela área compreendida entre o molhe da Marina, o
molhe dos Pescadores (que será construído) e a margem esquerda do rio, distando,
aproximadamente, 1 quilômetro do Píer Turístico e 2 quilômetros do cais do Porto de Itajaí e
do TUP Portonave. A Figura 55 mostra a futura localização da nova bacia de evolução.
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Figura 55 – Localização da nova bacia de evolução do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em sua configuração atual, o Molhe da Marina não proveria abrigo suficiente após a
readequação do Molhe Norte (TRIUNFO, [2017]a). Desta forma, conforme esquematizado na
Figura 56, o Molhe da Marina será estendido (áreas 1 e 2) e parte da estrutura será elevada e
readequada com pedras maiores (áreas 3, 4 e 5).

Figura 56 – Áreas referentes ao Projeto Executivo do molhe da Marina
Fonte: Triunfo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Já em relação ao Molhe dos Pescadores, a construção é parte do projeto da
ampliação do canal de navegação do Porto de Itajaí (TRIUNFO, [2017]b). A localização desse
molhe encontra-se esquematizada na Figura 57.

Figura 57 – Disposição final do molhe Norte, molhe da Marina e molhe dos Pescadores
Fonte: Triunfo (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

4.1.6.3.

Implantação do VTMIS

A Marinha do Brasil, através da Portaria nº 62/DHN, de 6 de março de 2015,
concedeu a Licença de Implantação do VTMIS no Porto de Itajaí.
O sistema VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System) tem como
principal característica o monitoramento ativo do tráfego de embarcações, por meio de
estações remotas convenientemente instaladas, equipadas com radares, câmeras de TV de
longo alcance, Automatic Identification System (AIS), equipamentos de radiocomunicação e
sensores de meteorológicos e hidrológicos. Todas as informações convergem para um Centro
de Controle Operacional, equipado com um software que sistematiza as informações coletadas
e as transforma em informações essenciais para a segurança no acesso aquaviário.
O sistema VTMIS permitirá o monitoramento de uma área que cobre o Porto
Organizado do Itajaí, as áreas internas e externas do canal de acesso, a bacia de manobras e as
áreas de espera e fundeadouros; além do compartilhamento de informações do tráfego com
serviços aliados e de integração com sistemas de gestão do Porto.
Como a implantação de um sistema VTMIS representa um elevado investimento
inicial, nos portos em que não haja alta densidade do tráfego aquaviário ou risco de acidente
de grandes proporções, existe a possibilidade de implantação de um sistema menos
sofisticado, denominado LPS (Local Port Service).
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O sistema LPS, caracteriza-se por ser uma ferramenta de gestão do porto, não sendo
reconhecido como uma ferramenta de auxílio a navegação, apesar de contribuir para
ordenação do tráfego aquaviário. O propósito de um sistema LPS é acompanhar, identificar e
visualizar o tráfego aquaviário na Área de Cobertura, levando em consideração todos os
fatores que o influenciam, evitando ou minimizando a ocorrência de situações indesejáveis;
bem como integrar-se com os demais sistemas de gestão do porto.
Com o propósito de permitir flexibilidade para a implantação de um sistema de
controle de tráfego aquaviário, a SNP/MTPA desenvolveu, também, estudos para implantação
de um sistema LPS no Porto de Itajaí.
Para fins de comparação entre o VTMIS e o LPS, apresenta-se as principais
características dos sistemas na Tabela 34.
Itens previstos para a capacidade do sistema

VTMIS

LPS

Acompanhamento do tráfego aquaviário dentro da Área de Cobertura

x

x

Monitoramento ativo em tempo real do tráfego aquaviário dentro da Área de Cobertura

x

Ordenação e intervenção no tráfego aquaviário

x

Comunicação com as embarcações que ingressem na Área de Cobertura

x

Operação homologada pela Marinha do Brasil e reconhecida pela IALA

x

Controlador VTS responsável pela operação

x

Operação realizada por operadores qualificados pela NORMAM 26/DHN

x

Armazenagem das informações sobre a movimentação de embarcações na Área de Cobertura

x

x

Armazenagem das informações sobre incidentes e calamidades ocorridos na Área de Cobertura

x

x

Capacidade de propor ações de mitigação das consequências de acidentes e incidentes na Área
de Cobertura

x

x

Comunicação com serviços aliados e outros sistemas de informação

x

x

Integração com sistemas de gestão do porto

x

x

Informações das condições Atmosféricas e Hidrológicas na Área de Cobertura

x

x

Previsão das embarcações que irão operar no Porto

x

x

Apoio para fluxo de informação de carga e descarga

x

x

Disponibilidade de berços

x

x

Posição das embarcações em áreas de espera e fundeadouros

x

x

Posição das embarcações nos berços

x

x

Tabela 34 – Características do VTMIS e do LPS
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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4.2. DEMANDA SOBRE O ACESSO AQUAVIÁRIO
A avaliação da demanda do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Itajaí leva
em consideração o número anual de navios que acessam as instalações do Complexo. Além
disso, também são analisados os tipos de navios que frequentam esses terminais, tanto
atualmente como no futuro, em um horizonte de tempo definido.

4.2.1. COMPOSIÇÃO DA FROTA DE NAVIOS
Nesta subseção são apresentadas informações acerca dos navios que acessaram cada
um dos terminais pertencentes ao Complexo Portuário de Itajaí, sendo agrupados de acordo
com o seu tipo, informação obtida a partir do seu número da IMO (do inglês – International
Maritime Organization) de identificação. No Complexo Portuário de Itajaí, foram considerados
três grupos de navios:
» Navios porta-contêineres
» Navios-tanque
» Outros navios (carga geral e graneleiros).

A frota é, então, classificada em classes de acordo com o porte da embarcação. Essa
dimensão, que é medida em toneladas, é denominada Tonelagem de Porte Bruto (TPB). No caso
específico dos navios porta-contêineres, essa classificação é feita de acordo com sua capacidade
em TEU. Essas medidas, bem como as características físicas dos navios apresentadas ao longo
desta seção, são obtidas através de uma base de dados com informações disponibilizadas pela
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2016), que fornece a relação entre o ID
embarcação e o respectivo número da IMO, e também pelo Vessel Finder ([2016]), que permite
acessar as informações de cada embarcação com base no número da IMO. De acordo com o naviotipo, a Figura 58 apresenta a divisão das classes de navios, segundo o porte das embarcações.
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Figura 58 – Divisão da classe de navios segundo porte e navio-tipo
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nas seções seguintes, são apresentados os perfis de frota atual e futura para os
terminais do Complexo Portuário de Itajaí.
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4.2.1.1.

Porto de Itajaí

Durante o ano de 2016, o Porto Público de Itajaí recebeu um total de 207 acessos,
todos referentes a navios de longo curso e de cabotagem. A Tabela 35 mostra a distribuição
desses acessos classificados por tipo de navio.

Tipo de navio

Porta-contêineres

Graneleiro/Outros

Classe

%

Handysize

0,7%

Sub-panamax

27,6%

Panamax

2,6%

Post-panamax

69,1%

Total

100%

Handysize

85,7%

Panamax

14,3%

Total

100%

Tabela 35 – Perfil da frota por tipo de navio no Porto de Itajaí
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De forma geral, observa-se que em 2016 predominam no Porto de Itajaí os navios do tipo
porta-contêineres, com 96,6% das atracações, porém, é importante mencionar que navios do tipo
graneleiros ou outros, com 3,4% das atracações, também demandaram o porto analisado.
Para movimentação de contêineres no Porto Público, a totalidade dessa carga foi
transportada por navios do tipo porta-contêineres, das classes Handysize, Sub-panamax, Panamax
e Post-panamax. Já a movimentação, feita por navios do tipo graneleiros ou outros, apresentou
duas classes de navios, Handysize e Panamax, como pode ser observado na Tabela 36.
Mercadoria

Ano

Porta-contêineres

Graneleiro/Outros

Handysize

Sub-panamax

Panamax

Post-panamax

Handysize

Panamax

2016

1%

28%

3%

68%

-

-

2020

-

20%

3%

77%

-

-

2030

-

18%

2%

80%

-

-

2045

-

13%

2%

85%

-

-

2016

-

-

-

-

86%

14%

2020

-

-

-

-

86%

14%

2030

-

-

-

-

86%

14%

2045

-

-

-

-

86%

14%

Contêiner

Outros

Tabela 36 – Perfil da frota por mercadoria
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No ano de 2016, é possível observar que a maioria das embarcações que movimentaram
contêineres possui capacidade de 5.001 a 10.000 TEU, correspondendo a navios Post-panamax,
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classe de maior incidência no Porto de Itajaí com aproximadamente 68% do total das atracações para
essa carga. A maior embarcação registrada detém a capacidade de 9.400 TEU (Post-panamax).
Tendo em vista o alto valor agregado das cargas conteinerizadas, bem como a busca dos
armadores por redução no custo do frete e a tendência da construção de navios porta-contêineres
cada vez maiores, verificada nos dados obtidos por meio do ISL (2015), é esperado que haja um
crescimento da participação dos maiores navios (Post-panamax) que atualmente escalam o Porto
de Itajaí, com uma respectiva diminuição dos navios com menor capacidade de carga.

4.2.1.2.

TUP Portonave

Durante o ano de 2016, o TUP Portonave recebeu um total de 644 acessos. A Tabela
37 mostra a distribuição desses acessos classificados por tipo e classe de navio.
Tipo de navio

Porta-contêineres

Classe

%

Handysize

6%

Sub-panamax

21%

Panamax

14%

Post-panamax

59%

Total

100%

Tabela 37 – Perfil da frota por tipo de navio no TUP Portonave
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Durante o ano de 2016, o TUP Portonave movimentou somente contêineres e
recebeu exclusivamente navios do tipo porta-contêineres. Espera-se que essa configuração se
mantenha para os horizontes de projeção, uma vez que não há a previsão de movimentação
de novas cargas nesse terminal. O perfil da frota que foi observado em 2016 e o previsto para
os horizontes de projeção são apresentados na Tabela 38.
Mercadoria

Contêiner

Ano

Porta-contêineres
Handysize

Sub-panamax

Panamax

Post-panamax

2016

6%

21%

14%

59%

2020

2%

25%

10%

63%

2030

-

25%

5%

70%

2045

-

23%

2%

75%

Tabela 38 – Perfil da frota por mercadoria no TUP Portonave
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O navio com o maior porte bruto que atracou no TUP Portonave, em 2016, detém
capacidade de 10.500 TEU (New Panamax). A previsão para os cenários futuros, é um aumento
gradual na participação dos navios da classe Post-panamax, com uma respectiva diminuição
dos navios porta-contêineres de menor porte como, por exemplo, os navios das classes Handy
e Panamax, seguindo a tendência mundial de aumento do tamanho das embarcações.
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4.2.1.3.

TUP Braskarne

O TUP Braskarne, no ano de 2016, recebeu um total de 22 acessos, sendo a
totalidade deles realizada por navios do tipo graneleiros ou outros da classe Handysize. A
Tabela 39 mostra a distribuição desses acessos classificados por tipo de navio.
Tipo de navio
Graneleiro/outros

Classe

%

Handysize

100%

Total

100%

Tabela 39 – Perfil da frota por tipo de navio no TUP Braskarne
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

É importante ressaltar que, do total de atracações feitas no TUP Braskarne, 21 foram
para movimentação de carnes e miudezas e somente uma atracação para movimentação de
outras mercadorias (classificadas como outros.
A maior embarcação registrada no terminal durante o ano de 2016, movimentando
carnes e miudezas, detém porte bruto de 16.950 TPB (Handysize), sendo que a embarcação média,
movimentando a mesma mercadoria, teve porte bruto de 11.022 TPB (Handysize). A Tabela 40
apresenta o perfil da frota observado em 2016 e o previsto para os horizontes de projeção.
Mercadoria

Ano

Graneleiro/outros
Handysize

Carnes e miudezas

Outros

2016

100%

2020

100%

2030

100%

2045

100%

2016

100%

2020

100%

2030

100%

2045

100%

Tabela 40 – Perfil da frota por mercadoria no TUP Braskarne
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A projeção para os cenários futuros é de que os navios que frequentarão o TUP
Braskarne continuem sendo exclusivamente da classe Handysize, aumentando, possivelmente,
o porte dessas embarcações no decorrer dos anos.

4.2.1.4. Terminal Barra do Rio
Durante o ano base, o Terminal Barra do Rio recebeu somente uma atracação, de
navegação de cabotagem, movimentando materiais elétricos e eletrônicos. As informações
sobre a embarcação que atracou no terminal não estão disponíveis, entretanto, o histórico de
atracações mostra que houve outras duas atracações, no ano de 2015.
Dentre as duas atracações ocorridas no terminal em 2015, tem-se que uma dessas
foi realizada pelo navio BBC SCANDINAVIA, do tipo graneleiro ou outros e da classe
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Handysize, que detém um porte bruto igual a 7.534 TPB, movimentando máquinas e
equipamentos. O navio mencionado pode ser visto na Figura 59. Não foram elaboradas
projeções para o perfil da frota devido à falta de informações necessárias e as principais
atividades do terminal serem retro portuárias.

Figura 59 – Navio de carga geral que frequentou o Terminal Barra do Rio no ano de 2015
Fonte: MarineTraffic (2017).

4.2.1.5.

TUP Poly Terminais

O TUP Poly Terminais, no ano de 2016, teve um total de dois acessos, sendo ambos
realizados por navios do tipo graneis líquidos da classe Handysize. É importante ressaltar que
essas atracações corresponderam à movimentação de soda cáustica, sendo uma atracação
referente à navegação de longo curso e a outra de cabotagem. A Tabela 41 mostra a
distribuição desses acessos classificados por tipo de navio.
Tipo de navio
Graneleiro/outros

Classe

%

Handysize

100%

Total

100%

Tabela 41 – Perfil da frota por tipo de navio no TUP Poly Terminais
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As duas embarcações que atracaram no terminal, no ano de 2016, detêm portes e
dimensões semelhantes. A embarcação que praticou navegação de longo curso tem porte
bruto de 19.950 TPB, já a embarcação que praticou navegação de cabotagem tem porte bruto
de 19.975 TPB. A Tabela 42 apresenta o perfil da frota observado em 2016 e o previsto para os
horizontes de projeção.
Mercadoria

Ano

Carnes e miudezas

2016
2020
2030
2045

Graneleiro/Outros
Handysize
100%
100%
100%
100%

Tabela 42 – Perfil da frota por mercadoria no TUP Poly Terminais
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Não são esperadas inserções de navios de porte significativamente maior para a
movimentação de soda cáustica no TUP Poly Terminais durante os horizontes de projeção,
portanto, não há previsão de mudanças significativas na frota que frequentará o terminal.

4.2.1.6.

TUP Teporti

O TUP Teporti, no ano de 2016, recebeu um total de 26 acessos, sendo todos
realizados por navios do tipo graneleiros ou outros da classe Handysize. É importante ressaltar,
que dentre a totalidade dessas atracações, 36,5% foram para movimentação de produtos
siderúrgicos e 63,5% para movimentação de outras mercadorias (classificadas como Outros). A
Tabela 43 mostra a distribuição desses acessos classificados por tipo de navio.
Tipo de navio
Graneleiro/outros

Classe

%

Handysize

100%

Total

100%

Tabela 43 – Perfil da frota por tipo de navio no TUP Teporti
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A maior embarcação registrada no terminal, durante o ano de 2016, movimentou
minérios, metais e pedras (classificado como Outros), com porte bruto de 20.500 TPB
(Handysize). Já a embarcação média, movimentando madeiras e móveis (classificado como
Outros), teve porte bruto de 12.711 TPB (Handysize). A Tabela 44 apresenta o perfil da frota
observado em 2016 e o previsto para os horizontes de projeção.
Mercadoria

Outros

Produtos
siderúrgicos

Ano
2016
2020
2030
2045
2016
2020
2030
2045

Graneleiro/outros
Handysize
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tabela 44 – Perfil da frota por mercadoria no TUP Teporti
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A projeção para os cenários futuros é de que os navios que frequentarão o TUP
Teporti continuem sendo exclusivamente da classe Handysize, aumentando, possivelmente, o
porte dessas embarcações no decorrer dos anos.
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4.2.2. PROJEÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS
Nesta subseção será apresentada, separadamente por mercadoria em cada terminal, a
demanda do acesso aquaviário pelas instalações do Complexo Portuário de Itajaí em termos de
número de acessos. Nessa análise inicial, faz-se a avaliação da demanda atual sobre o acesso
aquaviário do Complexo, seguida pela a estimativa e pela a análise da demanda futura do acesso a
esses terminais.
De acordo com os registros da base de atracações da ANTAQ, tendo 2016 como anobase, foram efetuados cerca de 902 acessos ao Complexo Portuário de Itajaí (ANTAQ, 2016).
Esses acessos se dividem entre os seguintes terminais:
»
»
»
»
»
»

207 acessos ao Porto de Itajaí
644 acessos ao TUP Portonave
22 acessos ao TUP Braskarne
1 acesso ao Terminal Barra do Rio
02 acessos ao TUP Poly Terminais
26 acessos ao TUP Teporti.

No ano de 2016, os acessos foram, em sua totalidade, referentes a navios de longo
curso e de cabotagem, não havendo registro de embarcações de navegação interior, como
balsas ou barcaças.
A demanda futura de navios que deverá frequentar o Complexo Portuário de Itajaí
nos horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060, referente ao número de atracações, é estimada a
partir da projeção de movimentação de cargas, apresentada no capítulo 2. Essa estimativa é
feita por meio da relação entre o volume de movimentação anual projetado e o lote médio
movimentado em cada embarcação.
O Gráfico 10 apresenta o crescimento do número de acessos ao Complexo Portuário de
Itajaí para o horizonte até 2060, para as projeções de demanda tendencial, otimista e pessimista.

Número de acessos (navios)

750
650

550
450
350

250
150
2015

2020

2025

2030

Tendencial

2035

2040

2045

Otimista

2050

2055

2060

2065

Pessimista

Gráfico 10 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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4.2.2.1.

Porto de Itajaí

Na Tabela 45 é apresentado o número de acessos observado no ano-base e os
valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.
Terminal

Carga

2016

2020

2030

2045

2060

Porto de
Itajaí

Contêiner

189

366

465

592

592

Outros

11

20

26

33

33

200

386

491

625

625

TOTAL

Tabela 45 – Número de acessos no ano-base e projeção para o horizonte de estudo no Porto de Itajaí
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Através da análise da Tabela 45, é possível perceber que os contêineres se destacam
como a carga mais movimentada no Porto Público de Itajaí dentro do horizonte de estudo. É
possível observar que tanto as cargas conteinerizadas como as classificadas como Outros
apresentam crescimento no número de acessos até o ano de 2045, a partir de quando o
número de acesso se mantém até o final do período analisado. É importante mencionar que os
lotes médios dos navios que movimentam contêineres aumentam entre os anos de 2016 e
2020, decorrente do crescimento do porte dos navios que movimentam essa carga. O Gráfico
11 ilustra o comportamento citado anteriormente das projeções do número de acessos para o
Porto Público de Itajaí. Além disso, é apresentado os cenários otimista e pessimistas.

Gráfico 11 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos ao Porto Público de Itajaí
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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4.2.2.2.

TUP Portonave

Na Tabela 46 é apresentado o número de acessos observado no ano-base e os
valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.
Terminal

Carga

2016

2020

2030

2045

2060

TUP Portonave

Contêiner

642

602

742

941

941

642

602

742

941

941

TOTAL

Tabela 46 – Número de acessos no ano base e projeção para o horizonte de estudo – TUP Portonave
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Gráfico 12 apresenta a projeção do número de acessos ao TUP Portonave, sendo
exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 12 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no TUP Portonave
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pode ser observado na Tabela 46 e no Gráfico 12, uma queda na projeção de
atracações entre os anos de 2016 e 2020, e um crescimento constante a partir do ano de 2020.
Tal queda é decorrente de uma diminuição da demanda por atracações para o terminal, entre
os anos de 2016 a 2020. Isso ocorre, pois, espera-se que o perfil da frota apresente um
aumento no porte das embarcações e, consequentemente, que o lote médio aumente,
diminuindo o número de atracações necessárias. É possível perceber que nos cenários
tendencial e otimista, o número de atracações se mantém entre os anos de 2045 a 2060,
enquanto que no cenário pessimista há um decréscimo.
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4.2.2.3.

TUP Braskarne

Na Tabela 47 é apresentado o número de acessos observado no ano-base e os
valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.
Terminal

Carga

2016

2020

2030

2045

2060

TUP
Braskarne

Contêiner

21

21

21

21

21

Outros

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

TOTAL

Tabela 47 – Número de acessos no ano-base e projeção para o horizonte de estudo no TUP Braskarne
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Gráfico 13 apresenta a projeção do número de acessos ao TUP Braskarne, sendo
exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 13 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no TUP Braskarne
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pela análise da Tabela 47 e do Gráfico 13 é possível perceber que o número de
atracações no TUP Braskarne se mantém o mesmo no horizonte projetado, com 21 atracações
por ano para movimentação de contêineres e uma atracação para movimentação de veículos
ou semelhantes. Já nos cenários otimista e pessimista, esse número aumenta e decresce em
uma atracação, respectivamente.
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4.2.2.4.

Terminal Barra do Rio

Na Tabela 48 é apresentado o número de acessos observado no ano-base e os valores
projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.
Terminal

Carga

2016

2020

2030

2045

2060

Terminal Barra
do Rio

Outros

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

TOTAL

Tabela 48 – Número de acessos no ano base e projeção para o horizonte de estudo no Terminal Barra do Rio
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pela análise da Tabela 48, nota-se que no Terminal Barra do Rio, o número de
atracações, no período de 30 anos, aumenta em uma atracação, e que entre os anos de 2045 a
2060, esse número mantém-se o mesmo.
O Gráfico 14 apresenta a projeção do número de acessos ao Terminal Barra do Rio,
sendo exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 14 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no Terminal Barra do Rio
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observando o Gráfico 14, é possível perceber um aumento gradual do número de
acessos ao Terminal Barra do Rio, entre os anos de 2016 a 2060, sendo esse crescimento
praticamente o mesmo para todos os cenários analisados.
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4.2.2.5.

TUP Poly Terminais

Na Tabela 49 é apresentado o número de acessos observado no ano-base e os
valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.
Terminal

Carga

2016

2020

2030

2045

2060

TUP Poly
Terminais

Soda
cáustica

2

2

3

4

4

2

2

3

4

4

TOTAL

Tabela 49 – Número de acessos no ano-base e projeção para o horizonte de estudo no TUP Poly Terminais
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Dentro do período analisado, o número de atracações no TUP Poly Terminais deve
duplicar, especialmente nos primeiros 30 anos. A partir do ano de 2045, esse número mantémse o mesmo.
O Gráfico 15 apresenta a projeção do número de acessos ao TUP Poly Terminais,
sendo exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 15 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no TUP Poly Terminais
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O número de acessos, dentro do horizonte de estudo, no TUP Poly Terminais cresce
constantemente, conforme mostrado no Gráfico 15. Nos cenários tendencial e pessimista, a
projeção para o ano de 2060, é de que o terminal tenha quatro acessos, já para o cenário
otimista, a projeção é de cinco acessos.
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4.2.2.6.

TUP Teporti

Na Tabela 50 é apresentado o número de acessos observado no ano-base e os
valores projetados para os horizontes de estudo, no cenário tendencial.
Terminal

Carga

2016

2020

2030

2045

2060

TUP Teporti

Produtos
siderúrgicos

12

12

15

20

24

Outros

17

22

25

30

35

29

34

40

50

59

TOTAL

Tabela 50 – Número de acessos no ano-base e projeção para o horizonte de estudo no TUP Teporti
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O número total de atracações no TUP Teporti cresce, constantemente, dentro do
horizonte de estudo, porém, é importante mencionar que o número de atracações para
movimentação de produtos siderúrgicos, entre os anos de 2016 a 2020, mantém-se o mesmo,
e passa a crescer somente a partir de 2020. Já as atracações para a movimentação das demais
cargas (classificadas como Outros) cresce de maneira constante, desde 2016 até 2020.
O Gráfico 16 apresenta a projeção do número de acessos ao TUP Teporti, sendo
exibidas as projeções tendencial, pessimista e otimista.

Gráfico 16 – Demanda sobre o acesso aquaviário, em número de acessos no TUP Teporti
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pela análise do Gráfico 16, é possível perceber que o número de acessos no TUP
Teporti cresce de forma homogênea, a partir do ano de 2020, porém, entre os anos de 2016 a
2020, esse número cresce de maneira levemente acentuada.
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4.3. ANÁLISE DO ATENDIMENTO NO ACESSO AQUAVIÁRIO
A análise feita nesta seção tem por objetivo determinar a capacidade do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de Itajaí em atender a demanda atual e a projetada de
navios. A estimativa de capacidade leva em consideração o impacto das restrições físicas e
operacionais encontradas no acesso aquaviário aos terminais desse Complexo.
A capacidade do acesso aquaviário é estimada para o horizonte até 2060, tendo
como ano-base 2016, além de análise para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060. Os
resultados obtidos na simulação de cenários alternativos da capacidade do acesso aquaviário
constam Apêndice 6, ao final do documento.

4.3.1. ELABORAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO
DA CAPACIDADE
Para avaliar a capacidade do acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Itajaí,
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 ao Complexo Portuário de Itajaí, levando-se
em consideração as regras atualmente em vigor.
• Essa modelagem envolve o levantamento da infraestrutura aquaviária e das regras
operacionais, descritos na seção 4.1 Análise do acesso aquaviário. São definidas, ainda,
as etapas e processos, além de uma série de premissas necessárias para simular a
realidade do acesso aquaviário, conforme disposto ao longo deste capítulo.

Conforme descrito anteriormente, o canal de acesso ao Complexo Portuário de Itajaí,
para fins de análise, foi dividido em quatro trechos, denominados Trecho I, Trecho II, Trecho III
e Trecho IV. As verificações necessárias para dar continuidade à manobra de atracação, além
das principais restrições operacionais do acesso aquaviário, aplicam-se a partir do ponto de
embarque do prático.
Os processos implementados no modelo do acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de Itajaí são apresentados e descritos na Figura 60 e no texto que a segue.
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Figura 60 – Processos implementados no modelo de simulação do acesso aquaviário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

1 - Chegada de navios
»

»
»

A chegada de navios é um processo estocástico
representado por uma distribuição exponencial,
conforme o tempo entre as chegadas para cada uma
das mercadorias movimentadas em cada terminal.
O perfil da frota (atual ou projetado) define os
percentuais de cada classe de navio que demanda o
Complexo.
Além do terminal de destino, da mercadoria e da classe,
para cada navio é estabelecido também o calado e o
comprimento. A atribuição de calado é feita a partir do
calado de projeto, respeitando-se o calado máximo
recomendado para acessar cada berço-destino.

2 - Verificações para atracação nos berços
»
»

Caso sejam atendidas as exigências específicas para
atracação, descritas na seção 4.3.1, o navio prossegue
a navegação em direção aos berços.
Caso não seja permitida a atracação, o navio aguarda
nos fundeadouros até que as condições para
atracação sejam atendidas.

3 - Verificação para desatracação dos berços
»
»
»

Uma vez nos berços, o navio aguarda e verifica as
condições para desatracação dos respectivos
terminais de destino, descritas na seção 4.3.1.
Caso não seja permitida a desatracação, o navio
aguarda no berço até que as condições para
desatracação sejam atendidas.
Caso seja permitida a desatracação, o navio segue
para o Canal Externo, deixando o modelo de
simulação.

Um resumo dos processos do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Itajaí está representado no fluxograma apresentado na Figura 61.
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Figura 61 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios – Acesso aquaviário ao
Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Regras e premissas
O modelo de simulação utilizado neste Plano Mestre considera que os navios que
acessam o Complexo Portuário de Itajaí estão sujeitos às seguintes regras:
» Todo o canal de acesso é operado em monovia, permitindo-se a manobra de apenas um
navio por vez em todo o canal. Caso este esteja ocupado, outro navio deverá aguardar até
que o trecho esteja totalmente livre.
» As manobras de atracação e desatracação, bem como a navegação no canal de acesso, são
restritas por conta do nível da maré. Assim, as condições de maré e de Folga Abaixo da

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

123

PLANO MESTRE

Quilha (FAQ), para análise da janela de maré vertical, são verificadas para todos os trechos
nos quais essas regras se aplicam.
» A navegação noturna é permitida em todos os trechos do modelo de simulação. No
entanto, é necessário observar as condições específicas para as manobras de atracação e
desatracação em cada destino, visto que algumas dessas manobras são restritas quanto
ao porte da embarcação.

Na Tabela 51, são estabelecidas as principais restrições relacionadas a FAQ no
Complexo Portuário de Itajaí, sendo que, em alguns casos, esta é apresentada como uma
porcentagem em relação ao calado do navio.
Restrições Operacionais do Canal de Acesso do Complexo Portuário de Itajaí
FAQ
Local

Porto de Itajaí e
TUP Portonave

TUP Braskarne

TUP Teporti

Período
do dia

Comprimento
(m)

Boca
(m)

Canal
Externo
(trecho I)

Canal Interno
(trechos II, II e
IV)

Bacia de
Evolução

Diurno

Até 250

40

15%

10%

0,6m

Diurno

250 até 280

41

15%

10%

0,6m

Diurno

280 até 294

33

15%

10%

0,6m

Diurno

280 até 306

43

15%

10%

0,6m

Diurno

Até 306

43 até
48,5

18%

14%

0.14

Noturno

Até 250

41

15%

10%

0,6m

Noturno

250 até 265

41

15%

10%

10%

Noturno

265 até 287

41

15%

10%

10%

Diurno

Até 176

33

15%

10%

0,6m

Diurno

Até 153

24

15%

10%

0,6m

Diurno

153 até 179

28

15%

10%

0,6m

Diurno

179 até 200

32

15%

10%

0,6m

Tabela 51 – Restrições Operacionais do Canal de Acesso do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: NPCP-SC (BRASIL, 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na sequência, são estabelecidas algumas das principais premissas e considerações a
respeito dos processos implementados no modelo de simulação:
» A distribuição de probabilidade utilizada para o intervalo entre chegadas é exponencial
para todos os destinos.
» O perfil de frota adotado para o ano de 2016 corresponde ao obtido a partir da análise da
base de dados de atracação do Porto de Itajaí e dos terminais privados, disponibilizada
pela ANTAQ. As características e dimensões das embarcações são obtidas através do
número da IMO das embarcações. Para os horizontes de 2020, 2030, 2045 e 2060
considera-se
o
perfil
de
frota
projetado
na
seção
4.2
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»

»

»

»
»

»
»

Demanda sobre o acesso aquaviário.
O calado das embarcações foi obtido através do número da IMO e este corresponde ao calado
máximo de projeto. Assim, o calado considerado no acesso ao Complexo de Itajaí corresponde ao
valor mínimo entre o calado de projeto e o calado máximo recomendado pelas normas vigentes
para cada terminal de destino. Por exemplo: o calado considerado para a desatracação de um
navio com 12,5 m de calado de projeto demandando o Porto de Itajaí será de 12,2 m, sendo esse
o calado máximo autorizado no Canal Externo e no interno.
As componentes harmônicas utilizadas para o cálculo da maré foram obtidas das tabelas
264 da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) para as estações maregráficas de Itajaí
(FEMAR, 2000).
A série temporal da maré (resolução de 10 minutos) foi gerada pela ferramenta T_Tide
(PAWLOWICZ; BEARDSLEY; LENTZ, 2002). A partir da série temporal da maré, são
estabelecidos os períodos de enchente.
A velocidade média de navegação no canal foi considerada de 7 nós e a de aproximação
de 0,5 nós.
A duração do dia foi calculada para o período de um ano, sem sazonalidade, em função da
posição geográfica do Porto, e a média obtida foi de 12 horas. Essa é a duração dos
períodos diurno e noturno considerada pelo modelo.
A maré meteorológica não é considerada no modelo.
A janela de maré vertical é verificada através da seguinte fórmula:

Em que:
• C = calado;
• CMR = calado máximo recomendado;
• P = profundidade;
• Hmaré = altura da maré com relação ao Zero Hidrográfico da DHN;
• FAQ = folga abaixo da quilha.
» O CMR na baixa-mar e na preamar é definido pela Autoridade Portuária para cada trecho
do canal e, também, para cada berço de atracação. No modelo de simulação, a condição
da maré é verificada em cada trecho específico e, dependendo do calado do navio e da
altura da maré, a permissão de atracação pode ser negada. Nesse caso, o navio aguarda a
próxima janela de maré, quando pode ser liberado.
» Os tempos de navegação são calculados a partir das distâncias dos trechos a serem
investidos e das velocidades médias informadas pela praticagem.
» No modelo, as manobras na bacia de evolução levam em média 30 minutos.
» Para o período noturno, fica proibido o giro para navios com comprimento superior a
» 280 metros, sendo autorizada a movimentação que não envolver giro para os terminais
que recebem navios deste porte.
» Se houver navio atracado no TUP Teporti, os navios do TUP Poly Terminais devem
aguardar.
» A bacia de evolução para o TUP Poly Terminais e para o TUP Teporti é a mesma.
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Destaca-se que não são incluídos no modelo os serviços de praticagem e de
rebocagem, tendo em vista que o intuito das simulações é de determinar a capacidade do
acesso aquaviário em função de suas características físicas e das normas de operação.
Operações de cais, de movimentação de carga e de armazenagem também não são
consideradas, de forma que as simulações permitem uma análise focada na capacidade do
acesso aquaviário livre das interferências de outros sistemas.
Sendo assim, com relação aos tempos de espera envolvidos nos processos simulados,
conclui-se que:
» A espera no fundeadouro, quando o navio se aproxima do Complexo Portuário, pode
ocorrer devido às restrições de atracação decorrentes da janela de maré, ou pela restrição
de monovia no canal de acesso.
» A espera nos berços pode ocorrer devido às restrições de desatracação decorrentes da
janela de maré, ou pela restrição de monovia no canal de acesso.

Em resumo, a Figura 62 apresenta, de forma ilustrativa, o ciclo de esperas, manobras
e operações pelas quais os navios transcorrem.

Figura 62 – Linha do tempo do sistema de serviços relativos ao acesso aquaviário – Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

4.3.2. DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ATUAL DO ACESSO AQUAVIÁRIO
Esta subseção apresenta os resultados obtidos para a capacidade atual do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de Itajaí.
Como ponto de partida a estimativa da capacidade, tem-se demanda projetada para o
horizonte avaliado. No cálculo da capacidade atual, iniciaram-se as simulações com a demanda
observada no ano-base (2016), com uma média de 902 navios solicitando acesso ao Complexo
Portuário de Itajaí.
Essa quantidade de navios é inserida no modelo de simulação descrito na seção anterior.
Analisa-se, então, quantos desses navios são atendidos com sucesso, ou seja, quantos efetivamente
podem passar por todos os processos do modelo de acesso aquaviário e conseguem sair do sistema.
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Após a simulação do cenário atual, extrapola-se o número de solicitações. Considerase a capacidade como o maior número de solicitações que não resulte em um número
reduzido de atendimentos. Essa análise considera um intervalo de confiança de 95%.
Ao extrapolar o número de solicitações, conclui-se que, quando um número superior
a 2.000 navios solicita acesso ao Complexo Portuário de Itajaí, nem todos os navios conseguem
ser atendidos. O Gráfico 17 ilustra o ponto em que o número de atendimentos ao Complexo é
inferior ao de solicitações (2.000). Isso ocorre principalmente devido às restrições de maré e
monovia, válidas para todo o acesso aquaviário.

Gráfico 17 – Cálculo de estimativa de capacidade do acesso aquaviário - Complexo Portuário de Itajaí - 2016
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Pode-se perceber que, mesmo após atingida a capacidade do acesso aquaviário, a
quantidade de atendimentos continua a crescer. No entanto, a partir desse momento, registrase um tempo de espera crescente entre os navios que aguardam na fila para acessar o
Complexo Portuário de Itajaí.

4.3.3. DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE FUTURA DO ACESSO AQUAVIÁRIO
Como já destacado, o valor de capacidade é dependente das características físicas e
operacionais do acesso aquaviário e leva em consideração a demanda de uma frota com um
perfil
conforme
o
apresentado
na
seção
4.2
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Demanda sobre o acesso aquaviário. Dessa forma, o cálculo da capacidade futura leva em
conta a mudança no perfil da frota esperada para o Complexo Portuário de Itajaí.
A metodologia de estimativa de capacidade futura do acesso aquaviário ao Complexo
Portuário de Itajaí é definida da mesma forma como na estimativa da capacidade atual.
Destaca-se que os cenários para os horizontes futuros não preveem a inclusão de novos
terminais no Complexo, bem como obras de infraestrutura no canal de acesso.
Na Tabela 52, são apresentadas as estimativas de capacidade do acesso aquaviário
ao Complexo Portuário de Itajaí, para o cenário atual e futuro.
Terminal

2016

2020

2030

2045

2060

Complexo Portuário
de Itajaí

2.000

1.950

1.750

1.450

1.450

Tabela 52 – Capacidade atual e futuras do acesso aquaviário aos terminais do Complexo Portuário de Itajaí (em
número de acessos)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que a capacidade de atendimento do canal de acesso decai em quase todo o
horizonte analisado, mantendo-se constante apenas entre os anos de 2045 e 2060. Essa diminuição
da capacidade com o passar dos anos se dá em função de duas variáveis principais: a mudança do
perfil da frota, de menor impacto, e o aumento da demanda em número de atracações, de maior
impacto, ambos apresentados na seção 4.2 Demanda sobre o acesso aquaviário.
Com o aumento do porte dos navios, mais acessos são restringidos pelas regras
operacionais do canal de acesso em relação as condições de maré e de FAQ, para análise da
janela de maré vertical. Já com o aumento da demanda no número de atracações, por sua vez,
a restrição de monovia no canal de acesso apresenta-se como o principal limitante,
principalmente para o Porto Público de Itajaí e o TUP Portonave. Assim, observa-se uma queda
mais acentuada da capacidade entre os anos de 2030 e 2045, cenários em que justamente a
demanda de atracações também cresce de maneira mais proeminente.
Por fim, destaca-se que entre os anos de 2045 e 2060 a capacidade no Complexo mantevese constante, uma vez que o perfil da frota projetado não sofre alterações entre estes horizontes,
bem como a demanda no número de atracações não apresenta um crescimento acentuado.

4.3.4. COMPARAÇÃO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE DO ACESSO
AQUAVIÁRIO
Esta subseção visa comparar a demanda e a capacidade do acesso aquaviário, a fim
de identificar potenciais gargalos no crescimento do Complexo Portuário de Itajaí e pontuar
possíveis intervenções, sempre que cabível.
O Gráfico 18 exibe o comparativo entre a demanda e capacidade do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário de Itajaí. São apresentadas as demandas otimista,
pessimista e tendencial, bem como as capacidades apresentadas na seção anterior.
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Gráfico 18 – Comparativo demanda vs. capacidade do acesso aquaviário – Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que, nos cenários simulados de 2045 e 2060, a capacidade do Complexo Portuário de Itajaí
é superada pela demanda. No entanto, salienta-se que, com o projeto de implantação da nova bacia
de evolução, apresentado na seção 4.1.6 Estudos e projetos, tal problema deverá ser mitigado.

Com a finalização das obras de construção da nova bacia de evolução, o Complexo
Portuário de Itajaí poderá operar com navios de até 366 metros de comprimento e 51 metros
de boca. Com navios de maior porte frequentando o Complexo, a consignação movimentada
também será maior. Assim, a tendência é de que a demanda do número de atracações
diminua, o que influencia positivamente na restrição de monovia do canal de acesso, a qual se
apresenta como o maior gargalo do Complexo em relação ao acesso aquaviário.
Ademais, visto 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 no curto e médio prazo.
Vale destacar também que a demanda para o acesso aquaviário não considera
eventuais déficits de capacidade de infraestrutura portuária. Portanto, recomenda-se que os
investimentos em ampliação da capacidade do canal de acesso estejam alinhados com os
investimentos em ampliação da capacidade de cais e armazenagem para que os gargalos sejam
eliminados simultaneamente.
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5. ACESSOS TERRESTRES
A análise dos acessos terrestres é parte fundamental do diagnóstico da situação
portuária, pois é por meio de rodovias que, atualmente, as mercadorias expedidas ou com
destino ao Complexo Portuário de Itajaí são escoadas.
Como não há perspectivas concretas acerca da utilização do modal ferroviário,
observa-se que a participação dos modais de transporte no Complexo Portuário de Itajaí para
os cenários futuros se mantém igual a verificada atualmente. Assim, o crescimento previsto
para a movimentação de cargas do Complexo reflete diretamente no aumento do número de
caminhões que irá trafegar em suas vias de acesso.
Diante do exposto, a seção 5.1.1 apresenta uma análise da situação atual dos acessos
rodoviários ao Complexo Portuário de Itajaí, enquanto que a seção 5.1.2 traz uma análise das
projeções de demanda de cargas sobre tais acessos, estimando os níveis de serviço que
poderão ser alcançados e a formação de filas no acesso ao Complexo Portuário de Itajaí.

5.1. ACESSO RODOVIÁRIO
Para os acessos rodoviários é realizado, inicialmente, uma análise da situação atual,
envolvendo o diagnóstico dos condicionantes físicos das rodovias utilizadas para o transporte
das cargas, das portarias de acesso às instalações portuárias e das vias internas a estas, além
da identificação dos gargalos existentes e das condições de trafegabilidade. Posteriormente,
com base nas projeções de carga previstas para o Complexo Portuário, verifica-se os impactos
no nível de serviço das vias da hinterlândia e do entorno portuário, bem como na capacidade
de processamento das portarias de acesso às instalações portuárias.

5.1.1. SITUAÇÃO ATUAL
A análise da situação atual do acesso rodoviário está dividida em quatro etapas:
»
»
»
»

Conexão com a hinterlândia
Entorno portuário
Portarias de acesso
Intraporto.

Inicialmente, é realizado o estudo das rodovias que conectam o Complexo Portuário
de Itajaí com a hinterlândia. Esses acessos, por sua vez, estão ligados às vias do entorno
portuário, as quais possibilitam o acesso dos veículos de carga até as instalações portuárias de
destino e são influenciados diretamente pelas movimentações no Complexo. Após as vias do
entorno portuário, para os veículos de carga alcançarem o terminal de destino, há a
necessidade de passagem por portarias, que, caso não sejam bem dimensionadas, podem
gerar filas e, consequentemente, ineficiência das operações portuárias e conflito porto–cidade.
Por fim, na seção intraporto, analisam-se os fluxos de veículos dentro do pátio público, a fim
de identificar condicionantes de gargalos que afetem as operações portuárias.
Destaca-se que o TUP Trocadeiro, atualmente, não possui movimentação rodoviária
e, portanto, não será realizada a análise de seus acessos rodoviários nesta seção.
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5.1.1.1.

Conexão com a hinterlândia

A hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí é composta pelas rodovias BR-101,
BR-470, BR-486, BR-282 e SC-412, por onde as cargas com origem ou destino ao Complexo
Portuário são transportadas. Os segmentos da BR-101 e da BR-470 mais próximos da área
urbanizada dos municípios de Itajaí e Navegantes pertencem ao entorno portuário e, portanto,
serão tratados na seção 5.1.1.2.
A localização das rodovias da hinterlândia pode ser observada na Figura 63.

Figura 63 – Localização das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line; Google Earth
(2017) Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 53 apresenta as características predominantes das vias estudadas na
hinterlândia, referentes ao tipo de pavimento, a quantidade de faixas existentes (somando-se
os dois sentidos, quando aplicável), a presença de acostamentos, além da velocidade máxima
permitida na via. Ressalta-se que a velocidade máxima permitida pode variar
significativamente ao longo da via, sendo reduzida, por exemplo, em trechos urbanos.
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Rodovia

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Acostamento

Velocidade máxima
permitida (km/h)

BR-101
(Trechos 1 e 2)

Asfáltico

4

Duplo

Sim

Sim

100

BR-470

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

80

BR-486

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

60

BR-282

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

80

SC-412

Asfáltico

2

Duplo

Não

Sim

60

Tabela 53 – Características predominantes das vias da hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Tabela 54 encontram-se as condições de infraestrutura viária prevalecentes nas
rodovias da hinterlândia que dizem respeito à conservação do pavimento, à sinalização
horizontal e vertical, bem como aos fatores geradores de insegurança ao usuário, como
incidência de neblina, baixa visibilidade e existência de curvas sinuosas.
Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança
ao usuário

BR-101
(Trechos 1 e 2)

Bom

Bom

Presença de neblina

BR-470

Regular

Ruim

Presença de neblina, curvas sinuosas e
baixa visibilidade

BR-486

Ruim

Regular

BR-282

Regular

Regular

SC-412

Regular

Regular

Baixa visibilidade
Presença de neblina e baixa
visibilidade
Nenhum fator de insegurança
apontado pelos usuários

Tabela 54 – Condições de infraestrutura das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionário aos caminhoneiros (2017)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para as rodovias do estado de Santa Catarina (SC), abordadas na análise de hinterlândia, o
estudo intitulado “Pesquisa CNT de Rodovias 2016” (CNT, 2016) aponta a situação apresentada na
Tabela 55. Salienta-se que a situação das rodovias apontadas pela Confederação Nacional do
Transporte (CNT) pode não coincidir com os resultados das análises realizadas neste trabalho em
virtude de a CNT avaliar uma extensão diferente das rodovias no estado de Santa Catarina, cuja
abrangência pode diferir dos trechos analisados no Plano Mestre.
Rodovia

Extensão
analisada (km)

Estado
geral

Pavimento

Sinalização

Geometria

BR-101
(Trechos 1 e 2)

465

Ótimo

Ótimo

Ótimo

Bom

BR-470

356

Regular

Bom

Regular

Regular

BR-486

4

Ótimo

Ótimo

Bom

Bom

BR-282

679

Regular

Bom

Regular

Ruim

A rodovia SC-412 não foi avaliada na pesquisa realizada pela CNT, no ano de 2016.

Tabela 55 – Condições de infraestrutura das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: CNT (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme apresentado na Tabela 54 e na Tabela 55, a BR-101 foi classificada com
bons parâmetros em ambas as análises, nos quesitos conservação do pavimento e sinalização.
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Contudo, para as demais rodovias, a CNT apresenta condições de pavimentação boas ou
ótimas e de sinalização variando de regular a bom, enquanto que a classificação deste estudo
indica condições regulares e ruins nesses acessos, especialmente nas rodovias BR-470 e BR- 86.
Por fim, conforme exposto na Tabela 54, como fatores geradores de insegurança ao usuário,
identificou-se a presença de neblina, curvas sinuosas e baixa visibilidade, sendo que estes
podem facilitar a ocorrência de acidentes e acarretar em prejuízos aos condutores dos veículos
que por ali trafegam.
Ainda para as rodovias analisadas, verifica-se que o elevado volume de veículos
pesados que as utilizam diminui a velocidade operacional das vias. Isso ocorre, tendo em vista
a baixa velocidade com a qual os veículos pesados transitam, somado ao fato de as rodovias
BR-470, BR-486, BR-282 e SC-412 serem de pista simples. Essa diminuição de velocidade
impacta negativamente nas condições de tráfego dos veículos de passeio, com redução da
fluidez do trânsito e formação de congestionamentos em determinados trechos das rodovias.
Acerca dos trechos da BR-101 analisados, atualmente concedidos à concessionária
Autopista Litoral Sul, destaca-se que tais segmentos têm seu movimento acentuado no verão,
pelo fato de perpassarem grande parte do litoral catarinense e, consequentemente, serem
utilizados por um grande número de turistas que visitam o estado. Essa situação constitui-se
em um gargalo ao fluxo de veículos de carga que se destinam ao Complexo Portuário de Itajaí,
especialmente na entrada do município e de algumas cidades litorâneas, como Balneário
Camboriú e Florianópolis.

Níveis de serviço atuais das rodovias da hinterlândia
Para análise do nível de serviço (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.
Para definição do cenário temporal que considera o volume de veículos no período
mais crítico, foram analisados os dados dos postos de contagem da região de interesse. Dessa
forma, foi possível verificar a distribuição do volume de veículos ao longo do ano,
determinando-se, portanto, o mês de referência para a análise, em razão de apresentar o
maior volume de tráfego. Os dados do cenário temporal considerado na análise estão expostos
na Tabela 56.
Ano

Mês

Dia da semana

2016

Janeiro

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta-feira)

Tabela 56 – Cenário temporal da análise de nível de serviço do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os segmentos com os níveis de serviço estudados na hinterlândia do Complexo
Portuário de Itajaí são indicados na Figura 64. Na sequência, a Figura 65 aponta os resultados
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alcançados, considerando o cenário temporal da Tabela 56. Maiores detalhes a respeito dos
parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser consultados no Apêndice 7.

Figura 64 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 65 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Ainda que as características de infraestrutura de cada trecho sejam semelhantes para
ambos os sentidos das rodovias analisadas, a demanda de tráfego pode variar. Dessa forma,
registra-se níveis de serviço diferentes para cada sentido de tráfego em determinados
segmentos das vias.
Percebe-se que, de modo geral, há condições de instabilidade, caracterizadas pelos níveis de serviço
D e E, na maioria dos segmentos da hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí.

Nesse sentido, pode-se dizer que a fluidez do tráfego está comprometida na região,
diminuindo a velocidade dos veículos que utilizam as vias e, também, restringindo a
manobrabilidade dos condutores. Além disso, vale ressaltar que o mês de referência da análise
é janeiro e, portanto, há um grande número de turistas que utilizam as rodovias com destino
às praias do litoral catarinense, situação que impacta negativamente nas condições de tráfego.
Nos segmentos da BR-101, verifica-se os níveis de serviço C, D e E, indicando que a rodovia,
mesmo duplicada, apresenta um intenso fluxo de veículos. Ao passo que o LOS D representa o início
de uma situação instável, o LOS C corresponde a uma situação de tráfego ainda tolerável, apesar de
as condições de trafegabilidade também estarem consideravelmente restringidas pelo volume de
veículos que utilizam a via. Ademais, próximo ao acesso à cidade de Florianópolis, identifica-se LOS E,
que significa que a demanda de veículos está próxima da capacidade rodoviária do trecho. Tal
situação pode ser justificada pela elevada urbanização da região.
De forma análoga ao observado na BR-101, os segmentos da BR-470 analisados
também apresentam LOS C, D e E, indicando fluxo intenso de veículos. Contudo, destaca-se
que essa rodovia apresenta pista simples e, portanto, volumes menores de veículos podem
levar a situações tão críticas quanto as registradas em rodovias de múltiplas faixas. Além disso,
destaca-se que os trechos que registram LOS E se situam nas proximidades das maiores
concentrações urbanas da região, como por exemplo nos acessos aos municípios de Blumenau
e Rio do Sul.
A BR-486 e a BR-282 também operam no limite de suas capacidades em
determinados segmentos, tendo em vista o LOS E observado. Nos demais trechos, identifica-se
LOS D, indicativo de início de uma condição de instabilidade no tráfego. Salienta-se que essas
rodovias dão acesso a cidades de considerável urbanização, tais como Lages e Brusque e, dessa
forma, apresentam elevado fluxo de veículos que, aliado ao fato de serem rodovias de pista
simples, dificulta as condições de tráfego.

5.1.1.2.

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. Dessa maneira, neste estudo, a análise das vias do entorno portuário,
contempla os trajetos percorridos pelos caminhões até as instalações do Complexo Portuário
de Itajaí, cujas identificações podem ser verificadas na Figura 66. Nesse sentido, além do Porto
de Itajaí, são considerados os acessos aos seguintes TUPs:
» Teporti Terminal Portuário Itajaí S.A (TUP Teporti)
» Poly Terminais S.A. (TUP Poly Terminais)
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» Terminal Portuário Braskarne (TUP Braskarne)
» Barra do Rio Terminal Portuário S.A. (Terminal Barra do Rio)
» Portonave S.A. Terminais Portuários de Navegantes (TUP Portonave).

Figura 66 – Localização das vias do entorno do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line; Google Earth
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os veículos de carga que se dirigem às instalações portuárias do município de Itajaí
utilizam o trecho da BR-101, situada no entorno portuário (Figura 66), como principal via de
acesso e, na sequência, optam por utilizar a Rua Dr. Reinaldo Schmithausen, via coincidente
com a SC-412, ou a Av. Gov. Adolfo Konder. À esquerda da Rua Dr. Reinaldo Schmithausen
estão o TUP Teporti e o TUP Poly Terminais. O acesso ao TUP Teporti ocorre a partir da Av.
Teporti, exibida na Figura 67, enquanto que o acesso ao TUP Poly Terminais ocorre a partir da
Av. Pres. Castelo Branco e segue na Av. Nereu Ramos.
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Figura 67 – Av. Teporti com pavimento em paralelepípedo e condições regulares de sinalização
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Após a passagem pelas ruas Dr. Reinaldo Schmithausen, Expedicionário Aleixo Maba
e Alfredo Eicked, os veículos que adotam a principal rota de acesso ao Porto de Itajaí dirigemse à Av. Irineu Bornhausen até a interseção com a Av. Cel Eugênio Muller e a Rua Blumenau.
Ao seguir à direita, pela Av. Cel. Eugênio Muller, situa-se a Portaria 01 da Autoridade Portuária,
enquanto à esquerda, seguindo pela Rua Blumenau, encontra-se a Portaria 02 da Autoridade
Portuária, bem como as instalações do TUP Braskarne.
É a partir da Av. Irineu Bornhausen, também conhecida como Caninana, que ocorrem
os conflitos relacionados à trafegabilidade de vias estruturais para a cidade, visto que, a
avenida está situada em uma região de grande densidade demográfica, com atividades no seu
entorno, tais como: escolas, comércios e serviços. A presença de veículos leves, ciclistas e
pedestres, somado ao alto volume de veículos pesados e aos diversos cruzamentos em nível
prejudica o fluxo de veículos na avenida.
A outra rota de acesso ao Porto de Itajaí ocorre através da Av. Governador Adolfo
Konder, havendo duas possibilidades para se chegar a Rua Benjamin Franklin Pereira: pelas ruas
Carolina Vailatti, Indaial e Felipe Reiser ou pela Heitor Liberato, conhecida como Coloninha, a qual
apresenta melhores condições de infraestrutura viária. Após o acesso à Rua Benjamin Franklin
Pereira, a rota segue pela Rua Blumenau e, na sequência, pela Av. Cel. Eugênio Muller (Figura 68),
para os veículos que se dirigem à Portaria 01 da Autoridade Portuária.
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Figura 68 – Formação de filas na Av. Cel. Eugênio Muller próximo à Portaria 01 da Autoridade Portuária
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Av. Cel. Eugênio Muller possui quatro faixas nas proximidades da Portaria 01, das
quais duas são dedicadas à utilização dos caminhões que se destinam ao Porto, ampliando
para três conforme períodos de maior movimentação. A avenida conta ainda com semáforos
nos dois sentidos da via que auxiliam o acesso dos veículos à portaria. Contudo, são registradas
formações de filas em frente às instalações, em períodos de maior demanda no Porto, em
decorrência do elevado fluxo de veículos urbanos e portuários que trafegam na avenida.
Ainda na margem direita do Rio Itajaí-Açu, ao seguir pela Rua Blumenau até o
entroncamento com a Rua Alfredo Eicke Júnior e, na sequência, pela Rua Newton Brado Baião,
chega-se no Terminal Barra do Rio, o qual localiza-se em uma região menos urbanizada.
Já na margem esquerda do Rio Itajaí-Açu, para acesso ao TUP Portonave localizado
no município de Navegantes, os veículos percorrem inicialmente a BR-470, no trecho situado
no entorno portuário, e, na sequência, a Av. Portuária Vicente Honorato Coelho (Figura 66).
Em visita técnica ao Complexo Portuário de Itajaí foram relatados problemas no acesso
rodoviário à cidade de Navegantes, na BR-470, com destaque para o cruzamento com a Rua
Onório Bortolato. O alto volume de veículos que utilizam essa interseção, que apresenta
condições de sinalização ruins e não conta com ilhas de segregação dos fluxos, propicia
insegurança viária no local, sendo registrados casos de acidentes e atropelamentos.
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Figura 69 – BR-470 com o pavimento prejudicado e presença de veículos estacionados de forma irregular
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ademais, a presença de veículos pesados não só prejudica as condições de
conservação do pavimento, exibido na Figura 69, como também causa problemas em relação
ao ruído na via portuária, por conta da utilização das buzinas e ativação do freio de ar,
principalmente no período da madrugada. Entretanto, com as obras de duplicação da BR-470,
descritas na seção 5.3, os problemas atuais da rodovia tendem a serem mitigados, visto que
ocorrerá melhorias no tráfego da rodovia com o aumento da velocidade operacional. Além
disso, está sendo estudada a possibilidade de alargamento da Rua Onório Bortolato, ao longo
da qual muitos caminhões estacionam de maneira inadequada, pois não há acostamento e
trata-se de pista estreita e simples.
Assim como as rodovias da hinterlândia, as vias do entorno do Complexo Portuário
de Itajaí foram analisadas e suas características predominantes podem ser vistas na Tabela 57 ,
em que a Rua Heitor Liberato foi segmentada em trechos por conta de particularidades em
suas características.
Acostamento

Velocidade
máxima
permitida
(km/h)

Rodovia

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

BR-101

Asfalto

4

Duplo

Sim

Sim

60

BR-470

Asfalto

2

Duplo

Não

Sim

80

Av. Gov. Adolfo Konder

Asfalto

4

Duplo

Sim

Não

60

Asfalto

4

Duplo

Sim

Não

60

Asfalto

2

Único

Não

Sim

50

Rua Carolina Vailatti

Asfalto

2

Único

Não

Não

50

Rua Indaial

Asfalto

2

Duplo

Não

Sim

50

Rua Felipe Reiser

Asfalto

1

Único

Não

Sim

40

Rua Heitor Liberato
(Trecho 1)
Rua Heitor Liberato
(Trecho 2)
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Acostamento

Velocidade
máxima
permitida
(km/h)

Rodovia

Pavimento

Faixas

Sentido

Divisão
central

Rua Benjamin Franklin
Pereira

Asfalto

2

Duplo

Não

Sim

40

Av. Cel. Eugênio Muller

Asfalto

4

Duplo

Sim

Sim

50

Rua Blumenau

Asfalto

2

Único1

Não

Não

50

Av. Irineu Bornhausen

Asfalto

2

Único

Não

Não

50

Rua Alfredo Eicked

Asfalto

2

Único1

Não

Sim

50

Asfalto

3

Duplo

Não

Não

50

Asfalto

4

Duplo

Sim

Não

60

Av. Teporti

Paralelepípedo

2

Duplo

Não

Sim

30

Av. Pres. Castelo Branco

Asfalto

2

Duplo

Não

Não

50

Av. Nereu Ramos

Asfalto

2

Duplo

Não

Não

Rua Expedicionário Aleixo
Maba
Rua Dr. Reinaldo
Schmithausen

Rua Teodoro Lino Régis

Não
pavimentada

2

Duplo

Não

Não

Rua Alfredo Eicke Júnior

Asfalto

2

Duplo

Não

Sim

Rua Newton Prado Baião

Asfalto

2

Duplo

Não

Não

Av. Portuária Vicente
Honorato Coelho

Asfalto

4

Duplo

Sim

Sim

50
Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente
Sinalização
vertical
inexistente
60

¹ Sentido duplo em pista simples no início da via.

Tabela 57 – Características predominantes das vias do entorno do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Tabela 58 encontram-se as condições da infraestrutura das vias do entorno do
Complexo Portuário de Itajaí.
Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Fatores geradores de insegurança ao usuário

BR-101

Bom

Bom

–

BR-470

Ruim

Regular

Av. Gov. Adolfo Konder

Regular

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Rua Heitor Liberato
(Trecho 1)
Rua Heitor Liberato
(Trecho 2)

Pavimento irregular, com rachaduras e
buracos
Pavimento irregular, com rachaduras e
buracos
Pavimento irregular em alguns trechos
Pavimento irregular em alguns trechos
Pavimento irregular, com rachaduras e
buracos
Pavimento irregular, sinalização horizontal
desgastada
Pavimento irregular, com rachaduras em
alguns trechos
Pavimento irregular em alguns trechos,
sinalização horizontal desgastada

Rua Carolina Vailatti

Regular

Bom

Rua Indaial

Regular

Regular

Rua Felipe Reiser

Bom

Bom

Rua Benjamin Franklin Pereira

Bom

Bom

Av. Cel. Eugênio Muller

Bom

Bom

Pavimento irregular em alguns trechos

Rua Blumenau

Bom

Bom

Pavimento irregular, com buracos em alguns
trechos

Av. Irineu Bornhausen

Regular

Bom

Pavimento irregular em alguns trechos
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Rodovia

Conservação do
pavimento

Sinalização

Rua Alfredo Eicked

Regular

Regular

Rua Expedicionário Aleixo
Maba

Regular

Regular

Rua Dr. Reinaldo Schmithausen

Bom

Bom

Av. Teporti

Bom

Regular

Fatores geradores de insegurança ao usuário
Pavimento irregular, com rachaduras e
buracos
Pavimento irregular, com rachaduras e
buracos
Não identificados
Não identificados
Pavimento irregular, com rachaduras e
buracos
Apresenta trechos irregulares e com buracos,
sinalização horizontal apagada
Pavimento irregular, com buracos, sinalização
vertical inexistente

Av. Pres. Castelo Branco

Ruim

Ruim

Av. Nereu Ramos

Regular

Regular

Rua Teodoro Lino Régis

Ruim

Ruim

Rua Alfredo Eicke Júnior

Bom

Ruim

Sinalização vertical inexistente

Rua Newton Prado Baião

Ruim

Ruim

Pavimento irregular, com rachaduras,
sinalização vertical e horizontal inexistentes

Av. Portuária Vicente Honorato
Coelho

Bom

Bom

Pavimento irregular em alguns trechos

Tabela 58 – Condições de infraestrutura das vias do entorno do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionário aos caminhoneiros
(2017) Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A respeito do estado de conservação do pavimento, as vias encontram-se, em sua maioria,
com boas ou regulares condições de conservação, mesmo cenário encontrado para as sinalizações
vertical e horizontal, apontadas na Tabela 58. Contudo, em alguns casos, verifica-se a ausência de
sinalização, dificultando, por exemplo, o entendimento, por parte dos condutores, dos limites de
velocidades em diversos trechos e das zonas em que é proibida a ultrapassagem, ocasionando um
fator de insegurança ao usuário da via.
De maneira geral, o fator que contribui para a formação de gargalos nos acessos do
entorno do Complexo Portuário de Itajaí é o intenso fluxo de veículos com destino aos
municípios de Itajaí, Navegantes e cidades vizinhas, conflitando com os veículos de carga que
se dirigem ao Complexo.

Níveis de serviço atuais das vias do entorno portuário
Para a análise do nível de serviço das vias do entorno portuário, utilizaram-se a mesma
metodologia aplicada às vias situadas na hinterlândia para os trechos com características de fluxo
ininterrupto, em que foram analisados os segmentos para os quais havia dados de contagem de
tráfego disponíveis e compatíveis com a metodologia de cálculo do HCM (TRB, 2010).
Entretanto, para os segmentos da malha mais urbanizada, onde se observa um
elevado número de semáforos e, também, interseções não padronizadas, as quais não se
aplicam aos modelos de interseção consideradas na análise para fluxo interrompido do HCM
(TRB, 2010), utilizou-se uma modelagem de microssimulação de tráfego por meio do software
Aimsun. Assim, considerando a disponibilidade de dados de contagem de tráfego, foi possível
averiguar algumas características relacionadas à trafegabilidade das interseções, como
densidade e tempo de atraso.
A Figura 70 indica a localização dos segmentos analisados como sendo de fluxo
ininterrupto, situados no entorno portuário, enquanto a Figura 71 exibe os níveis de serviço
identificados para esses trechos. Destaca-se que todos os segmentos pertencem à rodovia BR-101.

142

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

Figura 70 – Segmentos de fluxo ininterrupto estudados no entorno do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 71 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O trecho da BR-101 analisado no entorno portuário apresenta LOS C e D, os quais
indicam, respectivamente, uma condição ainda estável de trafegabilidade e uma situação em
que já se observa indícios de instabilidade na fluidez do tráfego. Apesar de distintos, os dois
níveis de serviço identificados representam condições em que a velocidade operacional dos
veículos que utilizam a via está restringida pela demanda de tráfego presente no trecho,
especialmente nos segmentos com LOS D.
No que diz respeito às interseções analisadas na região do entorno, a análise de nível de
serviço é realizada por meio da microssimulação de tráfego, em que se verifica os tempos de atraso
nas aproimações que compõe cada um desses cruzamentos. Assim, a partir desses dados, verificase o LOS correspondente em cada aproximação, conforme os critérios do Two-Way Stop Controled
(TWSC). Maiores informações acerca dos parâmetros utilizados podem ser consultadas no
Apêndice 7, enquanto que a localização das interseções analisadas é exibida na Figura 72.

Figura 72 – Interseções analisadas no entorno do Porto de Itajaí.
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na sequência, a Figura 73 exibe o detalhamento das aproximações, bem como os
tempos de atraso, em segundos, estimados para as aproximações da Interseção 1, enquanto a
Figura 74 apresenta o nível de serviço observado em cada aproximação.
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Figura 73 – Tempos de atraso da Interseção 1
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 74 – Níveis de serviço da Interseção 1
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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De maneira geral, a Interseção 1 apresenta condições estáveis de trafegabilidade,
exceto para a Aproximação 1 onde se identifica o LOS D, correspondente a uma situação ainda
tolerável, mas em que certa instabilidade já pode ser observada. Nas aproximações 2 e 3,
registra-se LOS C e B, respectivamente, os quais apontam para condições de trafegabilidade
mais favoráveis à que se observa na primeira aproximação.
Vale ressaltar que, apesar de registrar melhor nível de serviço que a Aproximação 2,
a terceira aproximação aponta para um maior fluxo de veículos. Nesse sentido, o LOS que se
observa pode ser justificado, dentre outros fatores, pela maior facilidade dos veículos para
acessar a interseção, visto que à época das contagens (2007), o TUP Teporti ainda não estava
em operação e, assim, não havia a dificuldade imposta aos automóveis provenientes das ruas
Dr. Reinaldo Schmithausen e Francisco Réis pelo movimento dos caminhões para acessar o
terminal. Ademais, ressalta-se que a Aproximação 4 dá apenas acesso ao TUP Teporti,
portanto, também em função de os dados de contagem disponibilizados datarem do ano de
2007, não foi possível a realização da análise para essa aproximação especificamente.
A Figura 75 detalha as características da Interseção 2 e a Figura 76 exibe os níveis de
serviços calculados para as aproximações deste cruzamento.

Figura 75 – Tempos de atraso da Interseção 2
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 76 – Níveis de serviço da Interseção 2
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Interseção 2, que permite a ligação da BR-101 a Av. Gov. Adolfo Konder, apresenta
boas condições de trafegabilidade para todos os locais analisados, correspondentes ao LOS A.
Isso indica que os tempos de atraso estimados não foram superiores a 10 segundos e,
portanto, não há formação de filas no dispositivo.
Por sua vez, a Figura 77 exibe o detalhamento da Interseção 3, ao passo que a Figura
78 apresenta os níveis de serviços resultantes da análise.
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Figura 77 – Tempos de atraso da Interseção 3
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 78 – Níveis de serviço da Interseção 3
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A interseção 3 possui quatro aproximações, porém bons níveis de serviço são verificados
em apenas duas delas. Ao passo que as aproximações 2 e 4 apresentam LOS C, indicativo de
condições de trafegabilidade estáveis, nas aproximações 1 e 3, por outro lado, verifica-se uma
situação crítica em que se aponta o LOS F, caracterizando um fluxo instável de veículos com
constantes formações de fila. A intensa movimentação de veículos, sobretudo os pesados, associada
à própria estrutura da interseção, que possui uma ilha central grande oferecendo menos espaço à
circulação dos veículos, são justificativas para as condições que se observam no local.
Por fim, a Figura 79 apresenta os detalhes da Interseção 4, enquanto que a Figura 80
expõe os níveis de serviços dos locais analisados para esta interseção.

Figura 79 – Tempos de atraso da Interseção 4
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 80 – Níveis de serviço da Interseção 4
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que das quatro aproximações analisadas nessa Interseção, apenas a
Aproximação 2 apresenta uma condição estável de fluxo de tráfego. Nos demais locais da
análise observa-se o nível de serviço mais crítico (LOS F) e, portanto, pode-se dizer que o local
opera além de sua capacidade, apresentando formação de filas que impactam negativamente
no tempo de atraso dos veículos que utilizam a interseção.

5.1.1.3.

Portaria de acesso

Para um diagnóstico mais preciso do entorno portuário e dos acessos internos, faz-se
necessária também a análise das portarias de acesso aos terminais portuários e pátios
públicos, uma vez que os procedimentos realizados em seus gates podem ser geradores de
gargalos em suas instalações e/ou nas vias de acesso. Portanto, foi realizado um estudo a
respeito da sistemática de acesso a cada uma das portarias, da quantidade de gates e dos
equipamentos existentes para, posteriormente, simular os acessos e observar possíveis
formações de filas.
No Complexo Portuário de Itajaí foram analisadas as portarias da Autoridade Portuária e
dos TUPs. Assim, para acessar o Porto de Itajaí, seu terminal arrendado e os TUPs que compõe o
Complexo, os veículos necessitam passar pelas portarias de acesso apresentadas na Figura 81 , na
Figura 82 e na Figura 83 , nas quais são realizados os controles de entrada e de saída, tanto de
pessoas e veículos (de carga e de passeio), quanto de máquinas e equipamentos, quando necessário.
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Figura 81 – Localização das portarias de acesso ao Porto de Itajaí, ao TUP Portonave e ao TUP Braskarne
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line; Google Earth
(2017). Elaboração: LabTrans/USC (2017)

Figura 82 – Portaria de acesso ao TUP Teporti e ao TUP Poly Terminais
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line; Google Earth
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 83 – Portaria de acesso ao Terminal Barra do Rio
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line; Google Earth
(2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O controle das portarias administradas pelo Porto é de responsabilidade da guarda
portuária, onde são executados os procedimentos de conferência documental para liberação
dos acessos. Já o controle das portarias de acesso aos TUPs é realizado por segurança privada.
A Tabela 59 apresenta as características das portarias de acesso às áreas do
Complexo Portuário de Itajaí, incluindo as vias por onde são acessadas, a quantidade de gates
de acesso – indicando o sentido do fluxo, bem como a existência de reversibilidade, ou seja,
quando o mesmo gate funciona tanto no sentido de entrada como no de saída – tipos de
veículos que acessam, equipamentos e fluxo no dia-pico, ou seja, quantidade de veículos que
passam pelo gate no dia de maior movimentação do ano.
Os equipamentos considerados neste documento e identificados nas portarias são:
câmeras OCR (do inglês – Optical Character Recognition), leitores biométricos, leitores RFID
(do inglês – Radio-Frequency Identification), que se referem aos leitores de cartão de
proximidade e balanças rodoviárias.
Portaria

Via de acesso

Quantidade de
gates

Tipo de veículos
que acessam

Autoridade
Portuária 01

Av. Cel. Eugenio
Muller

4 reversíveis,
sendo um deles
exclusivo para
carros de passeio

Caminhões e carros
de passeio

Autoridade
Portuária 02

Rua Blumenau

4 reversíveis1

Caminhões
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Equipamentos
Câmera OCR,
leitores de
cartão de
proximidade e
balança
Câmera OCR,
leitores de
cartão de
proximidade e
balança

Fluxo no diapico
640
caminhões
100 carros de
passeio
Sistema não
está em
operação
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Portaria

Via de acesso

TUP
Portonave 01

Av. Portuária
Vicente
Honorato
Coelho

TUP Teporti

Av. Teporti

TUP
Braskarne

Rua Blumenau

TUP Poly
Terminais

Av. Nereu
Ramos

Terminal
Barra do Rio

Rua Newton
Prado Baião

Quantidade de
gates

Tipo de veículos
que acessam

4 de entrada2
3 de saída2
3

Caminhões e carros
de passeio

reversíveis2

2 reversíveis
1 de entrada
1 de saída
1 de entrada
1 de saída
1 de entrada
1 de saída

Equipamentos
Câmera OCR,
leitores de
cartão de
proximidade,
biometria e
balança

Fluxo no diapico
2.279
caminhões
21 carros de
passeio
30 caminhões

Caminhões e carros
de passeio

Balança

5 carros de
passeio

Caminhões

Câmera OCR e
balança

192
caminhões

Caminhões e carros
de passeio

Balança e
biometria

309
caminhões
25 carros de
passeio

Caminhões e carros
de passeio

Câmera OCR,
biometria e
balança

60 caminhões
2 carros de
passeio

1 No

ano-base deste estudo, a portaria encontrava-se em reforma e, portanto, não foram registrados acessos de veículos. No
entanto, a quantidade de gates e os equipamentos informados na tabela referem-se à situação após a execução das obras, as
quais devem ser concluídas em 2017.
2 Dependendo

da demanda, as configurações de reversibilidade podem ser alteradas.

Tabela 59 – Características das portarias de acesso do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionário on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A partir da Tabela 59 , verifica-se que o Porto de Itajaí possui duas portarias para o
acesso de veículos às suas instalações. Contudo, em 2016 (ano-base do estudo) apenas a
Portaria 01 encontrava-se em funcionamento, visto que as obras de ampliação da Portaria 02
foram finalizadas somente em maio de 2017. Ademais, apesar de concluídas as obras da
Portaria 02, ressalta-se que ela ainda não estava em operação durante a realização da visita
técnica ao Complexo (dois dos quatro gates encontravam-se prontos para operar, enquanto
que os outros dois ainda aguardavam a inspeção da Receita Federal a fim de serem liberados)
e, por isso, não é considerada na análise da situação atual. Todavia, foram realizadas
simulações para os cenários futuros e seus resultados podem ser visualizados na seção 5.1.2.
Com a nova configuração dos acessos ao Porto, espera-se uma melhor fluidez do
tráfego no entorno e no intraporto, embora ainda não haja uma definição, por parte da
Autoridade Portuária, sobre os fluxos nos gates das Portarias 01 e 02, sendo estes
estabelecidos a partir da demanda no Porto.
A Portaria 01 da Autoridade Portuária é utilizada também pela empresa APM
Terminals S.A., que possui suas instalações em uma área interna arrendada ao Porto. Com
base nas características apresentadas na Tabela 59 , bem como nos dados e nas informações
fornecidas pelas instalações portuárias, pode-se realizar uma simulação numérica das entradas
e saídas dos veículos nos períodos de maior movimentação em cada terminal portuário e no
pátio público, de forma a avaliar a formação de filas. Essa análise foi realizada no software
SimPy, por meio da simulação de três dias consecutivos de acessos ao Complexo Portuário.
O Gráfico 19 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação
numérica, em que: a escala vertical representa a quantidade total de veículos que aguardam

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

153

PLANO MESTRE

na fila da portaria e a escala horizontal corresponde ao dia e à hora (tempo) em que essa fila
ocorre, considerando as 72 horas simuladas.

Gráfico 19 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Apesar de existir agendamento prévio dos caminhões que se dirigem ao TUP Portonave e
seus gates de entrada e de saída serem automatizados, foram registradas filas na portaria do
terminal nos períodos de pico. O TUP conta com um estacionamento que é compartilhado com
outra empresa do grupo Portonave S/A que presta serviços logísticos, entretanto, conforme a
demanda, o estacionamento não comporta toda a movimentação de veículos que se destinam às
instalações. Em decorrência disso, ocorre formação de fila nos gates de entrada, fato que impacta
na trafegabilidade ao longo da Via Portuária Vicente Honorato Coelho, visto que os caminhões
permanecem estacionados ao longo da via aguardando o acesso ao terminal ou ao
estacionamento. Salienta-se, contudo, que as filas no TUP Portonave, apresentadas no Gráfico 19
resultam no total de veículos aguardando acesso ao terminal, sendo assim, esse acúmulo de
veículos divide-se ao longo dos quatro gates de entrada, culminando em uma fila máxima de 12
veículos por faixa.Durante a visita técnica ao Complexo, a Prefeitura de Navegantes informou
que não existem pátios dedicados exclusivamente ao estacionamento de caminhões que
atuem como pátios reguladores, a fim de diminuir o número de caminhões estacionados de
forma irregular. No entanto, há previsão de construção de um, com capacidade estática média
de 500 caminhões, próximo à lombada eletrônica (Km 1 da BR-470).
Ademais, o Terminal Barra do Rio dispõe de um projeto de construção de uma área de
triagem, em um terreno próximo, com cerca de 30 mil m², visando melhorar os processos de
entrada no TUP. Além do Terminal Barra do Rio, o TUP Teporti também conta com uma área para
implantação de um pátio regulador, conforme o aumento da demanda prevista para o terminal.
O TUP Poly Terminais conta com estacionamento de apoio próprio próximo aos seus
gates para o estacionamento e triagem dos veículos pesados. A área de apoio apresenta um
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setor de cadastro responsável pela conferência documental da carga, que após a verificação,
se em conformidade, têm suas informações inseridas no sistema de controle de acesso e
liberação do credenciamento agendado dos veículos. Após o credenciamento com biometria,
os veículos aguardam, no estacionamento, o horário para a entrada no terminal.
Nesse sentido, vale ressaltar que a existência de pátios adequados ao estacionamento dos
veículos de carga, aliado à implantação de equipamentos que visem automatizar os gates das
portarias e de um sistema de agendamento com o devido sequenciamento dos veículos, pode
diminuir a formação de filas nos acessos às instalações portuárias, assim como permitir uma gestão
eficiente das operações de carga e descarga no Porto, bem como otimizar os recursos necessários.

5.1.1.4.

Intraporto

Quanto aos acessos intraporto do Complexo Portuário de Itajaí, realizou-se a análise das vias
internas e dos fluxos do Porto Público e dos terminais privados, de forma a contemplar a identificação
das rotas dos veículos, salientando parâmetros logísticos (falta de espaço para circulação e presença
de estacionamentos) e fatores qualitativos (situação do pavimento e sinalização).
O fluxo no Cais Público do Porto de Itajaí segue conforme apresentado na Figura 84 .

Figura 84 – Fluxo rodoviário interno ao Porto de Itajaí
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionário on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Após adentrar a área interna do Porto Público, os veículos passam pela balança,
localizada próxima à Portaria 01 da Autoridade Portuária, para a pesagem antes de realizar as
operações no cais. Durante a pesagem, é realizada a conferência de segurança do caminhão e
o teste do bafômetro no condutor. Caso apresente alguma irregularidade, o caminhão realiza
o retorno, a empresa de origem é informada e ele adentra na área portuária somente quando
reparada a irregularidade. A saída dos veículos ocorre pela mesma portaria de acesso, onde
também ocorre a conferência documental e a pesagem dos veículos.
No ano de 2008, uma enchente na região do Vale do Rio Itajaí-Açu ocasionou a não
operabilidade de dois berços do Porto Público e, desde então, não foi possível dispor dos
quatro berços do Porto para operação, ocorrendo rotatividade operacional entre eles. Com
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isso, atualmente, encontra-se em funcionamento apenas o Berço 2, sendo a movimentação de
veículos pesados e leves concentrada na região arrendada à APM Terminals.
A área interna apresenta pavimentação do tipo mista: asfáltica e blocos de concreto
intertravados. Na área pública (Figura 85 ), o pavimento asfáltico encontra-se em condições
regulares de conservação, já as sinalizações horizontais e verticais, por sua vez, encontram-se
em bom estado de conservação. Na área arrendada, as condições de conservação dos blocos
de concreto intertravados são consideradas regulares, enquanto as sinalizações horizontais e
verticais apresentam-se em boas condições.

Figura 85 – Intraporto da área pública do Porto de Itajaí
Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017)

No TUP Teporti, uma portaria mais afastada realiza apenas o agendamento dos veículos com
destino ao terminal, enquanto que a pesagem dos caminhões e a conferência documental, ocorrem
na Portaria TUP Teporti que dá acesso direto às instalações. O pavimento nas dependências do
terminal é do tipo paralelepípedo e encontra-se em bom estado de conservação, contudo, as
condições de sinalizações verticais e horizontais encontram-se regulares. O fluxo dos veículos no
interior do TUP é ilustrado na Figura 86 .
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Figura 86 – Fluxo rodoviário interno ao TUP Teporti
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os veículos de carga que se destinam ao TUP Poly Terminais aguardam, inicialmente,
em um estacionamento de apoio situado em frente às suas instalações e, após receberem a
liberação, adentram o terminal através dos gates de entrada, realizam a pesagem e, na
sequência, realizam o carregamento ou descarregamento, conforme o fluxo apresentado na
Figura 87 . Após as operações no terminal, os veículos de carga dirigem-se à portaria de saída,
realizando novamente a pesagem da carga. Ademais, em frente à portaria de saída do TUP
Poly Terminais encontra-se uma área destinada aos veículos de passeio que permanecem
estacionados durante todo o período comercial e não adentram as instalações do TUP.

Figura 87 – Fluxo rodoviário interno ao TUP Poly Terminais
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Os pavimentos nas áreas pertencentes ao TUP Poly Terminais dividem-se em
pavimento britado, na área do estacionamento de veículos pesados, e asfáltico, nas demais
áreas. Os estados de conservação do pavimento e sinalizações horizontal e vertical não foram
avaliadas pois não ocorreu visita às instalações.
No TUP Braskarne, os gates da portaria são equipados com balanças rodoviárias que
realizam a pesagem na entrada e na saída dos veículos no TUP, com isso, o fluxo interno é
simples e transcorre de forma organizada, conforme ilustrado na Figura 88.

Figura 88 – Fluxo rodoviário interno ao TUP Braskarne
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O pavimento nas dependências do terminal varia entre asfáltico, próximo ao cais, e
paralelepípedo, nas demais áreas. Suas condições de conservação, devido a buracos nas áreas
asfaltadas, encontram-se regulares, assim como as condições de sinalizações verticais e
horizontais, as quais apresentam desgaste na pintura, como é mostrado na Figura 89 .

Figura 89 – Condições de pavimentação e sinalização do TUP Braskarne
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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No Terminal Barra do Rio, após adentrar pela portaria compartilhada entre os
veículos leves e pesados, apenas os caminhões passam pela balança para pesagem. Na
sequência, realizam as operações no terminal e prosseguem em direção ao gate de saída da
mesma portaria para nova pesagem antes de sair do recinto. O fluxo de veículos leves no
interior do TUP é baixo, visto que, em frente à sua portaria, existe um estacionamento que é
utilizado pelos carros de passeio com destino às instalações. A Figura 90 mostra o fluxo de
veículos no interior do terminal e as localizações da balança e do estacionamento.

Figura 90 – Fluxo rodoviário interno ao Terminal Barra do Rio
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As vias internas são asfaltadas e possuem bom estado de conservação, assim como a
sinalização vertical e horizontal, mostradas na Figura 91 .

Figura 91 – Sinalização horizontal no Terminal Barra do Rio
Fonte: Imagem obtida durante visita técnica (2017)
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No TUP Portonave, após o agendamento prévio, os veículos de carga acessam um
dos gates de entrada, realizam a pesagem na balança rodoviária e, na sequência, dirigem-se à
área de operação correspondente. A localização da balança, assim como o fluxo interno de
veículos pesados são mostrados na Figura 92 .

Figura 92 – Fluxo rodoviário interno ao TUP Portonave
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017); Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os veículos de passeio de funcionários que se dirigem às instalações do TUP
Portonave permanecem em uma área de estacionamento em frente ao terminal durante o
período comercial e não adentram à portaria. As áreas pertencentes ao TUP Portonave
possuem pavimentação asfáltica em condições de conservação boas, bem como, as
sinalizações horizontal e vertical.
Por fim, destaca-se que a manutenção do pavimento em boas condições na área interna
às instalações portuárias e o bom ordenamento dos fluxos, com placas de sinalização adequadas e
sinalização horizontal visível, contribuem para que a operação portuária transcorra de forma
eficiente. Tais fatores também diminuem as possibilidades de acidentes com pedestres e veículos,
mitigando prejuízos financeiros e maximizando a segurança dos usuários.

5.1.2. SITUAÇÃO FUTURA
Com base na verificação da permanência do modal rodoviário como único modal de
transporte de cargas expedidas ou recepcionadas no Complexo Portuário de Itajaí, são
verificadas as taxas de crescimento dos veículos, quando comparados aos volumes do cenário
atual. Dessa forma, para as vias do entorno portuário, que sofrem influência direta das
movimentações de carga, são utilizadas tais taxas para determinar o crescimento do fluxo de
caminhões futuros para análise do nível de serviço das rodovias e, quando for o caso, das
interseções. No entanto, para as vias da hinterlândia, adota-se as taxas de crescimento
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recomendadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujos
detalhes são abordados na sequência.
Ao final da seção, com base nas taxas de crescimento de caminhões, são calculados
os fluxos de veículos que acessarão cada uma das portarias nos cenários futuros. Além disso,
são identificadas obras de melhorias em suas infraestruturas, a partir das quais são efetuadas
novas simulações dos acessos aos gates com esses novos parâmetros, a fim de prever
possíveis formações de filas.
Diante do exposto, a análise da situação futura é dividida em três seções, a saber:
» Conexão com a hinterlândia
» Entorno portuário
» Portarias de acesso.

5.1.2.1.

Conexão com a hinterlândia

O volume de veículos que irá trafegar nas vias de acesso ao Complexo Portuário de
Itajaí foi estimado por meio da aplicação das taxas de crescimento de tráfego sugeridas pelo
Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006), com o intuito de projetar os dados observados
para os cenários futuros. Tais taxas consistem em 3% a.a. para veículos leves e 2,5% a.a. para
veículos pesados.
A Tabela 60 traz o Volume de Hora-Pico (VHP) previsto para cada um dos segmentos
de múltiplas faixas analisados na hinterlândia, considerando os seguintes horizontes: 2020,
2025, 2045 e 2060. A Tabela 61 , por sua vez, exibe os dados dos segmentos de pista simples.
Maiores detalhes a respeito dos parâmetros utilizados no cálculo do LOS podem ser
consultados no Apêndice 7.
Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)

Demanda
atual

Demanda projetada

Id

Rodovia

Nº de faixas

Sentido

VHP
(2016)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

1

BR-101

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

1

BR-101

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

2

BR-101

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

2

BR-101

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

3

BR-101

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

3

BR-101

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

4

BR-101

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

4

BR-101

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

5

BR-101

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

5

BR-101

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

6

BR-101

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

6

BR-101

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

7

BR-101

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

7

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

161

PLANO MESTRE

Demanda
atual

Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)

Demanda projetada

8

BR-101

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

8

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

9

BR-101

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

9

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

10

BR-101

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

10

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

11

BR-101

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

11

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

12

BR-101

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

12

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

13

BR-101

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

13

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

14

BR-101

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

14

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

15

BR-101

3

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

15

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

16

BR-101

3

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

16

BR-101

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

Tabela 60 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (múltiplas faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda
atual

Demanda projetada

Id

Rodovia

Classe

Sentido

VHP (2016)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

17

BR-470

I

Noroeste–Sudeste

942

1.056

1.219

2.164

3.331

17

BR-470

I

Sudeste–Noroeste

896

1.004

1.158

2.051

3.153

18

BR-470

I

Oeste–Leste

857

960

1.106

1.950

2.987

18

BR-470

I

Leste–Oeste

789

884

1.018

1.796

2.752

19

BR-470

I

Noroeste–Sudeste

1.138

1.276

1.472

2.613

4.021

19

BR-470

I

Sudeste–Noroeste

951

1.067

1.231

2.187

3.367

20

BR-470

II

Oeste–Leste

991

1.111

1.282

2.272

3.494

20

BR-470

II

Leste–Oeste

1.130

1.266

1.461

2.588

3.979

21

BR-470

II

Sudoeste–Nordeste

991

1.111

1.282

2.272

3.494

21

BR-470

II

Nordeste–Sudoeste

1.130

1.266

1.461

2.588

3.979

22

BR-470

I

Oeste–Leste

991

1.111

1.282

2.272

3.494

22

BR-470

I

Leste–Oeste

1.130

1.266

1.461

2.588

3.979

23

BR-470

I

Sudoeste–Nordeste

555

621

714

1.251

1.906

23

BR-470

I

Nordeste–Sudoeste

563

629

724

1.270

1.939

24

BR-470

I

Sul–Norte

546

611

703

1.232

1.880
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Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda
atual

Demanda projetada

24

BR-470

I

Norte–Sul

516

577

663

1.162

1.772

25

BR-470

III

Sudoeste–Nordeste

546

611

703

1.232

1.880

25

BR-470

III

Nordeste–Sudoeste

516

577

663

1.162

1.772

26

BR-470

I

Sudoeste–Nordeste

546

611

703

1.232

1.880

26

BR-470

I

Nordeste–Sudoeste

516

577

663

1.162

1.772

27

BR-470

I

Sudoeste–Nordeste

627

702

807

1.416

2.162

27

BR-470

I

Nordeste–Sudoeste

517

578

666

1.171

1.790

28

BR-470

I

Sudoeste–Nordeste

914

1.024

1.180

2.085

3.198

28

BR-470

I

Nordeste–Sudoeste

891

999

1.151

2.033

3.118

29

BR-470

II

Sudoeste–Nordeste

696

781

902

1.607

2.480

29

BR-470

II

Nordeste–Sudoeste

687

771

890

1.586

2.447

30

BR-470

I

Sudoeste–Nordeste

621

695

800

1.408

2.154

30

BR-470

I

Nordeste–Sudoeste

511

572

659

1.160

1.776

31

BR-470

I

Oeste–Leste

414

463

534

940

1.440

31

BR-470

I

Leste–Oeste

401

449

517

910

1.393

32

BR-470

III

Oeste–Leste

414

463

534

940

1.440

32

BR-470

III

Leste–Oeste

401

449

517

910

1.393

33

BR-470

I

Oeste–Leste

241

269

309

538

817

33

BR-470

I

Leste–Oeste

252

282

324

563

854

34

BR-470

I

Oeste–Leste

181

202

232

405

614

34

BR-470

I

Leste–Oeste

186

207

238

414

627

35

BR-470

I

Oeste–Leste

378

423

488

858

1.313

35

BR-470

I

Leste–Oeste

338

379

436

767

1.174

36

BR-470

I

Oeste–Leste

169

189

217

376

569

36

BR-470

I

Leste–Oeste

172

192

220

380

573

37

BR-470

I

Oeste–Leste

187

209

240

418

635

37

BR-470

I

Leste–Oeste

149

167

191

334

506

38

BR-486

I

Sudoeste–Nordeste

762

855

988

1.761

2.718

38

BR-486

I

Nordeste–Sudoeste

595

668

772

1.374

2.121

39

BR-486

III

Sudoeste–Nordeste

762

855

988

1.761

2.718

39

BR-486

III

Nordeste–Sudoeste

595

668

772

1.374

2.121

40

BR-282

I

Oeste–Leste

1.011

1.136

1.315

2.358

3.656

40

BR-282

I

Leste–Oeste

1.091

1.225

1.417

2.533

3.918

41

BR-282

II

Oeste–Leste

1.011

1.136

1.315

2.358

3.656

41

BR-282

II

Leste–Oeste

1.091

1.225

1.417

2.533

3.918

42

BR-282

I

Oeste–Leste

1.011

1.136

1.315

2.358

3.656

42

BR-282

I

Leste–Oeste

1.091

1.225

1.417

2.533

3.918

43

BR-282

I

Oeste–Leste

439

492

569

1.012

1.560
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Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda
atual

Demanda projetada

43

BR-282

I

Leste–Oeste

500

561

648

1.154

1.781

44

BR-282

I

Oeste–Leste

307

344

397

705

1.086

44

BR-282

I

Leste–Oeste

283

317

366

651

1.004

45

BR-282

I

Oeste–Leste

308

345

398

707

1.089

45

BR-282

I

Leste–Oeste

304

341

393

695

1.067

46

BR-282

I

Oeste–Leste

318

356

411

725

1.111

46

BR-282

I

Leste–Oeste

166

186

215

379

582

Tabela 61 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com a metodologia do HCM (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto, a
capacidade de uma rodovia expressa a máxima taxa horária de fluxo de tráfego esperada em
uma seção da via por sentido, admitindo-se as condições básicas de tráfego, as quais
relacionam as características físicas da via e as condições locais de tráfego, como largura de
faixa, largura de acostamento e classes de veículos.
No caso de vias de pista simples, ou seja, rodovia com duas faixas com sentidos de
tráfego contrários, o método estabelece que a capacidade é de 1.700 veículos de passeio por
hora e por sentido de fluxo. Por outro lado, nas rodovias de múltiplas faixas, a capacidade varia
conforme a velocidade do tráfego. A Tabela 62 apresenta os valores de capacidade admitidos
pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.
Capacidade rodoviária

Tipo de rodovia
Duas faixas (pista simples)

Múltiplas faixas
(pista dupla ou tripla)

Velocidade de fluxo livre
(mi/h)

(km/h) ¹

Capacidade
(veículos/hora/faixa)
1.7002

–
45

72,4

1.900

50

80,5

2.000

55

88,5

2.100

60

96,5

2.200

1

Valores aproximados.
2
Não excede 3.200 veículos/hora em ambas as direções em trechos longos; não excede 3.200 a 3.400 veículos/hora em ambas as
direções em trechos curtos (pontes ou túneis).

Tabela 62 – Capacidade das rodovias conforme HCM
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Diante do exposto, constata-se que diversos trechos pertencentes à hinterlândia do Complexo
Portuário de Itajaí tendem a ter sua situação agravada já em um cenário futuro próximo, haja vista o
elevado volume de veículos previsto nos horizontes determinados (expostos na Tabela 60 e na Tabela
61 ) ante os limites de capacidade de tráfego determinados pelo método de análise.

Vale ressaltar que, atualmente, conforme verificado na seção 5.1.1, já se verificam
condições de trafegabilidade instáveis na maioria dos segmentos analisados. Além disso,
destaca-se que os valores de capacidade desses segmentos podem ainda ser menores do que
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os valores apresentados na Tabela 62 , pois esses trechos não necessariamente operam sob
condições básicas, as quais se encontram detalhadas no Apêndice 7.
A Figura 93 apresenta o nível de serviço estimado para os segmentos estudados na
hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí, considerando os anos 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 93 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que, dentre as rodovias analisadas, a BR-101 tende a apresentar situação
mais crítica, visto que a análise já para o ano de 2025 indicou que diversos segmentos
analisados nessa rodovia alcançarão LOS F nesse horizonte. Não obstante, no ano 2020
também se observa condições severas de instabilidade em vários trechos, indicadas pelo LOS
E, o qual aponta para a proximidade ao esgotamento da capacidade da via. Nesse contexto,
salienta-se a importância da execução de obras mitigatórias por parte da concessionária
responsável pelos trechos da rodovia e/ou pelos órgãos estatais competentes, no intuito de
aumentar a capacidade da via ou diminuir a demanda de veículos prevista, por exemplo, com a
implantação do Contorno Viário da Grande Florianópolis (vide seção 5.3).
A rodovia BR-470 também poderá dar sinais de esgotamento de sua capacidade em
um horizonte próximo, para determinados trechos, embora apresente uma situação menos
crítica que a BR-101. De modo geral, percebe-se que o LOS E é amplamente alcançado no ano
de 2020, sobretudo nos segmentos próximos aos municípios de Blumenau e Rio do Sul. O nível
de serviço F, por sua vez, poderá ser atingido em horizontes posteriores a 2025, sendo que,
para o ano de 2060, essa situação será observada desde a interseção com a BR-101 até os
segmentos próximos ao município de Trombudo Central. Assim, a BR-470 também necessita
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de intervenções, no intuito de aumentar sua capacidade. Nesse sentido, ressalta-se que há um
projeto para duplicação da via sendo administrado pelo DNIT, inclusive com obras já iniciadas
em determinados trechos. Maiores informações acerca dessa obra podem ser observadas na
seção 5.3. Diante do exposto, realizou-se novamente a análise de nível de serviço da BR-470
para os horizontes futuros, considerando o acréscimo de faixa nos segmentos que partem da
interseção com a BR-101 até o município de Indaial.
A título de comparação, a Figura 94 mostra os resultados obtidos para pista simples,
enquanto que a Figura 95 exibe os resultados obtidos considerando a finalização da duplicação
dos segmentos.

Figura 94 – LOS dos segmentos da BR-470 em pista simples em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 95 – LOS dos segmentos da BR-470 após as obras de melhoria viária em 2020, 2025, 2045 e 2060:
hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que, quando finalizadas, as obras de melhoria na infraestrutura viária da BR470 representarão um notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada para a região
em análise, haja vista os melhores níveis de serviço encontrados. Dessa forma, destaca-se que
o LOS F poderá ser atingido para determinados segmentos da hinterlândia somente em
horizontes próximos ao ano de 2060.
Na sequência, a Figura 96 exibe os resultados alcançados para a BR-486
isoladamente, a fim de facilitar a visualização dos níveis de serviço obtidos para os segmentos
dessa rodovia, considerando os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Figura 96 – LOS dos segmentos da BR-486 em pista simples em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O trecho analisado para a via, conforme exposto na seção 5.1.1, parte do
entroncamento com a BR-101 e vai até as proximidades da cidade de Brusque. Com base nos
resultados obtidos, é possível averiguar que a BR-486 continuará operando com um volume de
veículos próximo de sua capacidade até 2045, quando finalmente a demanda superará a
capacidade dos trechos da análise. Contudo, assim como a BR-470, o trecho analisado para a
BR-486 possui um projeto de readequação da capacidade viária por meio da implantação de
faixa adicional. Nesse sentido, também foi realizada uma simulação dos níveis de serviço
considerando a obra finalizada. Os resultados obtidos são exibidos na Figura 97 .
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Figura 97 – LOS dos segmentos da BR-486 após as obras de melhoria viária em 2020, 2025, 2045 e
2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Da mesma forma que o ocorrido para a BR-470, o término das obras de duplicação da
BR-486 resultará em uma melhora significativa nos níveis de serviço dos trechos analisados.
Assim, até o horizonte de 2045 estima-se que a rodovia opere com LOS C, situação ainda
tolerável, ao passo que indícios de instabilidade somente serão observados em meados do ano
2060, haja vista que o LOS D poderá ser alcançado nas proximidades desse horizonte.
Acerca da BR-282, de modo geral, percebe-se que a rodovia continuará operando
com uma demanda próxima de sua capacidade, para os trechos analisados, até o ano de 2025.
A partir desse horizonte até os anos próximos a 2060, o LOS F poderá ser alcançado,
especialmente no trecho compreendido entre as cidades de Palhoça e Santo Amaro da
Imperatriz, região de elevada densidade demográfica.

5.1.2.2.

Entorno portuário

Acerca dos segmentos avaliados no entorno portuário, considerou-se a influência da
projeção de demanda de cargas no crescimento do volume de veículos pesados. Desse modo, para
cada um dos horizontes analisados, foram utilizadas as taxas de crescimento apresentadas na Tabela
63 para a projeção de caminhões nos cenários futuros. Para os veículos leves, continuou-se a
considerar a taxa de 3% a.a., conforme o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006).
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Horizonte

Cenário pessimista

Cenário tendencial

Cenário otimista

2020

2,22% a.a.

2,59% a.a.

2,65% a.a.

2025

2,15% a.a.

2,37% a.a.

2,59% a.a.

2045

2,07% a.a.

2,30% a.a.

2,52% a.a.

2060

1,84% a.a.

2,07% a.a.

2,28% a.a.

Tabela 63 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados no entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 64 e a Tabela 65 exibem os valores projetados para a demanda de tráfego
dos segmentos analisados na BR-101 situados no entorno portuário, para os anos de 2020,
2025, 2045 e 2060. Maiores detalhes acerca dos resultados exibidos podem ser consultados no
Apêndice 7.
Segmentos do entorno
Id

Rodovia

Nº de
faixas

1

BR-101

2

1

BR-101

2

2

BR-101

2

2

BR-101

2

3

BR-101

2

3

BR-101

2

Sentido

Norte–
Sul
Sul–
Norte
Norte–
Sul
Sul–
Norte
Norte–
Sul
Sul–
Norte

Demanda
atual

Demanda VHP
(Cenário 2020)

Demanda VHP
(Cenário 2025)

VHP
(2016)

Pessimista

Tendencial

Otimista

Pessimista

Tendencial

Otimista

2.990

3.317

3.339

3.343

3.767

3.801

3.835

2.711

3.006

3.027

3.031

3.413

3.444

3.476

2.990

3.317

3.339

3.343

3.767

3.801

3.835

2.711

3.006

3.027

3.031

3.413

3.444

3.476

2.990

3.317

3.339

3.343

3.767

3.801

3.835

2.711

3.006

3.027

3.031

3.413

3.444

3.476

Tabela 64 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2020 e 2025: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Segmentos do entorno
Id

Rodovia

Nº de
faixas

1

BR-101

2

1

BR-101

2

2

BR-101

2

2

BR-101

2

3

BR-101

2

3

BR-101

2

Sentido

Norte–
Sul
Sul–
Norte
Norte–
Sul
Sul–
Norte
Norte–
Sul
Sul–
Norte

Demanda
atual

Demanda VHP
(Cenário 2045)

Demanda VHP
(Cenário 2060)

VHP
(2016)

Pessimista

Tendencial

Otimista

Pessimista

Tendencial

Otimista

2.990

6.271

6.444

6.621

8.928

9.259

9.591

2.711

5.668

5.829

5.994

8.048

8.356

8.664

2.990

6.271

6.444

6.621

8.928

9.259

9.591

2.711

5.668

5.829

5.994

8.048

8.356

8.664

2.990

6.271

6.444

6.621

8.928

9.259

9.591

2.711

5.668

5.829

5.994

8.048

8.356

8.664

Tabela 65 – Demanda de tráfego rodoviário projetada para 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ao analisar os valores obtidos, verifica-se que, em função de o cenário otimista de
projeção de demanda ser baseado em uma maior expectativa de movimentação de cargas,
estima-se um maior volume de veículos para esse cenário em todos os horizontes de estudo.
Além disso, é importante destacar que as capacidades dos segmentos da BR-101 analisados no
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entorno portuário são as mesmas expostas na Tabela 62 . Assim, a Figura 98 exibe o nível de
serviço calculado para os segmentos estudados no entorno do Complexo Portuário de Itajaí,
considerando o cenário tendencial e os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 98 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Percebe-se que os trechos da BR-101 analisados no entorno portuário podem configurar
gargalos futuros em termos de acessos rodoviários ao Complexo Portuário de Itajaí, pois estima-se
elevada quantidade de veículos de passeio compartilhando a estrutura viária com o fluxo de veículos
de carga, apontando a expectativa de formação de congestionamentos já em horizontes próximos.
Nesse sentido, verifica-se que nas proximidades do ano de 2020 os dois segmentos mais ao sul na
análise poderão apresentar LOS E no sentido Norte–Sul da rodovia, enquanto que já em meados de
2025 se estima o alcance do LOS F na maioria dos trechos analisados.
Diante do exposto, destaca-se a importância de obras de acréscimo de capacidade ou
de desvio de tráfego, no intuito de readequar os segmentos à demanda prevista no futuro, tal
como o projeto de revitalização e duplicação da SC-412 (Rodovia Jorge Lacerda), via que dá
acesso à região de Gaspar, que tem potencial para desviar parte do volume de veículos que
utilizam as vias da BR-101, analisadas no entorno.
Assim como apresentado na análise da situação atual (seção 5.1.1), também foram
analisadas as interseções identificadas no entorno portuário de acordo com a situação futura. Os
resultados consideraram os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060, e estão expostos na Tabela 66.
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2016 (atual)
Interseção
/ Id

2020

2025

2045

2060

Fluxo
(veículos/
hora)

Tempo de
atraso
(segundos)

LOS

Fluxo
(veículos/
hora)

Tempo de
atraso
(segundos)

LOS

Fluxo
(veículos/
hora)

Tempo de
atraso
(segundos)

LOS

Fluxo
(veículos/
hora)

Tempo de
atraso
(segundos)

LOS

Fluxo
(veículos/
hora)

Tempo de
atraso
(segundos)

LOS

1

883,4

29,3

D

982,2

54,9

F

1.029,4

145,9

F

1.050,4

159,2

F

1.091,9

157,4

F

2

170,0

19,0

C

188,6

20,4

C

210,3

25,6

C

367,6

69,4

F

430

305,6

F

3

907,4

13,3

B

1.022,8

15,6

C

1.144,2

67,1

F

1.157,7

122,5

F

1.172,9

123,2

F

1
4

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

1

402,9

0,1

A

449,3

0,1

A

523,8

0,2

A

890,3

0,3

A

1.331,2

0,4

A

2

43,2

1,2

A

48,4

1,2

A

57,9

1,1

A

87,9

1,2

A

111,7

1,3

A

3

299,3

0,1

A

338,8

0,1

A

387,7

0,1

A

665,5

0,4

A

1.005,3

1,2

A

4

342,2

0,6

A

386,8

0,7

A

445,3

0,8

A

754,0

1,3

A

1.117,3

2,2

A

5

269,6

0,7

A

302,6

0,7

A

344,6

0,9

A

622,7

1,5

A

915,7

2,1

A

6

407,4

0,8

A

456,2

0,9

A

525,6

1,0

A

907,1

1,7

A

1370

2,8

A

1

520,7

57,8

F

512,8

58,8

F

509,2

60,3

F

492,5

65,1

F

497,1

64,8

F

2

162,7

23,2

C

180,4

28,0

D

213,6

36,1

E

297,1

123,0

F

280,6

132,1

F

3

599,3

89,5

F

599,3

90,1

F

593,7

92,3

F

588,1

96,6

F

599,9

95,3

F

4

276,8

16,3

C

315,9

18,8

C

362,7

22,9

C

515,2

50,9

F

521,1

51,1

F

1

585,0

115,9

F

589,5

128,6

F

606,7

125,9

F

662,8

116,0

F

715,3

108,6

F

2

205,0

15,1

C

232,7

15,2

C

266,9

22,4

C

360,1

181,4

F

361,9

185,0

F

3

934,0

62,5

F

955,1

143,0

F

950,4

151,1

F

927,0

159,1

F

927,7

162,2

F

4

480,8

74,0

F

484,1

120,1

F

476,3

127,9

F

477,8

130,1

F

497,0

124,6

F

2

3

4

Tabela 66 – Situação das interseções do entorno portuário: 2020, 2025, 2045 e 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A modelagem do funcionamento de uma interseção é um processo dinâmico, em que
as condições observadas nas replicações da microssimulação de tráfego realizada consideram
que cada aproximação é influenciada pelos movimentos das demais aproximações que
compõem o cruzamento. Nesse sentido, ressalta-se que o tempo de atraso estimado para
determinada aproximação nem sempre será diretamente proporcional ao volume de veículos
apontado pela modelagem de microssimulação, em razão da dificuldade de os veículos
alcançarem a aproximação diante dos congestionamentos ocasionados pelo aumento de
demanda. Ou seja, uma vez que já estão alocados diversos veículos no modelo, nota-se uma
limitação relacionada aos veículos oriundos do aumento na demanda de tráfego, os quais não
chegam a ser representados nas replicações, devido às condições de trafegabilidade na
interseção. Portanto, pode ocorrer um acréscimo de tempo de atraso, mesmo com uma
diminuição no número de veículos presentes na mesma aproximação.
Ao analisar os dados exibidos na Tabela 66, nota-se que a Interseção 1 terá sua
situação agravada no futuro, visto que se observa LOS F para a Aproximação 1 já em 2020,
sendo que até 2045 estima-se que as demais aproximações desse cruzamento apresentem
condições semelhantes. Por outro lado, a Interseção 2 apresenta LOS A em todas as suas
aproximações. Nessa interseção os tempos de atraso estimados não ultrapassam três
segundos, indicando que o fluxo de tráfego será estável no local apesar do aumento da
demanda de veículos. Na Interseção 3 verifica-se LOS F em suas aproximações 1 e 3 já na
situação atual e essa condição agrava-se nos horizontes futuros, com aumento nos tempos de
atraso. Nota-se que a demanda de tráfego alcançará a capacidade do local em meados do ano
2020, e que o LOS F será registrado para todas as aproximações até 2045. Para a Interseção 4,
verificou-se comportamento similar à Interseção 3, haja vista o LOS F observado em suas
aproximações já na situação atual, excluso para a Aproximação 2.
Com base nos resultados obtidos, aponta-se que as interseções 1, 3 e 4 podem representar gargalos
no entorno do Complexo Portuário de Itajaí, comprometendo a trafegabilidade e, portanto, os
procedimentos de chegada e/ou saída de cargas das instalações portuárias. Nesse contexto,
salienta-se a importância da adoção de medidas mitigatórias no intuito de diminuir os impactos do
crescimento da demanda de veículos que circularão nas vias da cidade.

5.1.2.3.

Portaria de acesso

Com relação às portarias de acesso às instalações portuárias do Complexo Portuário
de Itajaí, também foram analisadas as projeções de veículos sobre cada uma delas,
objetivando realizar um comparativo entre a demanda projetada e a capacidade dos gates, o
que permite avaliar a possibilidade de formação de filas futuras nas portarias.
As projeções dos caminhões tomaram como base o crescimento das cargas
movimentadas nos respectivos recintos portuários nos cenários pessimista, tendencial e
otimista para os horizontes 2020, 2025, 2045 e 2060; já a estimativa do aumento do volume
dos carros de passeio levou em consideração a perspectiva de crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro até os anos supracitados.
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A Tabela 67 apresenta os volumes de caminhões e de carros de passeio projetados
para cada uma das portarias, considerando o cenário tendencial. Os fluxos estimados para os
cenários pessimista e otimista podem ser verificados no Apêndice 7.
Demanda atual
Portaria

Caminhões
(2016)

Carros
(2016)

640

Autoridade
Portuária 01
Autoridade
Portuária 02
Terminal
Barra do Rio
TUP
Braskarne
TUP Poly
Terminais
TUP
Portonave
TUP Teporti

Demanda futura (cenário tendencial)

Ônibus
(2016)

Caminhões
(2020)

Ônibus
(2020)

Caminhões
(2025)

Carros
(2020)

Carros
(2025)

Ônibus
(2025)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Ônibus
(2045)

Caminhões
(2060)

Carros
(2060)

Ônibus
(2060)

100

4

621

107

5

697

120

5

1097

178

8

1400

224

9

-

-

-

622

-

-

698

-

-

1098

-

-

1400

-

-

60

2

0

67

3

0

72

3

0

103

4

0

125

5

0

192

0

0

192

0

0

192

0

0

192

0

0

192

0

0

309

25

0

349

27

0

379

30

0

570

45

0

663

56

0

2279

21

0

2150

23

0

2393

26

0

3766

38

0

4803

47

0

30

5

0

32

6

0

37

6

0

51

9

0

61

12

0

Tabela 67 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias no cenário futuro tendencial para os
horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração:
LabTrans/UFSC (2017)

Assim, para análise da capacidade das portarias
de acesso frente às demandas projetadas para os três
cenários (pessimista, tendencial e otimista) dos anos de
2020, 2025, 2045 e 2060, foram realizadas simulações de
eventos discretos de distribuição livre que, no contexto
deste estudo, são usadas para realizar análises numéricas
das filas nos gates das portarias.

Percebe-se que a
movimentação de veículos
no Complexo Portuário de
Itajaí cresce dos atuais
3.510 caminhões e 153
carros de passeio para 8.644
caminhões e 344 carros de
passeio ao final do ano de
2060, no dia-pico, tomando
como base o cenário
tendencial.

O Gráfico 20, o Gráfico 21, o Gráfico 22 e o Gráfico
23 apresentam, respectivamente, os resultados das
simulações para o cenário tendencial dos horizontes de 2020,
2025, 2045 e 2060. Os resultados das simulações para os
cenários pessimista e otimista de cada ano analisado podem ser verificados no Apêndice 7.

As simulações para os cenários futuros tendencial indicam formação de filas ao longo
de três dias consecutivos e mostram um aumento no número de veículos aguardando acesso
às instalações portuárias quando comparadas com o cenário atual. No entanto, as filas nas
portarias do TUP Braskarne, do Terminal Barra do Rio e do TUP Teporti continuam a se mostrar
aceitáveis em todos os anos analisados. Por outro lado, na portaria do TUP Poly Terminais,
caso o cenário tendencial se concretize, as filas apresentarão, respectivamente, 45 e 46
veículos na entrada e na saída em 2060. Nos demais horizontes analisados, a portaria de
acesso a essa instalação também tende a apresentar filas ‒ todavia, em menores proporções.
O acesso ao TUP Portonave pode apresentar, no cenário tendencial, filas a partir do
ano de 2020, sendo esta de 31 veículos no sentido de entrada, 26 veículos no sentido de saída
e 26 veículos aguardando passagem pelos gates reversíveis. Destaca-se, contudo, que o
terminal possui uma boa quantidade de gates, sendo quatro de entrada, três de saída e três
reversíveis; portanto, distribuindo-se os 31 veículos que aguardam acesso ao terminal,
registram-se no máximo oito em cada fila. Todavia, se não forem realizadas melhorias no

174

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

acesso ao terminal, no ano de 2060 a situação tende a agravar, com acúmulo de 92, 70 e 70
veículos, respectivamente, nos gates de entrada, de saída e reversível, o que representaria 23
veículos em cada faixa.
Já a portaria da Autoridade Portuária tende a não apresentar situação crítica no
futuro, devido à operacionalização da nova Portaria 02, uma vez que se estima que as filas no
gate de entrada do Porto e Itajaí acumulem, no ano de 2060 do cenário tendencial, 15 e 5
veículos nas portarias 01 e 02, respectivamente, face aos 23 caminhões registrados no cenário
atual.
É importante destacar que, com a intenção de melhor representar a movimentação
que ocorre no dia a dia dos terminais portuários, a simulação considera que, em momentos de
pico extremo, em que as filas ultrapassam 20 veículos, há uma diminuição do tempo de
processamento nas portarias. Isso ocorre pois, nesses casos, considera-se que, na prática, o
processo é realizado de forma mais ágil e, em alguns momentos, simplificado, de forma a
amenizar a formação de filas. No entanto, mesmo com essa premissa, observa-se que as
portarias de acesso aos Terminais Portonave e TUP Poly Terminais devem apresentar filas
elevadas em períodos de pico.

Gráfico 20 – Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário tendencial para o ano de 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 21 – Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário tendencial para o ano de 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 22 – Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário tendencial para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 23 – Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário tendencial para o ano de 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Dessa forma, conclui-se que, além de uma quantidade adequada de gates, a
automatização dos processos, por meio da implantação de equipamentos, mostra-se de suma
importância para assegurar a fluidez no acesso ao Porto e seus terminais arrendados. Além
disso, é importante que haja um sistema eficiente de agendamento aliado a pátios de triagem,
que contemple todos os terminais inseridos no Complexo Portuário para que os veículos
acessem as respectivas instalações de destino de forma cadenciada.

5.2. ACESSO FERROVIÁRIO
De maneira geral, o modal ferroviário representa uma excelente opção para o escoamento
das cargas, no âmbito dos acessos terrestres aos complexos portuários, especialmente quando está
associado a fluxos de grandes volumes e elevadas distâncias. Para o caso específico do Complexo
Portuário de Itajaí, não há, atualmente, uma malha férrea associada ao Complexo. Ainda assim, serão
contemplados no presente documento um histórico do acesso ferroviário na região e os estudos e
projetos em andamento relacionados ao modal ferroviário.

5.2.1. SITUAÇÃO ATUAL
Nesta seção, é apresentado um apanhado histórico do acesso ferroviário às
instalações do Complexo Portuário de Itajaí, até os dias atuais.

5.2.1.1.

Caracterização da malha ferroviária

Embora as instalações que integram o Complexo Portuário de Itajaí não possuam
acesso por meio do modal ferroviário, é válido destacar o papel desempenhado pela Estrada
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de Ferro Santa Catarina (EFSC), cujo primeiro trecho foi inaugurado em maio de 1909, no
surgimento de algumas dos atuais municípios do Vale do Itajaí.
A EFSC, primeira e única estrada de ferro do País construída com capital e tecnologia
alemãs, começou a ser construída em 1908. Seu primeiro trecho, entre os municípios de
Blumenau e Indaial, foi inaugurado em 1909, entretanto a ferrovia nunca foi totalmente
concluída. A extensão total dessa via, desconsiderando o Ramal de Ibirama, inaugurado em
1934, foi de aproximadamente 180 quilômetros (CAULYT, 2012). A Figura 99 apresenta um
mapa com os principais municípios diretamente influenciados pela EFSC.

Figura 99 – Estrada de Ferro de Santa Catarina
Fonte: Caulyt (2012). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em 1911, por meio de um decreto-lei, a EFSC passou a ser patrimônio do Estado
brasileiro, que por sua vez o arrendou à uma companhia alemã, pelo período de 60 anos.
Durante esse período, até 1956, outros trechos da EFSC foram inaugurados, mesmo com
sucessivas interrupções e retomadas de estudos e projetos para a sua construção.
Com a crise ferroviária nacional, em 1957, a EFSC foi incorporada a recém-criada
Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), responsável por gerir o desenvolvimento no setor de
transportes ferroviários. Contudo, gradativamente, os trechos da EFSC foram sendo
desativados, até que, em 1971, a RFFSA suspendeu todo o seu tráfego (CAULYT, 2012).
A respeito da interação entre a ferrovia e o Porto de Itajaí, o modal foi responsável
pelo escoamento de parte da produção do Vale do Itajaí, especialmente, de madeira. Os fluxos
para escoamento da produção de madeira ocorreram, principalmente, a partir de 1946, até
meados de 1960, quando o sistema ferroviário perdeu espaço para o modal rodoviário, o qual
passou a ser amplamente incentivado pelo Governo Federal (GOULARTI FILHO, 2017).
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Atualmente, grande parte da EFSC está abandonada, com trilhos em situação precária
ou até mesmo inexistentes. Contudo, em um trecho preservado da malha, no município de
Apiúna, é possível passar por 2,5 quilômetros da ferrovia em uma composição tracionada por
uma locomotiva Maria Fumaça (PARAIZO, 2016).
Nesse sentido, pelo fato do Complexo Portuário de Itajaí não apresentar
movimentações de carga pelo modal ferroviário e também não contar com uma malha
ferroviária de acesso às instalações, não são realizadas avaliações a respeito da demanda e do
atendimento no acesso a esse modal. Ademais, as projeções de demanda também não
contemplam o modal ferroviário nos cenários futuros, justificando a ausência de análises da
situação futura desse modal de transporte.
Todavia, embora não existam perspectivas de reativação da EFSC, o Complexo
Portuário de Itajaí é contemplado em dois projetos de implantação de novas ferrovias no
estado de Santa Catarina, sob responsabilidade do Governo Federal.
Esses projetos são detalhados na seção 5.3 e representam oportunidades de conexão
do Porto com esse modal de transporte.

5.3. ESTUDOS E PROJETOS
Esta seção apresenta uma descrição das melhorias previstas para os acessos
rodoviários e ferroviários que se encontram em estudo, planejadas ou em execução, e que
impactam nas movimentações de carga do Complexo Portuário de Itajaí e/ou que beneficiarão
as instalações portuárias em análise.

5.3.1. DUPLICAÇÃO DA BR-470/SC
A duplicação da BR-470 visa a melhoria do tráfego na região, prezando pela segurança
dos usuários e pelo aumento da velocidade operacional da via, de forma a desafogar o trânsito de
caminhões, devido ao fato desta via ser um acesso direto ao TUP Portonave e ao Porto de Itajaí pela
ligação com a BR-101 (DNIT, 2017b). O projeto compreende os trechos entre o Porto de Navegantes
e o município de Indaial (SC), com 73 km de extensão (Figura 100), cruzando núcleos urbanos como
Navegantes, Gaspar e Blumenau, onde a rodovia é excessivamente movimentada em um curto
trecho (FIESC, 2015).
Conforme observa-se na Figura 100, a obra foi dividida em quatro lotes, em que o Lote 1
inicia-se no Km 0, no município de Navegantes, e prolonga-se até o Km 18,61, no qual prossegue-se
com o Lote 2 até o Km 44,87. As obras nos dois primeiros lotes encontram-se em andamento,
enquanto que nos Lotes 3 e 4 o projeto executivo e sua execução encontram-se atualmente
paralisados. Dentre as principais razões destacam-se a falta de desapropriação e de recursos públicos
(DNIT, [2017]).
A obra de duplicação da BR-470 faz parte do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do
Governo Federal e está sendo administrada pelo DNIT. Além da duplicação da rodovia, a obra
contempla a restauração de pistas existentes e a pavimentação de vias marginais, com implantação
de passeios, ciclovias, viadutos, pontes e passarelas (FIESC, 2015). Segundo informações fornecidas
pelo DNIT, a previsão de entrega dos Lotes 1 e 2 é o segundo semestre de 2018, enquanto os Lotes 3
e 4 possuem previsão de conclusão para os próximos três anos.
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Figura 100 – Trecho contemplado pelas obras de duplicação da BR-470
Fonte: Fonte: DNIT ([2017]) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

5.3.2. VIA EXPRESSA PORTUÁRIA DE ITAJAÍ
A Via Expressa Portuária de Itajaí é uma obra projetada com o objetivo de segregar o
tráfego de veículos pesados do tráfego urbano local, desviando as mercadorias transportadas
da Rua Reinaldo Schmithausen. De acordo com informações obtidas em visita técnica ao
Complexo e por meio de questionário on-line, essa obra tem como objetivo reduzir os conflitos
na área urbana, tendo como ponto de início a BR-101 e perfazendo, aproximadamente, 7,5 km
de extensão (Figura 101), passando pelas ruas Francisco Reis, Agostinho Alves Ramos, Rodolfo
Bosco, Curt Hering, Leodegário Pedro da Silva e Blumenau, até chegar no Porto de Itajaí.
A obra teve início no ano de 2009 e, em 2010, o trecho foi incluído pelo DNIT no Plano
Nacional de Viação. Todavia, as obras foram paralisadas em 2012, devido à demora nas
desapropriações, que estavam a cargo da Prefeitura Municipal de Itajaí. Chegaram a ser construídos
2,7 km da rodovia e edificada a mureta de concreto que separa a via da ciclovia (BASSO, 2014).
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Figura 101 – Projeto da Via Expressa Portuária
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Atualmente, a Prefeitura Municipal de Itajaí aguarda o lançamento do Edital RDCI
para conclusão das obras, porém faltam recursos para a licitação (DNIT, 2017b). O projeto é
dividido em duas etapas, em que a primeira contempla o trecho entre o elevado sobre a BR101 até o elevado da Promenac, cujo projeto encontra-se concluído; e o elevado sobre a BR101, o qual está em fase de anteprojeto, sendo reavaliado por questões técnicas. A segunda
etapa compreende o trecho localizado entre a Rua Curt Hering e o Porto de Itajaí, estando seu
projeto já finalizado, de acordo com informações fornecidas pela Autoridade Portuária por
meio do questionário on-line.
As demais desapropriações necessárias para a obra foram iniciadas pela Prefeitura
Municipal de Itajaí no mês de outubro de 2017 e a previsão é de que as 107 desapropriações
que faltam sejam realizadas até o início de 2018 (ITAJAÍ, 2017c).
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5.3.3. VIA PERIMETRAL OESTE
A Via Perimetral Oeste apresentará função perimetral à área urbana de Itajaí,
coletando o movimento de cargas dos principais acessos e canalizando-o para a Via Expressa
Portuária. Além disso, esta nova via deverá promover a integração entre os terminais
portuários e os depósitos de contêineres, desviando o fluxo do tráfego portuário das avenidas
centrais. A via segue paralelamente a BR-101 (Figura 102), entre os bairros Murta e
Canhanduba, passando por importantes vias de acesso ao Porto, como as avenidas Reinaldo
Schmithausen e Gov. Adolfo Konder (G1, 2013).

Figura 102 – Localização da Via Perimetral Oeste
Fonte: Itajaí (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A obra prevê a construção de, aproximadamente, 8 km de rodovia, em pista dupla,
com 7 m de largura cada, separadas por um canteiro central, além de estar projetada a
implantação de três pontes, passeio e ciclo faixa. O projeto executivo encontra-se concluído,
porém a obra ainda não teve início devido à falta de recursos (ITAJAÍ, 2017b).

182

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

5.3.4. CONSTRUÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS
O Contorno Rodoviário de Florianópolis trata-se de uma obra que consiste na
realização de uma nova rodovia, implantada para desviar o tráfego de longa distância da
região metropolitana da Grande Florianópolis (SC). Com 50 km de extensão, o traçado da via
passa pelos municípios catarinenses de Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça,
começando no Km 177,7 e terminando no Km 220 da BR-101 (Figura 103).

Figura 103 – Localização do Contorno Rodoviário de Florianópolis
Fonte: ARTERIS [(2017)] e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para 47,6 km da rodovia, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) já emitiu a Licença de Instalação (LI) para a execução da obra, que
está em andamento desde 29 de maio de 2014 e é de responsabilidade da concessionária
Autopista Litoral Sul, pertencente ao Grupo Arteris. Atualmente, vem-se trabalhando com
várias frentes de obras nos municípios de Biguaçu, São José e Palhoça (ARTERIS [2017]).
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5.3.5. IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS DA BR-101
O projeto de construção das marginais da BR-101 nos municípios de Itajaí, Balneário
Camboriú e Itapema foi desenvolvido com o objetivo de amenizar o trânsito intenso na região,
visto como um empecilho à mobilidade urbana das cidades (MARCIO, 2016).
A concessionária Autopista Litoral Sul assumiu a concessão da rodovia em 2008 e
construiu 59 km de vias marginais entre março de 2014 e outubro de 2015. Entretanto, não
estavam incluídas originalmente no contrato de concessão as pontes que fariam a ligação
entre uma via e outra. (MARCIO, 2016). Assim, a Autopista Litoral Sul apresentou à Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) os projetos para construção dessas pontes,
contudo, o processo depende da aprovação do órgão regulador e não tem data prevista
(MARCIO, 2016).

5.3.6. RESTAURAÇÃO E AUMENTO DE CAPACIDADE DA BR-486/SC-486
A BR-486/SC-486, também conhecida como Rodovia Antônio Heil, faz a ligação entre
o município de Itajaí, a partir da BR-101, e o município de Presidente Nereu, passando
por Brusque e Botuverá. O projeto de duplicação da rodovia foi dividido em dois trechos
(Figura 104). O primeiro, com 20 km, começa no entroncamento com a BR-101, em Itajaí, e
termina no limite com Brusque, no bairro Limoeiro, enquanto que o segundo prossegue deste
local até a ponte no bairro Santa Teresinha, perfazendo 3,2 km. Além, disso, estão previstos
para o primeiro trecho a construção de dois grandes viadutos, um em frente à Epagri e outro
no acesso ao Terminal da Petrobrás (CAMARGO, 2017).

Figura 104 – Trechos contemplados pelas obras de restauração e aumento de capacidade da BR-486
Fonte: Camargo (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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As obras encontram-se em andamento em ambos os trechos, sendo que o primeiro
faz parte do pacote de obras de infraestrutura do Pacto por Santa Catarina, programa do
Governo do Estado, e o segundo está sendo executado com recursos do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da empresa Fischer S.A., repassados
diretamente para a obra através de convênio assinado com o Estado (CAMARGO, 2017).
Ademais, faz parte do projeto de duplicação da via, a reformulação do trevo que liga
a BR-101 com a SC-486 para o modelo “Trevo Completo” (SALES, 2017). Assim, serão
construídas alças de retorno na interseção, a fim de ampliar os acesos nos dois lados,
diminuindo a formação de filas e trazendo mais segurança ao usuário (RÁDIO CIDADE, 2017).
Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado, o trecho de Brusque deve ser
concluído em 2017, enquanto o de Itajaí, por ser maior e mais complexo, deve ser finalizado
no final de 2018 (SANTA CATARINA, 2017b). De acordo com a Prefeitura Municipal de Itajaí, o
impasse encontra-se na interseção com a BR-101, que, segundo a Autopista Litoral Sul,
necessitaria da execução de uma nova ponte na BR-101, sobre o Ribeirão Canhanduba, não
prevista no contrato de concessão da rodovia federal.

5.3.7. REVITALIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA SC-412
A SC-412, também chamada de Rodovia Jorge Lacerda, liga os municípios de Itajaí e
Blumenau, passando por Gaspar e Ilhota. Atualmente, a rodovia opera em pista simples e
oferece uma alternativa aos usuários que desejam chegar a Blumenau e região sem acessar a
BR-470. Nesse sentido, o projeto, dividido em trechos (Figura 105), prevê nova pavimentação
em 25,4 km da rodovia, duplicação de 1,8 km, além de ações de drenagem e contenção nos
pontos em que forem necessários (LAURINDO, 2017).

Figura 105 – Trechos da SC-412 compreendidos pelas obras de duplicação e revitalização
Fonte: GONÇALVES (2017)
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Conforme observa-se na Figura 105, o primeiro trecho inicia-se no entroncamento da
rodovia com a BR-101 e segue por 1,8 quilômetro em direção à Blumenau, em que serão
realizadas obras de duplicação e de implantação de mureta separando os fluxos, além de duas
rotatórias, uma próxima ao trevo e outra no lado oposto, para permitir que os motoristas
façam o retorno. O segundo trecho a passar por obras vai dos quilômetros 3,8 e 5,5, onde está
prevista a elevação da pista, a fim de que a via não seja atingida por alagamentos. Entre os
quilômetros 22 e 23,7 serão construídas vias marginais e calçadas com o objetivo de organizar
o fluxo de caminhões, carros e pedestres, que é intenso no local. Por fim, destaca-se que o
segmento situado no município de Ilhota, entre os quilômetros 12,2 e 14,1, não será
revitalizado, haja vista que o trecho foi municipalizado (LAURINDO, 2017).
A empresa vencedora da licitação já iniciou as obras e tem como previsão para a
conclusão o primeiro semestre de 2019. Durante as obras, o trânsito na rodovia deverá ser
desviado para o acostamento ou funcionar no sistema siga e pare, não havendo a previsão de
interdição na rodovia (O BLUMENAUENSE, [2017]).

5.3.8. FERROVIA LITORÂNEA (EF-451/SC)
O Governo do Estado de Santa Catarina e o
Ministério de Transportes, no período de 2001 a 2003,
por meio de convênio 007/2001 MT/SC e Contrato
004/2001SC/STO, elaboraram estudos de viabilidade
para a implantação de um Sistema Ferroviário para Santa
Catarina pelo Consórcio ENEFER/STE (FECAM, [2012]).
Dentre as ferrovias propostas por esse estudo está a
Ferrovia Litorânea.
Além disso, pretende conectar a linha férrea da
Rumo Malha Sul (RMS) com a Ferrovia Tereza Cristina (FTC).

A Ferrovia Litorânea tem
como objetivo conectar os
três complexos portuários
catarinenses de São
Francisco do Sul, de
Imbituba, assim como o
Complexo Portuário de
Itajaí, fazendo a ligação de
Imbituba a Araquari.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017a), o
projeto prevê a construção do trecho ferroviário em dois lotes, o Lote 1: Imbituba – Tijucas com
extensão de 125,7 quilômetros, e o Lote 2: Tijucas – Araquari com 119,4 quilômetros. A
MAGNA/ASTEP e a VEGA/PROSUL são as empresas responsáveis, respectivamente, pelos projetos
executivos de engenharia dos lotes 1 e 2.
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Figura 106 – Divisão dos lotes do projeto da Ferrovia Litorânea
Fonte: FECAM ([2012]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) foi concluído em
2002, e em 2009 foram contratados os projetos executivos da ferrovia. Após uma paralisação
dos contratos por dois anos, foram entregues, entre 2013 e 2016, os projetos básicos de cada
lote. De acordo com os estudos, a ferrovia deve ser construída em bitola mista (1,00 m e 1,60
m), com dormentes de concreto e velocidade diretriz de 80 km/h. Além disso, a rampa máxima
prevista é de 1,00% e o raio mínimo de 400 m (DNIT, 2017a).
O projeto do Lote 1 enfrenta ainda a problemática de cruzar uma área da Comunidade
Indígena do Morro dos Cavalos, em Palhoça (SC). Em relação a tais dificuldades relacionadas ao
projeto do Lote 1, que impacta no Complexo Portuário de Itajaí, foram apresentadas três
propostas de traçados para a construção da ferrovia, apresentadas pelo DNIT (FTC, 2013). A
primeira alternativa tem 19 km de extensão, incluindo um túnel ferroviário na área indígena de
3,6 km, além de um elevado, custando cerca de R$ 230 milhões. A segunda alternativa contém
um túnel ferroviário de 10,8 km, sendo a extensão total do traçado de 15 km e o custo de
R$ 602 milhões. Já a terceira alternativa propõe um traçado de 22,59 km de extensão,
composto por um túnel rodoferroviário de 3 km e um elevado ferroviário de 0,8 km. O custo
desta terceira proposta é de R$ 718 milhões (DNIT, 2017a).
Contudo, a Fundação Nacional do Índio (Funai) propôs uma quarta alternativa, na qual a
ferrovia passaria por trás da Serra do Tabuleiro, evitando o Morro dos Cavalos. Nesse projeto, a
extensão seria de 110,8 km, exigindo a construção de sete túneis, o maior dos quais teria 56 km de
extensão (PROSUL, 2014) e o custo de construção desta alternativa passaria para R$ 16 bilhões.
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Atualmente, o DNIT e a Funai continuam as tratativas a respeito do Lote 1 do projeto,
de modo a encontrar uma solução compatível, que atenda aos anseios de ambas as entidades.

5.3.9. CORREDOR FERROVIÁRIO DE SANTA CATARINA
O Corredor Ferroviário de Santa Catarina é uma
das obras propostas pelo estudo de viabilidade para a
A proposta do Corredor
implantação de um Sistema Ferroviário para Santa
Ferroviário de Santa
Catarina, assim como a Ferrovia Litorânea. O objetivo do
Catarina é ligar o Oeste
Corredor é reduzir o valor do frete, agilizar o transporte
Catarinense aos portos do
de cargas, interligar as ferrovias e melhorar as condições
litoral de Santa Catarina.
de acesso aos mercados nacional e internacional,
contribuindo, assim, para o aumento da produção agroindustrial da região. Também há a
perspectiva de manutenção da competitividade do Estado de Santa Catarina no mercado
interno e externo.

Figura 107 – Corredor Ferroviário de Santa Catarina
Fonte: VALEC (2012). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O projeto possui um traçado em forma de “Y” que ligará o município de Dionísio
Cerqueira (SC) ao Complexo Portuário de Itajaí e ao Porto de Imbituba. Como a ferrovia
cruzará o Estado de Santa Catarina de leste a oeste, é prevista a sua conexão com a Rumo
Malha Sul e, também, com a Ferrovia Norte-Sul (FNS), em Chapecó, permitindo a integração
com o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul (VALEC, 2012).
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Em 2014, foi assinado o contrato para a elaboração do EVTEA, que ainda se encontra em
andamento. A previsão é de que a obra seja executada pela VALEC - Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A, com tempo de execução da obra inicialmente previsto para cinco anos.
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6. ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS
O diagnóstico de meio ambiente e de saúde e segurança do trabalho, neste Plano
Mestre, baseia-se no levantamento e na análise de dados e informações sobre a região do
Complexo Portuário de Itajaí, abrangendo os municípios de Itajaí e Navegantes. O diagnóstico
considera os principais aspectos ambientais relacionados à atividade portuária e o
conhecimento sobre as medidas e estratégias referentes à preservação, à conservação e à
recuperação das funções sociais, ecológicas e econômicas da área de influência desse
Complexo. Nesse contexto são apresentados o atendimento à legislação pertinente, o status
do licenciamento e a gestão ambiental portuária. O diagnóstico de meio ambiente também
contempla questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador (como o cumprimento
às normas cabíveis), além da elaboração e execução de programas de gerenciamento e do
atendimento a emergências.
Inicialmente é apresentada a Caracterização da Situação Ambiental do Complexo
Portuário, composta pela análise de estudos ambientais existentes na região, pela descrição de
planos e programas ambientais e de saúde e segurança do trabalhador – realizados pelas
instalações portuárias – e pela identificação de aspectos de sensibilidade ambiental. O item de
Gestão Ambiental inclui a descrição da estrutura organizacional de meio ambiente das
instalações, o registro e o armazenamento de dados, quando estes forem existentes, a
identificação de certificações ambientais, como a ISO 14001 e a OHSAS 18001, além da análise
da existência de ações integradas no Complexo Portuário. Por fim, o item de Licenciamento
Ambiental aborda as licenças ambientais em vigor no Complexo Portuário, destacando suas
principais condicionantes, além de fazer uma análise do processo de licenciamento e do
diálogo com órgãos licenciadores.
As informações e as análises presentes neste relatório são respaldadas no
levantamento de dados por meio de questionário on-line e em entrevistas realizadas com a
Autoridade Portuária, o terminal arrendado e os Terminais de Uso Privado (TUPs).
Adicionalmente, foram consideradas as informações obtidas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Fundação do Meio Ambiente
(Fatma), da Fundação do Meio Ambiente de Itajaí (Famai), assim como dos documentos
fornecidos por estes órgãos, além daqueles disponibilizados em sites especializados
Vale ressaltar que este diagnóstico não visa esgotar as informações existentes das
instalações portuárias e da região. O objetivo deste diagnóstico é descrever um panorama da
situação atual do Complexo Portuário de Itajaí referente aos temas de meio ambiente e de
saúde e segurança do trabalho.

6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DO
COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ
O Complexo Portuário de Itajaí está localizado no Estuário do Rio Itajaí-Açu, rio que
drena a principal bacia hidrográfica da vertente atlântica do Estado de Santa Catarina, a qual
drena mais de 50 municípios, possuindo elevada densidade populacional e poluição difusa. As
instalações do Complexo Portuário ficam distantes umas das outras, e apenas o Porto de Itajaí
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está próximo de Unidades de Conservação (UCs). A Figura 108 mostra a localização das
instalações e as UCs do entorno, sendo as mais próximas do Porto, a APA do Saco da Fazenda e
o Parque Natural Municipal do Atalaia.
Levando em consideração a temática ambiental, que está inserida nos Planos
Mestres, o conhecimento da situação ambiental do Complexo Portuário é um instrumento de
planejamento fundamental para as avaliações de médio e longo prazos e para orientação para
as decisões de investimentos públicos e privados, na infraestrutura dos portos e dos terminais.

Figura 108 – Localização do Porto Público, terminais arrendados e TUPs no Complexo Portuário de Itajaí.
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).

6.1.1. ESTUDOS AMBIENTAIS
Entre os estudos ambientais para a avaliação de impacto ambiental de um
empreendimento, destacam-se os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e seus respectivos
Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), os quais, de acordo com a Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 001/1986, podem ser exigidos pelo órgão ambiental
para empreendimentos portuários (BRASIL, 1986).
Outros estudos recorrentes à atividade portuária são: Relatório de Controle
Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA), os quais são exigidos no processo de
regularização ambiental de portos e terminais portuários, de acordo com a Portaria nº 424
(BRASIL, 2011a), para a emissão da Licença de Regularização de Operação (LRO). Tais estudos
apresentam um diagnóstico dos meios biótico, físico e socioeconômico da região onde o
empreendimento será (ou está) instalado, além da identificação dos impactos ambientais
causados pela atividade e de medidas mitigadoras necessárias para reduzir tais impactos.

192

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

Somados a esses estudos, foram utilizados relatórios que dizem respeito a planos e
programas disponibilizados pelas empresas pertencentes ao Complexo Portuário, referentes
aos monitoramentos ambientais realizados, à gestão de resíduos sólidos e à saúde e segurança
do trabalhador.
A Tabela 68, a Tabela 69 e a Tabela 70 apresentam os principais estudos ambientais
do Complexo Portuário de Itajaí identificados.
Tipo de estudos

Ano

Órgão
licenciador

Relatório Semestral de
Atividades – Janeiro a Junho

2015

Fatma

Relatório Semestral de
Atividades – Julho a Dezembro

2015

Fatma

Relatório Semestral de
Atividades – Janeiro a Junho

2016

Fatma

Planos e Programas ambientais –
Separata Referente ao
Monitoramento da Água de
Lastro

2017

Fatma

Observações
Relatório de Monitoramentos realizados
em conjunto com a APM Terminals
(UNIVALI, 2015)
Relatório de Monitoramentos realizados
em conjunto com a APM Terminals
(UNIVALI, 2016a)
Relatório de Monitoramentos realizados
em conjunto com a APM Terminals
(UNIVALI, 2016b)
Separata Referente ao Monitoramento da
Água de Lastro (UNIVALI, 2017a)

Tabela 68 – Principais estudos ambientais identificados no Porto Público do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Terminal
arrendado

Tipo de estudos

Ano

Órgão
licenciador

Observações

APM Terminals

Relatório de Atendimento às
Condicionantes da APM
Terminals

2016

Fatma

Relatório de Atendimento às
Condicionantes da APM
Terminals (ACQUAPLAN, 2016b)

Tabela 69 – Principais estudos ambientais identificados nas empresas arrendatárias do Complexo
Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
TUP
Portonave

Portonave

Portonave

Tipo de estudos
Relatório das Emissões de Gases
de Efeito Estufa dos
Transtêineres da TUP Portonave
Complementações ao EIA/RIMA)
do Terminal Portuário de
Navegantes, para ampliação da
área de Retroporto
Relatório Trimestral de
Atividades: outubro, novembro
e dezembro de 2016

Ano

Órgão
licenciador

Observações

2017

Fatma

Relatório das Emissões de Gases de
Efeito Estufa (SUSTENTAR, 2017)

2006

Fatma

Complementação do EIA/RIMA
realizado pela Portonave
(PORTONAVE, 2006)

Fatma

Relatório Trimestral de
Atividades: outubro, novembro e
dezembro de 2016 (PORTONAVE,
2017)

2017

Tabela 70 – Principais estudos ambientais identificados nos TUPs do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

6.1.2. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO
Os planos e programas de controle e gestão ambiental e de segurança do trabalho
baseiam-se em um conjunto de metodologias e ações cujo objetivo é mitigar os impactos
ambientais, os riscos à segurança operacional e dos trabalhadores, conduzindo as atividades
potencialmente poluidoras de maneira a atender à legislação vigente sobre a atividade portuária.
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Nesse aspecto, o presente relatório apresenta a situação atual e os principais
resultados dos planos e programas ambientais desenvolvidos (Figura 109) no Complexo
Portuário de Itajaí, divididos de acordo com suas características.

Figura 109 – Planos e programas ambientais desenvolvidos no Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

6.1.2.1.

Programas de Monitoramento

Como exemplo de programas de monitoramento ambientais contínuos que podem
ser realizados para a atividade portuária, são destacados aqueles relacionados à qualidade do
ar, à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, à qualidade dos sedimentos, à biota
aquática, à água de lastro e à emissão de ruídos.
A Gerência de Meio Ambiente (GEMA) do Porto de Itajaí é o setor responsável pela
implantação de programas, planos e projetos relacionados à área ambiental. Atualmente, são
realizados os programas de monitoramento exigidos na Licença Ambiental de Operação do
Complexo Portuário de Itajaí (LAO nº 6416/2011), que se encontra em renovação, juntamente ao
órgão ambiental do Estado de Santa Catarina, a Fatma. Os monitoramentos exigidos incluem: a
qualidade do ar, a qualidade da água do Rio Itajaí Açu, o controle das águas de lastro e os ruídos.

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
A má qualidade do ar pode ter diversos efeitos negativos sobre a saúde humana e ser
um redutor da qualidade de vida dos trabalhadores portuários e entorno. Assim, é avaliado se
são realizadas medições de qualidade do ar, a fim de verificar se os padrões medidos estão de
acordo com a Resolução do Conama nº 03/1990, que dispõe sobre essa questão.
O Monitoramento da Qualidade do Ar elaborado como parte do Relatório Semestral
de Atividades da Autoridade Portuária em conjunto com a APM Terminals S.A., no município
de Itajaí, consistiu na aferição da velocidade e direção dos ventos, já que a dispersão do
material particulado (MP) está associada às características dos ventos da região envolvida. A
análise foi realizada em três monitoramentos diferentes abrangendo o período de janeiro de
2015 a junho de 2016. Os pontos amostrais próximos ao Complexo Portuário de Itajaí
destacam uma sazonalidade na direção com a predominância dos ventos nordeste (NE) e
sudoeste (SW) (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b). Quanto à velocidade, os ventos podem ser
classificados segundo a Escala de Beaufort, em que os referidos estudos apresentam uma
maior frequência de brisas leves (de 1,8 a 3,3 m/s) com rajadas de brisas moderadas (de 5,3 a
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7,4 m/s) e fortes (de 7,5 a 9,8 m/s), podendo chegar em alguns casos a ventos fortes (de 12,5 a
15,2 m/s) (CPTEC, 2010).
A Superintendência do Porto de Itajaí (SPI) elaborou três Monitoramentos da
Qualidade do Ar da região do empreendimento referentes aos semestres de 2015.1, 2015.2 e
2016.1 que incluíram: a análise do ar na área do empreendimento (Pontos 1 e 2); a análise de
um ponto amostral que foi instalado afastado da região portuária (Ponto 3), representado pela
Figura 110, a fiscalização dos limites de emissões gasosas; e o estado de conservação dos
veículos que encontram-se na frota que chega ao Complexo Portuário de Itajaí.

Figura 110 — Localização dos pontos amostrais do Monitoramento da Qualidade do Ar do Porto de Itajaí.
Fonte: UNIVALI (2015; 2016a; 2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os valores dos parâmetros analisados variam em função da intensidade do tráfego
de veículos automotores e das condições meteorológicas. Em todas as campanhas realizadas
nos três semestres, a qualidade do ar no ponto amostral de controle foi classificada como
sendo “boa”, segundo a classificação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB). Nas análises de 2015, nas Portarias 1 e 3, quando ainda não havia movimentação de
caminhões, a classificação do ar foi “boa” e no momento do tráfego intenso de caminhões, foi
classificada como “regular”. O ponto da Portaria 1 foi caracterizada como “bom” em quatro
campanhas (duas campanhas em janeiro, uma em fevereiro e outra em maio) e “regular” nas
demais oito campanhas (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
A partir de abril de 2016, devido às obras da Portaria 3, passou-se a monitorar
somente a Portaria 1 em suas partes Internas e Externas, em que foi possível obter resultados
similares, porém o monitoramento das áreas externas mostrou-se levemente inferior, em
virtude da dispersão de MP pela circulação. Portanto, cinco campanhas de monitoramento
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foram classificadas como “qualidade regular”, enquanto a segunda campanha do mês de maio
apresentou “qualidade boa”. Nos dois pontos internos ao Complexo Portuário de Itajaí, os
resultados apresentaram classificação “regular” na maioria das mensurações, quando
analisados os gases SO2 e NO2, estando assim dentro do valor estabelecido pela Resolução
Conama nº 03/1990 (UNIVALI, 2016b).
A LAO nº 82/2015 referente ao TUP Portonave exige em suas condicionantes que
seja realizado o monitoramento de emissões atmosféricas. O TUP mede partículas inaláveis no
ar ambiente, partículas totais em suspensão no ar ambiente e a opacidade da fumaça emitida
por veículos próprios e de terceiros. Tanto as medições de Partículas inaláveis quanto às
partículas totais em suspensão encontraram-se abaixo do limite estabelecido pela Conama nº
03/1990 em todas as medições de ar ambiental (PORTONAVE, 2017).
No monitoramento de opacidade da fumaça proveniente da frota interna do TUP
Portonave, os veículos que apresentaram valores acima do limite de emissão foram
encaminhados para a manutenção. Em relação a veículos de terceiros, três deles apresentaram
opacidade acima do limite definido pela Resolução Conama nº 03/1990. Os motoristas desses
veículos foram orientados a providenciar a manutenção (PORTONAVE, 2017).
Além do monitoramento de fontes móveis, o TUP Portonave realizou de forma
proativa o inventário de emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) junto ao projeto de
eletrificação dos Transtêineres, sendo estes a principal fonte de emissão de GEE até o ano de
2015. As emissões totais de GEE dos Transtêineres, no primeiro trimestre de 2016, foram
iguais a 911,059 tCO2e, referentes ao consumo de diesel. Após a implementação do projeto,
os três trimestres seguintes apresentaram emissões de 352,798 tCO2e (SUSTENTAR, 2017).
Os TUPs Teporti e Poly Terminais informaram que realizam monitoramento de
qualidade do ar, no entanto, até a conclusão deste diagnóstico, não foi possível ter acesso aos
documentos. Já os TUPs Braskarne e Barra do Rio não haviam informado se realizam
monitoramento de qualidade do ar. O TUP Trocadeiro, por sua vez, não realiza este
monitoramento, o qual não é uma condicionante da sua licença.
Considerando os documentos supracitados, as medidas de controle tomadas pela Autoridade
Portuária, arrendatário e o TUP Portonave, têm se mostrado eficientes na redução do impacto
ambiental da qualidade do ar. As análises apresentaram, em sua maioria, resultados dentro dos
limites da Resolução Conama nº 03/1990, e, quando ultrapassados, apresentaram ações corretivas
visando o atendimento da regulamentação ambiental vigente.

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos principais
fatores limitantes ao desenvolvimento regional. Dessa forma, o monitoramento da qualidade das
águas em locais onde se desenvolve a atividade portuária é de suma importância para a verificação
e a mitigação de possíveis impactos causados pela contaminação dos corpos hídricos.
A Autoridade Portuária realizou um programa de monitoramento em conjunto com a
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e a APM Terminals, que se iniciou em 2015 e durou
até primeiro semestre de 2016. Foram coletadas amostras e medidos parâmetros in campi em
sete pontos, conforme mostra a Figura 111. Dentre esses pontos, cinco deles encontram-se no
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estuário do Rio Itajaí-Açu e dois nas áreas de despejos de dragagem em águas marítimas,
coletando água da superfície e do fundo (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).

Figura 111 —Localização dos pontos amostrais do Monitoramento da Qualidade da Água.
Fonte: UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Foram realizadas medições de parâmetros físico-químicos, tais como:
»
»
»
»
»
»

Salinidade
Condutividade
Oxigênio Dissolvido (OD)
pH
Temperatura
Turbidez

Além das medições citadas acima, que foram realizadas em campo, também foram
coletadas amostras de água para análises laboratoriais dos seguintes parâmetros:
»
»
»
»
»

Carbono Orgânico Particulado (COP)
Materiais Particulados em Suspensão (MPS)
Clorofila-A
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5)
Coliformes fecais

O monitoramento permite o diagnóstico da qualidade d’água e as necessidades da
bacia hidrográfica do estuário do Rio Itajaí-Açu, a partir do qual propõem-se medidas e buscase a melhoria contínua dos parâmetros analisados. A análise foi realizada em relação ao tempo
(medições periódicas) e espaço, sempre no mesmo ponto, na superfície e fundo da coluna
d’água, registrando também os valores individuais.
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As análises de fósforo obtiveram bons resultados para todo período da campanha,
assim como as análises de nitrito e pH, que também estiveram, predominantemente, dentro
dos parâmetros preconizados pela legislação (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b). A Tabela 71
sintetiza os resultados, mínimos e máximos, de todos os pontos obtidos para as campanhas de
2015 e do primeiro semestre de 2016.
Parâmetro

pH

Nitrito (mg/l)

Fósforo Total
(mg/l)

Água Salobra Classe
1
Referência

6,5 – 8,5

≤ 0,07

≤ 0,124

Valores obtidos nas campanhas:
2015.1, 2015.2 e 2016.1
Mínimo
Máximo

% de amostras com
desconformidades

6,91

8,79

0,00%

5,77

9,16

0,00%

6,20

8,78

1,19%

0,000

0,009

0,00%

0,001

0,034

0,00%

0,001

0,043

3,57%

0,001

0,006

0,00%

0,002

0,062

0,00%

0,003

0,101

0,00%

Tabela 71 – Resultados de pH, nitrito e fósforo total
Fonte: UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).

Os aspectos OD, Carbono Orgânico Total (COT), nitrito e nitrogênio amoniacal, que foram
analisados nos estudos citados, carecem de ajustes e melhorias para que alcancem as exigências da
Resolução Conama nº 357/2005 para águas salobras de classe 1 (BRASIL, 2005a). Salienta-se que os
valores estavam, predominantemente, em conformidade com a resolução, porém, por ocorrência
de picos ou eventos excepcionais, alguns valores destoaram do que se é desejável.
Quanto ao parâmetro de COT, nos três semestres analisados, os picos de ocorrência
desse composto deram-se nos meses de fevereiro (2015.1), novembro (2015.2) e março
(2016.1), principalmente nos pontos #2, #4, #5 e #6. Dentre os fatores de influência que
devem ser considerados, relacionou-se com o aumento da ressuspensão do material
particulado sedimentado devido às chuvas, carreamento de material particulado para o
sistema e também a influência da intrusão d’água marinha, ressuspendendo o material
sedimentado no fundo do estuário (UNIVALI, 2016b).
A Tabela 72 expõe os valores extremos medidos, o percentual de medições em
desconformidade e a comparação com a referência resolutiva.
Parâmetro

OD (mg/l)

COT (mg/l)
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Água Salobra Classe
1
Referência

≥5

Valores obtidos nas campanhas:
2015.1, 2015.2 e 2016.1
Mínimo
Máximo

% de amostras com
desconformidades

2,02

9,99

23,44%

3,95

9,99

6,98%

0,92

10,79

15,48%

0,17

10,67

5,95%

0,11

17,89

21,43%

≤ 3,0
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Parâmetro

Nitrogênio
Amoniacal
(mg/l)

Água Salobra Classe
1
Referência

≤ 0,4

Valores obtidos nas campanhas:
2015.1, 2015.2 e 2016.1
Mínimo
Máximo

% de amostras com
desconformidades

0,3

14,83

21,43%

0,011

0,655

4,76%

0,002

0,454

10,84%

0,015

0,822

10,84%

Tabela 72 – Resultados de OD, COT e Nitrogênio amoniacal
Fonte: UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).

As análises dos coliformes fecais e do nitrato prevaleceram com resultados acima dos
limites máximos estabelecidos pela Resolução Conama nº 357/2005 para águas salobras de
classe 1. As análises de nitrato também estavam, predominantemente, em desacordo com a
referida resolução, principalmente nos pontos #1, #2, #4, #5 e #6, ou seja, de águas
continentais. Os resultados dos pontos #9 e #11 estavam em consonância com a legislação
durante o monitoramento. De acordo com Von Sperling (1995), a ocorrência de nitrato em
maior proporção pode estar relacionada à poluição remota em curso d’água, processo de
nitrificação de efluentes ou estágio intermediário de
poluição de algum curso d’água.
A maior parte dos
Quanto aos valores de coliformes fecais, segundo
parâmetros analisados
Von
Sperling
(1995), altos índices de podem indicar
atenderam à legislação,
contaminação do estuário com efluentes sanitários. Os
com exceção do fósforo
pontos que apresentaram maior criticidade para os valores
total, nitrogênio amoniacal,
de coliformes fecais foram os pontos #4, #5, #6, #9 e #11 no
polifosfato e zinco, que
primeiro semestre de 2015; #4, #5 e #6 no segundo semestre
apresentaram
de 2015; e #4, #5 e #6 no primeiro semestre de 2016. Os
concentrações acima do
estabelecido pela
pontos #4, #5 e #6 foram denominados Quacker, Porto de
supracitada resolução.
Itajaí e CEPSUL-Ibama, respectivamente. A Tabela 73
apresenta os dados de valores de legislação, mínimos e
máximos medidos nos mesmos períodos já mencionados e o
percentual de desconformidade.
Parâmetro

Coliformes
fecais
NMP/100ml

Nitrato (mg/l)

Água Salobra
Classe 1
Referência

Valores obtidos nas campanhas:
2015.1, 2015.2 e 2016.1
Mínimo
Máximo
1,00

68.670

95,24%

10

28.100

53,57%

10

17.850

100%

0,012

1,189

42,86%

0,016

1,019

53,57%

0,006

1,032

41,67%

≤ 1.000

≤ 0,4

% de amostras com
desconformidades

Tabela 73 — Resultados dos coliformes fecais e nitrato
Fonte: UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).
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Foram realizadas análises de clorofila-a. Esses valores se mostraram mais
representativos nas amostras superficiais dos pontos #9 e #11 (no mar) e nos pontos de águas
estuarinas profundas #4, #5 e #6, principalmente no período do segundo semestre de 2015.
Esses valores já estavam normalizados no início de 2016. Esses tipos de análises são
comumente realizados para mensurar a biomassa fitoplanctônica e o grau de eutrofização do
corpo d’água. A alta concentração de clorofila-a pode ser um indicador de proliferação
exacerbada de algas e, quando no fundo do estuário, pode representar a sedimentação de
detritos orgânicos (VON SPERLING, 1995).
O TUP Portonave realizou o monitoramento das águas estuarinas ao longo do cais de
atracação do terminal no quarto trimestre de 2016, conforme é mostrado na Figura 112. Foram
analisados 21 parâmetros, incluindo série nitrogenada, série de sólidos, metais, bacteriologia,
fósforo, condutividade, OD, pH e salinidade, os quais foram comparados aos parâmetros da
Resolução Conama 357/2005 para águas salobras de classe 2 (PORTONAVE, 2017).

Figura 112 – Localização dos pontos amostrais do monitoramento da dualidade d’água do TUP Portonave
Fonte: Portonave (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nos efluentes domésticos, o fósforo pode estar presente na forma inorgânica (polifosfatos
e ortofosfatos) ou ligado a compostos orgânicos. O relatório conclui que em comparação com os
valores obtidos nos monitoramentos anteriores, tais parâmetros apresentam, historicamente,
concentrações elevadas no estuário. O relatório associa as altas concentrações de fósforo a
descargas de esgotos sanitários e detergentes. Outras fontes pontuadas foram os efluentes
industriais com presença de fertilizantes, pesticidas, conservas alimentícias, abatedouros,
frigoríficos e laticínios. Os valores de polifosfato também tiveram picos acentuados principalmente
nos pontos 3 e 4, nas medições de maré vazante (PORTONAVE, 2017).
O TUP Portonave realizou o monitoramento das águas subterrâneas em nove pontos
na área do terminal. Nesse sentido, foram analisados os compostos BTEX, sulfatos e metais. Os
resultados estiveram, majoritariamente, em atendimento à Resolução Conama nº 396/2008
(BRASIL, 2008a) que dispõe sobre a classificação e o enquadramento das águas subterrâneas,
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exceto para ferro total, manganês, chumbo, cloreto, fenol, níquel e sulfatos. Consta no
relatório ainda que a presença de chumbo, ferro e manganês já havia sido identificada em
altas concentrações anteriormente à instalação do terminal. Do mesmo modo, os resultados
das análises de cloreto que estavam acima do preconizado pela legislação nos pontos 9 e 10,
podem estar associados ao tipo de solo no local. O relatório associa a presença de sulfatos com
a decomposição da matéria orgânica e das rochas (PORTONAVE, 2017).
O relatório de atividades relacionou a presença de fenol com a percolação de água
contaminada pela proteção sanitária do poço de monitoramento e justificou a detecção do
níquel devido à presença de indústrias de cerâmica, resinas e plásticos na vizinhança, como
potenciais poluidores (PORTONAVE, 2017).
Quanto aos demais terminais, o TUP Trocadeiro informou que não realiza
monitoramento de água. Os TUPs Teporti e TUP Poly Terminais informaram que realizam
monitoramento de água, no entanto, até a conclusão deste diagnóstico, os documentos não
foram disponibilizados. Os TUPs Braskarne e Barra do Rio não disponibilizaram informações.
De modo geral, a qualidade da água do estuário apresenta indicativo de poluição
devido aos elevados índices de nitrato e coliformes fecais apresentados. Levando em
consideração que o Rio Itajaí-Açu recebe cargas difusas (de diferentes atividades e
características), vale ressaltar que a atividade portuária não pode ser apontada como única
atividade poluidora responsável pelas alterações nos parâmetros de qualidade da água
superficial. Já em relação a qualidade da água subterrânea, de acordo com o estudo
apresentado, esta apresenta boa qualidade, especialmente por não conter compostos BTEX,
que são compostos que podem ser considerados tóxicos e carcinogênicos.
A partir do contexto exposto, observa-se que o controle e o monitoramento da qualidade da água
têm sido realizados pela Autoridade Portuária e demais instalações portuárias com tal atribuição.

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos
A sedimentação de partículas minerais como areia, silte e argila, além de matéria
orgânica e metais nos corpos d’água, é um processo natural e possui importante função
ecológica na cadeia trófica, pois acumula e, em muitos casos, redistribui elementos químicos à
biota. Nesse contexto, a atividade de dragagem, por exemplo, pode aumentar a turbidez na
coluna d’água e ressuspender sedimentos com alta toxicidade. Além disto, a Portaria SEP nº
104/2009 (BRASIL, 2009) dispõe sobre a criação do SGA, e orienta a implementação,
manutenção e atualização do banco de dados de qualidade dos sedimentos, com base em um
programa de monitoramento, para que sirva de subsídio para as atividades de dragagem
dentre outras obras portuárias.
A Resolução Conama nº 454/2012, referente ao gerenciamento do material a ser
dragado em águas sob jurisdição nacional, classifica em dois níveis a concentração de metais nos
sedimentos quanto ao possível efeito causado à biota aquática. O Nível 1 corresponde à
concentração abaixo da qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota e o Nível 2
representa a concentração acima da qual há maior probabilidade de efeitos adversos à biota
(BRASIL, 2012a).
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A dragagem no Complexo Portuário de Itajaí é crucial para a atividade portuária, por
remover os sedimentos depositados no leito do rio. A bacia hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, na
qual o Complexo Portuário de Itajaí se encontra posicionado a poucos metros do exutório,
contribui com grande carga de sedimentos, diminuindo rapidamente a profundidade do
estuário e limitando as possibilidades de atracação de navios no Complexo.
O Relatório Semestral de Atividades solicitado pela Autoridade Portuária apresenta
uma mensuração dos níveis de metais e a análise de modificações texturais dos sedimentos
coletados em diferentes pontos ao longo do Rio Itajaí-Açu e nas áreas de Bota-Fora do
material oriundo da dragagem. Os pontos amostrais encontram-se na Figura 113.

Figura 113 — Localização dos pontos amostrais das amostras de sedimento.
Fonte: UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nas amostragens realizadas, tanto no estuário quanto na região de bota-fora, foram
medidas as concentrações dos seguintes metais: chumbo (Pb), cromo (Cr), níquel (Ni) e zinco
(Zn). Os valores para cromo e mercúrio encontraram-se abaixo do Nível 1 da Resolução
Conama nº 454/2012 na maioria das análises, enquanto os valores de níquel para o estuário
mostraram-se acima do Nível 1 nas campanhas de 2015.1 e 2015.2 e acima do Nível 2 em
2016.1. No último relatório, observou-se também que a região de bota-fora demonstrou
capacidade de reduzir a concentração de metais através do transporte de sedimentos pela
movimentação das correntes marinhas (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
Seguindo a Resolução Conama nº 454/2012, que exige a realização dos ensaios de
ecotoxicidade com as amostras de sedimento quando “a concentração de HPAs do Grupo A,
arsênio, cádmio, chumbo ou mercúrio for superior ao Nível 1” (BRASIL, 2012a, pág. 5), foram
realizados os ensaios com o sedimento de todos os pontos amostrais. Utilizou-se como
organismos-teste as larvas de ouriços-do-mar (Arbacia lixula), de acordo com a Norma
Brasileira (NBR) aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR/ABNT nº
15.530/2012 (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
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Os resultados obtidos apresentam uma elevada toxicidade para os pontos no estuário
enquanto os pontos na região onde se encontram os dois bota-fora apresentaram uma diminuição
nos efeitos adversos ao longo dos monitoramentos. Os efeitos adversos foram relacionados
diretamente com o índice de amônia não ionizada presente na água do estuário, composto que é
tóxico para o referido organismo-teste (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b). É importante salientar que
além da amônia não ionizada, a grande gama de compostos químicos presentes no estuário
oriundos de atividades antrópicas diversas, podem interagir entre si causando uma toxicidade
maior do que a esperada para os compostos isolados (CALAMARI; VIGHI, 1992).
Tendo em vista as análises e ensaios realizados, é possível evidenciar que os poluentes metálicos
presentes no sedimento são oriundos de diversas atividades domésticas ou industriais, levando em
conta as altas concentrações à montante do Complexo Portuário. Verificou-se que as regiões de
bota-fora apresentaram grande capacidade de dispersão de poluentes nos últimos semestres, sendo
verificado em 2016.1, concentrações de níquel abaixo do Nível 1 estabelecido pela Resolução
Conama nº 454/2012.

Programa de Monitoramento da Biota, de Bioindicadores e Biomonitores
O monitoramento da qualidade dos ecossistemas aquáticos é utilizado na prevenção
de danos aos recursos hídricos e à biota, além de ser uma ferramenta de Gestão Ambiental
Portuária, pois atua no controle da degradação dos ecossistemas aquáticos e na implantação
de medidas de conservação da biodiversidade, por meio da minimização dos impactos
oriundos da atividade portuária.
No Complexo Portuário de Itajaí, são realizados monitoramentos semestrais como
parte do Relatório Semestral de Atividades do Porto de Itajaí, elaborado pela UNIVALI. Dentre
as avaliações, realiza-se o Programa de Monitoramento da Biota Aquática que se divide em
cinco monitoramentos: da Macrofauna Bentônica, da Comunidade Fitoplanctônica, da
Comunidade Zooplanctônica, da Ictiofauna e da Carcinofauna. O Monitoramento de Cetáceos
e Ruídos Aquáticos também se faz presente nesta análise por listar os eventos de avistagem de
cetáceos na região do Complexo Portuário (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
As informações adicionais sobre a flora e a fauna regional foram extraídas do Atlas
Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açu, elaborado em atendimento ao processo de regularização
do Estaleiro Itajaí, com apoio da Fatma e do Governo do Estado de Santa Catarina. Nesse
documento constam informações sobre os meios físico, biótico e socioeconômico da região,
extraídas através de revisão bibliográfica e campanhas in loco (DIEHL; GUERRA; et al., 2017).
Para o diagnóstico do Plano Mestre, foram consultadas as informações sobre os ecossistemas
costeiros, avifauna, herpetofauna, quelônios, entomofauna e mastofauna.
Em relação à flora do estuário, o Atlas descreve a diferenciação entre espécies típicas
de manguezais e de marismas (ecossistemas semelhantes aos mangues, porém com espécies
adaptadas à variação de temperatura das zonas temperadas). Das espécies típicas de mangues
foram registradas, predominantemente, as seguintes espécies: Laguncularia racemosa e
Rhizophora mangle. Já as espécies típicas de marismas, encontram-se Spartina densiflora,
Spartina alterniflora e Scirpus californicus (DIEHL; GUERRA; et al., 2017).
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Em relação à herpetofauna, somente 30 dentre as 1.080 espécies de anfíbios e 20 dentre
as 773 espécies de répteis existentes no Brasil foram avistadas em algum momento na região do
estuário do Rio Itajaí-Açu (DIEHL; GUERRA; et al., 2017). Dentre as espécies de serpentes
catalogadas na região, duas se destacam pelo risco associado a suas peçonhas, a cobra coralverdadeira (Micrurus corallinus) e a jararaca (Bothrops jararaca). Já a perereca-flautinha e a
cobrinha-preta-do-litoral encontram-se na lista de espécies na categoria vulnerável à extinção do
Estado de Santa Catarina (DIEHL, GUERRA, et al., 2017; CONSEMA, 2011).
Em relação aos quelônios, no Brasil são avistadas cinco das sete espécies de
tartarugas-marinhas conhecidas, sendo que a costa brasileira se apresenta como uma
importante área de reprodução e de alimentação para pelo menos cinco destas: a tartarugade-pente (Eretmochelys imbricata), a tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), a tartaruga-oliva
(Lepidochelys olivácea), a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e a tartaruga-verde
(Chelonia mydas). No litoral de Navegantes e Itajaí, foram contabilizados registros de
espécimes da tartaruga-verde e da tartaruga-cabeçuda (DIEHL; GUERRA; et al., 2017).
Em relação à mastofauna, historicamente foram encontradas 34 espécies de
mamíferos terrestres na região. Dentre os organismos identificados, os mamíferos que estão
classificados como ameaçados são a cuíca-d’água (Chironectes minimus), o cateto (Pecari
tacaju) a queixada (Tayassu pecari) e a paca (Cuniculus paca). A presença das capivaras
(Hydrochoerus hydrochaeris), dos ratos-d’água (Nectomys squamipes) e das lontras (Lontra
longicaudis) é recorrente na região, e a população de lontras, monitorada desde 2012 (DIEHL,
GUERRA, et al., 2017; CONSEMA, 2011; IUCN, 2017).
Em relação à avifauna, a região do Saco da Fazenda é um importante berço para as
156 espécies de aves ali, historicamente, registradas. Os estuários são regularmente utilizados
pelas aves como local de repouso e alimentação, aproveitando-se assim do movimento das
marés para o acesso à macrofauna bentônica, peixes e insetos. As espécies de aves marinhas
avistadas são conhecidas por se utilizarem dos rejeitos da pesca como fonte de alimento.
Dentre elas tem-se o gaivotão (Larus dominicanus), o trinta-réis-real (Thalasseus maximus), o
atobá-pardo (Sula leucogaster) e a fragata (Fregata magnificens) (MANOEL, BRANCO,
BARBIERI, 2011; SICK, 2001; DIEHL, GUERRA, et al., 2017).
Em relação à entomofauna, o estuário apresenta grande relevância para a conservação
destes seres, bem como possui matas classificadas como avançadas e médias quanto à
regeneração, proporcionando um espaço utilizado como nicho para as espécies endêmicas. Foram
encontradas oito ordens da classe Insecta, sendo que as borboletas, utilizadas como indicadores
ambientais, possuíram três espécies coletadas em maior número, são elas: Colubura dirce, Morpho
helenor e Pareuptychia ocirrhoe (DIEHL, GUERRA, et al., 2017).
Em relação à macrofauna bentônica, as análises do primeiro semestre de 2015
demonstraram uma dominância intensa do filo Heleobia (mais de 90% de todos os organismos
coletados no monitoramento) à montante do Porto de Itajaí e uma diminuição, considerável,
das diversidades nos pontos de coleta em frente e à jusante do Porto. Na área de despejo, no
mesmo período, diagnosticou-se a dominância do filo Anellida (56% das espécies coletadas)
bem como a presença de alguns organismos estuarinos (UNIVALI, 2016a). Já no segundo
semestre de 2015, foi observada uma menor dominância de espécies, com a redução de
organismos Heleobia em relação ao monitoramento anterior, porém, tais organismos foram
verificados na área de despejo de sedimentos oriundos da dragagem, e, de acordo com o
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estudo, é possível que exista relação entre o despejo deste material e o depósito destas
espécies (UNIVALI, 2016a).
Em relação à comunidade fitoplantônica, os monitoramentos indicaram a influência
da sazonalidade (marés, salinidade, turbidez e temperatura) na dinâmica ecológica do
estuário, enquanto as espécies identificadas nos pontos à montante apresentaram maior
estabilidade. Nos três relatórios semestrais avaliados, houve a dominância de algas verdes
(Chlorophyta) nos pontos à montante do porto, enquanto os pontos a jusante apresentaram
dominação de diatomáceas e no primeiro semestre de 2016 houve a floração de algas do
gênero Dinophyceae nos pontos amostrais distantes da costa como decorrência de um evento
de El Niño (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b). De acordo com Kelly (2002), as diatomáceas podem
ser usadas como indicadores de poluição orgânica e de eutrofização.
Em relação à comunidade zooplanctônica, é realizado o monitoramento específico,
desde 1998 pela UNIVALI, logo, a fauna zooplanctônica encontra-se bem caracterizada. Os
estudos referentes ao ano de 2015 e ao primeiro semestre de 2016 mantiveram-se estáveis
sem alterações significativas nas dinâmicas ecológicas, bem como os relatórios atestam que a
atividade de dragagem não impacta negativamente este grupo de organismos (UNIVALI; 2015,
2016a, 2016b).
Em relação à ictiofauna, o monitoramento é realizado na região do Complexo
Portuário de Itajaí desde 2011, e identificou 75 espécies de peixes no período. Os valores de
riqueza nos três últimos monitoramentos encontraram-se baixos e os relatórios indicam que a
possível causa pode ser a variação sazonal da cunha salina, eventos hidrológicos ou a atividade
de dragagem do porto (IFSC, 2016; UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b). Há também, uma
dominância de organismos da espécie Genidens, popularmente conhecidos como Bagre-urutu,
em todas as análises. O último monitoramento apresentou uma redução da biomassa e da
quantidade de espécies encontradas, porém, não é possível afirmar se faz parte de uma baixa
natural do equilíbrio dinâmico das relações ecológicas (UNIVALI, 2016b).
Em relação à carcinofauna, os monitoramentos indicaram que o estuário do Rio ItajaíAçu possui baixa diversidade, consequentemente, uma alta dominância de apenas algumas
espécies. As espécies dominantes são representadas pelos siris do gênero Callinectes, tanto na área
estuarina quanto na área de despejo, e ao camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus ktoyeri) na área de
despejo e na área marinha. O regime hidrológico do Rio Itajaí-Açu é chave fundamental na
dinâmica destas espécies, demonstrado na alteração dos índices de diversidade com a alteração do
regime de vazões, porém, a fauna apresentou determinada resiliência quando exposta a fatores
externos naturais ou antrópicos (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
Em relação aos cetáceos, a quantificação destes indivíduos deu-se através de seu
avistamento pela equipe responsável. Houve um avistamento de duas baleias jubarte
(Megaptera novaeangliae) no ano de 2016. Já em relação à espécie Tursiops truncatus, desde
2015 foi registrado apenas um avistamento da espécie, não sendo mais considerada residente
da região como fora anteriormente. Isso pode ser justificado pela soma dos impactos causados
à região, que podem ter diminuído a adequabilidade do ambiente à espécie (UNIVALI; 2015,
2016a, 2016b).
Dada a extensão dos monitoramentos fornecidos pela Autoridade Portuária, a fauna
aquática da região do Complexo Portuário de Itajaí apresenta dados consistentes. A curva de
acumulação de espécies de todas as análises apresenta um platô, demonstrando que as
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campanhas encontraram uma quantidade de espécies bastante próxima da população
amostral total, representando a situação real do cenário frente aos impactos causados pela
atividade portuária, como o afugentamento de espécies marinhas pelo trânsito de navios e a
remoção de espécies bentônicas através da dragagem.

Programa de Controle Integrado de Vetores (PCIV)
Em relação a fauna sinantrópica, é realizado mensalmente o controle para evitar a
proliferação de vetores, como baratas, insetos, pombos e roedores na área do Porto de Itajaí,
visando antender a RDC nº 72/2009 da Anvisa (PORTO DE ITAJAÍ, 2016d).
Além disso, dentro do Programa de Controle e Monitoramento da Fauna
Sinantrópica do Porto de Itajaí, há um plano de ação específico para a prevenção do mosquito
Aedes aegypti. Este Plano inclui o mapeamento de todas as áreas portuárias com potencial
para a proliferação do mosquito, de modo que semanalmente a Gerência Ambiental (GEAMB)
do Porto realiza cloração e fiscalização das áreas mapeadas (PORTO DE ITAJAÍ, 2016D).

Programa de Monitoramento da Água de Lastro
A água de lastro tem como objetivo dar estabilidade às embarcações decorrentes de
variações no peso devido às cargas que transportam. A Marinha do Brasil, através da Norma da
Autoridade Marítima (NORMAM) 20 (BRASIL, 1997c), estabelece que todo navio, nacional ou
estrangeiro, realize troca de água de lastro a pelo menos 200 milhas náuticas e em um local com,
no mínimo, 200 metros de profundidade. Os navios devem enviar formulários preenchidos com
informações das trocas realizadas para a Anvisa (BRASIL, 2006) e para a Diretoria de Portos e
Costas (BRASIL, 2014b). Além disso, a Portaria SEP nº 104/2009 (BRASIL, 2009) dispõe sobre a
criação do SGA e, através deste instrumento, constitui como competência do SGA o
monitoramento ambiental da introdução de espécies exóticas invasoras.
Foi realizado um estudo da Autoridade Portuária junto à APM Terminals, no qual foi
feito um cruzamento de dados de movimentação de carga do porto público e os dados
relatados para a delegacia da Capitania dos Portos, resultando em 260 registros de atracação.
O Porto de Itajaí foi classificado como “misto”, por ser doador e receptor de água de lastro. A
partir dos dados obtidos, foram feitas estimativas de lastro e deslastro no estuário, cujos
resultados estimados divergiram dos resultados registrados (UNIVALI, 2016b). A Tabela 74
apresenta os dados de deslastro relatado e estimado.
Formulários

Unidades

%

Total analisado

260

100

Total com deslastro relatado

13

5,00

Total com deslastro estimado

188

72,31

Total com lastro estimado

72

27,69

Tabela 74 — Lastro e deslastro relatados e estimados
Fonte: UNIVALI (2016b). Elaboração— LabTrans/UFSC (2017).

No relatório consta que em portos com mais de 50% de carga destinada à
exportação, pode ser esperado que, no mínimo, 30% dos formulários relatassem deslastro, em
detrimento aos 5% que o fizeram (UNIVALI, 2016b).
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Outros dados apresentados foram sobre a troca oceânica, em que foi relatado que
56,54% das embarcações realizaram essa troca e que 43,46% não realizaram. Em outra
questão do novo formulário da NORMAM 20, sobre a existência de um sistema de tratamento
de lastro, 9,62% das embarcações alegaram possuir o sistema, contra 90,38% que
responderam que não possuem tal sistema (UNIVALI, 2016b).
Para a análise do risco potencial do deslastro no corpo estuarino, foi utilizado o
método Caron, que considerou, por exemplo, que a maior parte dos navios são portacontêineres. O nível de risco de cada porto de origem recebeu uma pontuação considerando o
deslastro estimado e o coeficiente de similaridade do meio ambiente. A maior parte dos
portos que apresentam risco considerado “alto”, são brasileiros, no entanto outros portos de
origem como o de Shangai (China) ou Algeciras (Espanha), poderiam também ser classificados
como de alto risco, caso o deslastro estimado fosse maior, porém, nesses casos, foram
apresentados poucos relatórios (UNIVALI, 2016b).
Das análises laboratoriais para fito e zooplâncton, foram coletadas amostras de dois
navios por mês, embora tenha havido resistência de alguns comandantes para autorizar que as
equipes pudessem realizar as coletas. Foi concluído que 20% das amostras possuem organismos
com potencial de contaminação, nocivos ou de se tornarem invasores. Além disso, poucas
amostras com troca ou origem oceânica, são, de fato, de origem oceânica, sendo a maior parte
(mais de 90%) de zonas costeiras ou mistas e, portanto, não condizentes com as declarações dadas
nos relatórios (UNIVALI, 2016b). Por fim, foram encontrados organismos nas amostras dos navios
que possuíam sistemas de tratamento, indicando que estes não têm sido totalmente eficaz.
Em comparação a anos anteriores (2013 a 2015), o relatório concluiu que o
Complexo Portuário de Itajaí retornou à característica de eminente receptor de lastro, o que
era um resultado inesperado, visto que a taxa de exportação foi maior que a de importação.
Vale ressaltar, no entanto, que com exceção do deslastro de origem oceânica - que apesar de
grande volume, apresentou um coeficiente de similaridade muito baixo - todos os portos de
deslastro considerados representativos são brasileiros ou sul-americanos (UNIVALI, 2016b). O
percentual de formulários com deslastro relatado (5%) foi considerado de baixa significância se
considerar que mais de 50% da carga do porto é para exportação.
Outro relatório semestral disponibilizado pela Autoridade Portuária avaliou, pelo
método de Globallast, o risco do deslastro, também considerando o coeficiente de
similaridade e o volume despejado. Os portos ou “biorregiões” com invasões de algumas
espécies, são consideradas de nível de risco “alto”, independente da similaridade ou
quantidade de deslastro (UNIVALI, 2017a). As espécies invasoras com origem e local
estabelecido no litoral brasileiro, foram colocadas na Tabela 75.
Nome científico

Nome popular

Origem

Charybdis hellerii

Siri Bidu

Indo-Pacífico

Limnoperna
fortunei

Mexilhão
Dourado

Sudeste
Asiático

Isognomon bicolor

Ostrinha

Caribe

Omobranchus
punctatus

Peixe Marinho

Indo-Pacífico

Localização
Litoral do Rio de Janeiro até
o Nordeste
Bacia do Rio Paraná, Uruguai
e na Lagoa dos Patos
Maior parte no litoral
brasileiro
Baia de Ilha Grande (RJ) e
Baia da Babitonga (SC)

Tabela 75 — Espécies consideradas bioinvasoras, origem e localização no Brasil
Fonte: Univali (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Dentre estas espécies, a Isognomon bicolor foi identificada em um estudo ambiental
realizado em 2016 (DIEHL; GUERRA; et al., 2017),
indicando que pode ter sido introduzida no meio e
Destaca-se, de modo
tornar-se uma bioinvasora.
positivo, a realização do
monitoramento de água de
lastro por parte da
Autoridade Portuária de
Itajaí junto à APM
Terminals e ao TUP
Portonave.

O TUP Portonave realiza o monitoramento da
água de lastro e disponibilizou os resultados da campanha
de outubro de 2016, presente no Relatório Trimestral de
Atividades. No referido relatório, o TUP Portonave detalha a
metodologia das análises de zooplâncton e fitoplâncton,
sendo que, para este último, são filtrados 210 litros de água
de lastro em uma membrana de 40µm. Foi constatado que as amostras apresentaram pouca
diversidade de espécies, sendo que uma das amostras apresentou considerável densidade da espécie
fitoplanctônica de diatomácea estuarina Skeletonema sp. Quanto a zooplâncton, não foram
observados organismos nas amostras (PORTONAVE, 2017).
A ausência de controle dessa atividade pode causar desequilíbrio ecológico, danos à
saúde pública e prejuízos econômicos, principalmente nos setores aquaculturista, pesqueiro e
de produção energética, além da perda de competitividade na atividade portuária em relação
aos portos que já realizam esse tipo de monitoramento (ANTAQ, 2010).
É recorrente a dificuldade das equipes de análises de conseguirem autorização para
coletar a água de lastro dos navios, principalmente devido a necessidade de aleatoriedade da
amostra. O relatório sinalizou que os resultados de lastro e deslastro relatados se distinguem
dos estimados, mas, há apenas uma espécie bioinvasora, a Isognomon bicolor, que está
presente na maior parte do litoral brasileiro, foi identificada pelos monitoramentos de biota
relatados neste mesmo documento.

Programa de Monitoramento de Ruídos
Na atividade portuária, a emissão de ruídos é oriunda, principalmente, do
funcionamento de equipamentos, das operações de carga e descarga, da movimentação de
caminhões e das obras de expansão ou de melhorias de infraestruturas. Altos níveis de ruídos
podem causar desconforto para a população circunvizinha e para os trabalhadores do Porto,
chegando até a se tornar um problema de saúde pública. Por isso, o monitoramento de ruído
ambiental é um procedimento exigido constantemente pelo órgão ambiental responsável em
seus processos de licenciamento ambiental, para analisar se os ruídos presentes no ambiente
são ou não prejudiciais e, caso sejam, possibilitar que sejam mitigados.
De acordo com a condicionante 2.18 da Licença Ambiental de Operação do Porto de
Itajaí (LAO nº 6416/2011), o relatório do monitoramento de ruídos deve ser apresentado
semestralmente ao órgão licenciador. Sendo assim, nesta seção serão analisadas as informações
coletadas dos relatórios de ruídos decorrentes da operação portuária em 22 pontos de análise
(Figura 114) que se encontram compiladas nos Relatórios Semestrais de Atividades do Porto de
Itajaí referentes aos semestres 2015.1, 2015.2 e 2016.1. Somente os pontos amostrais 1, 2 e 3
referem-se a locais internos ao porto. Quanto os demais, são pontos monitorados com leituras
instantâneas em períodos diurnos e noturnos nas áreas externas ao Porto, com intenso trânsito de
veículos, como prevê a NBR 10.151 (ABNT, 2000; UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
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Figura 114 — Localização dos pontos amostrais do monitoramento de ruídos. Fonte: UNIVALI (2016b).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).

A área circunvizinha ao Complexo Portuário de Itajaí abrange três diferentes
classificações quanto ao zoneamento municipal implementado pela Lei Municipal nº 2543/89,
legislação que foi utilizada durante a análise dos monitoramentos, embora existam
zoneamentos mais recentes. As áreas correspondem à zona predominantemente industrial
(ZAP), zona mista predominantemente residencial (ZR2) e zonas mistas com vocação comercial
e administrativa (ZR1 e ZR2). A NBR nº 10.151/2000 determina os níveis de ruído máximo
permitidos para cada tipo de área, relacionando-as com
Entre as fontes emissoras
o referido zoneamento (ABNT, 2000).
de ruídos diagnosticadas,
podem ser destacadas
Nos relatórios referentes aos semestres 2015.2
aquelas oriundas da Rota
e 2016.1, de todos os 528 eventos de medição, 17,42%
Obrigatória de Caminhões.
apresentaram conformidade com a legislação vigente. O
RIMA Para a Reestruturação Do Canal De Acesso realizou
monitoramentos de ruídos, obtendo a mesma conclusão (ACQUAPLAN, 2013). Tal fato foi
justificado pelos autores pelo comportamento de propagação da pluma sonora, que tem como
influência fatores climatológicos e urbanos, tais como: intensidade do vento, clima,
temperatura, o tipo de solo, posicionamento das ruas, presença de edifícios e tráfego (ABNT,
2000; UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
Outro impacto oriundo da atividade portuária corresponde ao ruído subaquático
causado pelo trânsito de navios e pelas atividades de dragagem. Tal ruído tem potencial de
reduzir, principalmente, a presença de cetáceos no estuário, já que esses organismos se
comunicam através de emissões sonoras. Os relatórios apresentaram uma redução gradativa
no número de cetáceos avistados, já nos semestres de 2015.2 e 2016.1 não foram avistados
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tais espécimes. O motivo da redução pode estar associado à soma de todos os impactos,
incluindo os ruídos subaquáticos (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
Em relação aos demais terminais, não foram disponibilizadas informações sobre esse
monitoramento, de modo que não foi possível verificar os resultados obtidos em relação a
esse aspecto.
Através desse cenário, é possível notar que, apesar de todas as medidas tomadas, os níveis de ruído
continuam acima dos valores legislados. De acordo com a documentação analisada, a emissão de
ruídos é um problema constantemente associado ao tráfego de veículos, logo, cabe ao Porto, além
das prefeituras municipais, a implementação de medidas mitigadoras para este tipo de impacto e
redução dos conflitos por ele causados na sociedade.

6.1.2.2.

Programas de Gerenciamento

Em relação aos programas de gerenciamento, que são um dos instrumentos que
compõem o SGA, podem ser destacados aqueles relacionados ao gerenciamento de riscos
ambientais, à saúde e segurança do trabalhador, ao atendimento a emergências e aos resíduos
sólidos e efluentes.

Gerenciamento de Riscos Ambientais
Em relação ao gerenciamento de riscos, é importante distinguir os programas
voltados aos riscos ambientais daqueles relacionados aos riscos à saúde e segurança do
trabalhador, embora muitas vezes estes sejam temas indissociáveis. No que se refere ao
gerenciamento de riscos ambientais, é realizado o Programas de Gerenciamento de Riscos
(PGR). De modo geral, os documentos de PGR trazem informações de procedimentos de
segurança adotados, revisão de riscos de processos, manutenção e integridade de sistemas
críticos, capacitação de recursos humanos, investigação de incidentes e auditorias. Outras
questões descritas neste programa, são os sistemas de monitoramento, conferência, barreiras
físicas, sistemática de manutenção de equipamentos e treinamento dos operadores.
No Complexo Portuário de Itajaí, além da Autoridade Portuária e da APM Terminals,
o s TUPs Teporti, Braskarne, Poly e Barra do Rio responderam que possuem o programa,
enquanto o TUP Portonave informou que não possui. No documento disponibilizado pelo TUP
Barra do Rio (ACQUAPLAN, 2015), o PGR foi estruturado com base nas situações hipotéticas de
riscos acidentais identificadas no Estudo de Análise de Riscos, tornando possível planejar ações
preventivas. No referido documento, foram previstas situações acidentais, tais como:
» Acidente com navio/embarcação: explosão e incêndio na operação do navio no
atracadouro (cais), com grande avaria estrutural provocando naufrágio imediato.
» Acidente com navios/embarcação: encalhe, colisão com fundo rochoso, colisão com o
atracadouro ou entre navios, na realização de manobras na infraestrutura marítima, com
avaria estrutural.
» Vazamento de óleo hidráulico de máquinas e equipamentos.
» Acidente com caminhão ou máquinas: tombamento ou colisão entre caminhões ou máquinas.
» Desdobramentos ambientais negativos de produção de particulados, ruídos, odores
característicos, efluentes líquidos e resíduos sólidos.
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Algumas das proposições de prevenção e gerenciamento de riscos da SPI estão contidas
no Plano de Ajuda Mútua (PAM) e serão mencionados posteriormente. No entanto, cabe salientar
que o PAM e o PGR apresentam objetivos distintos e que a elaboração do PAM não exime a
elaboração do PGR. As ações de prevenção de riscos ambientais estão, muitas vezes, inseridas nos
programas de gerenciamento de riscos à saúde e segurança do trabalhador, que são abordadas na
sequência. Os TUPs responderam que possuem, em sua maioria, o PGR, assim, o Complexo
Portuário de Itajaí indica estar seguro no que tange às questões do gerenciamento de riscos.

Gerenciamento de Riscos à Saúde e Segurança do Trabalhador
Nos programas de gerenciamento de riscos voltados essencialmente à saúde e
segurança do trabalhador estão inseridos o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Plano de Controle
de Emergências (PCE). Os três programas citados fazem parte de um Conjunto de Normas
Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho, regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Em relação ao PPRA, este visa a preservação da integridade física e da saúde de seus
trabalhadores. A Norma Regulamentadora (NR) 9 (BRASIL, 1978b) estabelece obrigatoriedade da
elaboração e implementação do PPRA, tendo como objetivo a antecipação e avaliação de
potenciais riscos ambientais que possam existir no ambiente de trabalho.
O fluxograma da Figura 115, demonstra de forma esquemática os agentes da gestão
de risco, dadas as funções do PPRA, PCMSO e LTCAT, que serão comentados na sequência.

Figura 115 — Fluxograma das funções do PPRA, PCMSO e LTCAT.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).
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A estrutura do PPRA da SPI está atualizada e de acordo com a NR-9, incluindo na sua
estrutura: planejamento anual com metas, prioridades e cronograma; estratégias e
metodologias de ação; formas de registro e divulgação de dados bem como periodicidade e
avaliação do desenvolvimento do PPRA. Além desses conteúdos mínimos, estão contidos no
plano as metodologias de antecipação do reconhecimento de riscos; prioridades e metas de
avaliação, avaliação dos riscos e exposição dos trabalhadores; e as medidas implantadas para
controle e avaliação da eficácia do PPRA (PORTO DE ITAJAÍ, 2016b).
Por meio de questionário respondido on-line, a Autoridade Portuária, a APM
Terminals e os TUPs Poly Terminais, Teporti, Trocadeiro, Portonave responderam que possuem
PPRA. O TUP Barra do Rio não disponibilizou informações.
A SPI descreve o seu PPRA como um conjunto de ações desenvolvidas segundo os
princípios básicos de Higiene Ocupacional, objetivando o reconhecimento, avaliação e controle
dos riscos profissionais.
Em síntese, além das diretrizes já comentadas e que são cumpridas pelo PPRA da
Autoridade Portuária apresentado, consta na NR-9 que o PPRA deve dispor a antecipação, o
reconhecimento, a avaliação e o controle dos riscos que o ambiente de trabalho pode sujeitar
ao trabalhador e também deve considerar a proteção do meio ambiente. No PPRA são
avaliados os riscos físicos, químicos e biológicos, que são definidos como:
» Riscos físicos: ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações
ionizantes e não-ionizantes, infrassom e ultrassom.
» Riscos químicos: substâncias que possam penetrar no organismo via respiratória como
poeiras, fumo, névoas, neblinas, gases e vapores ou que possa ter contato e ser absorvido
pela pele ou por ingestão.
» Riscos biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, etc.

Em relação às atividades realizadas pelos colaboradores da SPI, nenhuma foi
considerada insalubre. No PPRA da SPI consta que as atividades foram classificadas como Grau
de Risco 1 (menor grau), de acordo com classificação da
NR-4 (PORTO DE ITAJAÍ, 2016b).
Deste modo, destaca-se que
a maior parte dos TUPs, além
No documento do PPRA da APM Terminals foram
da Autoridade Portuária e a
listadas, inclusive, as medidas de controle dos riscos, como
APM Terminals, possuem
por exemplo, o rodízio de postos de trabalho e manutenção
PPRA, estando, portanto, em
preventiva de equipamentos para operadores. Além disso,
regularidade com a NR-9 e
para cada função exercida, foram listados os Equipamentos
possibilitando a
de Proteção Individual (EPIs) que devem ser utilizados, bem
implementação do PCMSO e
como as recomendações de uso, higienização e conservação
LTCAT, que são programas
que dão continuidade ao
do equipamento. Nenhuma das atividades da APM Terminals
PPRA.
e do TUP Poly Terminais foram consideradas insalubres.
Em relação ao PCMSO, trata-se de um programa anual, contendo a relação de todos os
cargos ocupados na empresa e os respectivos exames médicos necessários, conforme os riscos
físicos, químicos e biológicos identificados no PPRA. Assim, são definidos exames periódicos –
oftalmológico, radiológico, audiométrico, provas dinamométricas e laboratoriais – que podem ser
realizados para cada cargo, visando a integridade da saúde do trabalhador.
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No documento da SPI, o PCMSO é composto pelo levantamento de riscos ambientais
da empresa (de acordo com o PPRA); exames médicos dos empregados e exames
complementares; controle dos funcionários portadores de doenças crônicas; primeiros
socorros; ergonomia e exames necessários por função; e cronograma (SERVMED, 2016). Este
é, normalmente, o escopo do programa e aplica-se também aos documentos disponibilizados
pela APM Terminals e o TUP Portonave. Além destes, os TUPs Poly, Teporti e Trocadeiro
também responderam, em questionário on-line, que possuem PCMSO.
Ressalta-se, dentre as funções avaliadas no PCMSO do TUP Portonave, os cargos e
funções: como pintor, soldador, técnico em solda, entre outros. Devido aos diversos agentes
de exposição, principalmente os químicos, faz com que, para estas funções, sejam realizados
exames mais específicos.
Em continuidade ao que foi sinalizado na análise do PPRA, parte majoritária das instalações portuárias
estão em concordância com a NR-7, que prevê o PCMSO. Assim, o Complexo Portuário de Itajaí se
mostra em conformidade nas questões que tangem à saúde ocupacional dos colaboradores portuários.

Além do PPRA e PCMSO, a SPI possui o Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), elaborado a partir da determinação dos agentes nocivos físicos, químicos e
biológicos no PPRA. O LTCAT tem como objetivo avaliar as condições ambientais nos diversos
setores e postos de trabalho para que sejam identificadas as situações que possam
caracterizar as atividades dos colaboradores como sendo insalubres ou perigosas. Desta forma,
é possível aprimorar o controle da exposição ocupacional aos agentes nocivos, quando for
possível (SERVMED, 2017).
No laudo da SPI foram considerados quantitativamente os agentes nocivos de ruídos
(contínuo, intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes, vibrações, agentes
químicos e poeiras minerais. Além destes, também foram inspecionados a presença de
agentes de condições hiperbáricas de trabalho, radiações não ionizantes, frio, umidade,
agentes químicos e biológicos. O grau de exposição pode ser classificado como máximo, médio
e mínimo, para então definir o grau de insalubridade da atividade.
No LTCAT da Autoridade Portuária estão descritos os ambientes de trabalho, funções
exercidas no meio, a fonte geradora, seus efeitos potenciais e a metodologia de medição.
Através do questionário on-line, a APM Terminals, os TUPs Portonave, Poly Terminais, Teporti
e Trocadeiro afirmaram possuir o LTCAT.
No LTCAT disponibilizado pelo TUP Portonave,
as funções de Auxiliar de Manutenção Civil, Assistente
de Reefer e Auxiliar de Reefer foram consideradas
insalubres de grau máximo, médio e médio,
respectivamente. Foi concluído que deverão ser
adotadas medidas comprovadamente eficazes,
cessando o direito à adicional, conforme disposto no
Art. 191 da CLT e no item 15.4 da NR-15. Não foi
possível obter informações do Terminal Barra do Rio e
TUP Braskarne.
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As instalações portuárias
mencionadas possuem
LTCAT, indicando que as
condições ambientais de
trabalho no Complexo
Portuário de Itajaí estão
sendo controladas através
desses instrumentos de
gerenciamento de riscos.
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Já o PCE é um documento exigido pela NR 29 (Segurança e Saúde no Trabalho
Portuário) e tem por objetivo: “Regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças
profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições
possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários” (BRASIL, 1997b). O PCE abrange
também cenários emergenciais com impactos sobre o meio ambiente e, portanto, será
também um instrumento de contingência em caso de acidentes ambientais.
De acordo com a NR-29, que trata do PCE e do PAM, o PCE deve prever cenários
emergenciais, como incêndio e explosão; vazamento de produtos perigosos; queda de homem
ao mar; condições adversas de tempo que podem afetar as operações portuárias; poluição ou
acidente ambiental; e socorro à acidentados. Além destes, o PCE deve dispor de normativas
específicas para operações com explosivos, gases e líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis ou
substâncias sujeitas à combustão espontânea; oxidantes e peróxidos; tóxicos e infectantes;
substâncias radioativas, corrosivas e misturas de substâncias perigosas.
O Porto de Itajaí possui PCE implementado junto à APM Terminals, no qual estão
previstas as situações emergenciais já mencionadas, além das normas operacionais para o
manejo de produtos perigosos (PORTO DE ITAJAÍ, 2011). Além da Autoridade Portuária e APM
Terminals, responderam em questionário on-line que possuem PCE, os TUPs Teporti,
Portonave e Poly Terminais. Já o TUP Trocadeiro respondeu que não possui o referido plano.
Por fim, o PCE é um programa que visa a melhoria dos processos de manejo de
cargas nos terminais, a fim de se prevenir e se antecipar de situações de contingência e de
atendimentos de emergências.
Dos terminais avaliados, 80% deles, afirmaram possuir PCE, bem como apresentaram também, em
sua maioria, os programas relacionados à saúde ocupacional dos colaboradores portuários. Deste
modo, o Complexo Portuário de Itajaí está congruente com as legislações e regulamentações
normativas que regem as condições de trabalho.

Gerenciamento de Recursos de Atendimento a Emergências
Em relação ao atendimento a emergências, por se tratar de uma área portuária, dois
documentos são obrigatórios, conforme resoluções e normas técnicas, e visam gerenciar os recursos
disponíveis na ocorrência de acidentes. O Plano de Emergência Individual (PEI) é um documento
exigido pela Resolução Conama nº 398/2008, que dispõe que portos organizados, instalações
portuárias, terminais, dutos, plataformas e respectivas instalações de apoio, bem como sondas
terrestres, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares deverão dispor de PEI
para incidentes causados por óleo em águas sob jurisdição nacional (BRASIL, 2008b).
No PEI da Autoridade Portuária estão previstos cenários acidentais, tais como vazamento
de combustível e óleo; vazamento em contêiner-tanque de carga IMO; incêndio e/ou explosão por
vazamento de derivados de petróleo ou substâncias químicas; vazamento em embarcação. Foi
feita uma análise da vulnerabilidade contendo a listagem de todas espécies relevantes em uma
área de influência que se estende pelo Rio Itajaí-Açu desde o estuário até 3,5km rio adentro e na
região costeira entre a Ponta das Cabeçudas e Ponta do Vigia (PORTO DE ITAJAÍ, 2010). Há um
protocolo para a comunicação de acidentes e medidas a serem tomadas.
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A Equipe de Combate da Emergência é terceirizada pelo Porto de Itajaí e tem como
atribuições: ter conhecimento, identificar, operacionalizar e executar procedimentos de
resposta compatíveis com cenários acidentais previstos. Além disto, é responsável por efetuar
a limpeza das barreiras de contenção no caso de derramamento de óleo e de outros
equipamentos utilizados.
No PEI disponibilizado pela APM Terminals (ACQUAPLAN, 2016a), foram previstos
cinco cenários principais, tais como:
» Vazamento de óleo devido à fissura no casco de navios/embarcações por colisão com cais,
encalhe ou transbordamento, afastamento de cais, deriva ou durante manobras na bacia
de evolução.
» Vazamento de óleo durante o abastecimento de guindastes e empilhadeiras.
» Acidente no transbordo de tanques – falha na transferência nos tanques de óleo.
» Vazamento de óleo hidráulico de máquinas e equipamentos.
» Acidente com caminhão ou máquinas – tombamento ou colisão entre caminhões ou máquinas.

Dadas as ocorrências de algum dos cenários mencionados, é proposta uma série de
articulações, desde o seu acionamento até o controle da emergência com o detalhamento de todas
as ações que devem ser tomadas até a retomada do controle, relatório de encerramento e reposição
dos recursos utilizados. Além disto, estão detalhados os procedimentos de limpeza das áreas
atingidas, incluindo manguezais, praias, costões rochosos, águas oceânicas e substrato artificial bem
como está previsto a gestão dos resíduos resultantes de tais atividades.
Destaca-se no PEI da APM Terminals, o estudo realizado pelo terminal, a fim de
conhecer, por modelagem computacional, os possíveis regimes de dispersão dos poluentes
através de gráficos de salinidade em detrimento à vazão; marés e correntes; predominância
dos ventos; propagação de ondas; entre outros. Essas informações são necessárias para que se
possa tomar decisões adequadas de acordo com o cenário no momento da ocorrência
(ACQUAPLAN, 2016a). O Terminal Barra do Rio e o TUP Portonave apresentaram PEIs com
escopo similar, abrangendo as situações mencionadas.
O TUP Poly Terminais disponibilizou o documento do PEI junto ao PCE informando que a
equipe dos planos é composta por brigadistas de emergência e equipe de pronta resposta
terceirizada, sendo que, a brigada de emergências é composta por 22 integrantes. Já a equipe de
pronta resposta trabalha em turnos alternados e é composta por um coordenador, um líder, um
brigadista de comunicação, dois socorristas, um colaborador responsável pelo atendimento a
emergências ambientais, um vigilante e um colaborador da manutenção (POLY TERMINAIS, 2016).
Dessa forma, tem-se que a Autoridade Portuária, o arrendatário APM Terminals e os
TUPs Barra do Rio, Portonave e Teporti responderam em questionário on-line que possuem
PEI. Além disso, os TUPs Trocadeiro e Poly Terminais também disponibilizaram seus PEIs, que
possuem o conteúdo mínimo em concordância com a Conama 398/2008.
Já o Plano de Ajuda Mútua (PAM) está previsto na Lei Federal nº 9.966/00 (BRASIL,
2000) e é descrito como um documento ou uma junção de documentos que contenha
informações sobre a forma de atuação conjunta dos seus integrantes na resposta a
emergências nas suas instalações. A atuação ocorre mediante a utilização de recursos
humanos e materiais colocados à disposição do plano, sob a coordenação do participante
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atingido pela emergência ou das autoridades competentes (federais, estaduais e municipais)
responsáveis pela resposta a emergências.
A SPI possui um PAM implementado, o qual prevê situações de desastres naturais;
vazamentos e derramamento de produtos perigosos; incêndio ou explosão; poluição ou
acidente ambiental; socorro acidentado; e queda de homem ao mar. O estatuto formalizado
tem um prazo de 10 anos, dado início em julho de 2013. No referido documento consta que os
treinamentos e simulados das equipes devem ter a periodicidade definida no PEI de cada
empresa integrante (PORTO DE ITAJAÍ, 2013).
Fazem parte do PAM as seguintes instalações:
Classificação da
Organização

Membro do PAM

Autoridade Portuária

Superintendência do
Porto de Itajaí

Arrendatário

APM Terminals

TUP

Braskarne

TUP

Teporti

TUP

Portonave

TUP

Poly Terminais

TUP

Trocadeiro

Tabela 76 — Membros do PAM
Fonte: Porto de Itajaí (2013). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Além dos terminais mencionados e Autoridade Portuária, também é integrante do
PAM o Órgão Gestor de Mão-de-Obra (OGMO). O Terminal Barra do Rio foi o único que
respondeu não fazer parte do PAM. Além desses, a Autoridade Portuária respondeu em
entrevista que o Ministério do Trabalho (órgão que oficializa o PAM), solicitou que fossem
incluídos no PAM, quatro empreendimentos alfandegários retroportuários, são eles o Multilog,
o Brasfrigo, o Local Frio e o Conexão Marítima.
Ainda com o objetivo de controlar emergências, é realizado o Plano de Atendimento
a Emergências (PAE), que é um documento que envolve procedimentos recomendados para
incidentes com produtos químicos perigosos. Por outro lado, pode ser um conjunto de
documentos que contenha estratégias e requisitos mínimos de planejamento das ações que
serão empregadas no atendimento de situações de emergências, que integra os Planos de
Ação previamente elaborados para resposta à ocorrência de acidentes com produtos químicos
perigosos no atendimento das indústrias que fazem parte de um complexo.
O arrendatário APM Terminals, o Terminal Barra do Rio e o TUP Portonave
disponibilizaram seus respectivos planos. Nestes documentos estão contidas as informações das
medidas tomadas e quais os recursos disponíveis para conter situações de emergência dos
referidos terminais. De acordo com o PAE da APM Terminals, o plano tem como pilares principais a
prevenção de sinistros; a preparação das equipes e equipamentos; os procedimentos resposta; e a
recuperação das instalações. Dentre os cenários previstos, destaca-se a inclusão do cenário
acidental de derrames/vazamentos de produtos perigosos ou carga IMO e de hidrocarbonetos
(APM TERMINALS, 2016c). Para todos os casos, esse documento propõe um fluxograma de
atividades designando quem, o que, quando, onde e como faz dada uma determinada ocorrência.
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Por fim, visando a articulação de respostas a situações de emergências, o Porto de
Itajaí tem um Plano de Área (PA), em atendimento ao Decreto Federal nº 4.871 de 2003
(alterado pelo Decreto Federal nº 8.127 de 2013), que institui o Plano Nacional de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional. Este
documento visa reunir informações, medidas e ações referentes a áreas com uma
concentração de instalações portuárias e afins, integrando PEIs de diversos terminais, visando
o combate de incidentes de poluição por óleo de origem desconhecida (BRASIL, 2013a). O
Comitê de Área é formado pelas seguintes instalações, conforme demonstrado na Tabela 77.
Classificação da
Organização

Membro do PA

Classificação da
Organização

Membro do PA

Autoridade
Portuária

Superintendênc
ia do Porto de
Itajaí

TUP

Trocadeiro

Arrendatário

APM Terminals

TUP

Teporti

TUP

Portonave

Operador

TUP

Braskarne

Operador

TUP

Poly Terminais

TUP

Barra do Rio

Operador

Petrobrás
Petróleo
Brasileiro
Estaleiro
Navship
Empresa de
Navegação
Santa Catarina

Tabela 77 — Membros do Comitê de Área
Fonte: (Porto de Itajaí (2016d). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Dentre outras atribuições, os participantes do PA devem ceder 30% dos recursos
declarados em seu PEI, quando solicitado o auxílio pelo coordenador do comitê. Os
participantes devem promover simulados e treinamentos integrando os participantes do
comitê; concordar com a realização de auditorias que tem como objetivo verificar a adequação
dos recursos disponíveis declarados; entre outras práticas similares ao PAM. A Autoridade
Portuária disse em entrevista que entende que as demais empresas instaladas às margens do
Rio Itajaí-Açu (principalmente estaleiros, marinas e atracadouros) também deveriam compor o
PA, conforme previsto em legislação ambiental específica (Lei nº 9.966/2000).
Em geral, o Complexo Portuário de Itajaí se mostra resguardado no que tange à segurança
ambiental e da comunidade portuária, munido de planos de contingência e controle de emergências
como o PAM e PA, além dos respectivos PEIs de cada terminal.

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, dentre os resíduos normalmente
encontrados nos portos estão os oriundos de operação e manutenção dos terminais, da carga
e das embarcações. Os portos ainda têm especial complexidade na gestão de resíduos sólidos,
devido à heterogeneidade dos materiais e de suas fontes, gerando a necessidade de
classificação e segregação dos resíduos para sua correta destinação, tendo ainda suas classes
definidas por legislação e normas especificas.
Devido ao princípio da responsabilidade compartilhada, instituído na Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010), salienta-se que, mesmo que o município
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não ofereça o serviço adequado de coleta e destinação de resíduos, as empresas têm
obrigação sobre os resíduos gerados em suas instalações e devem buscar uma correta
destinação de maneira que não prejudique o meio ambiente.
O Plano elaborado pela Autoridade Portuária apresenta um acompanhamento semestral,
como exigido na LAO nº 6416/2011, através do Relatório Semestral de Atividades onde são pesados
os resíduos de diferentes classes (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
Os resíduos sólidos do Porto Público são
Dentre as instalações
segregados em cinco categorias: resíduos recicláveis, não
portuárias, incluindo o
recicláveis, de saúde, contaminados e pilhas e baterias. O
Porto de Itajaí,
encaminhamento para a destinação final é realizado por
arrendatário, e TUPs, todos
diferentes empresas contratadas para cada classificação.
informaram que possuem
Os resíduos recicláveis são encaminhados a uma
Plano de Gerenciamento de
cooperativa, já os resíduos não recicláveis e resíduos de
Resíduos Sólidos (PGRS).
saúde são encaminhados para o Aterro de Canhanduba,
localizado na cidade de Itajaí a aproximadamente 12,7 Km de distância, próximo à divisa com
Balneário Camboriú. Os resíduos contaminados, bem como as pilhas e baterias, são encaminhados
para um Aterro Industrial localizado no município de Blumenau, a 73,0 Km do Porto (UNIVALI;
2015, 2016a, 2016b). Os demais PGRS possuem um escopo similar, usualmente com inventário de
resíduos, classificação, quantidade e destinação realizada.
Uma questão importante para o Complexo Portuário de Itajaí são os resíduos sólidos
retirados do leito do Rio Itajaí-Açu durante o processo de dragagem. Em 2011, no primeiro processo
de dragagem após a enchente de 2008, era esperado que fossem removidos resíduos sólidos
provenientes das enxurradas que afetaram grande parte da bacia hidrográfica, porém a equipe
deparou-se com, em média, 60 toneladas de resíduos a cada dois dias. A empresa contratada para o
serviço afirmou, em entrevista, que apenas a primeira camada de resíduos era decorrente do
desastre, o restante adivinha do descarte ilegal de resíduos sólidos nos contribuintes do Rio ItajaíAçu. Como a bacia hidrográfica na qual o porto está inserido possui 14.866 Km², os resíduos
despejados em Rio do Sul, cidade há aproximadamente 100 Km de distância, podem chegar até o
Complexo Portuário de Itajaí carreados pelos cursos d’água. Por esse motivo foi possível encontrar
geladeiras, fogões, sofás, pneus, entre outros resíduos de grande porte, como pode ser constatado na
Figura 116 (AUTH, 2011). Apesar de já não existir mais tamanho volume de resíduos sólidos, durante
o processo atual de dragagem, ao serem retirados, os resíduos são pesados e encaminhados para o
destino adequado, dependendo de sua classificação.
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Figura 116 —Resíduos sólidos retirados durante o processo de dragagem de 2011
Fonte: Auth (2011)

Gerenciamento de Efluentes Líquidos
O tratamento das águas residuárias tem como objetivo a remoção ou redução dos
poluentes para que possam ser lançadas nos corpos hídricos atendendo à legislação ou
alcançando boas condições para reuso. Os tratamentos adotados podem ser físicos, biológicos
ou químicos, de acordo com a característica do efluente. No contexto portuário, podem ser
gerados tanto efluentes domésticos, quanto efluentes industriais ou operacionais, oriundos
dos serviços de limpeza dos pátios, máquinas, equipamentos, contêineres, entre outros.
A APM Terminals declarou possuir três Estações de Tratamento de Efluentes
Compactas (ETE), com tratamento biológico aeróbio, lançando os efluentes na rede pública de
esgoto. Além disto, os efluentes operacionais de drenagem superficial dos pátios (Figura 117),
são coletados e passam por um sistema de decantação (caixa separadora água/óleo) para
então serem destinados ao tratamento final adequado. O arrendatário afirmou que esses
sistemas passam por vistoria semanalmente, na qual é realizada coleta e análise do material
sedimentado, vistorias do funcionamento das estações, das pastilhas de cloro, gradeamento,
funcionamento da bomba (UNIVALI, 2016b).
Nos relatórios do ano 2015 e 2016, foi relatado que o sistema de tratamento de esgoto
implementado apresenta ineficiência para redução da matéria orgânica. O relatório aponta, ainda,
para a presença de um soprador de ar de um sistema aeróbio desinstalado. As ETEs eram de
responsabilidade conjunta com a SPI, que alegou no relatório de 2016 que realizou a contratação
de uma empresa de engenharia e saneamento para avaliação dos sistemas de saneamento e
execução das adequações necessárias (UNIVALI, 2016b). Foi informado pelo órgão licenciador em
entrevista, que os sistemas compactos do terminal foram embargados até que fossem concluídas
as readequações necessárias para o cumprimento da legislação.
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Figura 117 — Rede de drenagem no pátio da APM Terminals
Fonte: Acquaplan (2016b)

O TUP Portonave possui um sistema de tratamento de efluentes com capacidade
para tratar 3,5 m³/h, que é monitorado mensalmente, conforme os padrões exigidos na LAO
N° 82/2015, que são: pH, OD, Demanda Química de Oxigênio (DQO), DBO5, fósforo total,
nitritos, nitratos, detergentes e bacteriologia. Os monitoramentos foram disponibilizados pelo
TUP, porém, de acordo com o terminal, os resultados encontrados não refletem a real
operação da ETE, haja vista que no período do monitoramento disponibilizado ocorreram
alguns problemas com a estação de tratamento. De qualquer modo, os resultados
apresentados estiveram predominantemente de acordo com a legislação cabível.
O TUP Poly Terminais informou que possui tratamento de efluentes com filtro biológico
dinâmico denominado SaneFiltro, que emprega tecnologia de vermifiltração. Além disso, enviou
também os resultados dos monitoramentos mensais de efluentes, com resultados
preponderantemente em consonância com a legislação vigente (LABPRIME, 2017). O Terminal
Barra do Rio respondeu em questionário on-line que não realiza monitoramento de efluentes. Já o
TUP Teporti e TUP Braskarne declararam que realizam o monitoramento de efluentes.
Com base nos relatórios de monitoramentos disponibilizados, é possível inferir que os terminais
estão atendendo a legislação referente ao lançamento de efluentes. O arrendatário APM Terminals,
que operou com processo ineficiente, já está em processo de readequação do sistema. Ressalta-se,
de maneira positiva, que os efluentes operacionais gerados nos pátios públicos são encaminhados
por rede de drenagem para o tratamento, não escoando diretamente ao estuário e deteriorando a
qualidade da água do estuário.

Programa de Educação Ambiental, ações sociais, comunicação e
interface com a população
A inserção da análise das ações de educação ambiental do Complexo Portuário de
Itajaí neste Plano Mestre tem como objetivo identificar se os programas elaborados são
utilizados como ferramenta de transformação socioambiental. A concepção de educação
ambiental, trazida pela Lei nº 9.795/1999 referente à Política Nacional de Educação Ambiental
(BRASIL, 1999), é um conjunto de processos por meio dos quais é possível levar o indivíduo a
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construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a
conservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, trata-se de um estímulo à coletividade, à
construção do bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
A SPI, APM Terminals e TUP Portonave apresentam programas de educação
ambiental com a comunidade dos municípios de Itajaí e Navegantes. Uma iniciativa tomada
pela Superintendência do Porto de Itajaí em conjunto com a APM Terminals é o Programa de
Educação Ambiental Iniciativa Verde que tem como objetivo principal conscientizar os
trabalhadores, colaboradores, usuários do porto e a comunidade de Itajaí quanto à
necessidade do envolvimento de todos esses atores na preservação ambiental. O Programa
engloba todas as atividades de Educação Ambiental realizadas pela Autoridade Portuária e
APM Terminals, tendo como duas principais atividades, as iniciativas “Juntos Pelo Rio” e
“Escola no Porto” (PORTO DE ITAJAÍ; SEMASA, 2016).
O Programa Escola no Porto, criado pela Autoridade Portuária, consiste em receber
turmas de ensino fundamental, médio, técnico e superior com palestras para entender a
dinâmica da questão ambiental na atividade portuária como a importância do processo de
dragagem e a importância da participação de todos os envolvidos para a conservação
ambiental. São exploradas também questões de saúde e segurança do trabalhador e
atendimento a emergências culminando em uma visita à base de emergências do Porto de
Itajaí (ECOSORB) (UNIVALI, 2016b).
O Projeto Juntos Pelo Rio foi iniciado como parte do Programa de Educação
Ambiental, porém, com seu sucesso, outros apoiadores começaram a fazer parte da atividade,
como os TUPs do Complexo Portuário, os práticos, órgãos ambientais municipais e estadual,
Prefeitura de Itajaí, Prefeitura de Navegantes e demais organizações que possuem ou não
atividades relacionadas com a questão ambiental. No total são 63 organizações envolvidas nas
atividades, caracterizando assim, o projeto como uma ação integrada do Porto com os
municípios. Esse projeto será detalhado na seção 6.2.4 Ações integradas do Complexo
Portuário (PORTO DE ITAJAÍ; SEMASA, 2016).
O Programa de Comunicação Social da SPI e APM Terminals tem por objetivo
reforçar a comunicação com a sociedade através da divulgação das obras realizadas bem como
sua relevância ambiental para o entorno portuário. A divulgação destas atividades nos
semestres de 2015.1, 2015.2 e 2016.1 foi feita através de artigos publicados site do Porto de
Itajaí, jornais de circulação regional e estadual (PORTO DE ITAJAÍ; SEMASA, 2016).
Já os programas destinados à melhoria da saúde e qualidade de vida dos funcionários do
Porto são destacados no Programa Porto Saudável que possui como alguns de seus objetivos
específicos relatar mensalmente as atividades realizadas no ambulatório, prevenir contra a
ocorrência de fauna sinantrópica e diminuir o absenteísmo. Como resultados, tem-se a vacinação
dos funcionários contra a gripe (Influenza A (H1N1), A (H3N2) e B), bem como a aferição da pressão
arterial dos 676 funcionários e a medição da glicemia capilar em 107 funcionários. Caso o valore
encontrado for muito divergente do padrão estabelecido como saudável, o funcionário é
encaminhado ao atendimento médico (UNIVALI; 2015, 2016a, 2016b).
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Figura 118 —Visita de estudantes ao porto pelo projeto Escola no Porto
Fonte: UNIVALI (2015)

As atividades realizadas pelo TUP Portonave incluíram a criação do Instituto
Portonave, entidade sem fins lucrativos, com a intenção de efetuar ações sociais e de
educação ambiental. Dentre os projetos sociais realizados pelo Instituto está o projeto
"Inclusão Digital”, que busca a doação de computadores e toda a estrutura necessária para a
montagem de salas de informática a escolas públicas municipais de Navegantes. Outra
atividade desenvolvida pelo Instituto Portonave é o “Projeto Onda”, responsável por realizar
aulas semanais com temas como respeito, igualdade e amor ao próximo em algumas escolas
de Navegantes, Ilhota e Penha. (PORTONAVE, 2017b).
Já em relação à questão ambiental, em cumprimento à uma medida compensatória
pela ampliação do terminal, onde ocupou-se uma Área de Preservação Permanente (APP)
(BRASIL, 2012b), o TUP Portonave promoveu em 2013 um “Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD) ” da Área de Restinga da Orla de Navegantes. As ações foram realizadas
nos 10 Km da orla da praia de Navegantes e consistiram no aumento da sinalização, na retirada
da fauna invasora da restinga, na remoção das estruturas presentes no campo de dunas, na
implantação de passarelas e na restauração de áreas de preservação permanente
(PORTONAVE S.A.; ACQUAPLAN, 2013).
A partir dos programas apresentados, é possível notar que as atividades de educação ambiental e
comunicação social têm sido um esforço contínuo por parte da SPI, do TUP Portonave e da APM
Terminals, demonstrando assim, uma consciência da importância da comunicação com a
comunidade sobre as atividades portuárias para a redução de conflitos e visando melhorar a relação
porto-cidade.

222

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

6.1.3. SENSIBILIDADE AMBIENTAL
A região do Complexo Portuário de Itajaí, assim como a maioria dos complexos
portuários brasileiros, está inserida em áreas de sensibilidade socioambiental. Entre as
questões ambientalmente sensíveis que devem ser consideradas para o Plano Mestre estão as
praias (como atrativos turísticos), as UCs, a extensa riqueza de ecossistemas presentes na
região e, também, os riscos de acidentes com vazamento de óleos e incêndios.
Em relação aos atrativos turísticos da região, a Praia da Atalaia, Praia do Morcego e
Praia Brava, localizadas no município de Itajaí, são utilizadas para a prática de esportes, e
possuem valor paisagístico para turistas e moradores (PORTONAVE, 2006).
Em relação as UCs existentes na região, quatro parques municipais e uma Área de
Proteção Ambiental (APA), citados na Tabela 78, estão presentes. O Parque Natural Municipal
(PNM) do Atalaia e a APA do Saco da Fazenda, ambos em Itajaí, possuem Plano de Manejo
elaborado pelo Porto de Itajaí (PORTO DE ITAJAÍ, 2012a; ACQUAPLAN, 2014). A APA do Saco da
Fazenda está inserida dentro dos limites do Porto de Itajaí, enquanto a o PNM do Atalaia faz
divisa com os limites portuários, conforme mostra a Figura 1197.
Além dessas UCs, o PNM de Navegantes também possui Plano de Manejo, no qual está
definida sua zona de amortecimento de 200 m de raio no entorno da UC (PROTEGER, 2014). O
PNM de Navegantes está cerca de 7 km de distância do Porto de Itajaí, e, portanto, não é afetado
pela atividade portuária. Já os PNMs da Capivara e de Cordeiros não possuem o documento.
UC

Legislação de criação da UC

PNM do Atalaia

Decreto nº 8.107/2007

PNM de Cordeiros

Decreto nº 8.297/2007

PNM da Ilha das Capivaras

Decreto nº 7.954/2006

Área de Proteção Ambiental do
Saco da Fazenda

Decreto nº 8.513/2008

PNM de Navegantes

Lei nº 117/2011

Tabela 78 — UCs no entorno do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Famai (2017), Navegantes (2011), Itajaí (2006a; 2007a; 2007b) e Acquaplan (2014).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7

Mais detalhes, fontes e informações cartográficas constam no Apêndice 8
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Figura 119 – Unidades de Conservação e sensibilidade ambiental no entorno do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)

A APA do Saco da Fazenda está localizada dentro da poligonal do Porto de Itajaí e o
seu zoneamento inclui: zona de conservação da flora; zona de interesse ambiental e
educacional; zona de interesse turístico; zona de ocupação consolidada; e zona de proteção
especial. A APA possui funções ecológicas de controle de erosão, retenção de sedimentos
terrestres do escoamento superficial, filtrar sedimentos, nutrientes e poluentes, e abrigo da
fauna, sendo necessário promover a sua conservação e recuperação de áreas degradadas
(ACQUAPLAN, 2014).
Nas proximidades do Complexo Portuário de Itajaí há quatro Áreas Prioritárias para
Conservação (APC). A Figura 120 abaixo mostra a localização destas áreas. Mais detalhes,
fontes e informações cartográficas constam no Apêndice 9.
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Figura 120 – Áreas Prioritárias para Conservação no entorno do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)

Os riscos de vazamento de óleo e incêndios estão diretamente relacionados com os
ecossistemas da região, os quais são sensíveis e vulneráveis. Como já citado nos tópicos de
monitoramento de biota e de ruídos, os grupos de cetáceos que eram comuns na região, foram
avistados pela última vez em 2015, podendo ter relação direta com a má qualidade da água
superficial do Rio Itajaí-Açu, e com a atividade portuária. Dessa forma, situações de acidentes e
emergências ambientais podem afetar diretamente a fauna e a flora presentes na região.
Em entrevista com a Prefeitura de Itajaí, foi
Outra questão relevante em
mencionado que uma das soluções pensadas para a
termos de sensibilidade
minimização dos efeitos das enchentes recorrentes no
ambiental na região do Vale
local, seria o controle de volume de água com as três
do Itajaí é a recorrência de
barragens existentes (Taió, Ituporanga e José Boiteux),
enchentes.
prevendo-se a construção de outra barragem em
Botuverá. Foi proposto também, a adoção de medidas como dragagens dos rios e canais a fim
de facilitar o escoamento, diminuindo o risco de alagamento nas cidades. Além disso,
conforme estudo realizado pela UNIVALI em parceria com o porto, um cenário ideal seria a
implantação de um canal extravasor em Navegantes. Por fim, destaca-se a ocorrência de
enchentes em 2008 e outra em 2011 sendo que, a mais recente, apesar de um maior volume
de água, notou-se uma menor quantidade de alagamentos.
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Assim sendo, devido às ricas características biológicas da região e a sua proximidade com a APA do
Saco da Fazenda, é notável que a atividade portuária precisa buscar constantemente, através da
melhoria dos seus sistemas de gestão e de controle ambiental, equilibrar o crescimento e o
desenvolvimento do Complexo Portuário em relação à conservação da biodiversidade na região da
Foz do Rio Itajaí-Açu.

6.2. GESTÃO

AMBIENTAL

Considerando que a Gestão Ambiental aborda a estruturação deste setor nos portos
e terminais, em consonância com a Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009), verificou-se,
neste diagnóstico, a estrutura desenvolvida no Complexo Portuário de Itajaí. Consideraram-se,
entre outras questões, a análise da estrutura, o corpo técnico e o banco de dados existentes.
Posteriormente, foram identificadas as diretrizes existentes para a melhoria contínua das
conformidades ambientais, tanto aquelas previstas em lei como em outros dispositivos
reguladores, incluindo nesse rol a Agenda Ambiental Portuária.
Nesse contexto, os aspectos abordados na análise da Gestão Ambiental do Complexo
Portuário de Itajaí podem ser observados na Figura 121.

Figura 121 – Aspectos da Gestão Ambiental do Complexo Portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A análise da eficácia das ferramentas de gerenciamento se deu por meio da
identificação dos principais aspectos e impactos de cada instalação portuária sobre o
ambiente, e a existência das ferramentas utilizadas atualmente pelo Complexo Portuário para
o planejamento, a implementação, o controle e a melhoria do processo de gestão ambiental,
conforme prevê a portaria supracitada.
O Porto de Itajaí possui uma Política Integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do
Trabalhador. A Política reconhece a necessidade de manter um Sistema de Gestão Integrado de Meio
Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalhador, visando minimizar o potencial poluidor de suas
atividades ao meio ambiente e os riscos aos trabalhadores. Os princípios dessa Política incluem:
»
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água de lastro, sedimentos, ruídos, qualidade do ar, dragagem e do efluente final da ETE
do Porto de Itajaí.
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» Manter uma avaliação periódica do desempenho dos programas ambientais.
» Usar racionalmente os recursos naturais nos processos operacionais.
» Manter PGRS.
» Apoiar e participar de iniciativas públicas quanto a educação ambiental, conscientização
da comunidade, e prevenção de doenças e de acidentes operacionais.
» Manter o PEI e o PPRA atualizados.
» Realizar palestras sobre hábitos alimentares saudáveis e a prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs).
» Manter canal de comunicação com a comunidade externa (PORTO DE ITAJAÍ, 2017).

6.2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE MEIO AMBIENTE
Para a análise da estrutura organizacional de meio ambiente do Complexo Portuário
de Itajaí são utilizadas como base as diretrizes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ) em relação ao quadro técnico, aliadas às demandas atuais e futuras das atividades de
rotina da gestão ambiental portuária.
Consta na Agenda Ambiental Portuária, promulgada pela Resolução da Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) nº 006, a seguinte observação:
[...] os portos organizados e demais instalações portuárias deverão
constituir núcleos ambientais para, e, a partir deles, internalizarem as
conformidades ambientais. Esses núcleos deverão estar adequadamente
constituídos em consonância com a escala e forma de atividade
que praticam, sendo capazes de gerenciar o sistema de gestão a ser
implantado (BRASIL, 1998).

Dessa forma, evidenciou-se no Complexo Portuário de Itajaí que, além do
fortalecimento do núcleo de meio ambiente para lidar com as questões ambientais portuárias
em seu estado atual e nas expansões previstas, devem ser consideradas as diretrizes da
ANTAQ e as ações desenvolvidas pelo Complexo para fortalecer as atividades de gestão
ambiental portuária, como a alocação de recursos financeiros para a contratação de empresas
especializadas para atuar no apoio à gestão ambiental, por meio de processo licitatório.
Em reunião com os representantes do Porto de Itajaí, estes afirmaram que a gerência
de meio ambiente é composta por quatro profissionais, um engenheiro ambiental e de
segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho e dois estagiários. Além do corpo
técnico, a gerência de meio ambiente do porto possui convênio com a UNIVALI para assessoria
técnica, em função do convênio para execução dos monitoramentos ambientais.
O arrendatário APM Terminals tem núcleo ambiental formado por três profissionais,
e o TUP Portonave conta com núcleo ambiental constituído por cinco profissionais (um
engenheiro, um analista, um farmacêutico e dois técnicos). O Terminal Barra do Rio, TUP Poly
Terminais, TUP Teporti e TUP Trocadeiro afirmaram não possuir núcleo ambiental nas
instalações, enquanto o TUP Braskarne não disponibilizou informações sobre o assunto. Dessa
forma, apenas a Autoridade Portuária e duas instalações possuem núcleo ambiental para
atender as questões referente ao licenciamento e gestão ambiental.
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Ressalta-se que a existência de um núcleo ambiental que conte com profissionais capacitados na
área é fundamental para a condução das atividades de gestão e controle do meio ambiente, pois
estabelece procedimentos a serem adotados com vistas à redução de impactos e riscos ambientais,
por meio de medidas preventivas e corretivas, e se responsabiliza pelo planejamento e pela
condução das ações em casos de emergência.

6.2.2. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
A gestão ambiental portuária visa modernizar o setor com princípios de sustentabilidade.
O SGA sugerido na norma ISO 14001 propõe alguns requisitos gerais e implementação de política
ambiental seguida de planejamento (considerando aspectos ambientais, requisitos legais, objetivos
e metas e programa de gestão ambiental), implementação e operação, verificação e ações
corretivas por parte dos administradores (ABNT, 2015).
O Porto Público de Itajaí possui SGA implantado e disponibiliza em seu site todos os
procedimentos externos e internos adotados. Dentre os procedimentos internos, estão:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Controle de documentos e registros;
Comunicação;
Levantamento de aspectos e impactos ambientais;
Levantamento de requisitos legais e outros requisitos;
Redução no consumo de água e energia;
Tratamento de não conformidades;
Procedimento de comunicação inicial de incidente e acionamento da base;
Análise pela alta administração;
Monitoramento da qualidade do ar e ruído;
Gerenciamento de resíduos;
Amostragem de água de lastro;
Monitoramento da estação de tratamento de esgoto.

Dentre os procedimentos externos, estão:
»
»
»
»

Retirada de resíduos de embarcação;
Fumigação;
Abastecimento de água;
Abastecimento de combustíveis.

Além disso, de acordo com os representantes do Porto de Itajaí, na última auditoria
bienal do Conama, realizada em 2016, os auditores aprovaram e elogiaram os procedimentos
de gestão ambiental executados pelo porto. Além do porto, o arrendatário APM Terminals,
assim como TUP Portonave afirmaram possuir SGA, contribuindo com ações e procedimentos
destinados à melhoria contínua das conformidades ambientais e a gestão ambiental portuária.
Por outro lado, os TUPs Poly Terminais, Teporti, Trocadeiro e o Terminal Barra do Rio não
possuem SGA. Já o TUP Braskarne não disponibilizou informações sobre o assunto.
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6.2.3. CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
As certificações ambientais buscam dar visibilidade e pode atrair investidores com
preocupação ambiental. Além disto, demonstra para a sociedade, para colaboradores e para
clientes, que a instalação portuária tem compromisso com o meio ambiente. Entre os selos e
certificados disponíveis, a série ISO 14000 é a mais conhecida e reconhecida. A adesão e a
certificação da ISO 14001 são voluntárias, e comprovam o desempenho da gestão ambiental
de empresas. Uma das características das normas é a padronização de rotinas e de
procedimentos, segundo um roteiro válido internacionalmente, cujo objetivo principal, nesse
caso, é buscar a melhoria contínua do desempenho
ambiental da instalação certificada.
No Complexo Portuário de
Itajaí, o TUP Portonave
O Porto Público de Itajaí e o arrendatário APM
possui a certificação ISO
Terminals, apesar de terem SGA implementado e efeitos
14001.
notórios da aplicabilidade do sistema de gestão
ambiental, ainda estão em busca da obtenção da certificação ISO 14001. Os demais TUPs,
responderam no questionário on-line que não possuem a certificação.

6.2.4. AÇÕES INTEGRADAS DO COMPLEXO PORTUÁRIO
Devido à multiplicidade e à abrangência de impactos ambientais e socioeconômicos
que a atividade portuária pode gerar na região onde está instalada, o Plano Mestre deve
identificar a interação entre os portos, arrendatários e TUPs com todas as entidades e órgãos
que possuem a responsabilidade de zelar e administrar direta e indiretamente os impactos da
atividade portuária. Dessa forma, a interação visa ao compartilhamento de conhecimento e
experiências, buscando alternativas e soluções eficientes para mitigar impactos negativos e
potencializar impactos positivos da atividade portuária sobre o meio ambiente, a cidade e a
população do entorno.
Uma parceria entre a SPI e o Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e
Infraestrutura (SEMASA) implementa o projeto “Juntos Pelo Rio” desde 2012, que consiste em
campanhas de coleta de resíduos sólidos nas margens da foz e do estuário do Rio Itajaí-Açu. As
atividades acontecem durante um dia da semana no dia mundial da água, dia 22 de março, e
integram os voluntários dos órgãos ambientais, governo, comunidade e empresas do
Complexo Portuário bem como a população dos municípios de Itajaí e Navegantes que ao
participar das atividades de coleta desenvolvem uma maior consciência do resíduo gerado e
suas consequências ao meio ambiente (SEMASA, 2016).
A última edição contou com, aproximadamente, 600 voluntários que recolheram 3,5
toneladas de resíduos (1,4 t de resíduos recicláveis) e na edição inicial foram recolhidos,
aproximadamente, 38,5 toneladas com 700 voluntários. As crianças participantes do evento,
ao retornarem com os sacos cheios de resíduos, recebem uma aula sobre a segregação do
material reciclável ministrada pelos trabalhadores da cooperativa COOPERFOZ, instituição
também responsável pela destinação final adequada dos resíduos recicláveis do porto. (PORTO
DE ITAJAÍ, SEMASA, 2016; UNIVALI, 2016b).
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Figura 122 – Ação Juntos Pelo Rio na 5ª edição
Fonte: PORTO DE ITAJAÍ, SEMASA (2016)

Através de reportagens e vídeos do Projeto Juntos Pelo Rio é possível notar que os
voluntários são engajados com a questão ambiental, o que pode facilitar a disseminação desta
consciência para a parte da população que ainda não percebeu sua importância diante da
questão ambiental.
A Autoridade Portuária disponibilizou um documento interno de Regimento do Plano
de Área do Complexo Portuário de Itajaí. Este documento contém informações, medidas e
ações referentes a uma área de concentração de instalações portuárias, objetivando integrar
diversos PEIs para combate de incidentes de poluição por óleo, bem como facilitar e ampliar a
capacidade de resposta das instalações mediante tais ocorrências (PORTO DE ITAJAÍ, 2016d).
O Relatório do Programa Juntos Pelo Rio apresenta como possível causa de tamanha diminuição no
peso de resíduo recolhido, a conscientização da população em torno da questão ambiental através
das atividades de educação ambiental realizadas em conjunto com o mutirão de coleta de resíduos.

6.3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O licenciamento ambiental é o instrumento capaz de garantir ao empreendedor o
reconhecimento público que suas atividades estão sendo desenvolvidas em conformidade com
a legislação ambiental, garantindo a qualidade dos recursos naturais e sua sustentabilidade.
Esse instrumento é previsto na Lei Federal nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), conhecida como
Política Nacional do Meio Ambiente, sendo obrigatória para empreendimentos com
possibilidade de gerar grandes impactos ambientais. No âmbito da atividade portuária, o
licenciamento ambiental busca garantir a qualidade ambiental da região, minimizar os
impactos negativos causados pelo Porto e seus terminais e reforçar os benefícios da atividade
quanto aos aspectos sociais e econômicos.
As principais diretrizes legais para a execução do licenciamento ambiental estão
expressas na Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981) e nas Resoluções Conama nº 001/1986 (BRASIL,
1986) e nº 237/97 (BRASIL, 1997a); além destas, as publicações da Lei Complementar nº
140/2011 (BRASIL, 2011d) e do Decreto nº 8.437/2015 (BRASIL, 2015d) ordenaram a
competência do licenciamento, tendo como fundamento a localização geográfica do
empreendimento e sua tipologia. Recentemente o Governo Federal, através do Decreto
nº 8.437/2015 (BRASIL, 2015d), revisou a competência de processos de licenciamento que são
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atualmente conduzidos pelo Ibama e aqueles que atualmente são licenciados por órgãos
estaduais ou municipais de meio ambiente.
Nesse âmbito, foi verificada a situação atual do licenciamento ambiental do
Complexo Portuário de Itajaí, considerando o porto organizado, o terminal arrendado, e os
TUPs, verificando, ainda, suas licenças ambientais vigentes e o atendimento às condicionantes
presentes nos referidos documentos.

6.3.1. PORTO ORGANIZADO
O licenciamento ambiental do Porto Público de Itajaí possui uma condição específica,
assim como outros portos do País, pois sua construção é anterior à regulamentação do
licenciamento ambiental brasileiro. O Governo Federal, como forma de resposta à sociedade sobre
o licenciamento ambiental, lançou em 2002 o Decreto nº 4.340, que dispõe, em seu art. 34 que:
Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação
sem as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze meses a
partir da publicação deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental
competente mediante licença de operação corretiva ou retificadora (BRASIL, 2002).

Visando garantir celeridade ao processo de regularização ambiental, foi lançada a Portaria
Interministerial MMA/SEP/PR nº 425, em 26 de outubro de 2011. A Portaria institui o Programa
Federal de Apoio à Regularização e Gestão Ambiental Portuária (PRGAP) de portos e terminais
portuários marítimos, inclusive os outorgados às autoridades portuárias, vinculadas à Secretaria
Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA) (BRASIL, 2011c).
O Porto de Itajaí está regularizado na Fatma, e sua licença ambiental de operação (LAO nº
6416/2011) venceu em 16 de setembro de 2015 (FATMA, 2011). Cabe ressaltar que a licença do Porto
de Itajaí está em processo de renovação, cujo pedido foi feito pela SPI ainda em 2015, sob o protocolo
nº 00014528/2015.

6.3.2. TERMINAIS ARRENDADOS E TUPS
O terminal arrendado APM Terminais, e os TUPs do complexo portuário também são
licenciados pela Fatma. O arrendatário e os TUPs Poly Terminais, Portonave, Trocadeiro e o
Terminal Barra do Rio, disponibilizaram suas licenças ambientais, as quais estão vigentes. Já os
TUPs Teporti e Braskarne não disponibilizaram informações sobre o assunto. A Tabela 79 apresenta
as licenças ambientais disponibilizadas pelas empresas e utilizadas neste diagnóstico.
Empresa

Tipo de instalação

Licença

Data de
validade

Porto de Itajaí

Porto Público

LAO nº 6416/2011

16/09/2015

APM Terminais

Terminal arrendado

LAO nº 5063/2016

14/02/2019

Barra do Rio

TUP

LAO nº 987/2015

04/03/2019

Poly Terminais

TUP

LAO nº 2955/2014

22/05/2018

Portonave

TUP

LAO nº 82/2015

16/01/2019

Trocadeiro

TUP

LAO nº 5789/2015

04/09/2019

Tabela 79 — Resumo das licenças ambientais do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: FATMA (2011, 2014, 2015a, 2015b, 2015c, 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Destaca-se que, embora a LAO nº 6416/2011 esteja vencida, a licença já está em
processo de renovação junto à Fatma.

6.3.3. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS LICENÇAS AMBIENTAIS E SUAS
CONDICIONANTES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ
Para o Porto de Itajaí, a Fatma exige, principalmente, o cumprimento dos planos de
prevenção e atendimento a emergências, operando de forma integrada o PPRA, PEI e PAM,
além de realizar treinamentos contínuos para o atendimento a emergências. Em ralação aos
planos e programas exigidos nas condicionantes, destacam-se o controle de água de lastro,
manter o programa Trânsito Amigo, continuar com programa de comunicação social e realizar
programas de conscientização para DSTs junto aos grupos de risco. Por fim, dentro do controle
ambiental, as condicionantes requerem monitoramento da qualidade da água do Rio ItajaíAçu, monitoramento de ruídos do entorno portuário, fiscalizar as emissões gasosas nos
veículos de transporte de carga e gerenciamento de resíduos sólidos (FATMA, 2011).
As condicionantes do arrendatário APM Terminals são similares as do Porto Público de
Itajaí quando referentes ao atendimento de emergências. Dessa forma, o terminal deve operar o
PPRA, PEI, PAM e PCE juntamente com o Porto Público. Ainda, o arrendatário também deve
manter o controle de água de lastro, monitoramento das águas do Rio Itajaí-Açu, e o
gerenciamento de resíduos operando juntamente ao Porto de Itajaí. Em relação ao controle
ambiental, devem ser realizadas análises mensais da ETE e da caixa separadora de água e óleo da
oficina de manutenção, além de monitoramento semestral das águas subterrâneas. Além disso,
deve ser realizado o controle da retenção de grãos e farelos na rede de drenagem e fiscalização das
emissões gasosas dos veículos empregados no transporte de carga (FATMA, 2016).
Para o TUP Barra do Rio, devem ser executados o gerenciamento de resíduos,
gerenciamento de efluentes, água de lastro e águas estuarinas. Em relação ao atendimento de
emergências, o PAE e o PEI devem ser operados, integrando-os ao Plano de Área do Porto de
Itajaí (FATMA, 2015a). Já para o TUP Poly Terminais, as condicionantes focam no controle de
efluentes, exigindo caixas de gordura para os efluentes do refeitório, e manter bacias de
contenção e sistema de separação de água e óleo (SAO) na área de tancagem (FATMA, 2014).
As condicionantes da licença ambiental do TUP Portonave exigem a continuidade dos
programas ambientais apresentados no EIA e PBAs tais como monitoramento de ruído ambiental,
monitoramento das águas do estuário, monitoramento das condições atmosféricas, etc. A licença
destaca a operação e monitoramento da estação de tratamento de efluentes (FATMA, 2015c).
Em relação ao TUP Trocadeiro, a Fatma exige, através das condicionantes, que o sistema
de drenagem pluvial seja operado em toda a área do pátio de manobras, a operação do PGRS, e a
integração do PEI junto ao Plano de Área do Porto de Itajaí. Em relação ao controle ambiental,
devem ser realizados o monitoramento da qualidade do ar, ruídos, e efluentes sanitários. Dessa
forma, os relatórios devem ser entregues à Fatma com frequência trimestral.
As tabelas disponibilizadas no Apêndice 10 identificam uma síntese das licenças
ambientais das instalações portuárias do Complexo, assim como suas condicionantes.
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6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas evidências
apresentadas pelo Porto de
Itajaí, por seu arrendatário
e pelos TUPs do Complexo,
é possível constatar que há
comprometimento dos
terminais portuários com a
proteção e a preservação
ambiental, além da busca
pela melhoria contínua do
SGA.

Em relação aos monitoramentos ambientais, o
Porto de Itajaí efetuou uma parceria com uma
universidade local, sendo esta uma iniciativa que
permitiu ao porto ter um diagnóstico fidedigno da
região. Além disto, tal iniciativa aproxima a atividade
portuária da comunidade, disponibilizando o ambiente
do porto como objeto de estudo científico e agente de
desenvolvimento da sociedade. Ao final de cada
semestre de monitoramentos, foram publicados
relatórios incluindo qualidade da água e do ar,
sedimentos, ruídos, espécies exóticas e água de lastro.

Em destaque, o monitoramento da água de lastro é um importante controle para a
identificação de espécies bioinvasoras no estuário, ou ainda o despejo irregular de águas
lastreadas poluídas. Este é um controle de difícil realização, pois, conforme sinalizado no
monitoramento, o deslastro estimado diverge do deslastro relatado. Além disso, aponta-se
dificuldade das equipes de monitoramento para conseguir permissão para acessar o navio e
coletar o material a ser analisado, em função da necessidade de autorização dos responsáveis
pela embarcação.
Dentre os monitoramentos realizados com maior frequência está o da Qualidade do
Ar. As instalações portuárias que possuem o monitoramento da qualidade do ar em suas
condicionantes apresentaram, na maior parte das análises, resultados dentro dos limites
estipulados pela Resolução Conama nº 03/1990. Nos relatórios analisados, todas as
desconformidades foram resolvidas logo que apresentaram o diagnóstico, demonstrando a
preocupação com o atendimento das condicionantes. Já em relação ao ruído ambiental,
muitas das análises tiveram resultados acima do limite estabelecido pela legislação ambiental.
Na maioria dos casos, os pontos que não estavam em conformidade encontravam-se próximos
aos locais de maior tráfego de veículos.
Quanto à qualidade da água estuarina, de acordo com os relatórios de
monitoramento, as concentrações de coliformes fecais e de nitrato encontram-se acima dos
limites preconizados pela legislação ambiental (águas salobras - classe 1). Isso pode ocorrer
devido às fontes de despejos de efluentes não tratados nas águas do Rio Itajaí-Açu. Além disso,
é recorrente na região do Vale do Itajaí-Açu a ocorrência de enchentes, que podem carrear para o
estuário quantidades significativas de poluentes e de resíduos sólidos nos períodos chuvosos, já
que a bacia do rio Itajaí-Açu engloba mais de 50 municípios, e, os resíduos sólidos descartados
irregularmente pela população nos corpos hídricos são carreados até a região do Complexo
Portuário. Graças às dimensões da bacia, o aporte de sedimentos também é bastante considerável,
podendo reduzir significativamente as atividades do Porto, graças à diminuição de profundidade,
necessitando de dragagens mais frequentes.
Em relação ao gerenciamento de riscos, o Complexo Portuário de Itajaí demonstrou
bom desempenho visto que, de forma predominante, as instalações portuárias estão
preparadas para o atendimento de emergências. O Complexo Portuário possui PAM e PA com
recursos suficientes para atuar na ocorrência de emergências.
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Quanto à realização de atividades de educação ambiental e de programas de
comunicação social, os documentos analisados apresentaram uma diversificada gama de
ações. As ações sociais são direcionadas às crianças em idade escolar da cidade de Navegantes,
através de aulas semanais ou o fornecimento de laboratórios de informática para algumas
escolas da região. As ações de educação ambiental são mais diversificadas beneficiando
estudantes de todos os níveis, bem como a população local.
O Complexo Portuário de Itajaí possui o Programa Juntos Pelo Rio que faz anualmente
um mutirão de limpeza da foz do Rio Itajaí-Açu, onde diversas organizações reúnem esforços para a
atividade. São, no total, 52 organizações envolvidas com a última edição do projeto e dentre elas
estão instalações portuárias, SPI, Prefeituras, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Esta ação
integrada tem mostrado resultados positivos, demonstrando em seus relatórios uma redução da
coleta de resíduos sólidos, bem como uma maior disseminação da educação ambiental através dos
mais de 700 voluntários que realizaram a última edição da atividade, que se tornam agentes
multiplicadores desta conscientização.
Em relação a gestão ambiental realizada pelas instalações portuárias do complexo, o
Porto de Itajaí, a APM Terminals e o TUP Portonave merecem destaque pela implementação
do SGA, de forma que seus procedimentos são estabelecidos visando a proteção do meio
ambiente e a integridade dos trabalhadores portuários. Destaca-se ainda que o TUP
Portonave é a única instalação que possui certificação ISO 14001.
Sobre as questões que tangem o licenciamento ambiental, o Porto de Itajaí apresenta
bons resultados por estar com LAO em trâmites de renovação, e a APM Terminals e os TUPS
estão todos com LAOs válidas e suas condicionantes sendo atendidas.
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7. ANÁLISE DA RELAÇÃO PORTO-CIDADE
A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com sua orla está intimamente
ligada ao papel histórico de seus portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular,
seja por questões relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e socioeconômico ou
pelos valores associados à comunidade local (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012).
A análise da interação 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 do município, demonstrando a integração dos portos no
planejamento territorial e sua importância para o desenvolvimento econômico local e regional,
além de identificar os diferentes conflitos que possam existir no cenário atual e futuro. Dessa
forma, o estudo de tal relação busca compatibilizar as atividades portuárias atuais e seus
projetos de expansão com a dinâmica social e o desenvolvimento urbano do seu entorno.
Nesse sentido, a análise da interação porto–cidade do Complexo Portuário de Itajaí
abrange o território do município de mesmo nome, onde está localizado o Porto de Itajaí e os
TUPs Braskarne, Barra do Rio, Trocadeiro, Poly e Teporti, assim como o município de
Navegantes, onde se encontra o TUP Portonave.

7.1. ASPECTOS HISTÓRICOS E EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NO
ENTORNO DO COMPLEXO PORTUÁRIO
Com o crescimento da atividade baleeira na segunda metade do século XVIII, houve um
aumento na ocupação do litoral catarinense, através da atração de pessoas de diversas partes do país
e de Portugal. No entanto, com o declínio desta atividade, houve a necessidade de se buscar outras
formas de subsistência na região, e assim muitas pessoas se instalaram nas margens do Rio Itajaí-Açu,
se dedicando às atividades de pesca, agricultura e corte de madeira (RUSSO, 2013).
Aliado a isto, histórias de que o rio tinha sua nascente em serras com grandes jazidas de
ouro e prata e que as margens do rio possuíam animais de caça e madeiras nobres atraíram o
interesse de comerciantes. Este tipo de propaganda motivou uma corrida em direção às terras de
Itajaí, onde prosperou um pequeno porto natural, na confluência entre o Rio Itajaí-Açu e o Mirim
(RUSSO, 2013).
A facilidade de acesso a terras e locomoção rápida e segura pelo Rio Itajaí-Açu se impôs
como atrativo para grupos de imigrantes, que procuraram esta área para iniciar um processo de
colonização já na segunda metade do Século XVIII, consolidando a Colônia Blumenau e
posteriormente, impulsionando o desenvolvimento de Itajaí. A chegada cada vez maior de
imigrantes, principalmente alemães, culminou na necessidade de importação de mercadorias para
suprir essa nova demanda, fomentando assim o comércio e a vila portuária (NEU, 2009).
O desenvolvimento do comércio a partir das últimas décadas do século XIX e a
comercialização de madeira fizeram surgir um conjunto de atracadouros e trapiches, atraindo
navios estrangeiros. Este contexto, somado ao surgimento de empresas nacionais, como a
Companhia Nacional de navegação Costeira (1882), o Lloyd Brasileiro e a Marinha Mercante do
Brasil, fortaleceu a navegação de cabotagem e de longo curso no Brasil e em Itajaí (RUSSO, 2013).
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Ao longo da década de 1970, a indústria catarinense se preparava para ampliar a sua
participação no mercado externo, com a exportação de fumo, algodão, mandioca, pescados,
siderúrgicos e têxteis, açúcar e congelados. A atração dessas novas cargas para movimentação
via Porto de Itajaí deu novo impulso à economia da cidade e da região (RUSSO, 2013), que já
sofria com a crise da economia madeireira. A proximidade entre o porto e as áreas industriais
favoreceu o processo de industrialização, transformando a região entre as principais do estado
e do país em termos de desenvolvimento econômico e industrial.
Em 1975, o Porto de Itajaí passou a ser administrado pela Empresa de Portos do
Brasil (Portobras). Com a criação da Administração do Porto de Itajaí (API). Nesse mesmo
período, houve um forte incremento da exportação de congelados e da importação de
derivados de petróleo, carga de significativa representatividade na economia do município
(RUSSO, 2013).
Paralelamente, a atividade pesqueira na região de Itajaí ganhava impulso através da
criação de incentivos e subsídios gerenciados pela Superintendência de Desenvolvimento da
Pesca (SUDEPE), que possibilitou a evolução da atividade, antes exclusivamente artesanal, ao
nível industrial (RUSSO, 2013).
No decorrer dos anos, com a evolução da economia catarinense e brasileira e com o aumento da
infraestrutura portuária e dos acessos rodoviários, o Porto de Itajaí se consolidou na movimentação
de congelados e cargas em contêineres. O crescimento da atividade portuária e da própria cidade
no seu entorno acabou gerando limitações na retroárea do Porto. Essa foi uma das razões para a
criação do Porto de Navegantes (TUP Portonave), na margem esquerda do Rio Itajaí-Açu, onde o
processo de urbanização era menos intenso (NEU, 2009).

A Figura 123 mostra a evolução da mancha urbana de Itajaí e Navegantes, na qual é
possível observar que desde os anos 1980 se registrava urbanização nas imediações do Porto
de Itajaí, corroborando o processo de crescimento contíguo da cidade em relação ao
Complexo. Em Navegantes, esse processo ocorre a partir de 2006, com a instalação da
Portonave. Mais detalhes, fontes e informações cartográficas constam no Apêndice 11.
A crescente movimentação de cargas pelo
Porto Público estimulou a instalação de outros terminais
portuários. Além dos terminais Dow química (cujos
ativos foram adquiridos pela Poly Terminais S.A. – TUP
Poly) e Terminal Portuário Braskarne (TUP Braskarne)
que já operavam no local, a partir de 2006 outros
terminais se instalaram ao longo do Rio Itajaí-Açu, como
o Trocadeiro Portos e Logística Ltda. (TUP Trocadeiro),
Teporti Terminal Portuário Itajaí S.A. (TUP Teporti) e do
TUP Portonave.
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Ainda que todas estas
instalações portuárias, bem
como as de apoio aos serviços
portuários, tenham se
instalado em meio ao
contexto urbano dos
municípios, o Complexo
Portuário de Itajaí configurase, atualmente, como um
importante polo de
desenvolvimento regional e
nacional.
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Figura 123 ‒ Evolução da mancha urbana de Itajaí e Navegantes
Fonte: United States Geological Survey (USGS, 1986; 1996; 2006; 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.2. ASPECTOS SOCIECONÔMICOS
Para a análise dos dados socioeconômicos dos municípios de Itajaí e Navegantes,
foram realizados levantamentos de elementos básicos do contexto em que o Complexo está
inserido, como dados sobre a empregabilidade, o Produto Interno Bruto per capita (PIB) e o
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
Foram analisados também os aspectos particulares da dinâmica socioeconômica e
cultural de ambos os municípios, conforme a seção 7.2.2.

7.2.1. DADOS SOCIOECONÔMICOS
O município de Itajaí está localizado no litoral centro-norte de Santa Catarina, onde o
Rio Itajaí-Açu desemboca no mar (ITAJAÍ, 2017a), e faz divisa ao Norte com o município de
Navegantes. Ambas as cidades estão inseridas na mesorregião do Vale do Itajaí e na
microrregião de Itajaí, que também engloba as cidades de Ilhota, Balneário Piçarras, Luiz Alves
e Penha (NAVEGANTES, 2017).
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Itajaí teve sua
população estimada em 212.615 habitantes para o ano de 2017 (IBGE, 2017a), enquanto a
população de Navegantes foi estimada em 77.137 habitantes para o mesmo ano (IBGE, 2017b).

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

237

PLANO MESTRE

7.2.1.1.

Empregabilidade

Itajaí
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), no ano de 2015, Itajaí
apresentava 85.122 trabalhadores formais (BRASIL, 2015b).
Ainda de acordo com os dados provenientes da RAIS, pode-se observar o setor do
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas como a atividade econômica
que mais utiliza a mão de obra formal do município. Além dessa atividade, os setores que mais
empregam os trabalhadores formais são os de Indústrias de transformação, Transporte,
armazenagem e correio, Atividades administrativas e serviços complementares; e
Administração pública, defesa e seguridade social.
De acordo com a classificação da RAIS, as atividades classificadas como Transporte,
armazenagem e correio (conforme a seção H8 do documento), nas quais estão distribuídos os
empregos diretamente relacionados à atividade portuária, empregam 12.165 pessoas –
equivalente a 14% do total de trabalhadores formais da cidade de Itajaí. A participação desse e
de outros setores econômicos na empregabilidade do município de Itajaí pode ser observada
no Gráfico 24.

Gráfico 24 – Divisões do setor empregatício no município de Itajaí
Fonte: BRASIL (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A análise dos empregos diretamente relacionados à atividade portuária se dá por
meio das informações da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), realizada
pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do IBGE. Com esses dados, foi possível

8

A seção H da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) corresponde ao setor de Transporte,
armazenagem e correio. Dentro da seção, são contempladas as atividades que envolvem o transporte de
passageiros ou de mercadorias, pelos modais terrestre (ferroviário e rodoviário), aquaviário, dutoviário e aéreo,
além daquelas que correspondem ao armazenamento e atividades auxiliares dos transportes (como a gestão e
operação de terminais), correio e outras atividades de entrega (IBGE, 2017c).
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identificar a quantidade de trabalhadores do setor de Transporte, armazenagem e correio no
serviço portuário. Dessa análise, verificou-se que a participação dos trabalhadores aquaviários
e portuários9 no setor representou aproximadamente 13% dos empregos formais no ano de
2015 (MTPS, 2015), conforme pode ser observado no Gráfico 25.

Gráfico 25 – Representativa das atividades portuárias no setor de Transporte, armazenagem e correio da
divisão empregatícia de Itajaí
Fonte: (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Compreende-se como trabalhadores portuários aqueles relacionados diretamente às
atividades portuárias, como os que trabalham embarcados ou em empresas de navegação.
Também são considerados aqueles relacionados às funcionalidades decorrentes da atividade
portuária, como operadores marítimos, guardas portuários, funcionários administrativos, etc.
Cabe lembrar que a influência da atividade portuária na cidade e na região desencadeia
atividades econômicas em diversos outros setores de serviços, indústria e comércio, não
mensurados nessa análise.
Para tanto, foram realizadas duas consultas à base de dados da RAIS. A primeira
utilizou informações relativas ao CNAE da Divisão 5010, grupo referente aos trabalhadores do
transporte aquaviário. Já na segunda busca, foram considerados os trabalhadores da seção H
Divisão 5211, que desempenham funções de armazenamento e atividades auxiliares dos

9

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2010), no Brasil, a categorização dos trabalhadores
marítimos é descrita a partir dos conceitos de aquaviário e portuário, que abarcam todos os setores do trabalho
marítimo (em embarcações – shipping -, trabalho portuário, pesca e trabalho fluviário), além dos mergulhadores,
práticos (não tripulantes que realizam serviço de praticagem embarcados), agentes de manobra e docagem e os
trabalhadores em plataformas e estaleiros.
10

Dentro da Divisão 50 da seção H do CNAE, que se refere ao Transporte Aquaviário, foram analisados os grupos
501 – Transporte marítimo de cabotagem e longo curso, 502 – Transporte por navegação interior, 503 – Navegação
de apoio e 509 – Outros transportes aquaviários.
11 Dentro da Divisão 52 da seção H do CNAE, de armazenamento e atividades auxiliares dos transportes, foi
analisado o grupo 523 – Atividades auxiliares dos transportes aquaviários, especificamente as classes 5231-1 –
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transportes. Em Itajaí, 483 trabalhadores são englobados pela primeira categoria, enquanto a
segunda comporta 1.158 trabalhadores (BRASIL, 2015b). Ao todo, portanto, são 1.641
empregos formais diretamente ligados à atividade portuária no município de Itajaí.
A Figura 124 ilustra o perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários do Complexo
Portuário de Itajaí, especificamente dos que atuam em Itajaí. Nela, estão sintetizadas
informações socioeconômicas acerca dos colaboradores que compõem o setor.

Figura 124 – Perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários de Itajaí
Fonte: BRASIL (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base na Figura 124, pode-se verificar que a maioria dos trabalhadores
aquaviários e portuários de Itajaí é do sexo masculino (80%), e possui idade entre 25 e 49 anos
(cerca de 76% dos indivíduos analisados). Além disso, do total de trabalhadores englobados
nessas duas categorias, 56% possui ensino médio completo ou grau inferior de escolaridade, e
72% dos trabalhadores em questão recebe mais de três salários mínimos (BRASIL, 2015).

Navegantes
A cidade de Navegantes possuía cerca de 19.703 trabalhadores formais no ano de
2015 (BRASIL, 2015b). Conforme os dados provenientes da RAIS de 2015, o setor de
Administração pública, defesa e seguridade social correspondia ao de maior, seguido pelos
setores da Construção civil, das Indústrias de transformação e pelo setor do Comércio e
reparação de veículos automotores e motocicletas.
Segundo a classificação da seção H da RAIS, as atividades classificadas como
Transporte, armazenagem e correio registram 2.344 trabalhadores – aproximadamente 12%
do total da cidade de Navegantes. A participação desse e dos demais setores econômicos na
empregabilidade do município de Navegantes podem ser observados no Gráfico 26.

Gestão de portos e terminais, 5232-0 – Atividades de agenciamento marítimo e 5239-7 – Atividades auxiliares dos
transportes aquaviários não especificados anteriormente.
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Gráfico 26 – Divisões do setor empregatício no município de Navegantes
Fonte: BRASIL (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Também com base nos dados da CNAE, foi possível identificar a quantidade de
trabalhadores relacionados à atividade portuária no município de Navegantes. No setor de
Transporte, armazenagem e correio, os trabalhadores aquaviários e portuários representaram
aproximadamente 54% dos empregos formais no ano de 2015 (BRASIL, 2015), como pode ser
observado no Gráfico 27.

Gráfico 27 – Representatividade das atividades portuárias no setor de Transporte, armazenagem e
correio da divisão empregatícia de Navegantes
Fonte: BRASIL (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Após as consultas à base de dados da RAIS foi possível quantificar os trabalhadores
envolvidos nas atividades portuárias. Assim sendo, no município de Navegantes, constatou-se um
total de 206 englobados pela Divisão 50 e 1.055 abrangidos pela Divisão 52 (BRASIL, 2015b). Ao
todo, portanto, em 2015, eram alocados 1.261 trabalhadores aquaviários e portuários na cidade.
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A Figura 125 ilustra, de forma sintetizada, o perfil socioeconômico dos trabalhadores
aquaviários e portuários do Complexo Portuário de Itajaí no município de Navegantes.

Figura 125 – Perfil dos trabalhadores aquaviários e portuários de Navegantes
Fonte: BRASIL (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base na Figura 125, pode-se verificar que a maioria dos trabalhadores
aquaviários e portuários do município de Navegantes é do sexo masculino, e possui idade
entre 25 e 49 anos. Além disso, do total de trabalhadores englobados nas categorias, em
Navegantes, 80% possuem ensino médio completo ou grau inferior de escolaridade, e 49%
ganham até três salários mínimos, um percentual mais baixo que o de Itajaí (BRASIL, 2015).

7.2.1.2.

Produto Interno Bruto (PIB)

Com relação ao PIB per capita, foram analisados dados dos municípios de Itajaí e
Navegantes em comparação com outras cidades portuárias da Região Sul do Brasil, além da
média desses municípios e da média nacional.
Em termos nacionais ambos municípios possuem PIB per capita superior à média. Ao comparar
apenas com as cidades portuárias da região Sul, é possível concluir que o índice de Itajaí ainda é
maior que todos os municípios, enquanto o de Navegantes encontra-se em terceiro lugar.
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As informações acerca do PIB per capita das cidades e regiões analisadas são ilustradas
no Gráfico 28.

Gráfico 28 – Comparação do PIB per capita de Itajaí e Navegantes com o de outros locais (2014)
Fonte: IBGE (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.2.1.3.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)

O IDHM agrega três dimensões básicas: a renda, a educação e a saúde, variando de 0
a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento humano, de acordo com
dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2017)12. Apesar de não
contemplar todas as variáveis relacionadas à qualidade de vida da população, esse índice serve
como referência para tal avaliação.
Nesse sentido, foram analisados os IDHMs de Itajaí e Navegantes e das demais cidades
portuárias da Região Sul, comparadas com as médias estaduais e regionais, além da nacional, com
base nos anos de 1991, 2000 e 2010. Os dados obtidos podem ser conferidos na Tabela 80.
Localidades

1991

2000

2010

Crescimento no período entre 1991
e 2010

Porto Alegre (RS)

0,660

0,744

0,805

22%

Itajaí (SC)

0,588

0,688

0,795

35%

12

De acordo com o PNUD, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP), em
estudo divulgado na plataforma "Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil", índices entre 0,000 e 0,499 são
considerados muito baixos, enquanto valores entre 0,500 e 0,599 são categorizados como baixos, de 0,600 a 0,699
como médios, de 0,700 a 0,799 como altos, e, por fim, os valores de 0,800 a 1,000 são classificados como muito
altos (PNUD; IPEA; FJP, [2017]).
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Localidades

1991

2000

2010

Crescimento no período entre 1991
e 2010

Imbituba (SC)

0,542

0,658

0,765

41%

São Francisco do Sul (SC)

0,575

0,658

0,762

33%

Itapoá (SC)

0,487

0,634

0,761

56%

Paranaguá (PR)

0,512

0,645

0,75

46%

Rio Grande (RS)

0,527

0,652

0,744

41%

Navegantes (SC)

0,528

0,606

0,736

39%

Antonina (PR)

0,438

0,582

0,687

57%

Santa Catarina

0,543

0,674

0,774

43%

Paraná

0,507

0,65

0,749

48%

Rio Grande do Sul

0,542

0,664

0,746

38%

Média da Região Sul

0,531

0,663

0,756

42%

Brasil

0,493

0,612

0,727

47%

Tabela 80 – Evolução do IDHM: Itajaí, Navegantes e demais localidades selecionadas (1991, 2000 e 2010)
Fonte: PNUD; IPEA; FJP ([201-]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tomando os dados disponibilizados pelo PNUD referentes apenas ao ano de 2010, os
valores médios dos IDHMs de Itajaí e Navegantes aproximaram-se novamente dos índices
médios das demais cidades portuárias da região Sul do País, bem como dos estados abrangidos
por estas e da média nacional. As informações referentes ao IDHM dessas e das demais
localidades selecionadas podem ser visualizadas no Gráfico 29.

Gráfico 29 – Comparação do IDHM de Itajaí e Navegantes com as demais cidades portuárias da
Região Sul do Brasil (2010)
Fonte: PNUD; IPEA; FJP ([201-]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Conforme descrito na Tabela 80 e no Gráfico 29, e
pela categorização do Atlas de Desenvolvimento Humano no
Brasil (PNUD; IPEA; FJP, [2017]), tanto o índice de Itajaí
quanto o de Navegantes se encontram dentro da faixa de
valores médios do índice.

O crescimento dos IDHMs,
no período analisado (1991
a 2010), foi de 35% para
Itajaí, enquanto Navegantes
cresceu 39%.

Convém observar que a relação entre o PIB per capita e o IDHM de uma cidade
muitas vezes não é diretamente proporcional. Para o caso de municípios que apresentam PIB
per capita consideravelmente alto e IDHM baixo, essa situação pode indicar que o capital
gerado pelas atividades econômicas do município não está, necessariamente, repercutindo em
desenvolvimento social. Na análise do PIB per capita e do IDHM do presente documento,
podemos verificar situação semelhante no caso da cidade de Navegantes: apesar de ter um
dos maiores índices de PIB per capita e IDHM considerado médio, apresenta um dos menores
IDHMs da amostra considerada, ocupando a 8ª posição num total de nove cidades.

7.2.2. ESPECIFICIDADES SOCIOECONÔMICAS
Além dos setores discutidos na seção 7.2.1, os municípios que fazem parte do
Complexo Portuário de Itajaí apresentam singularidades no que se refere às outras atividades
desenvolvidas, que influenciam nos aspectos sociais e econômicos locais.
O único píer destinado ao turismo do Sul do Brasil, com alfândega que permite
atracação de cruzeiros marítimos, inclusive de origem internacional, encontra-se no Porto de
Itajaí (ITAJAÍ, 2017). O Terminal de Passageiros Guilherme Asseburg está inserido no Centro
Histórico de Itajaí, e também abriga instalações da Polícia Federal e Receita Federal, acessos
isolados para serviços e áreas de lazer destinadas às tripulações dos navios. A Figura 126
ilustra o píer do terminal com um navio de cruzeiros atracado.

Figura 126 – Terminal de Passageiros Guilherme Asseburg.
Fonte: Porto de Itajaí (2017)
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A produção pesqueira favorece a empregabilidade e contribui significativamente com
a economia, sendo responsável por cerca de 15 mil empregos em Itajaí. A captura de atum,
sardinha e camarão se destaca na região e é beneficiada por cerca de 50 empresas, que
chegam a produzir diariamente mais de um milhão de latas dos pescados. A estimativa é que a
produção de peixes em Itajaí corresponda por 20% da produção (cerca de 500 mil toneladas
por ano) da nacional (ITAJAÍ, 2017).
Além do Complexo Portuário e da atividade pesqueira, Itajaí é reconhecida por suas
riquezas históricas, culturais e tradicionais. Durante o ano, a cidade mantém a tradição de
festas típicas, que oferecem gastronomia, eventos culturais e entretenimento aos habitantes e
também aos turistas, contribuindo no crescimento econômico (PMI, 2017). A cidade também
abriga a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), se caracterizando como uma cidade
universitária (UNIVALI, 2017b).
As praias da região estimulam o turismo e as atividades marítimas, como surfe
amador e profissional. A Praia Brava, em Itajaí (ilustrada na Figura 127), se destaca em ambas
atividades e já recebeu uma etapa do World Men's Qualifying Series (WQS), a divisão de acesso
do surfe internacional (ENCONTRA ITAJAÍ, [2017]).

Figura 127 – Vista da Praia Brava, Itajaí.
Fonte: Marcos Porto (2016)

Em Navegantes, as atividades ligadas à pesca representam 70% da economia local. A
cidade foi considerada uma das que mais cresce economicamente no país, merecendo
destaque, nesse contexto, o Complexo Portuário e a indústria naval, que comporta um dos
maiores parques navais da América Latina (NAVEGANTES, 2017b).
Além disso, o município possui inúmeros pontos turísticos, como o Farol da Barra,
ilustrado na Figura 128, e o Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, que atraem milhares de
turistas durante o ano (NAVEGANTES, 2017a).
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Figura 128 – Farol da Barra, localizado na Foz do Rio Itajaí-Açu.
Fonte: Navegantes (2017b)

A cidade de Navegantes conta também com o Aeroporto Internacional Ministro Victor
Konder, que exerce papel importante na economia e turismo da cidade (NAVEGANTES, 2017b).

7.3. INTEGRAÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO AO ESPAÇO
URBANO DOS MUNICÍPIOS
Nesta seção é analisada a integração do Complexo Portuário de Itajaí à configuração
e ao planejamento urbano dos municípios de Itajaí e de Navegantes, com indicação dos
conflitos e das particularidades de cada região. Dentro deste contexto, são analisados fatores
relacionados à integração dos zoneamentos municipais e estaduais com as áreas portuárias,
aspectos do uso do solo, bem como a situação do entorno das estruturas do Complexo
Portuário de Itajaí, que pode ser observado na Figura 129.
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Figura 129 ‒ Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Porto de Itajaí ([201-]b)

7.3.1. O TERRITÓRIO DE ITAJAÍ E NAVEGANTES E O ESPAÇO DO COMPLEXO
PORTUÁRIO
Esta subseção apresenta a Área do Porto Organizado e especifica as atribuições dos
principais documentos relacionados ao planejamento dos territórios de Itajaí e de Navegantes,
como o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado de Santa Catarina (PEGC/SC), o
Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) de Santa Catarina, assim como os Planos
Diretores Municipais e seus respectivos zoneamentos. Por fim, são indicadas as diretrizes
municipais relacionadas às questões de mobilidade urbana.
Os planos diretores, assim como os respectivos zoneamentos, são ferramentas
fundamentais no processo de análise das diretrizes do planejamento territorial, assim como na
configuração urbana dos municípios. Em virtude disso, tais documentos foram utilizados como
referência para a obtenção de informações pertinentes aos usos das áreas dos municípios
relacionados com as atividades portuárias.

7.3.1.1.

Área do Porto Organizado

A Lei 12.815/2013 define as áreas dos Portos Organizados como delimitadas por ato
jurídico, compreendendo as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e acesso ao
Porto. O artigo 15 da mesma lei estabelece que o estabelecimento de limites deve considerar
os acessos marítimos e terrestres, os ganhos de eficiência e competitividade e as instalações
portuárias já existentes (BRASIL, 2013).
Também deve-se levar em consideração as especificidades de cada localidade, de
forma a adequar as poligonais às necessidades de operação portuária de cada região.

248

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

O conjunto do planejamento do Setor Portuário Nacional – composto pelo Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e Planos Diretores Estratégicos (Plano Mestre) de cada
porto, além do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) – é um guia importante para a
definição das poligonais.
A área do Porto Organizado de Itajaí é definida pelo Decreto da Presidência da
República de 16 de março de 2005. O Decreto em sua totalidade consta no Anexo 2.
Art. 1º A área do Porto Organizado de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, é constituída:
I - pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Itajaí, contidas na
poligonal do porto organizado. A delimitação da área inicia-se na interseção da linha limite
dos terrenos do Porto de Itajaí, Terminal Braskarne e da margem direita do Rio Itajaí-Açu,
localizada no extremo noroeste e a montante do porto (V-01), segue esta linha limite [...] até
o ponto inicial de delimitação da Área do Porto Organizado (V-01), fechando a poligonal;
II - pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo canal de
acesso ao sistema portuário, bacia de evolução, área de despejo de material dragado, cujo
centro encontra-se nas coordenadas: longitude 48°37’27’’ e latitude 26°54’00’’, Saco da
Fazenda, área de espera da praticagem (área de fundeio), pelo espigão de proteção a
noroeste do cais comercial, montante do Porto de Itajaí, demais espigões e guias correntes,
abrangendo, ainda, todos os cais, docas, píeres de atracação, armazéns 2 e 3, pátios,
edificações em geral, vias rodoviárias e passeios, até as margens das instalações terrestres
do porto organizado, conforme definido no inciso I deste artigo, existentes ou que venham a
ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder
Público; [...] (BRASIL, 2005b).

A poligonal está em processo de revisão e encontra-se em fase de consulta pública,
visando se adequar aos termos da Lei 12.815/2013.

7.3.1.2.

PEGC/SC e ZEEC/SC

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) nasceu da atenção especial do
Governo Federal ao uso sustentável dos recursos costeiros, expressando o compromisso com o
planejamento integrado da utilização destes, com foco no ordenamento da ocupação dos
espaços litorâneos.
O PNGC foi instituído pela Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, e implantado em
Santa Catarina através do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro (GERCO). Entretanto,
somente a partir do Decreto Estadual nº 5.010, de 22 de dezembro de 2006, ocorreu a
regulamentação da Lei nº 13.553, de 16 de novembro de 2005, que institui o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro (PEGC/SC).
Em 2008, foi retomado o processo de implantação dos instrumentos para Santa
Catarina através da Secretaria do Estado do Planejamento e Gestão, que permitiu a elaboração
do Diagnóstico Socioambiental da região, o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC)
e a atualização do Plano de Gestão da Zona Costeira (PGZC), datado originalmente de 1996
(SANTA CATARINA, 2010).
A zona costeira do estado é composta por 38 municípios, agrupados em cinco setores
litorâneos. Os municípios de Itajaí e Navegantes estão agrupados no Setor 2 – Litoral Centro-
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Norte, que compreende os municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí,
Itapema, Navegantes, Piçarras, Penha e Porto Belo (SANTA CATARINA, 2006).
O GERCO/SC, na definição dos setores litorâneos, considerou o ZEEC como
instrumento básico de planejamento, indicando as diretrizes de uso e ocupação do solo e do
mar, e o manejo dos recursos naturais em zonas específicas, que são definidas a partir das
análises de suas características ecológicas e socioeconômicas (SANTA CATARINA, 2010).
Entre os objetivos e as diretrizes do PEGC/SC, destaca-se:
i) compatibilizar as atividades socioeconômicas e da expansão urbana com as características
específicas da zona costeira, assegurado qualidade ambiental e o desenvolvimento
sustentável, bem como a proteção do patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e
paisagístico. (SANTA CATARINA, 2006).

Como instrumento de execução do PEGC/SC, o ZEEC setoriza espaços da cidade
visando ao desenvolvimento harmonioso da Zona Costeira através da otimização de
infraestruturas, uso do espaço e aproveitamento racional de recursos locais (SANTA
CATARINA, 2006). Os seus parâmetros estão definidos separadamente para a faixa marítima e
para a faixa terrestre, sendo as zonas da faixa terrestre dividas conforme a Tabela 81.
Tipo de Zona terrestre
Zona de Preservação
Permanente (ZPP)

Zona de Uso Restrito (ZUR)

Zona de Uso Rural (ZR)

Zona de Uso Urbano (ZURB)

Zona de Uso Especial (ZUE)

Descrição
“Zona que não apresenta alterações na organização funcional dos
ecossistemas primitivos, estando capacitada ou com potencial
para manter em equilíbrio uma comunidade de organismos em
graus variados de diversidade.”
“Zona que apresenta alterações na organização funcional dos
ecossistemas primitivos, porém capacitada ou com potencial para
conservar o equilíbrio de uma comunidade de organismos em
graus variados de diversidade, quando da ocorrência de ocupação
humana de baixo impacto.”
“Zona que apresenta os ecossistemas primitivos parcialmente
modificados, com dificuldades de regeneração natural pela
exploração, supressão, ou substituição de alguns de seus
componentes pela ocorrência de culturas com fins produtivos.”
“Zona que apresenta a maior parte dos componentes dos
ecossistemas primitivos, degradados ou suprimidos e organização
funcional eliminada devido ao desenvolvimento de áreas urbanas
e de expansão urbana contínua, bem como atividades industriais,
de apoio, terminais de pequeno à grande porte, consolidados e
articulados.”
“Zona que apresenta os ecossistemas primitivos em diversos
estágios de conservação ou completamente degradados e que
deverão estar submetidas a normas específicas de manejo, uso e
ocupação.”

Tabela 81 – Zonas terrestres de acordo com o ZEEC/SC
Fonte: Santa Catarina (2006)
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De acordo com o ZEEC, algumas áreas junto ao Rio Itajaí-Açu estão zoneadas como ZPP e abrangem
tanto o Porto de Itajaí quanto o TUP Braskarne, o TUP Trocadeiro, o TUP Teporti, o Terminal Barra
do Rio e o TUP Poly Terminals. O TUP Portonave, assim como o restante da área do Porto de Itajaí e
parte do TUP Barra do Rio, está localizado em ZUE. É possível identificar, também, que parte das
instalações portuárias do TUP Teporti e do TUP Poly Terminals estão localizadas em ZURB.

A Figura 130 indica a abrangência de cada uma dessas zonas. Mais detalhes, fontes
utilizadas e demais dados cartográficos podem ser verificados no Apêndice 12.

Figura 130 ‒ Zoneamento municipal do entorno portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.3.1.3.
Plano Diretor de Gestão e Desenvolvimento Territorial do
município de Itajaí
O Plano Diretor de Gestão e Desenvolvimento Territorial do município de Itajaí foi
estabelecido pela Lei Complementar nº 94/2006, e os parâmetros para o código de
zoneamento, parcelamento e uso no solo são determinados pela Lei Complementar nº 215, de
31 de dezembro de 2012. O Plano cita a condição de Itajaí como cidade portuária e estabelece
algumas políticas quanto ao desenvolvimento econômico frente a essa atividade no Capítulo II,
Seção II “Das atividades portuárias, das atividades de logística e da construção naval”:
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Art. 18 O planejamento do Município de Itajaí deverá levar em consideração a importância e
as especificidades das atividades portuárias, das atividades de logística, da construção naval
como geradoras de renda e desenvolvimento socioeconômico.
Art. 19 O ordenamento territorial das atividades que se refere o art. 18 deve visar a
minimização dos conflitos com as demais atividades urbanas, com a paisagem urbana, com a
circulação urbana e do Patrimônio Natural e Cultural, conforme as seguintes diretrizes:
I - plano que assegure a maximização dos ganhos para a atividade portuária e para a cidade
assim como venham a ser minimizadas as desvantagens, à medida que o terminal crescer
fisicamente e economicamente;
II - política de preservação da memória e incentivo a utilização do potencial turístico das
atividades portuárias;
III - política de crescimento dos serviços futuros a ser acomodada pelos diversos agentes
envolvidos na atividade logística portuária.
IV - política de desenvolvimento das atividades de construção naval, assegurando a
manutenção das características de produção tradicional.
Art. 20 Procurar integração e racionalização das atividades portuárias entre Itajaí e
Navegantes usando desenvolvimento econômico da Região da Foz do Rio Itajaí de forma
conjunta e uso adequado da capacidade naval do rio (ITAJAÍ, 2006b).

O Plano articula a promoção do desenvolvimento econômico, social sustentável com
foco na melhoria da qualidade de vida da população e reconhece e busca a consolidação das
atividades portuárias, naval e pesqueiras como fundamentais para atingir esses objetivos. Ao
mesmo tempo, estimula atividades produtivas em áreas com disponibilidade de infraestrutura,
compatíveis com padrões de sustentabilidade ambiental e do patrimônio cultural (ITAJAÍ, 2006b).
A estrutura do Plano se dá a partir de um zoneamento que divide o território em sete
macrozonas. Por sua vez, essas macrozonas se dividem em zonas que estabelecem parâmetros
diferenciados de uso e ocupação do solo conforme detalha a seção a seguir. Os objetivos dessa
divisão são controlar e direcionar o adensamento urbano, em especial nas áreas centrais melhor
urbanizadas, adequando-o à infraestrutura disponível, garantir a utilização dos terrenos não
edificados, subutilizados e não utilizados e possibilitar a instalação de uso múltiplo no território do
município, desde que atendidos os requisitos de instalação (ITAJAÍ, 2012).

7.3.1.4.

Uso do solo em Itajaí

O uso, a ocupação e o parcelamento do solo para fins urbanos, rurais e de
preservação no município de Itajaí, regidos pela Lei Complementar nº 215/2012, foram
elaborados em conformidade com as determinações da lei orgânica e com as diretrizes
estabelecidas no Plano Diretor de Gestão e Desenvolvimento Territorial (ITAJAÍ, 2006b).
“Para orientar o ordenamento e a gestão territorial do Município de Itajaí o Plano de
Gestão e Desenvolvimento Territorial de Itajaí dividiu o território em Macrozonas” (ITAJAÍ,
2012), conforme apresentado na Tabela 82.
Macrozona
MZA - Macrozona
Agrícola
MZUE - Macrozona de
Uso Especial
MZU - Macrozona Urbana
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Características
“destinada prioritariamente às atividades agropecuárias”
“destinada prioritariamente ao uso industrial, às atividades portuárias, e às
atividades de transporte de carga e logística”
“destinada prioritariamente aos diversos usos urbanos”
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Macrozona
MZPA - Macrozona de
Proteção Ambiental
MZTRA - Macrozona de
Transição Rural
MZTRU - Macrozona de
Transição Rural

Características
“destinada aos usos de baixo impacto que não conflitem com a preservação
ambiental permanente e com a preservação do patrimônio cultural, conforme
definição do Zoneamento”
“destinada à atividade agrícola de baixo impacto ambiental e cultural,
respeitando a fragilidade de seus terrenos”
“destinada à atividade agrícola, mas com tolerância para a atividade residencial
e outros usos urbanos associados.”

Tabela 82 – Macrozonas de Itajaí
Fonte: Itajaí (2012)

A área do Porto de Itajaí se encontra em MZUE, que contempla o uso de atividade
portuária. As adjacências da área do Porto estão localizadas em MZU, o que condiz com o
entorno urbanizado da área portuária (ITAJAÍ, 2012).
Cada macrozona se subdivide em diferentes zonas, entre as quais a Zona Pesqueira Naval
(ZPN) e a Zona de Apoio ao Porto (ZAP), referentes às áreas portuárias, ambas inseridas na MZUE.
Art. 26. A Zona Pesqueira e Naval caracteriza-se por atividades pesqueiras e navais
localizadas predominantemente as margens do Rio Itajaí-Açu, seus usos e
parâmetros de ocupação do solo ficam definidos de acordo com anexos I e II [...]
Art. 27. A Zona de Apoio ao Porto abrange a atual área portuária e área retro
portuária com intensa circulação de veículos pesados, são caracterizados pela
instalação de pátios e atividades portuárias impactantes, seus usos e parâmetros
construtivos ficam definidos de acordo com, anexos I e II [...] (ITAJAÍ, 2012).

A área arrendada da APM Terminals, o TUP Braskarne, o TUP Trocadeiro, o TUP
Teporti, o TUP Barra do Rio, o TUP Poly Terminals e praticamente toda a área do Porto Público,
se localizam na ZPN. A única área do Complexo Portuário que se localiza em ZAP se refere ao
Recinto Alfandegado Contínuo (RAC). No limite sul da ZAP em direção ao centro de Itajaí, o
território está definido como Zona Central 2 (ZC2) e Zona Central 1 (ZC1), caracterizadas por
áreas com infraestrutura consolidada, destinadas aos usos habitacional, comercial, de serviços
e institucional. Na região da orla contígua ao Centro Histórico da cidade e às zonas centrais, é
determinada uma Zona de Interesse Turístico (ZIT), onde se localiza a maior concentração de
uso referente a essa atividade (ITAJAÍ, 2012). Nela estão localizados o Terminal de Passageiros
Guilherme Asseburg, o Centro de Eventos Marejada, o Complexo Náutico (CNA) e o calçadão
da orla do Saco da Fazenda.
Relativas ao uso industrial e de importante apoio à atividade portuária, são definidas
a Zona de Serviços e Indústrias (ZSI) e a Zona Industrial Predominante (ZIP). A distribuição
espacial da ZSI se dá ao longo da BR-101 e da Av. Gov. Adolfo Konder. A ZIP também está
definida ao longo da BR-101, porém acompanha as margens da R. Reinaldo Schmithausen até a
região do TUP Teporti. Ambas zonas se limitam com a Zona de Proteção Ambiental 3 (ZPA3),
localizada ao longo do Rio Itajaí-Mirim até o Rio Itajaí-Açu. A Figura 131 indica as zonas do
entorno portuário de Itajaí. Mais informações, fontes utilizadas e demais dados cartográficos
podem ser verificados no Apêndice 13.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

253

PLANO MESTRE

Figura 131 ‒ Zoneamento municipal do entorno portuário de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Quanto às áreas de preservação, uma parte relevante da cidade se encontra
delimitada como Zona de Proteção Ambiental, em virtude da concentração de cursos d’água e
morros na região. (ITAJAÍ, 2012). A restrição representada por essas áreas mostra-se de vital
importância para o município, uma vez que seu território urbanizado está em grande parte
localizado em zonas alagáveis. Assim, se garantidas as vegetações de topos de morro, e
contíguas aos cursos d’água, de forma a conter as erosões, mantém-se uma relevante parcela
de permeabilidade do solo no município, contribuindo para a drenagem das chuvas.
O município de Itajaí está atualizando o seu Plano Diretor e deverá manter a configuração das atuais
Zona Pesqueira Naval (ZPN) e Zona de Apoio Portuário (ZAP), preservando as diretrizes que abrigam
a atividade portuária. A atualização deve manter a diretriz de priorizar a atividade pesqueira e naval,
a fim de fomentar a permanência dessas atividades na região, que diversificam a economia do
município e diminuem a dependência unicamente da atividade portuária.
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7.3.1.5.

Plano Diretor do município de Navegantes

O Plano Diretor do município de Navegantes foi definido pela Lei Complementar nº
055, de 22 de junho de 2008, o qual é denominado de Código Urbanístico e define os
princípios, políticas, estratégias e instrumentos para o desenvolvimento municipal, a
preservação ambiental e o cumprimento da função social da cidade e da propriedade no
município, bem como estabelece as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo
(NAVEGANTES, 2008).
O Plano Diretor de Navegantes encontra-se em revisão e já está disponibilizado no
website da Prefeitura Municipal a minuta de anteprojeto de lei complementar. A minuta traz
seções de políticas voltadas especificamente ao desenvolvimento das áreas portuárias,
aeroportuárias e logísticas, que não estão detalhadas na legislação atual.
Nesse contexto, dentre os objetivos de desenvolvimento das atividades portuárias,
aeroportuárias e logísticas da minuta de anteprojeto de lei complementar, tem-se:
Art. 15. O Desenvolvimento das Atividades Portuárias, Aeroportuárias e Logísticas
tem como objetivos:
I - fortalecer a relação Cidade-Porto-Aeroporto nas ações de planejamento
estratégico e monitoramentos dos investimentos em infraestrutura;
II - estimular o investimento e a melhoria da infraestrutura para implantação de
atividades portuárias, retroportuárias, aeroportuárias e de apoio logístico, locais e
regionais; [...]
V - fortalecer e garantir a participação do Município nas decisões estratégicas
relacionadas a atividades portuárias, retroportuárias, aeroportuárias e de logística,
especialmente nos órgãos como INFRAERO e Autoridade Portuária do Complexo
Portuário do Itajaí;
VI - potencializar a implantação de infraestruturas voltadas as operações portuárias
de cruzeiros marítimos; [...]
VIII - identificar novas áreas de interesse portuário, retroportuário e de apoio
logístico, inclusive com a instalação de um portal logístico que contenha
estacionamentos para caminhões com a devida estrutura, adotando as medidas
necessárias ao desenvolvimento desse potencial;
IX - promover o planejamento e a ampliação do sistema logístico, fortalecendo o
Município, o Porto e o Aeroporto de Navegantes, contribuindo para o processo de
desenvolvimento local, regional e nacional;
X - promover o desenvolvimento de atividades econômicas características do
Município, buscando a participação da iniciativa privada nos investimentos
necessários, incluindo capacitação da mão de obra local e sua inserção no mercado
de trabalho;
XI - propor e articular formas para garantir a integração entre os municípios
portuários e as esferas de governo estadual e federal;
XII - criar incentivos ao investimento e integração do sistema portuário e
aeroportuário com o Município de forma a criar um processo de planejamento
integrado;
XIII - apoiar a criação de um Centro de Excelência Portuário em Navegantes para
ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas áreas portuária e marítima;
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XIV - promover programas de pesquisa científica, transferência de tecnologia e
intercâmbio de conhecimentos, voltados ao desenvolvimento do setor;
XV - estimular iniciativas de empresas ou atividades desenvolvidas por meio de micro
e pequenos empreendimentos;
XVI - empreender ações de coordenação e consolidação do “Projeto de Revitalização
da Orla do Rio Itajaí-Açu” integrando a “Avenida Portuária” ao projeto da “Avenida
Beira Rio”;
XVII - incentivar ações de valorização da cultura de cidade portuária; [...]
XXII - fomentar ações de proteção da população contra os impactos ambientais
causados por atividades portuárias poluentes, especialmente o transporte,
armazenamento e manuseio de produtos perigosos ou não, que podem trazer
grande desconforto, riscos ambientais e à saúde pública (NAVEGANTES, 2016a).

Observa-se, entre os objetivos e diretrizes da minuta, a busca por políticas e ações
que visem a qualificação direta e indireta da relação porto–cidade em Navegantes, já que são
citadas ações de fortalecimento de operações de cruzeiros marítimos, portal logístico,
estacionamentos específicos para caminhões, capacitação da mão de obra local, valorização da
cultura de cidade portuária.

7.3.1.6.

Uso do solo em Navegantes

A organização do uso do solo em Navegantes se ancora em diferentes elementos. Os
mais abrangentes em termos territoriais são as macrozonas, seguidas das zonas, e nelas estão
definidos os parâmetros de ocupação para o município. A Tabela 83 indica algumas das áreas
definidas no ordenamento físico e territorial do município.
Macrozona

Macrozona de Proteção Ambiental (MPA)

Macrozona Rural (MR)

Macrozona Urbana de Consolidação (MUC)
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Característica
“I - Áreas de preservação permanente e unidades de
conservação previstas ou existentes localizadas no
território de Navegantes;
II - Áreas caracterizadas como Zona de Preservação
Permanente, conforme o zoneamento costeiro estadual;
III - Áreas caracterizadas como Zonas de Uso Restrito,
conforme o zoneamento costeiro estadual;
IV - Áreas remanescentes significativas de ecossistemas
existentes;
V - Áreas importantes para preservação da paisagem
existente;
VI - Áreas relevantes para a preservação de mananciais de
abastecimento de água potável da cidade.”
“I - Áreas localizadas fora do perímetro urbano, com uso
predominante voltado às atividades relacionadas com a
agricultura, pecuária e silvicultura”
“I - Área localizada no perímetro urbano, com
características de centro econômico e político, dotada de
boas condições de infra-estrutura para a promoção do
adensamento populacional.”
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Macrozona

Macrozona Urbana de Qualificação (MUQ)

Macrozona Portuária (MP)
Macrozona do Aeroporto (MA)

Macrozona Urbana de Indústria e Serviços
(MUIS)

Zona Especial de Urbanização (ZEU)

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)

Característica
“(MUQ1) I - Área localizada no perímetro urbano, situada
em área de amortecimento entre a ocupação urbana e
áreas ambientalmente frágeis.
(MUQ2) I - Áreas do perímetro urbano com baixa
densidade e pouca infra-estrutura para adensamento
populacional.
(MUQ3) I - Área localizada no perímetro urbano, com
características consolidadas de ocupação urbana mais
densa, para fins de veraneio ou moradia fixa.
(MUQ4) I - Área localizada no perímetro urbano, com
características consolidadas de ocupação urbana
horizontal, porém com carência de infra-estrutura para
qualificação da ocupação.
(MUQ5) I - Área localizada no perímetro urbano, com
características consolidadas de ocupação urbana
horizontal, com ocorrência de ocupações habitacionais
irregulares e com carência de infra-estrutura.”
“[...] envolve a área onde se localiza o Porto de
Navegantes, a norte da área central;”
“[...] envolve a área onde se localiza o Aeroporto de
Navegantes e a região prevista para sua expansão.”
“(MUIS1) [...] contém a área denominada de Machados e
Volta Grande, com característica de grandes áreas de baixo
adensamento populacional e boas condições topográficas
para a instalação de indústrias de médio impacto e
relacionadas ao uso do rio.
(MUIS2) I - Áreas de baixa densidade, com características
rurais, e condições de receber investimentos para fins de
industrialização.”
“A ZEU - São Pedro compreende a região do Bairro São
Pedro, com características de paisagem urbana tradicional,
marcada pelas comunidades existentes, remanescentes do
começo da urbanização do município.
A ZEU - Gravatá compreende a região da orla do Gravatá e
áreas contíguas, qualificadas pela ocupação de veraneio e
turismo de sol e praia.
A ZEU - Orla do Itajaí compreende a região localizada à
beira do rio Itajaí, entre a área portuária e Machados.
A ZEU - Nova Centralidade compreende a região
intermediária entre os dois principais centros urbanos do
município, a área próxima ao aeroporto e o Gravatá, com
condições de receber adensamento populacional e
urbanização“
“ZEIS são porções do território destinadas,
prioritariamente, à regularização fundiária sustentável dos
assentamentos habitacionais de baixa renda e à produção
de Habitação de Interesse Social - HIS nas áreas vazias, não
utilizadas ou subutilizadas.”

Tabela 83 – Macrozonas de Navegantes
Fonte: Navegantes (2008)

O TUP Portonave está localizado em MP, que tem como objetivo:
I - Desenvolver as atividades portuárias, conforme as portarias, regulamentos e leis
que afetam esta atividade;
II - Permitir a ocorrência e o desenvolvimento das atividades pertinentes ao porto,
por meio de legislação e zoneamento próprio da atividade (NAVEGANTES, 2008).
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A MP tem outro trecho também localizado às
margens do Rio Itajaí-Açu, ao lado do antigo Terminal
de Balsas e próxima a uma área de estaleiros, onde
atualmente não se encontra nenhuma ocupação.

Segundo a proposta de
revisão do zoneamento, a
MUIS e a MPA localizada às
margens do Rio Itajaí-Açu,
devem se transformar em
Zona Portuária, Industrial e
Logística (ZPIL), permitindo
assim o uso portuário e de
apoio às atividades
portuárias (NAVEGANTES,
2016a).

Próximas ao TUP se localizam algumas Zonas
Especiais de Urbanização (ZEU), as quais possuem
parâmetros importantes em relação à paisagem e
preservação. Ao lado do terminal se localiza a ZEU –
Orla do Itajaí, que prevê em lei que sejam estimuladas
políticas de preservação da paisagem urbana e
incentivo ao uso turístico. Entretanto, a região se
caracteriza pelas instalações de pequenos estaleiros e
serviços náuticos (NAVEGANTES, 2008). Nesse sentido, a proposta de revisão de zoneamento
sugere uma alteração da área para Zona de Serviços Náuticos, mais adequada a sua vocação
(NAVEGANTES, 2016a).
Ainda próxima ao TUP Portonave, porém após a região central do município, está
definida a ZEU – São Pedro. Também voltada para o Rio Itajaí-Açu, a região foi ocupada no
início da urbanização de Navegantes e se caracteriza pela presença da comunidade de
pescadores como um importante elemento cultural, de forma que as políticas previstas para a
área estão alinhadas com a preservação do conjunto (NAVEGANTES, 2008). A proposta de
revisão do zoneamento busca manter essa diretriz definindo a área como Zona de
Desenvolvimento Especial (NAVEGANTES, 2016a). A Figura 132 ilustra o zoneamento urbano
atual do município. Mais informações, fontes utilizadas e demais dados cartográficos podem
ser verificados no Apêndice 14.

Figura 132 ‒ Zoneamento municipal do entorno portuário de Navegantes
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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No centro do município é delimitada a Macrozona do Aeroporto, onde se localiza o
Terminal Aeroportuário Vitor Konder. Essa zona tem como política principal o pleno
desenvolvimento das atividades aeroportuárias legisladas pelas portarias pertinentes, bem
como pelas demais leis particulares. É importante ressaltar que a localização do aeroporto
ocasiona a delimitação dos cones de aproximação que afetam as alturas permitidas nas
edificações do seu entorno (NAVEGANTES, 2008).
As Macrozonas Urbanas de Qualificação (MUQ) têm suas disposições dispersas pelo
município e a Macrozona Urbana de Consolidação (MUC) tem um de seus limites contíguos à
Macrozona Portuária (MP). A MUC é caracterizada por ser o centro econômico e político de
Navegantes, apresentando alto adensamento populacional (NAVEGANTES, 2008). Para o uso
industrial, são delimitadas as Macrozonas Urbanas de Indústria e Serviços (MUIS). As áreas
estão localizadas à montante do Rio Itajaí-Açu e possuem baixo. Também às margens do Rio,
está definida uma Macrozona de Proteção Ambiental (MPA) (NAVEGANTES, 2008).

7.3.1.7.

Mobilidade urbana em Itajaí e Navegantes

Em outubro de 2014 teve início um acordo para o desenvolvimento dos Planos de
Mobilidade Urbana dos municípios pertencentes a Associação dos Municípios da Região da Foz
do Rio Itajaí (AMFRI), na qual estão inseridos tanto Itajaí quanto Navegantes.
Os planos foram elaborados seguindo as diretrizes da Lei Federal 12.587/12, que
instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, contemplando metas, objetivos e um
conjunto de ações previstas para os próximos anos, considerando políticas públicas e
intervenções físicas para melhoria da mobilidade.
Dentro desse contexto estão elencadas, na Tabela 84, as ações estabelecidas no
Plano de Mobilidade Urbana dos dois municípios, no contexto do sistema viário do Complexo
Portuário e seu entorno.
Área

Pedestres

Sistema cicloviário

Objetivos

Ações

Para garantir uma maior segurança e
melhorar a infraestrutura para o
trânsito de pedestres, incentivando os
deslocamentos de curta distância a
serem realizados a pé e não através
de veículos motorizados, o Plano
prevê diversas ações, pautadas
principalmente no melhoramento e
implantação de calçadas adequadas à
acessibilidade, com sinalização
adequada e sistemas de informação
para orientação

“Ação 1: Prover acessibilidade em todas as calçadas
e passeios analisados no diagnóstico
Ação 2: Implementação de Zonas de Traffic Calm
Ação 3: Abertura de Caminhos Pedonais
Ação 4: Implementar Plano de Execução de
Calçadas
Ação 5: Tratamento de Travessias e Cruzamentos
Ação 6: Melhoria e Ampliação da Sinalização e
Informação para Pedestres
Ação 7: Programas de Educação e Valorização dos
Pedestres”

O Plano prevê o melhoramento da
malha cicloviária existente e o
aumento da mesma, promovendo o
transporte cicloviário como meio de
deslocamento economicamente
acessível e sustentável, constituindo
uma rede cicloviária de 160
quilômetros.

“Ação 1: Implementar a Primeira Fase da Rede
Cicloviária
Ação 2: Instalar 44 Paraciclos ou Locais para
Paradas de Bicicletas em Pontos de Ônibus e
Comércio
Ação 3: Implementar Sistema de Aluguel e
Compartilhamento de Bicicletas
Ação 4: Permitir a Conexão com o Sistema de
Transporte Coletivo
Ação 5: Implementar a Segunda Fase da Rede
Cicloviária
Ação 6: Desenvolver um Plano Diretor Cicloviário
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Área

Objetivos

Transporte coletivo

Um dos principais objetivos
relacionados com o transporte
coletivo é aumentar a sua participação
na matriz de transporte, melhorando
a mobilidade urbana.

Sistema viário

As ações do sistema viário
contemplam a execução de ações
identificadas nos subitens anteriores,
além de outras, conforme transcrito

Mercadorias

As ações propostas neste tópico têm
como objetivo principal reduzir os
impactos gerados pelo transporte de
mercadorias no meio urbano

Gestão

Por fim, a área de gestão compreende
ações de planejamento, administração
e manutenção do sistema
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Ações
Ação 7: Criar um conjunto de indicadores para
análise da estrutura cicloviária
Ação 8: Programas de incentivo, educação e
valorização dos deslocamentos de bicicleta
Ação 9: Implementar uma Rede Cicloviária
Intermunicipal”
“Ação 1: Readequar os itinerários do sistema de
transporte coletivo.
Ação 2: Estabelecer um sistema de informações
físico e digital.
Ação 3: Integrar o sistema de transporte público
coletivo com o sistema cicloviário.
Ação 4: Operar frota com elevados parâmetros de
conforto e qualidade.
Ação 5: Implantar sistema de bilhetagem eletrônica
com integração tarifária e temporal.
Ação 6: Garantir acessibilidade em todas as
paradas, pontos, terminais e equipamentos do
sistema de transporte coletivo.
Ação 7: Corredores de transporte coletivo.
Ação 8: Plano de Pontos e Paradas.
Ação 9: Implantar terminal de integração do
sistema de transporte coletivo urbano, regional e
intermunicipal.
Ação 10: Ferry Boat.
Ação 11: Desenvolver o Plano Municipal de
Transporte.
Ação 12: Regulamentar todos os modos de
transporte comercial.
Ação 13: Implementar a linha turística sazonal.”
“Ação 1: Executar as Aberturas Viárias.
Ação 2: Implementar Zonas de Traffic Calm nas
Áreas Identificadas.
Ação 3: Implementar a Nova Hierarquia Viária.
Ação 4: Melhoria e Ampliação da Sinalização Viária.
Ação 5: Aplicação do Manual de Seção de Vias.
Ação 6: Balsa.
Ação 7: Ponte entre Itajaí e Navegantes.
Ação 8: Túnel.”
“Ação 1: Implementar sistema de distribuição
regional de mercadorias.
Ação 2: Implantar zonas de restrição de circulação
para transporte comercial de mercadorias.
Ação 3: Implantar os eixos viários logísticos
estratégicos.”
“Ação 1: Organizar e estruturar a implantação do
Plano de Mobilidade Urbana através de marcos
legais, regulatórios e políticas conjuntas ao Plano
Diretor Municipal.
Ação 2: Elaborar planos e projetos específicos que
executem as ações elencadas no Plano de
Mobilidade Urbana.
Ação 3: Captar recursos financeiros para execução
das propostas, através da criação de políticas
sustentáveis dentro do próprio sistema de
mobilidade, em conjunto com instrumentos
urbanísticos previstos em Plano Diretor e
financiamentos externos.
Ação 4: Definir contratos e parcerias necessárias ao
funcionamento do sistema.
Ação 5: Elaborar um Plano Diretor de infraestrutura
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Área

Objetivos

Ações
e equipamentos acessíveis, visando a adequação de
toda a infraestrutura pública de mobilidade.
Ação 6: Promover a melhoria contínua dos serviços,
equipamentos e instalações relacionadas à
mobilidade.
Ação 7: Atualizar anualmente a análise sobre as
estruturas de mobilidade existentes
Ação 8: Padronização dos Equipamentos do Sistema
de Mobilidade Urbana.”

Tabela 84 – Ações dos Plano de Mobilidade Urbana de Itajaí e Navegantes
Fonte: AMFRI-ITAJAÍ (2016a), AMFRI-NAVEGANTES (2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.3.2. ANÁLISE DOS ENTORNOS
As características específicas das regiões no entorno das instalações portuárias, assim
como os impactos decorrentes da interação entre as atividades portuárias e da cidade, serão
analisadas nesta subseção, que se divide em: (i) Entorno do Porto Público - Itajaí; (ii) Entorno
dos TUPs - Itajaí; e (iii) Entorno do TUP Portonave – Navegantes.

7.3.2.1.

Entorno do Porto Público – Itajaí

O Porto Público de Itajaí se localiza na Macrozona Urbana (MZU), Zona de Apoio
Portuário, na subdivisão Zona Pesqueira Naval (ZPN).
O entorno do Porto pode ser entendido como o trecho entre o Porto Público e a Rod.
BR-101, espaço que abriga um conjunto de TUPs, estaleiros, terminais pesqueiros, além de
estruturas retroportuárias de armazenagem de cargas secas e congeladas, pátios de
atendimento ao segmento contêineres e prestadores de serviços e de apoio às operações
ligados à atividade portuária.
Trata-se de trecho altamente urbanizado, com área comercial bem desenvolvida.
Conta com inúmeros prédios públicos e privados de diversas funções sociais, como escolas,
hospitais, igrejas, clínicas, terminais rodoviário e hidroviário de transporte urbano, prédios de
administração pública, entre outros. A Figura 133 demonstra o entorno do Porto de Itajaí.

Figura 133 – Vista do entorno do Porto de Itajaí
Fonte: Imagem obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As diversas estruturas alfandegadas que compõem o Porto Público encontram-se em
área central, urbanizada e com diversas funções comerciais e de serviços, caracterizada por
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forte adensamento populacional, com alta concentração de equipamentos, inclusive turísticos,
havendo uma circulação significativa de veículos e pedestres. A Figura 134 demonstra a
proximidade dessa região urbanizada com a área do porto de Itajaí.

Figura 134 – Área do Porto de Itajaí e bairros centrais próximos
Fonte: Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conforme pode ser observado no mapeamento, o Porto está localizado no Centro de Itajaí, logo, em
uma região bastante movimentada. De acordo com a Prefeitura Municipal, um dos principais
conflitos com a cidade está relacionado ao acesso rodoviário ao Porto, já que há problemas quanto
à trafegabilidade de vias estruturais para a cidade. A Rua Reinaldo Schmithausen é um exemplo,
pois possui alto volume de veículos pesados e leves, ciclistas e pedestres, além de diversos
cruzamentos e polos geradores de tráfego, como colégios, comércios e serviços. Além disso, a via é
responsável por receber o fluxo regional proveniente da SC-412, da BR-470 e da BR-101.

Pode-se observar, na Figura 134, que as principais vias de acesso ao Porto
atravessam a cidade por áreas urbanas bastante movimentadas, com diversas interseções,
forte influência do tráfego urbano e consequente baixa velocidade dos caminhões com origem
ou destino ao Porto, impactando as operações portuárias, bem como o cotidiano do município.
No entorno do Porto Público há algumas particularidades que são melhor descritas
nos subitens que seguem, como o Parque Natural do Atalaia e o Aeroporto de Navegantes.
Além disso, são descritas também as ações que vêm sendo tomadas como forma de minimizar
os impactos das atividades portuárias no município, relacionados basicamente com o conflito
nas vias urbanas.
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Parque Natural Municipal da Atalaia
O Parque Natural Municipal do Atalaia está classificado como uma Área Prioritária
para Conservação (APC) e localiza-se na Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA1), circundado
pelas Zonas Urbanas 1 e 2 (ZR1 e ZR2) e pela Zona Residencial 2 (ZR2). O Parque Natural
Municipal do Atalaia está indicado na Figura 135.

Figura 135 – Parque Natural Municipal do Atalaia e APA Saco da Fazenda
Fonte: Google Earth (2017) e imagem obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Parque foi criado através do Decreto nº 8107, de 25 de janeiro de 2007 e é gerido
pela Prefeitura Municipal de Itajaí por meio da Fundação do Meio Ambiente. Localizado
aproximadamente a 2 km do Centro de Itajaí, no Bairro Fazenda, o parque possui cerca de 19
hectares, e seu acesso se dá através da Rodovia Osvaldo Reis, que liga Balneário Camboriú à
Itajaí (FAMAI, 2017).
O entorno do Complexo Portuário de Itajaí possui, ainda, outras três áreas de APCs,
sendo elas: a Plataforma extrema sul-fluminense e paulista, o Vale do Rio Camburiú e a Praia
de Navegantes. A seção 6.1.3 traz mais informações e indica a abrangência dessas áreas.

Entornos do Porto Público – Expansão Territorial
Há um projeto para expansão territorial do Porto Público, no qual está prevista
ocupação interna ao perímetro da atual Zona de Apoio Portuário (ZAP) e extrapolando os
limites da atual ZPN. A delimitação dessa área pode ser observada no Decreto Municipal nº
11.025, de 4 de agosto 2017, onde são definidas áreas de relevante interesse público para o
Porto de Itajaí (INFORMATIVO DOS PORTOS, 2017).
Fazem parte do decreto os imóveis delimitados por poligonal composta pela avenida
Cel. Eugênio Müller, Avenida Marcos Konder, Rua Silva, Rua Tijucas, Rua Olegário de Souza
Júnior e seu prolongamento, Avenida Irineu Bornhausen, Rua Max e Rua Blumenau, conforme
mostra a Figura 136.
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Figura 136 – Áreas de expansão e do Porto de Itajaí
Fonte: Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.3.2.2.

Entorno dos TUPs - Itajaí

Ao longo do Rio Itajaí-Açu, a montante do Porto Público, e no lado da margem de
Itajaí, localizam-se os TUPs do Complexo Portuário (com exceção do TUP Portonave), cujo
entorno portuário é apresentado na Figura 137.

Figura 137 – Terminais portuários privados no entorno do Porto de Itajaí
Fonte: Porto de Itajaí (2014). Elaboração> LabTrans/UFSC (2017)
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Entorno do TUP Braskarne
Justaposto ao Porto Público, o TUP Braskarne se localiza na Macrozona Urbana
(MZU), Zona de Apoio Portuário, na subdivisão Zona Pesqueira Naval (ZPN). O acesso
rodoviário ao terminal, a partir da BR-101, se dá pelos mesmos acessos oferecidos ao Porto
Público, até encontrar a Rua Irineu Bornhausen e desta via, até encontrar a Rua Blumenau,
onde está localizado o TUP Braskarne. A Figura 138 demonstra a localização do TUP Braskarne.

Figura 138 – Entorno do TUP Braskarne
Fonte: Google Maps (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A exemplo do Porto Público, o entorno do TUP Braskarne é de área central, fortemente
urbanizada, apresentando funções comerciais e de serviços, com circulação significativa de
transporte coletivo, veículos leves, ciclistas e pedestres, e não raras são as vezes em que ocorrem
conflitos entre esse tráfego urbano e os caminhões que aguardam na fila para ingressar no terminal.
Dentro desse contexto, o TUP Braskarne se apresenta como indício da necessidade
de ampliação da Zona de Apoio Portuário (ZAP). Além disso, se beneficiará do projeto da via
Expressa Portuária, visto o ordenamento que esta oferecerá ao tráfego em direção ao terminal
e ao Porto Público.
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Entorno do Terminal Barra do Rio
O Terminal Barra do Rio está localizado na Macrozona Urbana, Zona de Apoio
Portuário, na subdivisão da Zona Pesqueira Naval (ZPN), adequada a atividade portuária. O
terminal possui área contígua prevista para a sua expansão, bem como área prevista para
triagem e estacionamento de caminhões. No seu entorno está a comunidade de Imaruí, que é
caracterizada por abrigar uma população de baixa renda e muitas casas em áreas de invasão.
Ainda no entorno do Terminal Barra do Rio, destaca-se um conjunto de indústrias de
beneficiamento de pescados, como a FEMEPE, JS Pesqueira e Cooperativa de pesca Nipo
Brasileira, além do Terminal da Petrobrás, bem como o terminal da balsa que faz a travessia
entre Itajaí e Navegantes.
A Figura 139 demonstra a localização do TUP Barra do Rio e seu entorno.

Figura 139 – Entorno do Terminal Barra do Rio
Fonte: Google Maps (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

266

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

Entorno do TUP Trocadeiro
O TUP Trocadeiro está localizado na confluência entre os Rios Itajaí-Mirim e ItajaíAçu, área coberta pela Macrozona Urbana, Zona de Apoio Portuário, na subdivisão da Zona
Pesqueira Naval (ZPN), adequada a atividade portuária.
Localizado no Bairro Cordeiros, vizinho dos bairros São João Espinheiros, São Vicente
e Imaruí, o TUP Trocadeiro é atendido pela Rua Reinaldo Schmithausen, principal eixo de
ligação entre o Porto Público e a Rod. BR-101. Trata-se de região urbanizada, com diversos
equipamentos com funções comerciais e de serviços e forte adensamento populacional.
Por estar próximo a Rod.BR-101, importante via de ligação com o Porto Público e
com outros terminais (pesqueiros, portuários e de apoio à atividade portuária), ocorre no TUP
forte circulação de caminhões, gerando conflitos com o transporte coletivo, com veículos
leves, ciclistas e pedestres.
No entorno do terminal há, ainda, um conjunto de indústrias de beneficiamento de
pescados (FEMEPE, JS Pesqueira, Cooperativa de pesca Nipo Brasileira e Gomes da Costa), o
Terminal da Petrobrás, o terminal da balsa que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes, o
Parque Náutico Odílio Garcia e os estaleiros Oceana e Navship (em Navegantes). A Figura 140
ilustra as áreas citadas.

Figura 140 – Entorno do TUP Trocadeiro
Fonte: Google Maps (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Entorno do TUP Poly Terminais
O TUP Poly Terminais está inserido na Macrozona Urbana, Zona Urbana 4, na
subdivisão da Zona Pesqueira Naval (ZPN), adequada a atividade portuária. Localizado no
Bairro Murta, próximo aos bairros Salseiros e Cordeiros, encontra-se em uma área urbana de
significativa densidade populacional. Além disso, conta com diversos terminais pesqueiros e
portuários, o que ocasiona forte circulação de caminhões, gerando conflitos com o transporte
coletivo, veículos leves, ciclistas e pedestres.
O TUP Poly Terminais está adquirindo área justaposta ao terminal, que servirão de
apoio operacional e para estacionamento de caminhões, reduzindo os conflitos do tráfego
local com caminhões em fila de espera e permitindo maior comodidade e segurança ao
disciplinar o cotidiano de suas operações.
O principal acesso ao terminal se dá a partir da Rua Reinaldo Schmithausen, até
encontrar a rotatória que liga a Avenida Teporti e dessa avenida até encontrar a Avenida
Nereu Ramos e Rua José Luiz Marcelino, esquina com a Rua Teodoro Linos Regis, onde está
localizado o gate de acesso ao terminal.
No entorno do terminal, nas margens do Rio Itajaí-Açu, um conjunto de indústrias de
beneficiamento de pescados, estaleiros, o terminal da Petrobras e o terminal de balsa, somado
ao TUP Teporti, oferecem intenso movimento de embarcações de pequeno e médio porte. A
Figura 141 indica as áreas citadas.

Figura 141 – Entorno do TUP Poly Terminais
Fonte: Google Maps (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Entorno do TUP Teporti
O TUP Teporti está localizado na Macrozona Urbana, Zona Urbana 4, na subdivisão
da Zona Pesqueira Naval (ZPN), adequada a atividade portuária. O Bairro Salseiros,
notadamente onde está localizado o terminal, possui baixa densidade populacional, sendo que
a região possui diversos terminais pesqueiros, portuários e é circundado pela Zona de Serviços
Industriais (ZSI) e Zona Industrial Predominante (ZIP).
O TUP está inserido no Condomínio Industrial Teporti, com acesso por via privada
exclusiva e pátio próprio com capacidade para o estacionamento de 300 caminhões. Essa
infraestrutura elimina o impacto direto na via pública, inexistindo formação de filas de
caminhões para acesso ao terminal. Conta também com sistema de agendamento, controle de
acesso, gates reversíveis e sistema de pesagem interligado, possibilitando rapidez no ingresso
dos caminhões ao terminal.
O TUP está adquirindo área justaposta ao terminal e possui em seu entorno uma vila
operária denominada Vila Votorantim, cuja existência se deu em decorrência da implantação
da Fábrica de Cimentos Votorantim na região.
O projeto da Via Expressa Portuária será mais um facilitador de acesso rodoviário ao TUP,
embora as condições de acesso atual sejam bastante eficientes. A Figura 142 ilustra as áreas citadas.

Figura 142 – Entorno do TUP Teporti
Fonte: Google Maps (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Entorno do Terminal Aeroportuário Victor Konder
Embora localizado no município de Navegantes, o Terminal Aeroportuário Victor
Konder tem seu cone de aproximação disciplinado pela Portaria nº 957/GC3/DECEA de 2015,
projetado também sobre o município de Itajaí. Essa portaria impõe limitação à altura máxima
das edificações localizadas nas áreas cobertas pelo cone, nas regiões compreendidas pelas
zonas Urbanas ZU2 e ZU3.
A altura máxima estabelecida pela portaria é de aproximadamente 45 m, enquanto a
altura máxima prevista no zoneamento do Plano Diretor de Itajaí para essas áreas é de até
105 m, indicando uma incompatibilidade na legislação do município em relação à padronização
nacional. A publicação do Plano Diretor do município, contudo, se deu anteriormente à
publicação da portaria do DECEA. (NAVEGANTES, 2016b).
A Figura 143 mostra a projeção do cone de aproximação sobre as áreas dos
municípios de Itajaí e Navegantes.

Figura 143 – Cone de Aproximação do Terminal Aeroportuário Victor Konder em Navegantes
Fonte: PDM de Navegantes (2007)

7.3.2.3.

Entorno do TUP Portonave – Navegantes

O TUP Portonave, se localiza na Macrozona Portuária de Navegantes, em área
caracterizada como Macrozona Urbana de Consolidação, onde se concentra, de forma
predominante, a atividade comercial, econômica e política do município e se caracteriza por forte
adensamento populacional. Justaposta ao TUP Portonave, encontra-se uma Zona Especial de
Urbanização (ZUE), no Bairro São Domingos, onde há uma grande atividade de pequenos estaleiros
e estruturas de manutenção de embarcações. Na proposta de atualização do Plano Diretor, em
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andamento, a zona tem alteração prevista para Zona de Serviços Náuticos, condizente com a
utilização atual. A Figura 144 indica a localização do TUP Portonave e seu entorno.

Figura 144 – Entorno do TUP Portonave
Fonte: Google Maps (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Comunidade de São Pedro localiza-se ao sul da orla de Navegantes, na foz do Rio
Itajaí-Açu, e sua ocupação data do início da urbanização da região. A comunidade abriga
pescadores que representam um importante elemento cultural do local, contando também
com políticas públicas que promovem a preservação do conjunto.
A atividade pesqueira foi a mais importante para a economia de Navegantes até a
implantação do TUP Portonave, e a preservação da paisagem e da população de pescadores ali
existente, constante do Plano Diretor Municipal, demonstra a consideração da proteção
daquela comunidade de pescadores.
De acordo com o levantamento em campo, verificou-se que foram demolidos os
molhes existentes na região da Colônia de São Pedro, onde também havia ranchos de
pescadores. Esses ranchos eram utilizados armazenagem de materiais e equipamentos de
pesca, como redes e guinchos. Estes foram reconstruídos num terreno da União do outro lado
da rua, entretanto, os representantes relataram a importância da proximidade dessas
estruturas com as embarcações para a atividade dos pescadores. A demolição dos molhes faz
parte das obras de ampliação da bacia de evolução, o que provocou aumento na ondulação do
canal, dificultando a permanência das embarcações de pesca no local. Assim, está sendo
estudado um novo local para permanência dos barcos e reconstrução dos ranchos,
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provavelmente mais a oeste, onde está sendo proposta a construção de um muro de
contenção, dragagem do local e a reconstrução das estruturas.
Ainda no entorno do TUP Portonave, observa-se uma área que se estende por parte
da orla do Rio Itajaí-Açu, no Bairro Machados, à delimitação de Macrozona de Proteção
Ambiental (MPA) e na foz do Rio Itajaí Açu, na praia de Gravatá, à Zona de Preservação
Permanente (ZPP). Figura 145 indica a localização do TUP Portonave.

Figura 145 – Localização do TUP Portonave
Fonte: Google Maps (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo a Prefeitura de Navegantes, com a implantação da Portonave, o
crescimento demográfico do município foi significativo e a sua ocupação desordenada,
impactando principalmente os arredores do aeroporto que foram agravadas pela atual crise do
setor de construção naval e de pesca industrial na região. São exemplos dessas áreas de
ocupação irregular, a porção localizada no bairro São Paulo, ao leste da Rua Francisco de Paula
Seara, e a área localizada ao norte do Aeroporto, no bairro Meia Praia.
A primeira área possui parte do seu território atualmente localizada na Macrozona
do Aeroporto Internacional de Navegantes Ministro Victor Konder, prevendo atividades afins
ao uso daquele equipamento aeroportuário, bem como possíveis expansões. A localização do
aeroporto, por sua vez, também limita a altura das construções que se sobrepõem ao seu Cone
de Aproximação, condição essa que se estende ao município vizinho, Itajaí.
A atividade aeroportuária no município possui projeto de expansão, com base em
convênio firmado entre a Prefeitura de Navegantes e a Infraero, incluindo a criação de uma
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nova pista e a ampliação do terminal de passageiros. Outro foco é o programa de
indenizações, que abrange uma área de um milhão de metros quadrados, onde será
construído um Centro Logístico Integrado (SPAUTZ, 2017).
No acesso ao TUP Navegantes, na Rod. BR-470, a ausência de estruturas de triagem e
estacionamento para caminhões impacta as comunidades localizadas próximo a esse acesso. O
maior conflito viário ocorre no Km 02, fruto da existência do trevo de acesso à Avenida
Honório Bortolatto, via com pista simples e sem acostamento, onde está localizada a empresa
Liar do Brasil Ltda., que opera com armazéns e pátio para contêineres.
O município também sofre os efeitos dos congestionamentos na BR-101, visto que o
tráfego de âmbito regional passa a utilizar o ferryboat entre Itajaí e Navegantes, ocasionando
filas e impactando a mobilidade urbana da região central do município.
Ainda no entorno do TUP Portonave, destaca-se o Parque Natural Municipal de
Navegantes, localizado na Macrozona de Proteção Ambiental, no bairro das Pedreiras. O
parque foi criado através da Lei Municipal nº 117, de 13 de outubro de 2011, como
condicionante para a implantação do TUP Portonave, sem, contudo, haver avanços relativos à
implantação de estrutura física de apoio que permita a sua plena fiscalização e utilização. A
Figura 146 ilustra as áreas citadas.

Figura 146 – Localização do Parque Natural Municipal de Navegantes
Fonte: Google Maps (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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7.3.3. COMUNIDADES TRADICIONAIS
As comunidades tradicionais caracterizam-se por povoamentos que possuem uma
forma própria de ocupação do solo e organização social. O reconhecimento dessas
comunidades está atrelado ao manejo dos recursos naturais locais, utilizando-se de
conhecimentos transmitidos pela tradição, e ao histórico da sua permanência no local (BRASIL,
2007; 2014d).
Tendo em vista o fortalecimento das comunidades tradicionais, o Decreto nº
6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). A PNPCT determina à
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais
(CNPCT) a tarefa de assegurar os direitos políticos
Durante as visitas em campo
sobre o território e aqueles relacionados às
foi observada a Comunidade
peculiaridades sociais, ambientais, econômicas e
Ribeirinha de São Pedro,
culturais das populações tradicionais.
localizada no bairro de
De acordo com dados da Funai (2017?), com o
mesmo nome, próxima ao
Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI)
TUP Portonave.
do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014c), e do site Terras
Indígenas do Brasil (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017), não há nenhuma comunidade indígena
vivendo em Itajaí, Navegantes ou próximo ao Complexo Portuário.
Dessa forma, foram levantadas informações sobre a localização de comunidades
quilombolas e de pescadores, e de como as atividades portuárias as impactam, através de
dados de instituições consagradas, estudos de viabilidade e de impactos ambientais de
terminais do Complexo Portuário e do próprio levantamento realizado em campo.

7.3.3.1.

Comunidades quilombolas

De acordo com informações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA, 2017), há 13 comunidades quilombolas com titulação de terras em Santa Catarina.
Destas, apenas uma fica próxima ao município de Itajaí, a Comunidade Morro do Boi. Em
virtude da distância entre o Porto e Comunidade, que localiza-se no bairro de Nova Esperança
em Balneário Camboriú, não são identificados impactos provenientes das operações portuárias
sobre os quilombolas.
A Comunidade Quilombola Morro do Boi possui certificação de Comunidade
Quilombola Remanescente (CQR) fornecida pela Fundação Cultural Palmares (FUNDAÇÃO
CULTURAL PALMARES, 2017) e também é reconhecida legalmente pelo Incra (INCRA, 2017).
Composta por cerca de 76 pessoas que habitam 22 residências, a comunidade fica próxima à
Rod. BR-101 (BUTI, 2013), conforme observado na Figura 147.
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Figura 147– Localização da comunidade quilombola Morro do Boi
Fonte: IBGE (2013) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.3.3.2.

Comunidades de pescadores

Embora a pesca seja um setor econômico muito importante no município de Itajaí,
ela é composta, em sua maior parte, de pesca industrial. De acordo com os dados do
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), há apenas 50 pescadores artesanais registrados em
Itajaí e 144 em Navegantes (Silveira, 2017). Sobre a relação com a atividade pesqueira, a pesca
artesanal possui pouca participação no município, mas há relatos dos pescadores existentes
em relação à dificuldade para a prática de suas atividades em decorrência das obras do acesso
aquaviário ao Complexo Portuário.
A Comunidade de São Pedro é apresentada na Figura 148.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

275

PLANO MESTRE

Figura 148 – Localização do bairro São Pedro, Navegantes
Fonte: IBGE (2013) e Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

7.4. ASPECTOS DA DINÂMICA DA REGIÃO
Neste item serão apresentadas, de forma breve, algumas informações importantes
sobre os aspectos da dinâmica da região de Itajaí e Navegantes, sendo elas: enchentes do Rio
Itajaí-Açu; impactos sobre a mobilidade urbana em função da dinâmica dos terminais
retroportuários e expectativa de movimentação de granéis sólidos.

7.4.1. ENCHENTES DO RIO ITAJAÍ-AÇU
O município de Itajaí e toda a região sofrem constantemente com enchentes no Rio
Itajaí-Açu, que geram muitos transtornos, perdas econômicas, financeiras e, eventualmente, de
vidas humanas. O Complexo Portuário, inserido nesse contexto, sofre da mesma forma, muitas
vezes paralisando suas atividades e sofrendo com perda de estruturas, como ocorreu em 2008.
De acordo com a Autoridade Portuária, a enchente ocorrida em 2008 afetou a
operação de três berços do Porto Público durante todo o ano de 2009, estando em operação
nesse período apenas o berço 4. Esse fato culminou com a diminuição considerável na
movimentação de produtos, bem como na perda de linhas comerciais. A Figura 149 mostra a
enchente ocorrida no ano em questão.
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Figura 149 – Fotos da Enchente de 2008 em Itajaí e região
Fonte: Porto de Itajaí ([201-]a)

De acordo com a Prefeitura Municipal de Itajaí, existem 3 vetores de enchentes:
chuva, rio e a maré. Medidas como dragagens dos rios e canais facilitam muito o escoamento,
diminuindo o risco de alagamentos nas cidades. O aprofundamento do canal realizado após a
enchente de 2008 auxiliou no escoamento de águas na enchente ocorrida em 2011, por
exemplo, onde o volume de chuvas foi superior ao observado em 2008. No entanto, os
estragos foram menores na última ocorrência, conforme ilustram os levantamentos
elaborados pela Defesa Civil de Itajaí na Figura 150 e na Figura 151.
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Figura 150 – Inundações em Itajaí no ano de 2008
Fonte: Defesa Civil de Itajaí (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 151 – Inundações em Itajaí no ano de 2011
Fonte: Defesa Civil de Itajaí (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda segundo informações repassadas pela Prefeitura de Itajaí, após a enchente de 2009
foi feito um estudo voltado à construção de diques, o que se mostrou inviável devido às atividades
pesqueiras. Optou-se então por controlar o volume de água com as barragens de Taió e Ituporanga.
Desta forma, ações que visam amenizar os danos causados pelas enchentes são de
interesse tanto do Complexo Portuário quanto das instituições governamentais e privadas.

7.4.2. IMPACTO SOBRE A MOBILIDADE URBANA EM FUNÇÃO DA
DINÂMICA DOS TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS
O Porto de Itajaí está localizado em meio ao contexto urbano. A pequena dimensão
da área portuária, frente a sua elevada movimentação de cargas, exige uma rede de apoio
logístico, formada por terminais retroportuários, Estações Aduaneiras de Interior (EADI),
armazéns gerais, pátios, empresas de apoio logístico e outras prestadoras de serviços que
venham a garantir eficiência das condições operacionais.
Neste contexto, a rede de estruturas de apoio logístico se dissemina por diversos
bairros do município de Itajaí, ao longo das principais vias de acesso ao Complexo Portuário,
bem como ao longo da BR 101 e da SC 486, de acesso à cidade de Brusque.
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Outros exemplos de conflitos identificados são estacionamentos irregulares e a
interferência do fluxo de caminhões de autônomos que fazem o transporte dos contêineres
vazios no Porto. De acordo com a Prefeitura, eles são conhecidos como “butuqueiros” e
trabalham de acordo com a demanda. Em sua maioria, estacionam o caminhão em frente a
suas casas, gerando um fator de risco para acidentes em bairros como Cordeiros e Espinheiros,
que de modo geral possuem ruas estreitas. O CODETRAN fiscaliza essas ocorrências, no
entanto, as placas proibitivas são constantemente depredadas, dificultando a fiscalização e a
aplicação de multas. Os novos loteamentos não possuem essas placas de proibição.
No mesmo contexto, diversos caminhões estacionam de forma irregular ao longo da
BR-470, bem como ao longo da Rua Onório Botolato, haja vista a presença de depots (depósito
de contêineres vazios) que operam ao longo dessas vias. Existem também caminhões que
estacionam ao longo da Via Portuária, o que prejudica a trafegabilidade. Contudo, como não
há legislação proibitiva para essa Via, a prática não é vista como irregular.
Essa dinâmica, atrelada ao aumento constante da frota do município, afeta de forma
significativa a mobilidade urbana, aumentando ainda a geração de conflitos e a ocorrência de
acidentes. Os dois principais acessos ao Porto de Itajaí e aos terminais privados se dão pela
Avenida Dr. Reinado Schmithausen e pela Avenida Adolfo Konder, que cortam os bairros mais
populosos do município, com significativo número de estabelecimentos comerciais, escolas e
outros polos geradores de viagens, e onde se estabelece um elevado número de travessia de
pedestres e ciclistas. A Figura 152 ilustra a região.

Figura 152 – Vias de Acesso ao Porto de Itajaí
Fonte: Google Earth. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ambos os acessos contam com diversos semáforos, faixas de pedestres e interseções não
semaforizadas, que operam com o emprego de ilhas e rotatórias, para o melhor ordenamento do
fluxo de veículos. Todavia, por conta do elevado volume do tráfego local, é frequente a formação
de filas nessas interseções durante os horários de pico da manhã e da tarde.
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7.4.3. EXPECTATIVAS DE MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS SÓLIDOS
Conforme apresentado no capítulo 2, houve uma queda de aproximadamente 52%
na movimentação de cargas do Porto de Itajaí no período de 2012 a 2016. Alguns motivos
podem explicar esse decréscimo, como os desastres meteorológicos ocorridos na região nos
anos de 2008 e 2011, o aumento da concorrência na região de influência, como a construção
dos TUPs Portonave e Itapoá, e a crise econômica que atingiu o país nos últimos anos.
Essa queda de movimentação afetou de forma significativa a economia do município,
com reflexos na capacidade de investimentos da Autoridade Portuária, fazendo com que o
Porto Público e os TUPs estudem alternativas para alavancar novamente as movimentações.
Uma das alternativas que vêm sendo consideradas é a operação de granéis sólidos, que não
são movimentados no Porto, como soja, milho e fertilizantes.
Essa nova operação pode gerar novos conflitos na relação porto–cidade, tendo em
vista que a operação de granéis sólidos traz problemas até então inexistentes no contexto do
município, como a queda e grãos e a consequente atração de vetores de doenças, já que
ocorrem perdas no transporte que acabam por se acumular nas vias. Além disso, as operações
emitem material particulado, que pode comprometer a qualidade do ar e prejudicar a saúde
das pessoas que moram no entorno do Complexo Portuário.
Este tema foi tratado em audiência pública no mês de março de 2017 e sofreu reação
negativa da comunidade, que além dos pontos elencados no parágrafo anterior, argumentou
que esta nova configuração pode limitar a movimentação de contêiner, uma vez que o
segmento granel ocuparia o cais comercial do Porto Público.
No entanto, sabe-se a importância da movimentação de grandes volumes de carga
para o desenvolvimento econômico e social do município, assim como sabe-se que a adoção
de práticas corretas de operação e de gerenciamento e prevenção de acidentes minimizam os
impactos oriundos da operação portuária.
Sendo assim, em caso de o Complexo de Itajaí iniciar a movimentação de granéis, tanto o
Porto Público quanto os terminais privados deverão se adequar às normativas para movimentação
desse tipo de produto, a exemplo do que ocorre em diversos outros portos do país.

7.5. INICIATIVAS PARA HARMONIZAÇÃO DA RELAÇÃO PORTO–
CIDADE
Com o intuito de atenuar os impactos causados pela atividade portuária,
minimizando, assim, os conflitos entre Porto e município, são realizadas políticas, programas,
ações e projetos em prol da população e do meio ambiente nas localidades em que os
complexos estão inseridos. A seguir estão listadas e descritas as iniciativas disponibilizadas
pela Superintendência do Porto de Itajaí (SPI) e pelo TUP Portonave. Os TUPs Braskarne,
Trocadeiro, Poly Terminais, Teporti e o Terminal Barra do Rio, não disponibilizaram suas
iniciativas socioambientais.
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7.5.1. PORTO PÚBLICO
Cidadania
O Programa de Educação Ambiental “Iniciativa Verde”, realizado em conjunto com o
Operador Portuário APM Terminals, tem por objetivo informar e sensibilizar os funcionários,
colaboradores, trabalhadores portuários avulsos, usuários do Porto e a comunidade de Itajaí,
quanto à importância de sua participação na conservação e preservação do meio ambiente. O
Programa abrange os projetos “Escola no Porto” e “Juntos pelo Rio” e estão descritos
detalhadamente na seção 6.1.2.2 Programas de Gerenciamento (PORTO DE ITAJAÍ, 2012b).
O “Programa de Comunicação Social” estabelece um canal contínuo de comunicação
entre o porto e a sociedade, objetivando apresentar os trabalhos ambientais realizados, a
exemplo dos procedimentos adotados nos serviços de dragagem de manutenção do canal de
navegação e da bacia de evolução do Porto de Itajaí, objetivando a melhor compreensão com
relação às ações desenvolvidas. Esse programa também está sendo detalhado na seção 6.1.2.2
Programas de Gerenciamento (PORTO DE ITAJAÍ, 2012b).
Outra ação se refere ao “Programa de Monitoramento Pesca Artesanal”, que visa
atender às condicionantes específicas da LAO 714/2014 do Porto de Itajaí, em que são gerados
registros mensais de informações da pesca artesanal do município por meio de coleta de
informações na forma de entrevistas. Estas entrevistas contemplam questões sobre (i) os dias
da semana efetivamente utilizados para a pesca; (ii) local dos pesqueiros; (iii) detalhes da
operação de pesca (iv) espécie (s)-alvo e fauna acompanhante; e, (v) dados sobre
comercialização. O programa é executado pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e
encaminhado semestralmente à Fatma (PORTO DE ITAJAÍ, 2015).
Os conflitos decorrentes do tráfego urbano foram abordados no “Programa Trânsito
Amigo”, realizado em uma ação conjunta entre a Superintendência do Porto de Itajaí, a
Prefeitura Municipal de Itajaí e o Terminal de Contêineres do Vale do Itajaí (TECONVI). Nesse
Programa, coube à Prefeitura a execução das ações, enquanto o Porto e o TECONVI foram
incumbidos do repasse dos recursos financeiros, conforme a demanda e devidamente ajustado
entre as partes (Porto de Itajaí, 2015).
O Programa visou mitigar, nos bairros da cidade de Itajaí, os impactos gerados pela
atividade dos terminais retroportuários, permitindo, assim, o aumento da qualidade do
transporte de cargas conteinerizadas no município e melhorando a qualidade da malha viária
das principais vias de acesso ao Porto, em função da implantação de vias preferenciais de
cargas, além de facilitar e organizar a localização dos novos terminais e armazéns logísticos e
retroportuários. As principais ações desse programa foram:
» Entre os anos de 2003 e 2004 o Porto de Itajaí repassou cerca de R$ 2.400.000,00, que
foram investidos pela Prefeitura em reparos, reasfaltamento, sinalização horizontal e
vertical da cidade.
» No ano de 2008, foram repassados recursos financeiros na ordem de R$ 400.000,00 para
melhorar a malha viária das principais vias de acesso ao Porto, através de terraplanagem,
drenagem pluvial com implantação de novas adutoras, alargamento e sobrecarga das vias.
» No ano de 2011, foi realizada uma readequação do Sistema Viário próximo ao Gate 01 do
Porto de Itajaí, incluindo modificações de faixa e retirada de ilhas próximas ao número
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622, da Av. Cel. José Eugênio Muller, no centro. As obras englobaram a remoção dos
canteiros, alargamento da via, pavimentação de mais uma pista de acesso ao Porto e
colocação de guard rail, do entroncamento das ruas Irineu Bornhausen (conhecida por
Caninana) e Blumenau, até o acesso ao Porto. O valor final das obras de melhorias foi de
R$ 252.559,04.

Saúde
Com a intenção de diminuir os índices de DST/HIV/AIDS, e de melhorar a qualidade de
vida dos trabalhadores portuários, motoristas de caminhões e servidores, a Superintendência do
Porto de Itajaí mantém o “Programa Porto Saudável”, cujos resultados foram apresentados no
Relatório Semestral dos Planos e Programas Ambientais do Porto de Itajaí (PORTO DE ITAJAÍ, 2015).
Esse programa tem como foco principal a Conscientização das Doenças Sexualmente
Transmissíveis, mas também esclarece aos trabalhadores portuários e caminhoneiros sobre
outras doenças (como a hipertensão, diabetes etc.), visando proporcionar melhorias na saúde
destes, de modo que possam interagir melhor em seu ambiente de trabalho.
O Programa Porto Saudável conta com um Ambulatório destinado a todos os
trabalhadores portuários e usuários, onde são oferecidos diversos serviços, como: Emissão do
Certificado Internacional de Vacinação; Campanhas de Vacinação; Verificação de pressão
arterial; Distribuição de remédios, entre outros.
As ações contra a dengue na região foram abordadas no Projeto “Juntos pelo rio” em
evento de comemoração ao Dia Mundial da Água. O evento ocorre todos os anos, desde 2012,
e é realizado um grande mutirão de limpeza do Rio Itajaí, envolvendo voluntários de órgãos
ambientais, governo, comunidade e empresas localizadas às suas margens. São distribuídos
materiais informativos para orientação da comunidade e conscientização. Atualmente, a ação
foi incorporada por Itajaí como um dos principais eventos de mobilização social, que integra
também o município de Navegantes pela preservação do Rio Itajaí (PORTO DE ITAJAÍ, 2016).

Projeto Borda D’água
O Projeto é uma parceria do Porto de Itajaí com a Prefeiura Municipal e tem como
premissa o crescimento do Porto de Itajaí, atentando para a valorização e humanização da cidade,
resgatando e valorizando seus aspectos arquitetônicos, culturais e paisagísticos. Constitui-se em
um conjunto de propostas arquitetônicas, urbanísticas e de engenharia que estão criando para
Itajaí uma estratégia de futuro urbanístico capaz de garantir a supremacia da cidade no grande
conglomerado urbano da Foz do Itajaí, sendo que os princípios básicos de intervenção na orla
deverão ser o da valorização paisagística, integração com a malha urbana e com o conforto
ambiental do cidadão, permeabilidade (permitindo belvederes, passeios e trapiches) e interação
com o universo náutico.
Entende-se que o Porto deverá ocupar áreas que hoje estão destinadas ao uso
residencial e comercial do seu entorno, condição primeira para a manutenção da atividade
portuária. A necessária ocupação do Porto sobre áreas da cidade justapostas a seu território
poderá oferecer, como contrapartida, recursos para a valorização do centro de Itajaí, através
de projetos de qualificação da orla da cidade, no trecho que se estende do Morro do Farol, em
Cabeçudas, ao Porto Comercial. A rodovia Eduardo Sólon Canziani, o Museu Oceanográfico da
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UNIVALI, o Saco da Fazenda, a Beira-Rio, o Parque da Marejada, o antigo Mercado Municipal e
a Avenida Paulo Bauer são alguns pontos que poderão ser beneficiados. O projeto Borda
D’água tem como objetivo reforçar os elementos caracterizadores do município, o mar e o rio,
preservando sua identidade e seus potenciais de diferenciação.
O Projeto possui alguns avanços com a reurbanização de alguns pontos às margens
do Rio Itajaí, onde já é visível uma nova dinâmica urbana com a qualificação de suas
edificações e dos serviços ali existentes e tornando-se o ponto de concentração de lazer e
negócios urbanos, elementos necessários aos trabalhadores do Porto.
O Projeto Borda D’água pretende inserir o Porto na cidade e a cidade no Porto, além
de melhorar o espaço urbano ofertando ambientes destinados a museus, marinas, hotéis,
restaurantes e muitas outras atrações marítimas interessantes e está sendo cuidadosamente
planejado e executado a fim de assegurar que não haja conflitos com as operações ou
crescimento futuro do porto.
Este projeto, através de suas obras já executadas, está revitalizando e urbanizando a
orla fluvial de Itajaí em torno da área do Porto Organizado. Desta forma, está permitindo que o
público possa ver e desfrutar das atividades do Porto sem impedir as operações portuárias.
Algumas das obras realizadas em função do projeto são: a construção da nova Sede
da Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí (DCPI), a execução de obras em água, como píer
de atracação, ponte de acesso, dolfins de atracação e amarração e rampa de encalhe, além da
recuperação do passeio público ao longo da Av. Prefeito Paulo Bauer, à beira do Rio Itajaí,
desde o Porto de Itajaí até as instalações da Itajaí Práticos Serviços de Praticagem SC Ltda.
Dentro do projeto Borda D’água, previsto no Plano de Desenvolvimento do Porto de
Itajaí (2014), um conjunto de elementos comerciais, culturais e paissagisticos já são fruto de
melhor análise e processo de implantação, como o Projeto do Centro Comercial Portuário e do
Novo Terminal de Navios de Turismo e ainda a implantação da Marina junto ao Complexo
Náutico Ambiental.

7.5.2. TUP PORTONAVE
O TUP Portonave, assim como a Autoridade Portuária do Complexo Portuário de
Itajaí, procura mitigar os conflitos decorrentes da relação porto–cidade através de iniciativas
de cunho social. Nesse sentido, desenvolve programas e ações que estão englobados nas
categorias de incentivo à cultura e ao esporte, saúde, educação, cidadania e meio ambiente,
além de incentivar seus colaboradores à prática do voluntariado. São muitos os programas
desenvolvidos e apoiados pela Portonave, sendo que os principais estão apresentados através
dos subitens que seguem (PORTONAVE S.A., 2017).

Cidadania
» Nossa praia – projeto de recuperação de área degradada: objetiva a regeneração da
restinga, além da revitalização da orla da praia e outras obras de melhoria;
» Projeto Estrelas do Mar: oficinas de educação ambiental e cidadania para alunos da rede
de ensino local;
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» Projeto Onda: Por um Mundo Melhor: apoio ao projeto em que alunos entre 4 e 10 anos
realizam atividades onde são trabalhadas noções de cidadania, valorização da família e
respeito às pessoas e ao meio ambiente;
» Campanha prato limpo: doação a instituições beneficentes de volume equivalente à
quantidade de comida não desperdiçada no refeitório da Companhia.

Educação
» Programa Jovens talentos oferece bolsas de estágio para estudantes do ensino médio da
rede de ensino pública do município.
» Projeto Inclusão Digital: Todos a Bordo da Educação: doação de computadores para as
escolas locais, e realização de treinamentos com alunos, pais e professores.

Incentivo à Cultura
» Dançando Além do CEU: promoção de aulas e apresentações de danças;
» Choro na praça: apresentações de música gratuitas em escolas, associações e praças;
» Festival de Música de Navegantes – Embarque no Som: evento de oficinas, workshop e
shows musicais;
» 1º Comunicação: oficinas gratuitas de fotografia, estêncil e web 2.0 para escolas públicas;
» Contação de Histórias Musicada: apresentações teatrais em instituições de ensino;
» A Menina que Construía Barcos: projeto de filme curta-metragem contando histórias da
cultura de Navegantes;
» Ondular: monumento público que representará as fases de desenvolvimento do município
de Navegantes.
» Festival de Música de Santa Catarina (Femusc): festival de música clássica;
» Museu Rodoviário: projeto de restauração e recuperação de veículos e peças pesadas.
» Coral Instituto Portonave: aulas de canto.
» Incentivo à cultura: O Projeto Contém Cultura busca incentivar a cultura através da
promoção da leitura e de recursos multimídia, além das aulas e oficinas de dança, canto e
produção de texto. O Projeto é formado por um antigo contêiner, transformado em um
espaço multicultural (que abriga uma biblioteca, sala de vídeo e outras atividades, e que
roda pelo município e demais municípios catarinenses), e um espaço fixo localizado no
centro da cidade de Navegantes.

O terminal ainda apoia outros projetos: Festa de Nossa Senhora dos Navegantes;
Postos Salva Vidas; Expedição Oriente família Schurmann; Incentivo ao esporte; Projeto
Futebol de Rua pela Educação; Projeto HC Dedica; Radioterapia para idosos; Tratamento de
pacientes com Anemia de Fanconi; Em Busca do Lobo Solitário; Ginástica Artística Feminina Iniciação ao alto rendimento.
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7.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos itens avaliados neste capítulo, são listadas as considerações de maior
relevância para a relação harmônica entre o município de Itajaí e seu Complexo Portuário.
»

»

»

»

»

»

O principal conflito observado na relação porto–cidade refere-se à influência do Complexo
Portuário na mobilidade urbana dos municípios de Itajaí e Navegantes, já que o Porto
Público e os TUPs estão localizados em área urbanizada. Apesar do zoneamento de
ambos os municípios definir zonas específicas para terminais retroportuários e para áreas
de apoio ao longo das principais vias de acesso rodoviário, o tráfego intenso entre essas
instalações e a área portuária ainda impacta na mobilidade urbana da região.
Diversas ações vêm sendo tomadas com o objetivo de diminuir os conflitos na mobilidade
urbana, como a implementação do Projeto da Via Expressa Portuária e do Projeto de
Acesso da Via Perimetral Oeste, além de outras ações de menor dimensão, como
melhorias nos acessos e na sinalização viária.
Outra grande preocupação, tanto para o Complexo Portuário quanto para as instituições
públicas, privadas e a comunidade, são as enchentes que assolam o município de Itajaí e
região de tempos em tempos, já que a sua ocorrência ocasiona muitas perdas econômicas
e muitas vezes de vidas humanas. As dragagens realizadas pelo Complexo Portuário no Rio
Itajaí podem auxiliar nesse aspecto, já que facilitam o escoamento das águas, diminuindo
assim a probabilidade de ocorrerem inundações.
Não foram identificadas comunidades indígenas no entorno do Complexo Portuário. Sobre
as comunidades quilombolas, nenhum apresenta conflito com a atividade portuária,
sendo a mais próxima delas localizada em Balneário Camboriú.
Apesar de não existir uma quantidade significante de comunidades ribeirinhas em Itajaí,
em Navegantes foram identificados 144 pescadores artesanais na Comunidade de São
Pedro, às margens do canal de acesso e da futura bacia de evolução. Essa proximidade
tem gerado alguns conflitos que o Porto de Itajaí tem buscado mitigar.
Sobre a pesca industrial, assim como para estaleiros, o conflito existente é em relação à
expansão portuária e à demarcação de zonas territoriais para a prática de suas atividades
em Itajaí. Nesse sentido, salienta-se a importância de o zoneamento municipal manter as
diretrizes atuais das ZPNs, que abrigam a atividade portuária mas priorizam a pesqueira e
a naval, a fim de fomentar a permanência dessas atividades, que diversificam a economia
do município e diminuem a dependência unicamente da atividade portuária na região.

Há diversos projetos sociais que vêm sendo realizados pelo Porto Público e pelos
terminais privados do Complexo Portuário de Itajaí. Essas ações são importantes tanto na
relação entre o porto e o município quanto para o desenvolvimento econômico e social das
comunidades. 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 ações conjuntas entre o Poder Público
Municipal e a Autoridade Portuária podem contribuir para essa integração, como vem
ocorrendo em Itajaí. Para isso, são identificados três pontos essenciais: a visão compartilhada
entre os agentes, o diálogo constante entre eles e a busca por soluções conjuntas e factíveis.
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Figura 153 – Pilares para a harmonização da relação porto–cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Desse modo, a participação das instalações do Complexo Portuário 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, tendem a
potencializar o desenvolvimento dos municípios e do Complexo Portuário.
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8. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA
AUTORIDADE PORTUÁRIA
Este capítulo analisa a gestão da Autoridade Portuária no que se refere à estrutura
organizacional, aos instrumentos de planejamento, à saúde financeira e aos planos de
investimento da entidade. Para tanto, primeiramente, é feita uma análise do modelo de gestão
existente, da exploração do espaço portuário e dos instrumentos de planejamento e gestão
utilizados. Em seguida, é realizado um diagnóstico do quadro de pessoal e dos procedimentos
de gestão de recursos humanos adotados. Por último, é feita uma análise financeira da
Autoridade Portuária por meio de indicadores financeiros, análise dos gastos e receitas,
estrutura tarifária e plano de investimentos.

8.1. MODELO DE GESTÃO PORTUÁRIA
A União delegou ao Município de Itajaí a administração e exploração do Porto de
Itajaí sob os termos da Lei nº 9.27713, de 10 de maio de 1996, e observadas as disposições da
Lei nº 8.63014, de 25 de fevereiro de 1993. A ação de delegação foi iniciada pelo Convênio de
nº 001/95, firmado entre a União e a autarquia denominada Administradora Hidroviária Docas
Catarinense (ADHOC). Esse Convênio apresentava vigência até o dia 31 de dezembro de 1995 e
era passível de prorrogação. Dois anos depois, foi assinado o Convênio de Delegação nº 08/97,
enquadrado em uma nova legislação vigente. Esse convênio reiterou e absorveu o que foi
determinado no instrumento anterior e estendeu o prazo de delegação para 25 anos,
prorrogável na forma da Lei nº 9.277/96.
A ADHOC foi criada pela Lei nº 2.970, de 16 de junho de 1995, para executar as atividades
de Administração do Porto de Itajaí. No ano 2000, a Autoridade Portuária sofreu alteração em sua
denominação, passando a se chamar Superintendência do Porto de Itajaí (SPI). Essa alteração se deu
por meio da Lei nº 3.513, de 6 de junho de 2000, a qual deu nova denominação à autarquia e dispôs
sobre a sua estrutura administrativa e seu quadro de funcionários. A Figura 154 ilustra o processo de
delegação do Porto de Itajaí e o ato de criação da SPI.

13

Regulamentada pelo Decreto nº 2.184, de 24 de março de 1997, com as alterações constantes no Decreto nº
2.247, de 06 de junho de 1997.
14 A Lei nº 8.630 foi revogada pela Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.
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Figura 154 – Convênio de Delegação da SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Convênio de Delegação, com vencimento em 2022, prorrogável por mais 25 anos,
nos termos da Lei nº 9.277/96, poderá ser renovado. Caso essa prorrogação ocorra, a SPI, em
visita técnica, salientou que, possivelmente, será exigida a formação de uma Sociedade de
Propósito Específico (SPE) no lugar da autarquia, da mesma forma que ocorreu com o
Convênio de Delegação do Porto de São Francisco do Sul.
O objeto social da SPI consiste na execução de suas funções de Autoridade Portuária
com a missão de regular, fiscalizar, controlar, promover a expansão das atividades portuárias e
prestar os serviços de sua competência – tais como: os encargos de fiel depositário dos bens e
mercadorias sob sua guarda – e prezar pela manutenção das áreas de uso comum e do acesso
aquaviário ao Porto.
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A estrutura organizacional da SPI pode ser observada na Figura 155.

Figura 155 – Organograma da SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O organograma da SPI baseia-se na Lei Complementar nº 278, de 27 de março de
2015, a qual reformulou a estrutura organizacional da Autoridade Portuária. Atualmente, o
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organograma da SPI está passando por uma nova reformulação, tendo como objetivo a
diminuição de custos, por meio da redução do número de cargos e da diminuição do risco de
desvio de função.
A administração superior da SPI é composta pela Superintendência, auxiliada por
quatro assessorias, por uma gerência de Segurança Portuária e por duas diretorias. À
Superintendência cabe as atribuições de supervisionar, dirigir, controlar, orientar e coordenar
todas as atividades da autarquia, nomeando e exonerando pessoal nos cargos em funções de
confiança e conferindo atribuições às assessorias, diretorias e gerências, de forma a permitir o
desenvolvimento e a continuidade do Porto de Itajaí.
A Diretoria Financeira recebe as competências de planejar, organizar, dirigir e
controlar as atividades das áreas de faturamento, serviços gerais, financeiro e recursos
humanos. Também fica sob sua responsabilidade a preparação de licitações de suprimento e
patrimônio – fixando as políticas de gestão dos recursos disponíveis – e a racionalização e
adequação aos serviços administrativos/financeiros, com base nas metas fixadas.
A Diretoria Técnica, por sua vez, ocupa-se do planejamento, da organização e da
direção das atividades inerentes às áreas de engenharia, meio ambiente, informática e
manutenção civil do Porto de Itajaí.
Depois da Lei nº 12.815/2013, que transformou o Conselho de Autoridade Portuária
(CAP) em órgão consultivo (BRASIL, 2013b), o CAP do Porto de Itajaí se desfez. Os membros
não foram escolhidos para compor a estrutura definida pelo Decreto nº 8.033, de 27 de junho
de 2013, e pela Portaria nº 244 da Secretaria de Portos, de 26 de novembro de 2013. Em
função disso, as reuniões periódicas do referido Conselho deixaram de ser realizadas.
As metas da SPI são traçadas com base na sua identidade organizacional, composta
pela missão e pela visão estratégica da companhia. A Tabela 85 apresenta a identidade
organizacional da SPI, descrevendo a sua missão e visão estratégica.
Missão
Visão
Estratégica

Descrição
Regular, fiscalizar, controlar e promover a expansão das atividades portuárias e
prestar serviços de sua competência.
Ser reconhecido como o porto brasileiro de maior eficiência da região Sul e Mercado
Comum do Sul (Mercosul).
Tabela 85 – Missão e visão da SPI

Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com o Convênio de Delegação nº 08/1997, será receita portuária aquela
advinda da remuneração pelo uso da infraestrutura aquaviária e terrestre; arrendamento de
áreas e instalações; aluguéis; e projetos associados. Essas receitas deverão ser aplicadas,
exclusivamente, para o custeio das atividades delegadas, manutenção das instalações e
investimento no Porto.
Especificamente, sobre a gestão da SPI no Porto de Itajaí, destaca-se que o modelo
de gestão portuária adotado é identificado a partir da designação das responsabilidades pelo
provimento e manutenção da infraestrutura e da superestrutura, e também pela operação
portuária. Conforme a Lei nº 12.815/13, entre outras atribuições, é de responsabilidade da
Autoridade Portuária fiscalizar e zelar pela realização das operações portuárias, de forma
regular e eficiente (BRASIL, 2013b). A operação portuária, por sua vez, fica a cargo de um
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operador portuário pré-qualificado pela Autoridade Portuária, em conformidade com as
normas estabelecidas pela Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos
e Aviação Civil (SNP/MTPA).
No Porto de Itajaí foi identificado que a SPI não executa atividades de movimentação,
ficando tais atividades a cargo de operadores privados, os quais também são responsáveis pelo
provimento da superestrutura necessária às operações. No entanto, a SPI atua como fiel
depositária da armazenagem de mercadorias no pátio público, o qual é explorado mediante
pagamento de tarifa portuária. Portanto, o modelo de gestão adotado no Porto de Itajaí é
definido por traços de dois modelos de gestão, predominantemente landlord, mas com traços
do modelo tool port, conforme apresentado na Figura 156.

Figura 156 – Modelo de Gestão Portuária da SPI no Porto de Itajaí
Fonte: Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A seguir são especificadas as formas de exploração das áreas públicas do Porto de
Itajaí, bem como a análise dos contratos vigentes e dos seus valores.

8.2. EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO PORTUÁRIO
Os contratos que envolvem o espaço portuário do Porto de Itajaí consistem no
Contrato de Arrendamento da APM Terminals Itajaí S.A. nº 030/2001 e no Contrato de Cessão
de Uso Onerosa para a implantação do Complexo Náutico Ambiental de Itajaí (CNA). A Tabela
86 apresenta as principais informações a respeito desses contratos.
Empresa

Natureza

Contrato

Término do
Contrato

Área
(m²)

MMC

APM Terminals

Contrato de
arrendamento

nº 030/01

31/12/2022

82.446

250.000
t/ano

Porto Esportivo de Itajaí Ltda.
(Complexo Náutico Ambiental
de Itajaí CNA)

Contrato de Cessão
de Uso Onerosa

nº 012/13

18/07/2038

142.723

-

Tabela 86 – Informações dos contratos de exploração do espaço portuário do Porto de Itajaí
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Para melhor ilustrar o que foi exposto na tabela acima, a Figura 157 apresenta os
arrendamentos e as áreas arrendáveis do Porto de Itajaí.

Figura 157 – Arrendamentos e áreas arrendáveis do Porto de Itajaí
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As áreas arrendáveis são destinadas para armazenamento de contêineres (pátios),
sendo que na Área pública primária também existem armazéns destinados à armazenagem de
carga geral e de cargas perigosas. Destaca-se que uma área contida no RAC, com dimensão de
23.300 m², está prevista para ir a Leilão pelo Programa de Arrendamentos Portuários (PAP)
com denominação de IJI02; porém, até o momento de elaboração deste estudo, esse processo
encontrava-se suspenso.
Quanto aos arrendatários, a empresa originária do contrato nº 030/01 chamava-se
TECONVI S.A. (Terminal de Contêineres do Vale do Itajaí S.A.). No entanto, por meio do Aditivo
nº 041/2010, os direitos desse contrato foram transferidos para a APM Terminals. Sobre esse
contrato, destacam-se alguns pontos importantes:
» A APM Terminals solicitou reequilíbrio do contrato de arrendamento 030/2001, embasada
no acontecimento fortuito da queda dos berços, que deixou o terminal inoperante por um
longo período de tempo.
» A APM Terminals também possui uma ação judicial para reavaliação do pagamento pela
Movimentação Mínima Contratual (MMC), com justificativa embasada em questões
comerciais, alegando ser prejudicada competitivamente quando comparada aos Terminais
de Uso Privado (TUP) da região.
» No uso das áreas de Porto Público, fora da área arrendada, a APM Terminals paga valores
conforme a Tabela 3 (cais e uso de infraestrutura terrestre) na função de operadora
portuária; os valores constantes na tabela de armazenagem são pagos pelo dono da
mercadoria à SPI.
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Além disso, por meio do Aditivo nº 004/09, foi acrescido ao arrendamento nº 030/01
uma área equivalente à 2.500 m² para a utilização e modernização das instalações da oficina
do Porto de Itajaí, onde, atualmente, funciona a oficina da APM Terminals.
O contrato com a empresa Porto Esportivo de Itajaí Ltda., por sua vez, refere-se à Cessão
de Uso Onerosa de uma área portuária não operacional, localizada dento da área do Porto
Organização de Itajaí, destinada à implantação do CNA de Itajaí, conforme especificações do Edital da
Concorrência 036/12 e seus Anexos. A área objeto deste arrendamento tem como projeção, até o
final do contrato do CNA, disponibilizar 817 vagas para embarcações, das quais, 700 vagas molhadas
e 117 de área seca, espelho d’água e aterro hidráulico. Cabe salientar que está em tramitação o
reequilíbrio do Contrato 012/2013 do CNA de Itajaí, solicitado pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ), devido a investimentos em dragagem feitos pela SPI que, na visão da ANTAQ,
deveriam ter sido feitos pelo CNA.
A área pública primária consiste em faixas
internas do Porto em que se efetuam operações de
“entrada e saída de veículos; de carga e descarga de
mercadoria ou embarque e desembarque de passageiros”
(GUEIROS, 2017). Já o recinto alfandegado, é o local em que
as mercadorias de importação e exportação são
descarregadas (GUEIROS, 2017). No que se refere ao RAC e
à área pública primária do Porto de Itajaí, a SPI entende que não seria interessante mais de um
arrendatário para estes locais, visto que separadas elas não apresentam áreas de grande extensão.
O Porto de Itajaí apresenta
duas áreas arrendáveis:
uma delas é a área pública
primária e a outra área é
um Recinto Alfandegado
Contíguo (RAC).

8.3. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Quando se trata do planejamento estratégico, a Autoridade Portuária do Porto de
Itajaí não segue o planejamento do município de Itajaí, possuindo um planejamento próprio.
No entanto, a SPI não tem programas de qualidade e sistemas de gestão implantados, e ainda
não monitora indicadores de desempenho gerencial. Contudo, isso pode ter relação com o
fato de que a atual gestão iniciou seus trabalhos recentemente, em janeiro de 2017. Desse
modo, o planejamento próprio ainda não foi revisto e, por conseguinte, algumas ferramentas
de gestão ainda não foram implementadas.
A Figura 158 consolida o diagnóstico a respeito das características gerais observadas
quanto às ações de planejamento estratégico e comercial e aos sistemas de informações
gerenciais utilizados pela Autoridade Portuária.
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Figura 158 – Planejamento estratégico e comercial da SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que se refere ao planejamento comercial, não há um setor específico dentro da
Autoridade Portuária responsável por esse planejamento. As ações realizadas nesse âmbito
são de responsabilidade do atual arrendatário, APM Terminals e dos demais operadores
privados que atuam no Porto de Itajaí. Além disso, embora a SPI não possua um Plano
Comercial para atração de novos tipos de carga, a companhia orienta e encaminha aos
operadores portuários as manifestações de interesse que o Porto recebe, de modo a viabilizar
as suas operações. No que se refere às ações comerciais, a Autoridade Portuária realiza
seminários e palestras institucionais em conjunto com os terminais, arrendatários e TUPs
existentes no Complexo Portuário de Itajaí.
No Porto de Itajaí, os órgãos que aderiram ao Sistema Porto Sem Papel (PSP) foram: a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Autoridade Marítima e a Autoridade de
Polícia Marítima. Contudo, a entrega de informação de chegada de navios (documento
utilizado no setor de programação de navios contendo dados de registro de embarcações)
ainda é operacionalizada via papel e o processo de Programação da Previsão de atracação de
navios, que contém a informação das estadias dos navios (ETA15; ETB16; ETS17; entre outros), é
efetuado via papel e também por sistema.
A próxima seção apresenta informações referentes ao quadro de funcionários do
Porto de Itajaí.

8.4. RECURSOS HUMANOS
A SPI possui um total de 165 funcionários, com uma perceptível concentração no
cargo de guarda portuário, que contabiliza cerca de 53% do total. Grande parte do pessoal que

15

Estimated Time of Arrival.
Estimated Time of Berthing.
17 Estimated Time of Shipping.
16
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ocupa o cargo de guarda portuário entrou nos concursos realizados no ano de 2000
(contratação de 55 pessoas) e de 2005 (o número de contratados não informado). Com a
aprovação do adicional de risco de 40% à guarda portuária, podem vir a ocorrer uma série de
processos trabalhistas, o que prejudicaria a capacidade financeira da Autoridade Portuária. A
Tabela 87 apresenta o percentual de pessoal por cargos ocupado na SPI.
Cargo

Quantitativo dos funcionários

Percentual

Guarda Portuário

87

52.73%

Agente da Autoridade Portuária I

32

19.39%

Agente da Autoridade Portuária II

13

7.88%

Fiel de armazém

5

3.03%

Assessor de Direção B

2

1.21%

Motorista

2

1.21%

Procurador Autárquico

2

1.21%

Telefonista

2

1.21%

Outros

20

12.12%

Total

165

100.00%

Tabela 87 – Relação do cargo e quantitativo dos funcionários da SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O percentual de 12,12% restante, não detalhado na Tabela 87, corresponde a cargos
ocupados por apenas um funcionário, tais como: gerente financeiro, gerente de recursos
humanos, contador, engenheiros, técnicos de áreas específicas, entre outros.
Quanto à distribuição de pessoal por setor, percebe-se uma predominância na
Gerência de Segurança Portuária (GESEP), no qual estão alocados os cargos da Guarda
Portuária, e na Gerência de Operações (GEOPE).
O Gráfico 30 apresenta a distribuição de pessoal por setor.

Gráfico 30 – Distribuição dos funcionários por setores majoritários da SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O Gráfico 31 apresenta a distribuição dos funcionários entre os que são efetivos ou
comissionados. Observa-se que 88% dos colaboradores são efetivos. Apesar disso, destaca-se
que a totalidade dos cargos de gerência são comissionados, ou seja, não são efetivos.

Gráfico 31 – Distribuição dos funcionários da SPI por vínculo
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Quanto ao nível educacional dos funcionários, verifica-se que 35% dos colaboradores
da SPI possuem nível superior completo (cursos de bacharelado ou tecnólogo) ou pósgraduação (cursos de especialização ou mestrado). O Gráfico 32 ilustra a distribuição dos
funcionários por nível de formação.

Gráfico 32 – Distribuição dos funcionários da SPI por nível de formação
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com relação à faixa etária dos colaboradores, percebe-se uma predominância de
funcionários com idade entre 41 e 50 anos e, em segundo lugar, entre 51 e 70 anos. No Gráfico
33 pode ser visualizada a distribuição por faixa etária dos colaboradores.
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Gráfico 33 – Distribuição dos funcionários da SPI por faixa etária
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O último concurso realizado para seleção de empregado público permanente ocorreu
em dezembro de 2015, por meio do Edital 01/2015, sendo providas duas vagas para motorista
e uma vaga para técnico em tecnologia da informação. Atualmente, não há concurso previsto.
Além disso, a SPI tem instaurado, anualmente, o Plano de Desligamento Incentivado
(PDI) para os empregados públicos da entidade. A última Resolução foi a de nº 07, de 11 de
agosto de 2016, e teve duração até o dia 30 de novembro de 2016. O PDI justifica-se, segundo
a Resolução, pela forte concorrência do Porto de Itajaí com o Porto de Navegantes
(Portonave), pela evasão de cargas para aquele Terminal Portuário, pela perda da linha asiática
ASAS em 2015, que era responsável, por aproximadamente, 40% da movimentação de cargas
do Porto de Itajaí, e pela atual situação financeira enfrentada pela Autoridade Portuária, que
demanda ações de redução de custo.
A distribuição dos funcionários por ano de admissão é exposta no Gráfico 34.

Gráfico 34 – Distribuição dos funcionários da SPI por tempo de serviço
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Sobre o planejamento da capacitação de pessoal, grande parte das capacitações é
direcionada à guarda portuária, em cumprimento às exigências do Código Internacional para
Segurança de Navios e Instalações Portuárias (do inglês – ISPS Code), sendo coordenada pela
Gerência de Meio Ambiente da SPI. A Figura 159 apresenta o diagnóstico do Programa de
Capacitação da Companhia. Nesse diagnóstico, a partir de um modelo referencial, é identificada a
presença ou ausência de uma série de atividades associadas a quatro etapas inerentes ao fluxo de
capacitação de pessoal, são elas: i) mapeamento de competências; ii) planejamento das
capacitações; iii) execução das capacitações; e iv) resultados das capacitações.
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Figura 159 – Processo e Características do Programa de Capacitação da SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com dados fornecidos pela SPI, entre 2012 e 2016 os treinamentos
direcionados à Guarda Portuária vêm abrangendo diversos temas, incluindo prevenção contra
acidentes de trabalho; capacitações relacionadas à área de cada colaborador (como
treinamento de fiscalização de produtos perigosos, de combate a vazamentos de óleo, brigada
de incêndio, entre outros); saúde etc.
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8.5. ANÁLISE FINANCEIRA
A SPI, por se tratar de uma autarquia, vinculada à Prefeitura do Município de Itajaí,
segue o regime de contabilidade pública, determinado pela Lei nº 4.320/196418. Nesse sentido,
é seguido o princípio do equilíbrio, ou seja, os resultados são reinvestidos no Porto e não são
apresentados cálculos de lucro ou prejuízo: os resultados caracterizam-se apenas como déficits
ou superávits19.
Sobre as ferramentas de gestão de custos da SPI, destaca-se que a mesma não possui
sistema de custeio implantado e não há separação por centros de custo. Além disso, não há
previsão de implantação do Plano de Contas proposto pela SNP/MTPA e ANTAQ, uma vez que
a SPI é uma autarquia municipal regida contabilmente pela Lei nº 4.320/1964 e presta contas
de forma consolidada com o Município ao Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC).
Atualmente, a SPI está em contato com a ANTAQ para viabilizar uma alternativa que atenda ao
Plano de Contas proposto a partir de 2018.
Com base nos demonstrativos e informações disponibilizados pela SPI via
questionário on-line e durante a visita técnica, é apresentada, a seguir, a análise dos
indicadores financeiros da SPI e, em seguida, são analisados os gastos, as receitas e os
investimentos da Autoridade Portuária. Os demonstrativos financeiros fornecidos pela SPI e
utilizados para a análise foram: balanços patrimoniais, demonstrativos das variações
patrimoniais e relatórios de orçamento e execução de investimentos do Plano Plurianual (PPA)
2014-2017, todos referentes aos anos de 2012 a 2016.

8.5.1. INDICADORES FINANCEIROS
Indicadores de Liquidez
Os indicadores de liquidez evidenciam o grau de solvência da empresa em
decorrência da existência ou não de solidez financeira que garanta o pagamento dos
compromissos assumidos com terceiros. Na análise, foram considerados os indicadores de
liquidez corrente, geral e imediata. O Gráfico 35 apresenta a evolução dos indicadores de
liquidez da Superintendência.

18

Essa Lei estabelece as Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
19 Por esse motivo não foi possível calcular os indicadores financeiros de rentabilidade, que se utilizam de valores de
lucro bruto, operacional e líquido e receita operacional líquida, a saber: giro do ativo, rentabilidade dos
investimentos, rentabilidade do patrimônio líquido e os indicadores de margem bruta, operacional e líquida. Sobre
a fórmula de cálculo desses indicadores, consultar o Relatório de Metodologia deste instrumento, publicado no site
da SNP/MTPA.
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Gráfico 35 – Evolução dos indicadores de liquidez corrente, imediata e geral – SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O indicador de liquidez imediata mede a capacidade financeira de a empresa honrar
imediatamente seus compromissos de curto prazo, ou seja, relaciona o valor disponível em
caixa com o passivo circulante da empresa (contas a pagar no mesmo exercício social). O
indicador de liquidez corrente, por sua vez, também verifica a capacidade de pagamento de
dívidas no curto prazo, todavia, considerando quanto a empresa possui de ativos circulantes
totais (realizáveis dentro do prazo de um ano mais recursos em caixa) para cada unidade
monetária de dívida com terceiros no mesmo período (passivo circulante).
Observa-se uma proximidade desses indicadores no ano de 2013 e 2014. Em 2013 a
conta de disponibilidades cresceu 62% devido a repasses de recursos da Secretaria de Portos à
SPI. Esses recursos eram destinados exclusivamente ao investimento no realinhamento dos
berços do Porto Público de Itajaí e foi incorporado pela SPI como receita de capital e empenho.
Em 2014 esses recursos saíram da conta de disponibilidade, o que gerou uma queda de 84% no
valor da conta. Apesar disso, o ativo circulante ainda era composto quase totalmente pelos
valores da conta de disponíveis, o que manteve os indicadores de liquidez corrente e imediata
aproximados. A partir de 2015 esses indicadores se afastaram, devido à queda de 73% da
conta de disponíveis, perfazendo apenas 34% do ativo circulante, e ao aumento de 1.090% na
conta de ativos realizáveis a curto prazo, que passou a compor 64% do passivo circulante.
Quanto ao índice de liquidez geral, esse representa a capacidade de a empresa
honrar seus deveres e compromissos já assumidos de médio e longo prazos. Assim como
ocorreu com os demais indicadores de liquidez, observa-se uma tendência de queda do
indicador de liquidez geral ao longo dos anos. Em 2013 seu valor foi superior também
motivado pelo aumento do ativo circulante.
Em 2014 houve uma proximidade entre os valores de todos os índices de liquidez,
devido ao fato de os valores de circulante e disponíveis serem muito próximos (96% do ativo
circulante era composto por valores disponíveis) e também pelo fato de o valor do passivo
circulante ter crescido 117%, aumentado sua participação no passivo total. O aumento do
passivo circulante, em 2014, deveu-se principalmente aos aportes para o Plano de
Desligamento Incentivado (PDI), que teve sua primeira edição no referido ano, e ao
pagamento das parcelas da dragagem do canal de acesso.
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No ano seguinte (2015) houve nova queda dos valores de liquidez, resultado da
diminuição de 73% dos valores disponíveis em caixa e da queda de 70% dos valores de ativo
exigível a longo prazo. Já em 2016 os resultados dos indicadores de liquidez foram
influenciados por uma queda do passivo circulante (20%) e do passivo total (40%), devido à
diminuição de 47% dos valores da conta “Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo”. Cabe salientar que, em 2016, a queda do passivo
mascarou o decréscimo dos valores de algumas contas do ativo: a conta de disponíveis caiu
mais 23% e a rubrica de ativo realizável a longo prazo mais 80% (em 2014 essa rubrica
totalizava R$ 3,5 mi e em 2016 a conta caiu para R$ 211,8 mil). Essa queda do ativo realizável a
longo prazo deveu-se a uma reclassificação contábil decorrente da extinção do Adicional de
Tarifa Portuária (ATP) que desde 1996 estava previsto para ser repassado às Autoridades
Portuárias. Já a queda dos valores da conta de disponíveis deveu-se à aplicação e uso dos
recursos do Convênio da Secretaria de Portos com a SPI para realinhamento dos berços.

Indicadores de Estrutura de Capital
Os indicadores de estrutura de capital evidenciam a relação entre o capital próprio
da empresa e o capital de terceiros. No Gráfico 36 são apresentados os indicadores de
endividamento geral e participação de capitais de terceiros no período de 2012 a 2016.

Gráfico 36 – Evolução dos indicadores de endividamento geral e participação de capitais de terceiros – SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O índice de participação de capitais de terceiros indica a dependência em relação a
recursos de terceiros, ou seja, relaciona o passivo total com o patrimônio líquido da empresa.
O índice de endividamento geral, por sua vez, aponta o percentual aplicado em ativos (ativo
total) com recursos obtidos de terceiros.
Em todos os anos analisados, os valores dos índices de endividamento geral e
participação de capitais de terceiros foram muito próximos de zero. Isso é resultado dos
elevados valores do ativo permanente e do patrimônio líquido frente ao exigível total da SPI.
De 2012 a 2015 o ativo permanente compôs, em média, 82% do valor do ativo total. Em 2016
essa participação aumentou para 99%. Nesse ano ocorreu a reavaliação do patrimônio da SPI e
a atualização das normas contábeis.
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No ano de 2016, a reavaliação do patrimônio da SPI trouxe a valor presente os
valores dos terrenos e edificações de propriedade da Autoridade Portuária. Para 2017, essa
reavaliação se dará sobre os valores de veículos e mobiliários.
Além disso, a baixa no valor dos indicadores, no ano de 2016, foi influenciada
também por uma queda de 99% no passivo exigível a longo prazo, decorrente de uma
determinação do TCE/SC quanto à retificação dos valores de ganhos e desincorporação de
passivos da SPI, ocorridas em anos anteriores.
Por meio do indicador de imobilização do patrimônio líquido é possível observar
quanto do patrimônio da empresa está alocado em ativo permanente, refletindo o nível de
engessamento dos recursos próprios. O Gráfico 37 apresenta o comportamento desse
indicador durante os anos de 2012 a 2016.

Gráfico 37 – Evolução do indicador de Imobilização do Patrimônio Líquido – SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Apenas no ano de 2013 o valor do ativo permanente foi menor que o valor do
patrimônio líquido (77% do patrimônio líquido era composto por ativo permanente). Nos
demais anos, o valor do ativo permanente superou o valor do patrimônio líquido. Essa situação
pode comprometer a disponibilidade de recursos, tendendo a uma maior dependência de
capitais de terceiros e a um aumento do endividamento.

Indicadores de Rentabilidade
Como indicado em nota de rodapé no início da seção, não foi possível calcular os
indicadores de rentabilidade da SPI, pois a entidade utiliza um regime de contabilidade pública
e não elabora a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), documento necessário para o
cálculo dos seguintes indicadores: giro do ativo, margem (bruta, operacional e líquida),
rentabilidade dos investimentos e rentabilidade do patrimônio líquido.
Como não é uma sociedade aberta, a SPI não tem lucro e também não distribui
dividendos, trabalhando apenas com situações de superávits (resultados positivos) e déficits
(resultados negativos). Assim, com base nos demonstrativos das variações patrimoniais, no
Gráfico 38 são apresentados os resultados financeiros da Autoridade Portuária dos últimos
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cinco anos (em valores correntes), aferidos por meio da diferença entre as variações
patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Gráfico 38 – Resultado patrimonial – SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Cabe salientar que a conta de reavaliação de ativos distorceu a análise para diversos
indicadores no ano de 2016. A título de demonstração, o Gráfico 38 apresenta duas
informações de valores do resultado patrimonial: uma considerando a conta de reavaliação de
ativos (sombreamento) e outra desconsiderando essa reavaliação (linha). Dessa forma, é
possível observar que o resultado de 2016, sem considerar as reavaliações contábeis, seria o
menor desde 2013 (R$ 7,8 mi).
Essa baixa em 2016 é decorrente do fato de que as receitas totais ficaram muito
próximas dos gastos totais da Autoridade Portuária. Além disso, segundo informações coletadas
em visita técnica, cerca de 44% dos recursos da SPI são destinados à manutenção e dragagem do
canal de acesso, sendo que as dificuldades financeiras da SPI se devem principalmente ao
pagamento da dragagem de manutenção e das parcelas dos investimentos em dragagem de
aprofundamento. Na próxima seção é possível observar mais detalhadamente as receitas e
despesas que geraram os resultados da SPI durante os anos observados.
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8.5.2. ANÁLISE DOS GASTOS E DAS RECEITAS DA AUTORIDADE PORTUÁRIA
A totalidade das receitas20, os gastos da SPI e suas respectivas trajetórias, relacionadas com
a movimentação total do Porto Organizado de Itajaí, são apresentados no Gráfico 39.

Gráfico 39 – Receitas e gastos da SPI em milhões de R$ (corrigido pelo IGP-M) – eixo esquerdo; e
movimentação total do Porto de Itajaí em milhões de t – eixo direito
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para a análise dos gastos e receitas da SPI foram usados os demonstrativos das
variações patrimoniais de 2012 a 2016. Nesse regime de contabilidade, além das receitas e
gastos correntes também são contabilizados valores de incorporação/desincorporação de
ativos e passivos: os valores de incorporação de ativos e desincorporação de passivos são
contabilizados como receitas e as desvalorização e perdas de ativos e incorporações de
passivos são identificados como gastos.
Observa-se, por exemplo, que o pico de receitas em 2016 se deu pelas incorporações de
ativos realizadas por causa da reavaliação do patrimônio da SPI. O Gráfico 39 apresenta o valor de
receitas sem a consideração dessa conta (marcador em formato de um losango). Como já
observado, em 2016, desconsiderando as incorporações de ativos advindas da reavaliação da SPI,
as receitas totais ficaram muito próximas dos gastos totais da Autoridade Portuária.
Nas subseções a seguir, são analisadas as composições dos gastos e das receitas da
SPI, buscando-se identificar os principais destinos dos gastos e as principais fontes de receita
da Autoridade Portuária.21

20Nesse

estudo são consideradas como receitas todas e quaisquer variações patrimoniais aumentativas da SPI, em
acordo com o seu balancete analítico dos últimos 5 anos.
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8.5.2.1.

Gastos

No Gráfico 40 apresenta-se a trajetória dos gastos da SPI no período de 2012 a 2016, com
valores atualizados para o ano de 2016 com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Gráfico 40 – Gastos em valores reais e movimentação do Porto Organizado de Itajaí – SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em 2015, a conta de Desvalorização e desincorporação de ativos e incorporação de
passivos caiu 91%, diminuindo sua participação no total de gastos da SPI e influenciando na
queda dos gastos totais. Por outro lado, de 2012 para 2016, observou-se crescimento da conta
de “Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo”, em que se encaixam os valores
aportados para dragagem de manutenção. Em 2012 essa conta representava 15% do valor
total de gastos da SPI, já em 2016 essa participação aumentou para 64%.
Atualmente, a conta de despesas com pessoal tem participação de 34% do valor total
dos gastos da SPI, sendo a segunda mais representativa. A SPI vem anualmente implantando
um Plano de Desligamento Incentivado (PDI), objetivando a redução de custos e a
reformulação da estrutura organizacional. Como consequência disso, observou-se que contas
com pessoal diminuíram 16% de 2014 para 2016.
No montante da conta “Outras” encontram-se valores de menor vulto: variações
patrimoniais diminutivas financeiras, transferências e delegações concedidas, tributos e outras
despesas correntes.

21

Não foi possível calcular os gastos e receitas unitárias (R$/t) para a SPI, devido ao fato de suas receitas totais
considerarem outros fatores patrimoniais (incorporação de ativos, por exemplo) que não apenas o faturamento da
empresa. Dessa forma, as contas de desempenho financeiro e a movimentação portuária não apresentam
correlação entre si.
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8.5.2.2.

Receitas

O Gráfico 41 apresenta a evolução das receitas da SPI com valores atualizados para
2016 com base no IGP-M.

Gráfico 41 – Receitas em valores reais e movimentação do Porto Organizado de Itajaí – SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa-se que a conta de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de
passivos está presente em todos os anos analisados. Entre 2012 e 2015 essa conta compôs, em
média, 37% das receitas, com menor participação em 2015 (8%), mas com elevado aumento
no ano seguinte. Em 2016 essa conta representou 79% das receitas totais da SPI. Já os valores
de transferências e delegações recebidas dizem respeito a transferências intragovernamentais
e recebidas para a execução orçamentária.
A conta de exploração e venda de bens, serviços e direitos, por outro lado, manteve
uma média de participação de 44% do total entre 2012 e 2015, caindo essa participação para
16% no ano de 2016. Essa conta revela o faturamento da empresa, o qual é embasado
principalmente em receitas tarifárias, arrendamentos, aluguéis e outras.
O último reajuste tarifário do Porto de Itajaí foi autorizado pela Resolução nº 4.093 da
ANTAQ, de 7 de maio de 2015, no valor máximo de 21,10% sobre os valores de todas as tabelas
tarifárias. O ajuste com base nessa resolução entrou em vigor em 1º de novembro de 2015.
Esse reajuste incidiu apenas sobre os valores tarifários, não configurando, portanto,
uma revisão completa da estrutura tarifária, o que não ocorre desde 1995. Conforme indicado
pela Autoridade Portuária durante a visita técnica, atualmente os valores contidos nas tabelas
tarifárias não cobrem alguns custos incorridos pela SPI, a saber: ISPS Code, Plano de Ajuda
Mútua (PAM), Plano de Emergência Individual (PEI) e Licença de Operação (LO). Atualmente,
as tabelas tarifárias do Porto de Itajaí são definidas da seguinte forma:
» Tabela I – Utilização da Infraestrutura de Proteção e Acesso Aquaviário – devida pelo armador.
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» Tabela II – Utilização das instalações de Acostagem no Porto Público de Itajaí – devida pelo
armador.
» Tabela III – Utilização da Infraestrutura Terrestre do Porto Público – devida pelo operador
portuário ou quando tratar-se de navio de cruzeiro, pelo armador.
» Tabela IV – Serviços diversos – devida pelo requisitante.
» Tabela V – Serviços de armazenagem – devida pelo dono da mercadoria ou requisitante.

A trajetória da arrecadação por tabela tarifária e o valor arrecadado com
arrendamento nos últimos cinco anos é apresentada na Tabela 88.
Tabela

2012 (R$)

2013 (R$)

2014 (R$)

2015 (R$)

2016 (R$)

Tabela I

20.443.800,50

24.272.193,27

27.612.813,10

32.471.608,46

38.641.544,96

Tabela II

130.544,31

132.285,37

81.565,93

20.477,32

6.113,63

Tabela III

2.548.259,81

5.937.522,68

6.350.375,53

6.098.878,70

1.723.833,53

Tabela IV

3.284.347,60

3.036.069,14

1.062.784,53

459.784,39

632.174,95

Tabela V

7.484.347,23

2.083.995,70

7.178.095,66

8.146.984,89

66.554,63

Arrendamento

20.379.542,05

21.749.019,88

23.735.031,28

23.906.939,58

23.809.651,66

Tabela 88 – Receita tarifária da SPI por tabela tarifária do Porto de Itajaí – valores correntes
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela I contempla o pagamento pelo uso do canal de acesso. Nesse sentido, os navios
que se direcionam ao terminal arrendado, ao Porto Público e aos TUPs, que se utilizam do canal de
acesso mantido pela Autoridade Portuária, devem pagar essa tarifa à SPI. Dessa forma, apesar da
diminuição da movimentação no Porto Público, a Tabela I não foi afetada, devido ao aumento da
movimentação em outros terminais que se utilizam do mesmo canal de acesso.
Por outro lado, observa-se no período uma queda de arrecadação nas tabelas que
cobrem o uso das infraestruturas (terrestre e de acostagem) do Porto Organizado e os serviços
prestados pela Autoridade Portuária. Nesse sentido, a Tabela II teve sua arrecadação
diminuída, em média, 46% ao ano no período analisado; a Tabela III, após crescimento médio
de 70% entre 2012 e 2014, apresentou queda de 4% de 2014 para 2015 e de 72% de 2015 para
2016; a Tabela IV apresentou queda média de 23% ao ano no período; e a Tabela V, após ter
apresentado significativa queda de 2012 para 2013, seguida de uma recuperação em 2014 e
2015, apresentou em 2016 a maior queda do período (99%).
As receitas com arrendamento, por outro lado, mantiveram-se estáveis, por se
tratarem de valores estabelecidos em contrato. Essas receitas garantem certa segurança à SPI,
apesar de representarem, anualmente, em média 36% da arrecadação total da Autoridade
Portuária (37% em 2016). Nesse contexto, é importante destacar que a arrendatária APM
Terminals solicitou reequilíbrio do contrato de arrendamento 030/2001, devido ao
acontecimento fortuito da queda dos berços, que deixou o terminal inoperante por um longo
período de tempo, o que pode vir a alterar o nível de arrecadação dessa fonte de receita.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

309

PLANO MESTRE

8.5.3. INVESTIMENTOS
O planejamento de investimentos da SPI é vinculado ao PPA do Município de Itajaí.
Em 2016 estava em vigor o PPA 2014-2017, no qual constava uma série de ações voltadas ao
Porto de Itajaí. Essas ações e seus cronogramas físicos são apresentados na Tabela 89.
Item

Financeiro

2014

2015

2016

2017

Apoio Administrativo ao Porto de Itajaí

R$ 130 mi

25%

25%

25%

25%

Aquisição e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

R$ 60 mi

25%

25%

25%

25%

Borda d'água

R$ 40 mi

0%

33%

33%

34%

Marina de Itajaí – Porto

R$ 45 mi

45%

25%

20%

10%

Centro Comercial Portuário

R$ 50 mi

30%

50%

10%

10%

Via Portuária 3ª Etapa

R$ 20 mi

25%

25%

25%

25%

Execução de Obras e Serviços de Infraestrutura Terrestre (Recurso de
R$ 250 mi da OGU/SC)

R$ 40 mi

25%

25%

25%

25%

Manutenção de Obras e Serviços de Infraestrutura Terrestre

R$ 70 mi

25%

25%

25%

25%

Execução de Obras de Infraestrutura Aquaviária – Canal de acesso
(Recurso de R$ 320 mi da OGU/SC)

R$ 150 mi

25%

25%

25%

25%

Manutenção de Obras de Infraestrutura Aquaviária – Canal de acesso

R$ 160 mi

25%

25%

25%

25%

Nova Bacia de Evolução – Porto de Itajaí (Recurso de R$ 300 mi da
OGU/SC)

R$ 100 mi

25%

45%

30%

0%

Apoio a Projetos Sociais, Esportivos e Culturais - Porto

R$ 100 mil

5%

5%

5%

5%

Tabela 89 – Ações do PPA 2014-2017 – Plano de Investimentos da SPI
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os investimentos previstos no PPA 2014-2017 foram executados em diferentes
magnitudes, com exceção de alguns investimentos que não foram realizados, a saber: Borda
d'água; e 3ª etapa da via portuária. Dois dos três repasses do Orçamento Geral da União de
Santa Catarina (OGU/SC) que estavam previstos no PPA 2014/2017 não ocorreram, a saber:
recursos para execução de obras de infraestrutura aquaviária (canal de acesso); e recursos
para a nova bacia de evolução.
A execução de outros investimentos da SPI, com suas respectivas ações e valores
investidos, é apresentada na Tabela 90.
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Ação

2012 (R$)

2013 (R$)

2014 (R$)

2015 (R$)

2016 (R$)

Equipamentos Eletrônicos e
Informática

447.494,63

121.700,98

24.757,28

73.985,00

12.553,64

Mobiliário em Geral

29.237,50

21.249,00

24.188,00

5.152,00

1.670,00

2.450.066,94

441.851,10

-

-

-

236.800,35

-

-

-

-

12.331.048,36

-

-

-

-

357.494,95

-

-

-

-

-

179.400,00

-

-

-

-

1.500.000,00

-

968.190,52

-

-

-

23.449,00

-

-

-

-

451.623,11

-

-

-

-

32.699.838,38

56.824.064,61

19.556.801,61

-

-

-

32.000,00

-

15.852.142,73

2.264.201,08

33.223.855,77

57.903.392,13

19.571.025,25

Obras de Urbanização no CCP
Obras de Ampliação do Píer
Turístico
Obras de Recuperação do
Molhe Norte – Recursos da
União
Serviços e Obras Diversas
Desapropriação terreno
Benjamin Franklin – depósito
judicial
Obras de dragagem de
aprofundamento – Recursos
Município de Itajaí
Estudo Técnico – Saco da
Fazenda
Restauração do antigo prédio
da Inspetoria
Obras do Realinhamento dos
Berços 3 e 4 – Recursos União
Software – Sistema de
Contabilidade Publica
Total investido

Tabela 90 – Execução de investimentos diversos da SPI
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Durante o período de tempo analisado, o Porto de Itajaí recebeu verba federal por
meio de convênios com a União (antiga Secretaria de Portos), destinada às obras de
realinhamento dos berços do porto e à recuperação do Molhe Norte, conforme a Tabela 90.
Quanto aos investimentos futuros, no momento da elaboração deste estudo, o PPA
2018-2022, que define o planejamento de investimentos da SPI, estava em fase de cadastramento
das ações. Para tanto, a SPI, juntamente com a Prefeitura de Itajaí, estava preenchendo um
formulário com as ações necessárias, a programação físico-financeira de cada ação, o custo
estimado, a fonte do recurso, a justificativa, os prazos, entre outras informações correlatas.
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9. ANÁLISE ESTRATÉGICA
Este capítulo descreve os principais aspectos estratégicos do Complexo Portuário de Itajaí,
de modo a nortear as ações e os investimentos a serem realizados no mesmo. A análise abrange
todas as áreas temáticas abordadas neste documento, incluindo questões operacionais, de
capacidade, acessos, expectativas acerca da movimentação de cargas, meio ambiente e gestão.
A análise SWOT, que também é contemplada neste documento, consiste em identificar
os pontos fortes (Strengths) e fracos (Weaknesses) no ambiente interno do Complexo
Portuário, os quais influenciam na situação atual do complexo, bem como as oportunidades
(Opportunities) e as ameaças (Threats) no seu ambiente externo, que tendem a atuar no
futuro. A partir do mapeamento desses itens, é possível elaborar estratégias para aproveitar as
oportunidades identificadas e mitigar as ameaças existentes, potencializando as forças e
minimizando os efeitos dos pontos fracos do Porto.

9.1. AMBIENTE INTERNO
A análise do ambiente interno consiste na reflexão a respeito dos aspectos que
beneficiam ou prejudicam a competitividade do Complexo Portuário analisado em relação aos
seus concorrentes. Pretende-se, portanto, elencar as forças do Complexo Portuário que o
tornam relativamente mais competitivo do que seus concorrentes, bem como suas fraquezas,
que refletem os aspectos que prejudicam sua competitividade e que se referem aos pontos
que necessitam de maior atenção em termos de ações para que possam ser mitigados.

9.1.1. FORÇAS
» Relevância na movimentação de contêineres: o Complexo Portuário de Itajaí tem
mantido a 2ª posição no ranking nacional dos portos que mais movimentaram contêineres
nos últimos anos, atrás apenas de Santos. Tal fato indica que o Complexo é considerado
pelos players desse mercado uma importante alternativa no escoamento e recebimento
de cargas conteinerizadas.
» Boa estrutura para movimentação de contêiner: o Complexo Portuário de Itajaí possui
dois grandes terminais para a movimentação de contêineres, o TUP Portonave e o
terminal arrendado pela APM Terminals, no Porto de Itajaí. Ambos figuram entre os mais
modernos e bem equipados terminais de contêineres do País e vem investindo de forma
intensiva em aparelhamento de cais e em pátios de armazenagem, bem como em gestão
da operação portuária.
» Ampliação das instalações de acostagem: a reforma dos berços 3 e 4 do Porto Público
aumentará a capacidade da instalação de acostagem, considerando a aquisição de novos
equipamentos, permitindo melhorias na operação e agilizando o escoamento dos fluxos
de mercadorias.
» Condições favoráveis de infraestrutura na rodovia BR-101: verifica-se que os segmentos
da BR-101 situados na hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí apresentam,
majoritariamente, boas condições de conservação do pavimento e das sinalizações
verticais e horizontais, que contribuem para uma melhor trafegabilidade na via.
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» Boas condições de sinalização nas vias do intraporto: verifica-se que a sinalização
horizontal e vertical no interior das instalações portuárias do Complexo encontra-se em
bom estado de conservação. Ressalta-se que o bom ordenamento dos fluxos, com placas
de sinalização adequadas e sinalização horizontal visível, contribuem para que as
operações portuárias transcorram de forma eficiente e diminuam as possibilidades de
acidentes com pedestres e veículos, mitigando prejuízos financeiros e maximizando a
segurança dos usuários.
» Disponibilidade de áreas para estacionamentos de caminhões: a maioria dos TUPs
integrantes do Complexo dispõe de área para estacionamento dos veículos de carga e
realização de triagem antes do acesso efetivo às suas instalações. É importante ressaltar
que a presença de pátios adequados ao estacionamento dos veículos de carga, aliado a
um sistema de agendamento, evita a formação de filas nos acessos às instalações
portuárias, assim como permite uma gestão mais eficiente das operações de carga e
descarga nas instalações portuárias.
» Terminais portuários possuem Plano de Emergência Individual e participam do PAM: o
Complexo Portuário de Itajaí se mostra resguardado no que tange à segurança ambiental
e da comunidade portuária, munido de planos de contingência e controle de emergências.
Nesse sentido, o terminal arrendado da APM Terminals e os TUPs possuem PEI e
participam, em sua maioria, do PAM, programas essenciais ao atendimento a emergências
nas instalações portuárias. Além disso, o Porto de Itajaí possui plano de área do qual todos
os TUPs e o terminal arrendado são participantes, visando o combate de incidentes de
poluição por óleo de origem desconhecida.
» Todas as instalações portuárias são licenciadas pelo mesmo órgão ambiental: por
possuírem o mesmo órgão licenciador, as licenças ambientais concedidas às instalações
portuárias apresentam condicionantes similares, o que proporciona um nível similar de controle
dos impactos gerados levando, também, em conta as especificidades de cada terminal.
» Superintendência do Porto de Itajaí e APM Terminals realizam monitoramentos
conjuntamente: a Superintendência do Porto de Itajaí e o arrendatário APM Terminals
realizam monitoramentos através da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Deste
modo, a autoridade portuária e o arrendatário se beneficiam ao dividir custos dos
monitoramentos e a Universidade se beneficia ao usar o Porto como instrumento de
pesquisa e desenvolvimento científico.
» Área do Complexo possui diversos estudos ambientais elaborados regularmente: na área
onde se localiza o Complexo Portuário de Itajaí foram realizados recentemente diversos
estudos ambientais, além dos monitoramentos elaborados semestralmente como de
qualidade do ar, qualidade da água do estuário, qualidade dos sedimentos, dentre outros.
Dessa forma, esses estudos contribuem para o aumento do conhecimento técnicocientífico, para a composição do diagnóstico ambiental da região, para a percepção de
padrões de repetição e para a previsão de possíveis impactos, melhorando, assim, o
gerenciamento dos aspectos ambientais relacionados à atividade portuária.
» Realização de monitoramento de água de lastro: entre os monitoramentos realizados
pelo Porto de Itajaí em parceria com a UNIVALI, está o de água de lastro. Embora o
monitoramento tenha indicado que algumas práticas (como a compatibilização do
preenchimento dos relatórios) devem ser ajustadas para evitar a perda de biodiversidade
no estuário, o controle já é realizado e possibilita a concretização de um diagnóstico do
local, para então, indicar as medidas de melhoria visando a preservação do ambiente
aquático da região.

314

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

» Ações integradas realizadas no Estuário do Rio Itajaí-Açu: entre as ações integradas
destaca-se o projeto Juntos Pelo Rio, que consiste em um evento anual para a remoção de
resíduos sólidos na região do Estuário do Rio Itajaí-Açu. O projeto apresentou ótimos
resultados com a coleta de 38,5 toneladas de resíduos sólidos na primeira edição. Como
indicador da conscientização da população da região, tem-se a diminuição progressiva da
massa de resíduos coletada nas edições posteriores. Este projeto atua diretamente na
melhoria da relação com a comunidade circunvizinha e na diminuição de resíduos que
adentram o curso do Rio Itajaí-Açu.
» Áreas logísticas em zonas específicas e às margens das vias de acesso ao Complexo
Portuário: apesar do Complexo Portuário de Itajaí estar localizado em área urbanizada,
existem áreas de apoio logístico localizadas em zonas especificas e às margens das
principais vias de acesso ao Complexo. Essa prática permite que se evite diversos conflitos
urbanos nos municípios de Itajaí e Navegantes.
» Adequada proporção de receitas da Autoridade Portuária entre arrecadação tarifária e
patrimonial: não foram observados contratos de exploração de áreas vencidos no Porto
de Itajaí. Isso garante a manutenção de receitas importantes para a Autoridade Portuária,
uma vez que esse tipo de receita tem uma participação significativa no total arrecadado
pela SPI, representando 37% do total faturado em 2016. Além disso, a manutenção da
regularidade dos contratos gera segurança jurídica às partes envolvidas.
» Elevado número de pessoal efetivo na SPI: cerca de 94% do total de funcionários da
Autoridade Portuária são efetivos, sendo que apenas 6% são comissionados. Essa situação
propicia o prolongamento do tempo de permanência de pessoal na instituição, podendo
promover a continuidade de projetos de longo prazo e o acúmulo de experiência e
conhecimentos na entidade.
» Quadro de pessoal com adequado nível educacional: verifica-se que 35% dos
colaboradores da SPI possuem nível superior completo (cursos de bacharelado ou
tecnólogo) ou pós-graduação (cursos de especialização ou mestrado). Esse nível
educacional, considerado elevado, proporciona à Autoridade Portuária um diferencial em
seu quadro de pessoal, facilitando a implantação de ações de melhoria relacionadas com a
gestão portuária.
» Baixo nível de endividamento da SPI: em todos os anos analisados, os valores dos índices
de endividamento geral e participação de capitais de terceiros foram muito próximos de
zero. Isso indica uma baixa dependência de recursos de terceiros.

9.1.2. FRAQUEZAS
» Profundidade inadequada no acesso aos terminais localizados a montante do Rio ItajaíAçu: o calado autorizado no acesso e nos berços de um terminal é de extrema importância
para os armadores, uma vez que influencia diretamente nas condições operacionais. A
profundidade inadequada do Rio Itajaí-Açú em seu trecho mais a montante leva os
terminais a perderem competitividade.
» Limitação da retroárea no Porto de Itajaí: devido à pequena área dos pátios do Porto
Público, a capacidade estática de armazenagem é considerada insuficiente, tornando-se
um limitante das movimentações portuárias. Essa deficiência apresenta-se como um dos
fatores para que haja déficit de capacidade de cais para movimentação de contêineres no
Complexo a partir de 2045.
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» Infraestrutura viária insatisfatória nas vias da hinterlândia: verifica-se que as rodovias
BR-470, BR-486 e BR-282 encontram-se com condições de conservação do pavimento
ruins ou regulares, mesmo situação verificada para suas sinalizações vertical e horizontal.
Ademais, de maneira geral, há condições de instabilidade de tráfego nessas vias,
caracterizadas pelos níveis de serviço D e E identificados na maioria dos segmentos da
hinterlândia. Com isso, a fluidez do tráfego torna-se comprometida na região, diminuindo
a velocidade dos veículos que utilizam as vias e, também, restringindo a manobrabilidade
dos condutores.
» Infraestrutura viária insatisfatória no entorno portuário do município de Navegantes: a
rodovia BR-470, na região do entorno portuário de Navegantes, encontra-se com estado
de conservação do pavimento e da sinalização regular. Ademais, a presença de veículos
pesados estacionados de maneira inadequada ao longo da rodovia, assim como na Via
Portuária Vicente Honorato Coelho, impacta negativamente na trafegabilidade do acesso
ao TUP Portonave. Condições ruins de pavimentação e sinalização geram insegurança aos
usuários que trafegam nas vias, podendo ser um fator causador de acidentes.
» Formação de filas de veículos na Portaria do TUP Portonave e na Portaria 01 da
Autoridade Portuária: o resultado da simulação para o cenário atual de demanda de
tráfego apontou que ocorre formação de filas de veículos pesados, nos períodos de pico, na
portaria do TUP Portonave e na Portaria 01 da Autoridade Portuária. Esse fato pode gerar
impactos nas vias do entorno portuário, além de propiciar atrasos no recebimento ou expedição
das cargas, causados pela espera de veículos para acessar as instalações portuárias. Ausência de
sistema de agendamento integrado a áreas de apoio logístico e equipamentos de
automatização nas portarias: com o aumento da movimentação esperada para o Complexo
Portuário de Itajaí, a implantação de equipamentos que visem a automatização dos gates das
portarias, aliada a um sistema de agendamento e à existência de pátios adequados ao
estacionamento dos veículos de carga, atua a fim de cadenciar o fluxo de veículos que se
destinam às instalações portuárias, evitando a formação de filas nos acessos e permitindo uma
gestão eficiente das operações de carga e descarga.
» Carência de dados de volume de tráfego nas vias do entorno portuário: a falta de dados
de contagens de tráfego nas vias do entorno portuário prejudica a realização de estudos e
o monitoramento do fluxo de veículos que utilizam as vias do entorno portuário. Esse fato
prejudica tanto as ações na atualidade quanto o planejamento de futuras políticas de
infraestrutura viária para melhoria da trafegabilidade.
» Emissão de ruídos em níveis acima dos limites da Resolução do Conama nº 01/1990: os
monitoramentos de ruídos aferidos no entorno portuário apresentaram valores acima do
permitido pela NBR nº 10.151/2000 (conforme preconiza a Resolução do Conama nº 01/1990),
que determina os níveis de ruído máximo permitidos para cada tipo de área, relacionando-as
com o referido zoneamento (ABNT, 2000). Este é um dos impactos que afetam negativamente a
relação da atividade portuária com as comunidades circunvizinhas.
» CAP do Porto de Itajaí inativo: atualmente, o CAP do Porto de Itajaí não está se reunindo,
pois não foi realizada a nomeação do presidente, a qual é necessária para que o vicepresidente e os demais participantes sejam também nomeados. Isso impede a realização
das reuniões periódicas, em que são debatidas questões importantes para o
desenvolvimento do Porto, fomentando à participação da comunidade e garantia de
maior transparência nas decisões.
» SPI responsável pela superestrutura do Porto de Itajaí: foi diagnosticado que a SPI
mantém um modelo de gestão portuária híbrido, contendo traços do modelo tool port,
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devido ao fato de a Autoridade Portuária ainda possuir parte da superestrutura e atuar
como fiel depositária de cargas em pátios do Porto de Itajaí; e do modelo landlord, em
função da não participação da Autoridade Portuária na maior parte das operações do
Porto, da existência de áreas operacionais arrendadas e do fato de a Autoridade Portuária
exercer funções de administração do Porto Organizado. Desse modo, o Porto apresenta-se
sujeito a alguns pontos fracos desses dois modelos. O modelo de gestão tool port tem como
pontos fracos: i) a fragmentação da responsabilidade pelo manuseio da carga, o que pode gerar
conflitos entre pequenos operadores; ii) investimentos subdimensionados; e iii) barreiras ao
desenvolvimento de operadores privados fortes. Já o modelo landlord também está sujeito a
alguns pontos fracos: i) uma eventual sobrecapacidade, decorrente da busca por expansão dos
operadores privados; e ii) a duplicação dos esforços de promoção do Porto entre os operadores
portuários e a Autoridade Portuária, sendo necessário um esforço de coordenação das ações de
marketing e de planejamento portuário.
Falta de instrumentos de planejamento e gestão na Autoridade Portuária: a SPI não
possui programas de qualidade nem um sistema integrado de informações (ERP), não
realiza o cálculo e acompanhamento de indicadores de desempenho e carece de um plano
de atuação comercial estruturado para a promoção do Porto de Itajaí. A falta desses
instrumentos prejudica a gestão, dificultando o cumprimento das funções da Autoridade
Portuária, aumentando a morosidade dos processos e reduzindo a sua eficiência.
Baixa aderência ao Planejamento do Setor Portuário: a SPI solicitou renovação
antecipada do Convênio de Delegação, em que seria possível contemplar a reestruturação
da Autoridade Portuária como empresa, mas seu pedido foi considerado incabível pela
análise jurídica da SNP/MTPA. Além disso, ainda está em fase de estudos pela SPI e
ANTAQ a adesão ao Plano de Contas padrão da SNP/MTPA e da ANTAQ.
Não aderência plena do Porto de Itajaí ao PSP: no Porto de Itajaí, os órgãos que aderiram
ao Sistema Porto Sem Papel (PSP) foram: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), a Autoridade Marítima e a Autoridade de Polícia Marítima. Contudo, a entrega
de informação de chegada de navios (documento utilizado no setor de programação de
navios contendo dados de registro de embarcações) ainda é operacionalizada via papel e o
processo de Programação da Previsão de atracação de navios, que contém a informação
das estadias dos navios (ETA; ETB; ETS; entre outros), é efetuado via papel e via sistema.
Deficiência no programa de capacitação de pessoal da SPI: a SPI aplica os treinamentos
de pessoal sem um planejamento estruturado, com deficiência na aplicação de algumas
etapas (mapeamento de competência e análise de resultados, por exemplo). A falta
desses instrumentos prejudica a gestão de RH da empresa, reduzindo oportunidades de
desenvolvimento de pessoal e dificultando a implementação de iniciativas para o aumento
da eficiência nos processos administrativos da Autoridade Portuária.
Baixo nível de recursos da SPI alocados em ativo circulante: de 2012 a 2015 o ativo
permanente compôs, em média, 82% do valor do ativo total. E, em 2016, essa participação
aumentou para 99%. Essa proporção causa um engessamento da Autoridade Portuária,
podendo comprometer a disponibilidade de recursos financeiros, bem como aumentar a
sua dependência por capitais de terceiros e o seu endividamento.
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9.2. AMBIENTE EXTERNO
A análise do ambiente externo compreende o levantamento das oportunidades e
ameaças às quais o Complexo Portuário está sujeito – considerando o ambiente competitivo
em que está inserido.

9.2.1. OPORTUNIDADES
» Ampla área de influência: o Complexo Portuário de Itajaí é considerado a principal opção
para exportadores e importadores catarinenses, dispondo de uma localização estratégica
em relação ao setor industrial do estado e das principais rodovias do Sul do País (BR-101 e
BR-470), com destaque para a proximidade com a região de Joinville (norte catarinense) e
Vale do Itajaí, permitindo ao Complexo o atendimento às indústrias da região e seu
mercado consumidor, sobretudo por meio da movimentação de carga geral e contêiner.
Além disso, destaca-se a proximidade do Complexo com grandes regiões e empresas
produtoras do país no setor de madeiras e móveis, carnes, produtos cerâmicos e produtos
do setor metalomecânico, concentradas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, São Paulo e Goiás.
» Fim do embargo da carne bovina na China, nos EUA e na Arábia Saudita: em 2015, a
China, os EUA e a Arábia Saudita anunciaram o fim do embargo da carne bovina brasileira,
abrindo oportunidades de exportação para esses mercados e países associados (como
Canadá, México, países da Liga Árabe).
» Possibilidade de movimentação de granéis sólidos no Complexo Portuário: o Porto de
Itajaí e os TUPs, especialmente aqueles à montante do Rio Itajaí-Açú, estudam alternativas
para alavancar novamente as movimentações portuárias, entre elas a operação de granéis
sólidos, como soja, milho e fertilizantes. Além do incremento na movimentação, essas
novas cargas contribuiriam para uma maior diversificação da pauta de mercadorias
operadas pelos terminais.
» Ampliação da retroárea do Porto de Itajaí: como observado no estudo, o Complexo
Portuário apresentará um déficit de capacidade de cais e armazenagem para
movimentação de contêineres a longo prazo no horizonte de planejamento. O projeto de
ampliação da retroárea do Porto Público, já incluído no Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento (PDZ) do Porto de Itajaí de 2004, é necessário para manter a competitividade
do Porto a médio e longo prazo. Em 2017, a Prefeitura de Itajaí decretou oficialmente ser
de interesse público os imóveis vizinhos ao Porto, para expansão da área portuária. Como
demandará diversas desapropriações, a ampliação deverá ser feita gradativamente,
conforme forem negociadas as indenizações.
» Aumento da possibilidade de o Complexo Portuário receber navios maiores: com o
projeto da nova bacia de evolução, é provável que sejam reduzidas as restrições operacionais
para acesso ao canal, permitindo a recepção de embarcações de maior porte.
» Aumento da capacidade da Rodovia BR-470: trechos da BR-470, situados na hinterlândia
do Complexo Portuário, passam por obras de melhoria em sua infraestrutura, com
duplicação da via e, consequentemente, aumento da capacidade rodoviária. Assim, com o
fim das obras espera-se conferir fluidez ao tráfego da região, com aumento da velocidade
operacional da via, melhorando o acesso ao Complexo Portuário de Itajaí.
» Implantação da Via Expressa Portuária: através da construção da Via Expressa Portuária o
município de Itajaí contará com acesso direto a instalações do Complexo, melhorando a
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trafegabilidade na Rua Dr. Reinaldo Schmithausen. Ao reduzir os conflitos na área urbana
e portuária, a medida possibilitará a segregação do tráfego de veículos pesados do tráfego
urbano local.
Operacionalização da Portaria 02 do Porto de Itajaí com nova configuração de acesso:
com previsão de operacionalização breve da Portaria 02, já implantada no Porto de Itajaí,
espera-se mitigar as filas na entrada e na saída do Porto Público, com vistas a melhorar a
fluidez do tráfego no entorno e no intraporto.
Restauração e aumento da capacidade da BR-486: trechos da BR-486, situados na
hinterlândia do Complexo, contam com projetos de restauração e duplicação. Com essas
obras, objetiva-se melhorar as condições de trafegabilidade nesta rodovia de acesso ao
Complexo, que, atualmente, já possui trechos com LOS D ou E, condições agravadas nos
cenários futuros.
Revitalização e duplicação da SC-412: entre os municípios de Itajaí e Blumenau, a SC-412,
também conhecida como Rodovia Jorge Lacerda, passa por obras de revitalização, além de
duplicação de um trecho de 1,8 km. Com isso, a rodovia, que é uma via alternativa à BR-470,
passará a atrair mais veículos de passeio, passando pelos municípios de Ilhota e Gaspar,
reduzindo o volume de tráfego que circula pela BR-470, de forma a melhorar o nível de serviço
desta rodovia federal que se constitui na principal rota de acesso ao Complexo.
Investimentos futuros em infraestrutura ferroviária: o Complexo Portuário de Itajaí é
contemplado nas propostas de construção da Ferrovia Litorânea e do Corredor Ferroviário
de Santa Catarina. Com a consolidação desses projetos, o Complexo passaria a ter acesso
por meio desse modal de transporte, estando conectado à malha ferroviária federal,
ampliando a sua área de influência e ganhando eficiência no transporte de cargas.
Associação com os diversos atores da região para a melhoria da qualidade da água do
estuário: a qualidade da água do Estuário do rio Itajaí-Açu está em dissonância com os
padrões da Resolução do CONAMA nº 357/2005 para águas salobras de classe 1. Portanto,
a melhoria da qualidade da água através de ações integradas com os diversos atores como
as Prefeituras de Itajaí e Navegantes, o Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e
Infraestrutura (SAMASA), Fatma, Ibama e Complexo Portuário de Itajaí, teria um efeito
positivo em relação as ações de controle ambiental não só dos impactos causados pela
atividade portuária, mas, também, pela comunidade circunvizinha.
Atualização do Plano Diretor de Gestão e Desenvolvimento Territorial e do Zoneamento
de Itajaí: o município de Itajaí está em processo de atualização de seu Plano Diretor.
Assim como a Lei vigente, o Plano considera as áreas portuárias e dá suporte para sua
atividade prevendo, por exemplo, áreas de apoio logístico.
Atualização do Plano Diretor e Zoneamento de Navegantes: a atualização o
aperfeiçoamento da legislação municipal urbanística inclui seções de políticas voltadas
especificamente ao desenvolvimento das áreas portuárias, aeroportuárias e logísticas, e
aumenta a abrangência de áreas voltadas à atividade portuária. A minuta do anteprojeto
de atualização do Plano Diretor de Navegantes já está disponibilizada em seu website.
Aumento da arrecadação com a Tabela I decorrente do crescimento da movimentação
nos TUPs a montante do canal de acesso aquaviário mantido pela SPI: no período de
2012 a 2016, apesar da queda de 52% da movimentação de cargas no Porto de Itajaí, as
receitas arrecadadas com a Tabela I aumentaram 89%, devido à movimentação nos TUPs.
A manutenção dessa tendência pode auxiliar na sustentabilidade financeira da SPI e na
implementação dos projetos em andamento.
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» Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas no Porto Público de Itajaí: o Porto de
Itajaí possui duas áreas passíveis de exploração. A exploração dessas áreas permitirá a
ampliação de receitas pela Autoridade Portuária, bem como um possível aumento na
movimentação de cargas em suas unidades.

9.2.2. AMEAÇAS
» Proximidade a outros terminais e ampla concorrência no mercado de contêineres: três
complexos portuários são caracterizados como concorrentes diretos do Complexo de Itajaí
na movimentação de contêineres: Paranaguá e Antonina (PR), São Francisco do Sul (SC)
(TUP Porto Itapoá) e Imbituba (SC). Em relação ao complexo paranaense, destaca-se a
possibilidade de entrada, no médio prazo, do TUP Pontal do Paraná. Já no caso da
concorrência com os demais portos de Santa Catarina, verifica-se que existe uma disputa
em termos de qualidade de serviço logístico prestado entre os complexos de São Francisco
do Sul, Itajaí e Imbituba. Tal concorrência ocorre à medida que, em termos de custos de
transporte da origem até os portos (ou no sentido inverso, de importação), a proximidade
entre os complexos catarinenses deixa de ser um fator de tomada de decisão por custo
logístico, incidindo, nesse caso, outros fatores qualitativos para a tomada de decisão.
Nesse sentido, os armadores de contêineres, frequentemente, alteram o direcionamento
de suas linhas em busca de instalações portuárias que apresentem, além de custos mais
competitivos, uma infraestrutura adequada para receber as embarcações, que estão cada
vez maiores. Isso indica que os terminais do Complexo Portuário de Itajaí devem
monitorar os custos operacionais e os níveis concorrenciais para evitar perda de linhas
regulares de contêineres para outros complexos portuários.
» Região suscetível às enchentes: o município de Itajaí e toda a região sofrem
constantemente com enchentes no Rio Itajaí-Açu, que geram muitos transtornos, perdas
econômicas, financeiras e as vezes até de vidas humanas. Essas enchentes impactam
também nas atividades do Complexo Portuário, que muitas vezes as paralisa e sofre danos
em sua infraestrutura, a exemplo da enchente de 2008 que afetou a operação do Porto
Público durante todo o ano de 2009. Além disso, as enchentes prejudicam a navegação no
rio Itajaí-Açú, contribuindo para seu assoreamento.
» Perspectiva de ocorrência de déficit de capacidade do acesso aquaviário: de acordo com
a atual infraestrutura aquaviária e com as regras operacionais atualmente em vigor
(principalmente a restrição referente às operações de monovia), o acesso aquaviário do
Complexo Portuário de Itajaí poderá apresentar déficit de capacidade para atender à demanda
projetada para o futuro, caso não sejam alteradas as atuais restrições de navegações.
» Condições instáveis de trafegabilidade na hinterlândia e no entorno portuário: há
previsão de que alguns trechos da BR-101, na hinterlândia, principalmente os situados em
áreas mais urbanizadas, como na região da Grande Florianópolis e nas proximidades das
cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, apresentem condições instáveis de
trafegabilidade, nos cenários futuros, caso não sejam tomadas ações mitigatórias. Além
disso, se não forem efetivadas obras de melhorias nas rodovias BR-470, BR-486 e BR-282,
verifica-se a tendência de saturação da maior parte dos seus segmentos.
» Perspectiva de ocorrência de déficit de capacidade na portarias do TUP Portonave e do
TUP Poly Terminais: caso os cenários futuros de projeção de demanda se concretizem e
não sejam realizados investimentos inerentes às portarias de acesso ao TUP Portonave e
ao TUP Poly Terminais, como automatização dos processos, ampliação do número de
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gates ou implantação de uma nova sistemática para acesso dos caminhões de forma cadenciada
(com agendamento e estacionamento de veículos pesados com quantidade de vagas suficientes
para atender a demanda), a formação de filas nesses locais tende a aumentar. A espera de
veículos para acessar a portaria pode gerar impactos negativos no entorno portuário, bem como
acarretar em atrasos no recebimento ou expedição das cargas.
» Entorno portuário urbanizado: o principal conflito identificado da análise Porto-cidade se
refere ao fato do Porto Público e TUPs estarem localizados na área urbanizada de Itajaí e
Navegantes. Esse aspecto impacta diretamente na mobilidade urbana dos municípios que
se mistura aos acessos ao Complexo Portuário e dificulta expansões portuárias no entorno
do Porto Público.

9.2.3. MATRIZ SWOT
Forças

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Relevância na movimentação de contêineres
Boa estrutura para movimentação de contêiner
Ampliação das instalações de acostagem
Condições favoráveis de infraestrutura na rodovia
BR-101
Boas condições de sinalização nas vias do
intraporto
Disponibilidade de áreas para estacionamentos de
caminhões
Terminais portuários possuem Plano de
Emergência Individual e participam do PAM
Todas as instalações portuárias são licenciadas pelo
mesmo órgão ambiental
Superintendência do Porto de Itajaí e APM
Terminals realizam monitoramentos
conjuntamente
Área do Complexo possui diversos estudos
ambientais elaborados regularmente
Realização de monitoramento de água de lastro no
Porto de Itajaí
Ações integradas realizadas no Estuário do Rio
Itajaí-Açu
Áreas logísticas em zonas específicas e às margens
das vias de acesso ao Complexo Portuário
Adequada proporção de receitas da Autoridade
Portuária entre arrecadação tarifária e patrimonial
Elevado número de pessoal efetivo na SPI
Quadro de pessoal com adequado nível educacional
Baixo nível de endividamento da SPI

Oportunidades

»
»

Ampla área de influência
Fim do embargo da carne bovina na China, nos EUA
e na Arábia Saudita

»

Possibilidade de movimentação de granéis
sólidos no Complexo Portuário

»
»

Ampliação da retroárea do Porto de Itajaí
Aumento da possibilidade de o Complexo Portuário
receber navios maiores
Aumento da capacidade da Rodovia BR-470
Implantação da Via Expressa Portuária
Operacionalização da Portaria 02 do Porto de Itajaí

»
»
»
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Fraquezas

» Profundidade inadequada no acesso aos terminais
localizados a montante do Rio Itajaí-Açu

» Limitação da retroárea no Porto de Itajaí
» Infraestrutura viária insatisfatória nas vias da
hinterlândia

» Infraestrutura viária insatisfatória no entorno
portuário do município de Navegantes

» Formação de filas de veículos na Portaria do TUP
Portonave e na Portaria 01 da Autoridade Portuária

» Ausência de sistema de agendamento integrado a
»
»
»
»
»
»
»
»
»

áreas de apoio logístico e equipamentos de
automatização nas portarias
Carência de dados de volume de tráfego nas vias do
entorno portuário
A emissão de ruídos em níveis acima dos limites da
Resolução do Conama nº 01/1990
CAP do Porto de Itajaí inativo
SPI responsável pela superestrutura do Porto de Itajaí
Falta de instrumentos de planejamento e gestão na
Autoridade Portuária
Baixa aderência ao Planejamento do Setor Portuário
Não aderência plena do Porto de Itajaí ao PSP
Deficiência no programa de capacitação de pessoal da SPI
Baixo nível de recursos da SPI alocados em ativo
circulante

Ameaças

» Proximidade a outros terminais e ampla
concorrência no mercado de contêineres

» Região suscetível às enchentes
» Perspectiva de ocorrência de déficit de capacidade
do acesso aquaviário

» Condições instáveis de trafegabilidade na
hinterlândia e no entorno portuário

» Perspectiva de ocorrência de déficit de capacidade
nas portarias do TUP Portonave e do TUP Poly
Terminais
» Entorno portuário urbanizado
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»
»
»
»
»
»
»

»

322

com nova configuração de acesso
Restauração e aumento da capacidade da BR-486
Revitalização e duplicação da SC-412
Investimentos futuros em infraestrutura ferroviária
Associação com os diversos atores da região para a
melhoria da qualidade da água do estuário
Atualização do Plano Diretor de Gestão e
Desenvolvimento Territorial e do Zoneamento de Itajaí
Atualização do Plano Diretor e Zoneamento de
Navegantes
Aumento da arrecadação com a Tabela I
decorrente do crescimento da movimentação nos
TUPs a montante do canal de acesso aquaviário
mantido pela SPI
Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas no
Porto Público de Itajaí
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10. PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS
Entre os objetivos deste Plano Mestre está a análise dos principais gargalos
existentes no Complexo Portuário de Itajaí, tanto no que se refere às atuais condições
operacionais das instalações portuárias quanto à análise da sua situação futura, considerando
cenários de movimentação de cargas e seus prováveis impactos sobre a infraestrutura
portuária e de acessos. A partir dessas análises, elaborou-se o Plano de Ações, apresentado
nas seções seguintes, em que estão elencadas todas as iniciativas necessárias para a
adequação do Complexo Portuário em estudo, no sentido de atender, com elevado nível de
serviço, à demanda direcionada ao Complexo atualmente, bem como no futuro.
Para a construção do Plano de Ações, foram realizadas análises diagnósticas
considerando diversas frentes, a saber, a situação atual do Complexo Portuário, incluindo o
diagnóstico das instalações portuárias, das operações portuárias, dos acessos aquaviário e
terrestre, das questões ambientais, da relação porto-cidade e da gestão portuária. Nessas análises,
ficaram evidentes as restrições do canal de acesso, a infraestrutura viária insatisfatória em
determinadas vias do entorno portuário e da hinterlândia, os conflitos relacionados à mobilidade
urbana local e a ausência de instrumentos de planejamento e gestão na Autoridade Portuária.
Por outro lado, nas análises prospectivas em que a projeção de movimentação de
cargas para o Complexo Portuário foi comparada à capacidade existente para cada carga, ficou
evidente a necessidade de investimento em infraestrutura portuária para fazer frente aos
déficits de capacidade identificados na movimentação e armazenagem de contêineres a partir
de 2045 e 2035, respectivamente.
As ações que compõem o Plano de Ações do Complexo Portuário de Itajaí estão
organizadas em seções de acordo com o escopo ao qual se referem, a saber: i) melhorias
operacionais, ii) investimentos portuários, iii) acessos ao Complexo Portuário, iv) gestão
portuária; v) meio ambiente; e vi) porto–cidade. Nesse sentido, as próximas seções
apresentam as ações sugeridas de acordo com cada um dos temas mencionados.

10.1. MELHORIAS OPERACIONAIS
As ações relacionadas às melhorias operacionais referem-se às iniciativas voltadas ao
aprimoramento dos processos de recepção e expedição de cargas cujo objetivo sejam ganhos
operacionais capazes de impactar positivamente sobre a capacidade de escoamento de cargas
das instalações portuárias. As ações identificadas nesse sentido para o Complexo Portuário de
Itajaí encontram-se descritas nas seções seguintes.
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10.1.1. DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DOS BERÇOS PÚBLICOS
» Justificativa: a profundidade atual dos berços do Porto de Itajaí não corresponde à de
projeto, limitando a atracação de embarcações com maior calado.
» Objetivo: realizar a dragagem de manutenção nos berços.
» Descrição: dragar os berços para a profundidade de projeto de 14 m.
» Responsável: SPI.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: 5 anos.

10.1.2. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DA PORTARIA DO
TUP POLY TERMINAIS
» Justificativa: as simulações dos acessos realizados pela portaria do TUP Poly Terminais
apontam a tendência de formação de filas em seus gates de entrada e saída nos períodos
críticos, ao observar os cenários futuros. Essa situação pode gerar impactos negativos no
entorno portuário e nas áreas internas do terminal, devido às filas de espera formadas.
» Objetivo: aumentar a capacidade de acesso ao TUP Poly Terminais por meio de melhorias
na infraestrutura de sua portaria, de forma a evitar formação de filas no entorno portuário
e no intraporto.
» Descrição: realização de estudos para implantação de novos gates na portaria do TUP Poly
Terminais.
» Responsável: TUP Poly Terminais.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 5 anos.

10.1.3. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DA PORTARIA DO
TUP PORTONAVE
» Justificativa: as simulações dos acessos realizados pela portaria do TUP Portonave
apontam a tendência de formação de filas em seus gates de entrada e saída nos períodos
críticos, ao observar os cenários futuros. Essa situação pode gerar impactos negativos no
entorno portuário e nas áreas internas do terminal, devido às filas de espera formadas.
» Objetivo: aumentar a capacidade de acesso ao TUP Portonave por meio de melhorias na
infraestrutura de sua portaria, bem como a utilização de equipamentos adequados para
otimização dos fluxos e cadenciamento das chegadas no terminal, afim de agilizar os
procedimentos de entrada e saída de veículos e, com isso evitar formação de filas no
entorno portuário e no intraporto.
» Descrição realização de estudos para implantação de novos gates e equipamentos que
automatizem os procedimentos na portaria do TUP Portonave.
» Responsável: TUP Portonave.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 3 anos.
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10.1.4. IMPLANTAÇÃO DO VTMIS
»

»

»

»
»
»

Justificativa: visando ampliar a segurança da vida humana no mar, a segurança da
navegação, a proteção ao meio ambiente, a eficiência do tráfego marítimo, além de
permitir o monitoramento das condições atmosféricas e hidrológicas, faz-se necessária a
utilização do sistema de controle de tráfego de embarcações.
Objetivo: implementar o sistema VTMIS (Vessel Traffic Management and Information
System) tem como principal característica o monitoramento ativo do tráfego de
embarcações, por meio de estações remotas convenientemente instaladas, equipadas
com radares, câmeras de TV de longo alcance, Automatic Identification System (AIS),
equipamentos de radiocomunicação e sensores de meteorológicos e hidrológicos.
Descrição: o sistema VTMIS permitirá a cobertura da área do Porto Organizado, das áreas
internas e externas do canal de acesso, da bacia de manobras, das áreas de espera e
fundeadouros, além do compartilhamento de informações do tráfego com os serviços
aliados e de integração com sistemas de gestão do Porto.
Responsável: SNP/MTPA e SPI.
Status: não iniciado.
Prazo recomendado: a ser definido.

10.1.5. RESUMO – MELHORIAS OPERACIONAIS
A Tabela 91 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais do
Complexo Portuário de Itajaí.
Item
1

2

3

4

Descrição da ação
Dragagem de
manutenção dos berços
públicos
Realização de estudos
para ampliação da
portaria no TUP Poly
Terminais
Realização de estudos
para ampliação da
portaria no TUP
Portonave
Implantação do VTMIS

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo recomendado

Porto de Itajaí

Em
andamento

SPI

5 anos

TUP Poly Terminais

Não iniciado

TUP Poly
Terminais

5 anos

TUP Portonave

Não iniciado

TUP
Portonave

3 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

SNP/MTPA e
SPI

A ser definido

Tabela 91 – Plano de Ações: melhorias operacionais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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10.2. INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS
Os investimentos portuários referem-se às ações voltadas à solução dos déficits de
capacidade de infraestrutura das instalações portuárias. Via de regra, nesta seção são
indicados os projetos aprovados pela ANTAQ e pela SNP/MTPA que supram a necessidade de
infraestrutura, bem como são elencadas as ações para solucionar os déficits de capacidade
residuais, não atendidos pelos projetos já aprovados.

10.2.1. DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO
» Justificativa: o Complexo Portuário de Itajaí conta com diversos Terminais de Uso Privado
localizados mais a montante do Rio Itajaí-Açu em relação ao Porto Público, os quais
possuem perspectivas de movimentação de novas cargas. Entretanto, o calado atual no
canal a esses terminais permite apenas a chegada de embarcações de menor porte,
tornando as instalações menos atrativas aos armadores.
» Objetivo: permitir o acesso de maiores embarcações no canal, a fim de trazer novas
movimentações aos terminais privados.
» Descrição: realizar a dragagem do canal de acesso para que alcance a profundidade de,
pelo menos, 10,5 m.
» Responsável: TUPs do Complexo Portuário.
» Status: em projeto.
» Prazo recomendado: 5 anos.

10.2.2. DEMOLIÇÃO DO ARMAZÉM 3 E REVITALIZAÇÃO DA RETROÁREA
PÚBLICA
» Justificativa: o Armazém 3, considerado antigo, ocupa atualmente espaço na Retroárea
Pública do Porto de Itajaí, diminuindo a área do Pátio de Contêineres da instalação. Com a
atual configuração do pátio, duas embarcações de 360 m não podem atracar
simultaneamente no Porto Público por falta de capacidade da retroárea.
» Objetivo: aumentar a capacidade de armazenagem do Porto de Itajaí.
» Descrição: demolição do armazém e reforma do pátio.
» Responsável: SPI.
» Status: em projeto.
» Prazo recomendado: 10 anos.
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10.2.3. RESOLUÇÃO DO DÉFICIT DE CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE
CONTÊINERES
» Justificativa: na análise de comparação entre demanda e capacidade do Complexo
Portuário, foi identificado um déficit de capacidade de cais para a movimentação de
contêineres. É necessário que se busque uma solução para essa questão, que deve se
manifestar a partir de 2040.
» Objetivo: solucionar o déficit de capacidade para a movimentação de contêineres que
deve se manifestar a partir de 2040.
» Descrição: projeto a ser definido.
» Responsável: SPI e TUP Portonave.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 25 anos.

10.2.4. RESOLUÇÃO DO DÉFICIT DE CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE
CONTÊINERES
» Justificativa: com base na análise realizada para esse estudo, a demanda de contêineres no
Complexo Portuário de Itajaí tende a aumentar. A partir de 2035, a capacidade dinâmica de
armazenagem do Complexo é menor que a demanda projetada no cenário tendencial.
» Objetivo: expandir as áreas destinadas à armazenagem de contêineres nos terminais
especializados do Complexo.
» Descrição: expandir a capacidade dinâmica de armazenagem de contêineres nos terminais
especializados do Complexo.
» Responsável: SPI e TUP Portonave.
» Status: não iniciado.
» Prazo estimado: 15 anos.

10.2.5.

ADEQUAÇÃO DA BACIA DE EVOLUÇÃO NO CANAL DE ACESSO
» Justificativa: a bacia de evolução atual restringe a manobras dos navios de maior porte
que são esperados para o Complexo Portuários de Itajaí para os próximos anos. Com a
adequação do canal de acesso, a nova bacia de evolução permitirá aos terminais operar
com navios de até 366 metros de comprimento e 51 metros de boca.
» Objetivo: construção a bacia de evolução para atender navios de maior porte, esperados
para o Complexo Portuário.
» Descrição: adequação do canal de acesso, para que sejam permitidas manobras de navios
de até 366 metros de comprimento e 51 metros de boca.
» Responsável: Governo do Estado de Santa Catarina.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: 1 ano.
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10.2.6.

RESUMO – INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS

A Tabela 92 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado às melhorias operacionais
do Complexo Portuário de Itajaí.
Item
1

2

3

4

5

Descrição da ação
Dragagem de
aprofundamento do
canal de acesso
Demolição do Armazém
3 e revitalização da
Retroárea Pública
Resolução do déficit de
capacidade de
movimentação de
contêineres
Resolução do déficit de
capacidade de
armazenagem de
contêineres
Adequação da bacia de
evolução no canal de
acesso

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo recomendado

Complexo Portuário

Em projeto

TUPs

5 anos

Porto de Itajaí

Em projeto

SPI

10 anos

Complexo Portuário
de Itajaí

Não iniciado

SPI e TUP
Portonave

25 anos

Complexo Portuário

Não iniciado

SPI e TUP
Portonave

Complexo Portuário

Em
andamento

Governo do
Estado de
Santa
Catarina

15 anos

1 ano

Tabela 92 – Plano de Ações: investimentos portuários
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

10.3. ACESSOS AO COMPLEXO PORTUÁRIO
As ações voltadas para os acessos ao Complexo Portuário compreendem todas as iniciativas
que têm como objetivo melhorar as condições de escoamento, acesso e acessibilidade das cargas às
instalações do Complexo Portuário em estudo nos modais aquaviário, rodoviário, ferroviário e
dutoviário, estes três últimos quando existentes. As ações propostas envolvem tanto os acessos à
hinterlândia do Complexo Portuário, quanto seu entorno e acessos interno. As próximas seções
apresentam as ações sugeridas a respeito do tema

10.3.1.

AUMENTO DA CAPACIDADE DA BR-470
» Justificativa: alguns trechos da BR-470 já apresentam condições instáveis de trafegabilidade,
situação que tende a se agravar nos cenários futuros, caso não sejam tomadas ações
mitigatórias. O trânsito de veículos de carga também impacta na mobilidade da população,
que utiliza a mesma via como acesso à região litorânea do Estado de Santa Catarina.
» Objetivo: aumentar a capacidade da via e melhorar a fluidez do tráfego, prezando pela
segurança e promovendo velocidade operacional adequada. A duplicação da via também
contribuirá para mitigar os conflitos com a mobilidade urbana local.
» Descrição: implantação de segunda faixa em trechos de pista simples, além da
restauração de pistas existentes, com pavimentação de vias marginais e construção de
passeios, ciclovias, viadutos, pontes e passarelas.
» Responsável: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
» Status: em andamento.
» Prazo estimado: 2020.
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10.3.2.

CONSTRUÇÃO DA VIA EXPRESSA PORTUÁRIA DE ITAJAÍ
» Justificativa: atualmente, verificam-se interferências do tráfego de passagem,
especialmente de veículos de carga, no sistema viário urbano do município de Itajaí,
comprometendo a qualidade da mobilidade urbana da cidade e provocando elevação nos
índices de acidentes e no custo final dos transportes.
» Objetivo: mitigar as interferências do tráfego de passagem na mobilidade urbana local,
melhorando a fluidez por meio da implantação de uma rota alterativa para os veículos que
se dirigem a instalações do Complexo Portuário.
» Descrição: implantação de uma nova rodovia para desviar o tráfego de longa distância das
principais avenidas urbanas do município de Itajaí. O traçado inicia-se na rodovia BR-101,
prolongando-se até o Porto de Itajaí.
» Responsável: DNIT e Prefeitura Municipal de Itajaí.
» Status: paralisada.
» Prazo recomendado: sem prazo definido.

10.3.3.

IMPLANTAÇÃO DA VIA PERIMETRAL OESTE
» Justificativa: atualmente, verificam-se interferências do tráfego de passagem,
especialmente de veículos de carga, no sistema viário urbano do município de Itajaí,
comprometendo a qualidade da mobilidade urbana da cidade e provocando elevação nos
índices de acidentes e no custo final dos transportes.
» Objetivo: mitigar as interferências do tráfego de passagem na mobilidade urbana local,
melhorando a fluidez por meio da implantação de uma rota alterativa para os veículos que
se dirigem aos terminais portuários e depósitos de contêineres situados em Itajaí.
» Descrição: implantação de uma nova rodovia para desviar o tráfego de veículos de carga
das principais avenidas urbanas do município de Itajaí. O traçado inicia-se na Rua José Luiz
Marcelino, prolongando-se até a Av. Ver. Abraão J. Francisco.
» Responsável: Prefeitura Municipal de Itajaí.
» Status: não iniciado.
» Prazo estimado: sem prazo definido.

10.3.4.

CONSTRUÇÃO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS
» Justificativa: há previsão de que alguns trechos da BR-101, na hinterlândia,
principalmente os situados em áreas mais urbanizadas, como na região da Grande
Florianópolis, apresentem condições instáveis de trafegabilidade, nos cenários futuros,
caso não sejam realizadas obras para ampliar a capacidade rodoviária.
» Objetivo: aumentar a capacidade da via e melhorar o tráfego, prezando pela segurança e
promovendo velocidade operacional adequada.
» Descrição: construção de uma nova rodovia, implantada para desviar o tráfego de longa
distância da região metropolitana da Grande Florianópolis. O traçado passa pelos
municípios catarinenses de Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça,
começando no Km 177,7 terminando no Km 220 da BR-101.
» Responsável: Autopista Litoral Sul.
» Status: em andamento.
» Prazo estimado: 2019.
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10.3.5. RESTAURAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE DA BR-486/SC-486
» Justificativa: há previsão de que alguns trechos da BR-486, na hinterlândia do Complexo
Portuário, já apresentem condições instáveis de trafegabilidade. Esta situação tende a se
agravar nos cenários futuros, em que se detectou até LOS F caso não sejam tomadas ações
mitigatórias. O trânsito de veículos de carga também impacta na mobilidade da população,
que utiliza a mesma via como acesso à região litorânea do estado de Santa Catarina.
» Objetivo: aumentar a capacidade da via e melhorar a fluidez do tráfego, prezando pela
segurança e promovendo velocidade operacional adequada.
» Descrição: implantação de segunda faixa em trechos de pista simples, além da construção
de viadutos, retornos operacionais e um trevo completo na ligação com a BR-101.
» Responsável: Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra).
» Status: em andamento.
» Prazo estimado: 2018.

10.3.6.

RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA SC-412
» Justificativa: a SC-412 constitui-se em uma via alternativa à BR-470, ligando os municípios
catarinenses de Itajaí e Blumenau, passando por Ilhota e Gaspar. Atualmente, a rodovia
encontra-se com condições ruins de infraestrutura e, por isso, passa por obras de
melhorias que, sobretudo, auxiliarão a desafogar o tráfego da BR-470, principal rota de
acesso ao Complexo Portuário de Itajaí
» Objetivo: aumentar a infraestrutura da via e melhorar a fluidez do tráfego, prezando pela
segurança e promovendo velocidade operacional adequada, além de contribuir para a
redução do tráfego pela BR-470.
» Descrição: nova pavimentação em 25,4 km da rodovia, duplicação de 1,8 km, além de
ações de drenagem e contenção nos pontos em que forem necessários.
» Responsável: Deinfra.
» Status: em andamento.
» Prazo estimado: 2019.

10.3.7.

CONSTRUÇÃO DA FERROVIA LITORÂNEA (EF-451/SC)
» Justificativa: o Complexo Portuário de Itajaí, atualmente, não possui movimentação de
cargas pelo modal ferroviário. Nesse sentido, a construção da Ferrovia Litorânea irá
permitir a conexão do Complexo com a Rumo Malha Sul (RMS) e Ferrovia Tereza Cristina
(FTL), viabilizando a movimentação de cargas por meio do modal ferroviário no Complexo
Portuário.
» Objetivo: interligar os três Complexos Portuários catarinenses – de São Francisco do Sul,
de Itajaí e de Imbituba –, além de conectá-los ao restante da malha ferroviária nacional.
Dessa forma, almeja-se um aumento do percentual de participação do modal ferroviário
no estado de Santa Catarina.
» Descrição: construção do trecho ferroviário em dois lotes. O Lote 1 se estende de Imbituba a
Tijucas com extensão de 125,7 km e o Lote 2, de Tijucas a Araquari, com 119,4 km de extensão.
» Responsável: DNIT.
» Status: projeto em andamento.
» Prazo recomendado: a ser definido pelo DNIT.
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10.3.8.

CONSTRUÇÃO DO CORREDOR FERROVIÁRIO DE SANTA
CATARINA
» Justificativa: o Corredor Ferroviário de Santa Catarina é uma das obras propostas pelo
estudo de viabilidade para implantação de um Sistema Ferroviário para Santa Catarina,
ligando o Oeste Catarinense aos portos do litoral do Estado.
» Objetivo: reduzir o valor do frete, agilizar o processo de carga e interligar as ferrovias.
Assim, espera-se que esse projeto dinamize o escoamento da produção agroindustrial da
região. Também há a perspectiva de manutenção da competitividade do Estado de Santa
Catarina no mercado interno e externo.
» Descrição: o projeto possui um traçado em forma de “Y” que ligará o município de Dionísio
Cerqueira aos portos de Itajaí (SC) e Imbituba (SC), com extensão de 826 km. Além disso, está
prevista a conexão com a malha ferroviária da Rumo ALL e com a Ferrovia Norte-Sul (FNS).
» Responsável: VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
» Status: projeto em andamento.
» Prazo recomendado: a ser definido pela VALEC.

10.3.9.

MONITORAMENTO DO PERFIL DE NAVIOS RESTRINGIDOS NO
ACESSO AO CANAL
» Justificativa: visto que a expectativa para o perfil da frota de navios esperada para o
Complexo Portuário é de um progressivo aumento do porte das embarcações e a inserção de
novas classes de navios. Dessa forma, essa tendência pode implicar em um aumento nos acessos
restringidos por questões operacionais do canal e gerar déficit de capacidade no acesso
aquaviário. Por isso, recomenda-se um monitoramento da capacidade do canal de acesso.
» Objetivo: monitoramento da capacidade do acesso aquaviário.
» Descrição: monitorar o crescimento do perfil da frota de navios que acessam ao canal,
podendo criar medidas para evitar a possibilidade de déficit de capacidade no canal de
acesso ao Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina.
» Responsável: SPI.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: ação contínua

10.3.10. RESUMO – ACESSOS AO COMPLEXO PORTUARIO
A Tabela 93 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos acessos ao Complexo
Portuário de Itajaí.
Item
1
2
3
4
5

Descrição da ação
Aumento da capacidade da
BR-470
Construção da Via Expressa
Portuária de Itajaí
Implantação da Via
Perimetral Oeste
Construção do Contorno
Rodoviário de Florianópolis
Restauração e aumento da
capacidade da BR-486/SC-486

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo

Complexo Portuário

Em
andamento

DNIT

2020

Complexo Portuário

Paralisada

Complexo Portuário

Não iniciado

DNIT e Prefeitura
Municipal de Itajaí
Prefeitura Municipal
de Itajaí

Sem prazo
definido
Sem prazo
definido

Autopista Litoral Sul

2019

Deinfra

2018

Complexo Portuário
Complexo Portuário
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Item

Descrição da ação

Instalação portuária

Status

Responsável

Prazo

6

Restauração e duplicação da
SC-412

Complexo Portuário

Em
andamento

Deinfra

2019

7

Construção da Ferrovia
Litorânea (EF-451/SC)

Complexo Portuário

Projeto em
andamento

DNIT

8

Construção do Corredor
Ferroviário de Santa Catarina

Complexo Portuário

Projeto em
andamento

VALEC Engenharia,
Construções e
Ferrovias S.A.

9

Monitoramento do perfil de
navios restringidos no acesso
ao canal

Complexo Portuário

Não iniciado

SPI

A ser
definido
pelo DNIT
A ser
definido
pela VALEC
Ação
contínua

Tabela 93 – Plano de Ações: acessos ao Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

10.4. GESTÃO PORTUÁRIA
O Plano de Ações de gestão portuária compreende ações que competem diretamente
à Autoridade Portuária, bem como sua atuação junto a outras entidades no sentido de
fomentar iniciativas que possam vir a beneficiar o Complexo Portuário em análise. A seguir são
descritas as ações sugeridas a respeito do tema em questão.

10.4.1. REFORMULAÇÃO DO ORGANOGRAMA DA SPI
» Justificativa: atualmente, o organograma da SPI está passando por uma nova
reformulação, tendo como objetivo a diminuição de custos, por meio da redução do
número de cargos e da diminuição do risco de desvio de função.
» Objetivo: diminuir os custos com pessoal e o risco de desvio de função.
» Descrição: conclusão da readequação do organograma e ajuste do mesmo à atual
estrutura organizacional da Autoridade Portuária. A forma, etapas e cronograma para essa
ação devem ser definidos pelos responsáveis e detalhados no PDZ do Porto de Itajaí.
» Responsável: SPI.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: 6 meses.

10.4.2. NOMEAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E MEMBROS DO CAP
» Justificativa: atualmente, o CAP do Porto de Itajaí não está se reunindo, pois falta a nomeação do
presidente para que o vice-presidente e os demais membros sejam também nomeados.
» Objetivo: nomear os representantes das classes que compõem o CAP, para que o
cronograma de reuniões do referido Conselho seja retomado, aumentando a participação
da comunidade portuária nas definições referentes ao Porto.
» Descrição: a SNP/MTPA, em conjunto com os setores quem compõem o CAP, deve ser
incitada a nomear os membros e representantes das classes. A forma, etapas e cronograma
para essa ação devem ser definidos pelos responsáveis e detalhados no PDZ do Porto de Itajaí.
» Responsável: SPI e SNP/MTPA.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: 6 meses.
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10.4.3. ARRENDAMENTO DE ÁREAS OCIOSAS NO PORTO DE ITAJAÍ
» Justificativa: o Porto de Itajaí possui duas áreas passíveis de exploração (área portuária
primária e RAC).
» Objetivo: otimizar a utilização operacional do espaço público e aumentar a arrecadação
da Autoridade Portuária.
» Descrição: compatibilização das áreas ociosas aos resultados de demanda e capacidade
operacional do Plano Mestre e às diretrizes do PNLP e PGO. Se for o caso, inserir as áreas
passíveis de exploração nos blocos de Leilões da ANTAQ e no PAP. A forma, etapas e
cronograma para essa ação devem ser definidos pelos responsáveis e detalhados no PDZ
do Porto de Itajaí.
» Responsável: SPI e SNP/MTPA.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: 2 anos.

10.4.4. MELHORIAS NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AUTORIDADE
PORTUÁRIA
» Justificativa: a SPI não possui programas de qualidade nem sistemas de gestão implantados.
Também não há um plano comercial estruturado e não é feito o acompanhamento de
indicadores de desempenho relacionados com o planejamento estratégico.
» Objetivo: aprimorar o planejamento e a gestão da Autoridade Portuária, visando
aumentar a eficiência e a eficácia dos processos gerenciais e melhorar o fluxo de
informações, qualificando a tomada de decisão e diminuindo a probabilidade de erros.
» Descrição: qualificação da gestão da Autoridade Portuária, mediante implantação de
sistemas de informações gerenciais e de qualidade, desenvolvimento de um plano
comercial e definição de indicadores de desempenho para acompanhamento dos planos
comercial e estratégico. A forma, etapas e cronograma para essa ação devem ser
definidos pela SPI e detalhados no PDZ do Porto de Itajaí.
» Responsável: SPI.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 2 anos.

10.4.5. BUSCA DE MAIOR ADERÊNCIA AO PMGP
» Justificativa: a SPI ainda não é constituída como empresa e não aderiu ao Plano de Contas
padrão da SNP/MTPA e da ANTAQ. Isso indica falta de alinhamento da Autoridade
Portuária com o Programa de Modernização da Gestão Portuária (PMGP) preconizado
pela SNP/MTPA.
» Objetivo: modernizar a gestão portuária, buscando maior aderência ao programa
estabelecido para o setor.
» Descrição: implantação gradual do PMGP, incluindo a configuração da Autoridade
Portuária como empresa, a implantação do plano de contas padrão e do sistema de
custeio, e a implantação de indicadores, metas e remuneração variável dos gestores da
SPI, com base no Plano de Metas de Desempenho Empresarial e Remuneração Variável da
SNP/MTA. A forma, etapas e cronograma para essa ação devem ser definidos pela SPI e
detalhados no PDZ do Porto de Itajaí.
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» Responsável: SPI.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 2 anos.

10.4.6. APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE
PESSOAL DA SPI
»

»
»

»
»
»

Justificativa: a SPI aplica os treinamentos de pessoal sem um planejamento estruturado,
com deficiência na aplicação de algumas etapas (mapeamento de competência e análise
de resultados, por exemplo).
Objetivo: potencializar a gestão do conhecimento na SPI, mediante a implementação de
todas as etapas inerentes ao plano de capacitação de pessoal.
Descrição: elaboração e implantação de um plano completo de capacitação de pessoal,
incluindo mapeamento de competências; levantamento das necessidades de requisitos de
processos; e avaliação de resultados e eficácia dos treinamentos.
Responsável: SPI.
Status: não iniciado.
Prazo recomendado: 2 anos.

10.4.7. RESUMO – GESTÃO PORTUÁRIA
A Tabela 94 apresenta o resumo das ações sugeridas a respeito do tema gestão portuária.
Item
1
2
3
4
5
6

Descrição da Ação

Instalação portuária

Reformulação do
organograma da SPI
Nomeação da presidência e
membros do CAP
Arrendamento de áreas
ociosas no Porto de Itajaí
Melhorias no planejamento
e gestão da Autoridade
Portuária
Busca de maior aderência ao
PMGP
Aprimoramento do
programa de capacitação de
pessoal da SPI

Status

Responsável

Prazo recomendado

SPI

6 meses

Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento

SPI e
SNP/MTPA
SPI e
SNP/MTPA

Porto de Itajaí

Não iniciado

SPI

2 anos

Porto de Itajaí

Não iniciado

SPI

2 anos

Porto de Itajaí

Não iniciado

SPI

2 anos

Porto de Itajaí
Porto de Itajaí
Porto de Itajaí

6 meses
2 anos

Tabela 94 – Plano de ações: gestão portuária
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)
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10.5. MEIO AMBIENTE
O Plano de Ações voltado para o tema de meio ambiente compreende iniciativas que
se refletem a ações que competem diretamente à Autoridade Portuária ou sua atuação
perante às outras entidades no sentido de fomentar iniciativas que possam vir a beneficiar o
Complexo Portuário em análise, a respeito dessa temática. Assim, nas subseções a seguir são
descritas as ações sugeridas a respeito do tema em questão.

10.5.1. ARTICULAÇÃO DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS VISANDO A
REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DE ÁGUA DE LASTRO
» Justificativa: o monitoramento de água de lastro é uma prática já realizada no Complexo
Portuário de Itajaí, no entanto, verificou-se que os lastros/deslastros relatados pelos
navios divergem dos valores estimados. Identificou-se que as equipes de análise nem
sempre conseguem autorização para adentrar os navios e realizar as coletas com
aleatoriedade da amostra adequada. Deste modo, uma efetiva integração entre órgãos
como a Marinha do Brasil e ANVISA, junto aos terminais e Autoridade Portuária, permitiria
realização adequada desse monitoramento exigido pelo órgão ambiental licenciador das
instalações do Complexo
» Objetivo: garantir que as equipes de coleta de água de lastro sejam autorizadas a realizar
as análises e mobilizar os responsáveis pelo preenchimento sistemático dos relatórios de
lastro e deslastro
» Descrição: buscar o auxílio das autoridades competentes na fiscalização do deslastro
adequado (Marinha do Brasil e ANVISA), visando maior efetividade nas rotinas de coleta e
a implantação de uma política de cooperação por parte das embarcações no
preenchimento dos relatórios de lastro/deslastro.
» Responsável: Marinha do Brasil, ANVISA, SPI, APM Terminals e TUP Portonave
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: ação contínua.

10.5.2.
MONITORAMENTO DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS, DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E
DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
»

»
»

Justificativa: o Complexo Portuário de Itajaí reúne operações e movimentação de cargas
perigosas, que, pela sua natureza, são atividades de risco que podem gerar impactos
socioambientais negativos. Assim, para minimizar a possibilidade de ocorrência desses
impactos, são necessárias ações de prevenção, de gerenciamento de riscos e de
atendimento a emergências. Tais ações devem incluir a identificação dos riscos de cada
operação, os cenários emergenciais a serem considerados para a atividade e,
consequentemente, as ações a serem seguidas quando estes ocorrem.
Objetivo: atender a legislação e promover boas práticas quanto ao gerenciamento de
riscos, atendimento a emergências e à saúde e segurança do trabalhador.
Descrição: manter o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) (Resolução Conama
nº 306/2002), o Plano de Controle de Emergências (PCE) (Norma Regulamentadora nº
29), o Plano de Emergência Individual (PEI) (Resolução Conama nº 398/2008, Lei
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»
»
»

10.5.3.

Federal nº 9.966/00), o Plano de Ajuda Mútua (PAM) (Lei Federal nº 9.966/00, Norma
Regulamentadora nº 29), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
(Norma Regulamentadora nº 09) e o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) (Norma Regulamentadora nº 07) atualizados. Além disso, seguir
os cronogramas de execução das ações propostas quanto à execução de treinamentos,
à compra de equipamentos e à realização de simulados.
Responsável: SPI, APM Terminals e TUPs.
Status: em andamento.
Prazo estimado: ação contínua.

FOMENTO À INTEGRAÇÃO DOS MONITORAMENTOS AMBIENTAIS
NOS TERMINAIS
» Justificativa: a realização de monitoramentos é dispendiosa, principalmente se realizada
em menor escala e individualmente por cada terminal. Visando o benefício de diminuir
tais custos, a realização de monitoramentos por um conjunto de terminais tende a facilitar
a obtenção de resultados, além de ser uma prática já difundida em outros portos do Brasil.
» Objetivo: fomentar em conjunto com os terminais uma agenda para a elaboração de
monitoramentos integrados, tais como os monitoramentos de qualidade do ar, da água,
de ruído ambiental, da biota (aquática e terrestre) e de sedimentos.
» Descrição: terminais que necessitem realizar os mesmos monitoramentos podem realizálos em conjunto, dividindo, assim, os custos do processo.
» Responsável: SPI, APM Terminals, TUPs e Fatma.
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 3 anos.

10.5.4.

FOMENTO A FORMAÇÃO DE UM COMITÊ PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO APELL
» Justificativa: em regiões portuárias, a grande movimentação diária de granéis sólidos e
líquidos por navios, dutos, terminais, e transporte rodoferroviário constituem atividades
potencialmente perigosas, havendo assim necessidade de promover investimentos
constantes nas ações de prevenção e gerenciamento de riscos tecnológicos e naturais. O
Processo de Preparação e Alerta para Comunidades Locais (APELL – do inglês Awareness
and Preparedness for Emergencies at Local Level), desenvolvido pelo Departamento da
Indústria e Meio Ambiente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(UNEP), apresenta um conjunto de diretrizes que podem ser adotadas pelas autoridades e
empreendedores para proteção da comunidade local. A Plataforma Global para Redução
do Risco de Desastres, criada pela ONU, para 2015 a 2030, visa reforçar o conhecimento e
capacitação de profissionais de diversas instituições para implantação do Processo APELL
em diferentes regiões.
» Objetivo: promover o desenvolvimento de ações conjuntas de prevenção, preparação e
resposta a situações de emergências na região portuária, envolvendo risco de incêndio, explosões
e vazamentos de produtos perigosos, que possam ameaçar a segurança da coletividade, com
representantes do setor privado, dos órgãos governamentais e da comunidade.
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» Descrição: fomentar a criação de um comitê para implementar o processo APELL no
Complexo Portuário de Itajaí, englobando os municípios de Itajaí e Navegantes,
juntamente com entidades externas responsáveis pelo atendimento às emergências.
» Responsável: SPI, APM Terminals e TUPs, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Ibama, Fatma,
Prefeituras municipais de Itajaí e Navegantes, comunidade externa e associações locais
(representantes).
» Status: não iniciado.
» Prazo recomendado: 3 anos.

10.5.5.
CONTINUIDADE DOS PLANOS E PROGRAMAS DE
MONITORAMENTOS AMBIENTAIS
»

Justificativa: os planos e programas ambientais são definidos no âmbito do licenciamento
ambiental, através do Plano Básico Ambiental (PBA) ou do Plano de Controle Ambiental
(PCA). A continuidade dos monitoramentos implementados pelas instalações portuárias
possibilita o controle e acompanhamento dos impactos ambientais causados, permitindo
identificar e investigar casos em que os resultados estejam fora do esperado, além de
fazer parte das condicionantes ambientais exigidas na Licença de Operação (LO).

»

Objetivo: acompanhar e controlar os impactos ambientais causados pela atividade
portuária.

»

Descrição: dar continuidade aos monitoramentos exigidos nas licenças de operação e nos
demais dispositivos legais, em especial àqueles relacionados a qualidade da água do Rio
Itajaí-Açu, a qualidade do ar, aos ruídos, aos efluentes, ao gerenciamento de resíduos
sólidos, à biota aquática e à fauna sinantrópica, garantindo assim a conformidade
ambiental do Complexo Portuário de Itajaí.

»

Responsável: SPI, ADM Terminals, TUPs e FATMA.

»

Status: em andamento.

»

Prazo para finalização: ação contínua.
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10.5.6.

RESUMO – MEIO AMBIENTE

A Tabela 95 apresenta o resumo do Plano de Ações voltado aos aspectos ambientais
do Complexo Portuário de Itajaí.
Item

1

2

3

Descrição da ação
Articulação das
entidades envolvidas
visando a realização do
monitoramento de água
de lastro
Monitoramento do
atendimento à
legislação de
gerenciamento de
riscos, de atendimento a
emergências e de saúde
e segurança do
trabalhador
Fomento à integração
dos monitoramentos
ambientais nos
terminais

Prazo

Instalação portuária

Status

Responsável

Complexo Portuário

Não
iniciado

Marinha do Brasil,
ANVISA, SPI, APM
Terminals e TUP
Portonave

Ação
contínua

Complexo Portuário

Em
andamento

SPI, APM Terminals e
TUPs

Ação
contínua

Complexo Portuário

Em
andamento

SPI, APM Terminals,
TUPs e Fatma

3 anos

3 anos

Ação
contínua

4

Fomento a formação de
um comitê para
implementação do
Processo APELL

Complexo Portuário

Não
iniciado

SPI, APM Terminals e
TUPs, Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros,
Ibama, Fatma,
Prefeituras municipais
de Itajaí e
Navegantes,
comunidade externa e
associações locais
(representantes)

5

Continuidade dos planos
e programas de
monitoramentos
ambientais

Complexo Portuário

Em
andamento

SPI, ADM Terminals,
TUPs e FATMA

recomentado

Tabela 95 – Plano de Ações: meio ambiente
Fonte: LabTrans/UFSC (2018)

10.6. PORTO-CIDADE
O Plano de Ações voltado para o tema de Porto–Cidade compreende iniciativas que
competem à Autoridade Portuária ou sua atuação perante outras entidades no sentido de
fomentar iniciativas que possam vir a beneficiar o Complexo Portuário e os municípios em análise.
Assim, nas subseções a seguir são descritas as ações sugeridas a respeito do tema em questão.
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10.6.1. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO
PLANO DIRETOR DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
E DO ZONEAMENTO DE ITAJAÍ
»

»

»

»
»
»

Justificativa: o município de Itajaí está realizando a atualização de seu Plano Diretor e de
seu zoneamento. O Plano Diretor atual já define diversas diretrizes para o
desenvolvimento da atividade portuária e a conciliação da atividade com o
desenvolvimento do município, assim como as áreas disponíveis para isso. Participar do
processo de revisão é essencial para que as questões relacionadas à atividade sejam
aprimoradas e para que haja uma integração de ações entre Porto e Prefeitura Municipal.
Objetivo: a integração entre os diferentes envolvidos no processo, como a Prefeitura, os
TUPs, APM Terminals, a Autoridade Portuária e a população, permite que o novo Plano
concilie às necessidades da cidade e da atividade portuária, aos de usos e zoneamentos
portuários de forma a desenvolver ambos espaços de forma adequada.
Descrição: participação da Autoridade Portuária e incentivo aos TUPs para que também
participem das etapas de atualização do Plano Diretor e do zoneamento, a exemplo das
audiências públicas.
Responsável: SPI, terminais portuários e Prefeitura Municipal de Itajaí.
Status: iniciado.
Prazo recomendado: ação contínua.

10.6.2. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO
PLANO DIRETOR E ZONEAMENTO DE NAVEGANTES
» Justificativa: a minuta do anteprojeto de lei da revisão do Plano Diretor de Navegantes já
está no website da Prefeitura e aponta diversas diretrizes relacionadas ao
desenvolvimento de áreas portuárias, aeroportuárias e de logística. A participação da
Autoridade Portuária é essencial nesse processo, pois a minuta amplia a abrangência
dessas áreas e fomenta a implantação de terminais no município vizinho.
» Objetivo: a integração entre os diferentes envolvidos no processo, como a Prefeitura, os
TUPs, a Autoridade Portuária e a população, permite que o novo Plano concilie às
necessidades da cidade e da atividade portuária, aos de usos e zoneamentos portuários de
forma a desenvolver ambos espaços de forma adequada.
» Descrição: participação da Autoridade Portuária e incentivo aos TUPs para que também
participem das etapas de atualização do Plano Diretor e do zoneamento, a exemplo das
audiências públicas.
» Responsável: SPI, terminais portuários e Prefeitura Municipal de Navegantes.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: ação contínua.
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10.6.3. FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E AÇÕES CONJUNTAS
ENTRE A AUTORIDADE PORTUÁRIA, EMPRESAS PRIVADAS E O
PODER PÚBLICO
»

Justificativa: a visão compartilhada, o diálogo e as ações integradas no espaço da cidade
podem beneficiar o desenvolvimento dos municípios de Itajaí e Navegantes assim como
da atividade portuária. Além da participação no processo de atualização dos planos
diretores e zoneamento, o planejamento e a realização de ações conjuntas podem
contribuir para a execução de obras viárias, de revitalização urbana e de atendimento ao
potencial turístico da região, possibilitando, inclusive, a mitigação de impactos gerados
pela atividade portuária na região.
»
Objetivo: a realização de projetos e ações integradas ao Poder Público, como a
participação na elaboração de instrumentos de planejamento territorial nos processos de
adequação fundiária e em obras de infraestrutura urbana e viária, viabilizam a expansão
portuária e a promoção de benfeitorias no espaço de interface porto–cidade.
»
Descrição: discussão entre Autoridade Portuária, TUPs, prefeitura e Governo do Estado
para que o desenvolvimento de estudos e projetos para a região do entorno portuário seja
realizado de forma integrada.
» Responsável: SPI, terminais portuários, operadores, Prefeitura Municipal de Navegantes,
Prefeitura Municipal de Itajaí e Governo do Estado de Santa Catarina.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: ação contínua.

10.6.4. ACOMPANHAMENTO, FOMENTO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS
SOCIOAMBIENTAIS COM AS COMUNIDADES NO ENTORNO DO
COMPLEXO PORTUÁRIO
» Justificativa: a aproximação do Porto com a população residente no seu entorno é
essencial para uma relação harmoniosa entre ambos e na mitigação de impactos gerados
pela atividade portuária. Essas iniciativas devem abranger aspectos de Cidadania,
Educação, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Incentivo à Cultura e podem incidir sobre
diferentes impactos, como na atividade pesqueira.
» Objetivo: dar continuidade, realizar e acompanhar o andamento de iniciativas e ações que
qualifiquem a relação socioambiental do Porto com a população do seu entorno.
» Descrição: Realização, acompanhamento e incentivo da Autoridade Portuária, à participação
de ações socioambientais que envolvam TUPs, prefeitura e Governo do Estado.
» Responsável: SPI, TUPs, Prefeitura Municipal de Navegantes, Prefeitura Municipal de Itajaí
e Governo do Estado de Santa Catarina.
» Status: em andamento.
» Prazo recomendado: ação contínua
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10.6.5. PLEITEAR ESTUDOS E PROJETOS QUE VISEM MITIGAR OS
IMPACTOS DECORRENTES DAS ENCHENTES NA REGIÃO DE ITAJAÍ
»

»
»
»
»
»

Justificativa: o município de Itajaí e toda a região sofrem constantemente com enchentes no
Rio Itajaí-Açu, que geram muitos transtornos, perdas econômicas, financeiras e as vezes até de
vidas humanas. Essas enchentes impactam também nas atividades do Complexo Portuário,
que muitas vezes paralisa e sofre danos em sua infraestrutura, a exemplo da enchente de 2008
que afetou a operação de três berços do Porto Público durante todo o ano de 2009. Desta
forma, ações que visam amenizar os danos causados pelas enchentes são de interesse, tanto
do Complexo Portuário, quanto das instituições governamentais e privadas.
Objetivo: apoio aos estudos e às ações de mitigação dos danos causados pelas enchentes.
Descrição: incentivo da Autoridade Portuária a estudos e projetos que visem a mitigação
dos danos causados pelas enchentes na região.
Responsável: iniciativa privada, SPI, TUPs, Prefeitura Municipal de Itajaí, Defesa Civil e
Governo do Estado de Santa Catarina.
Status: em andamento.
Prazo recomendado: ação contínua

10.6.6. RESUMO – PORTO–CIDADE
A Tabela 96 apresenta o resumo das ações referentes à relação porto-cidade
sugeridas para o Complexo Portuário de Itajaí.
Item

Descrição da Ação
Fomento e participação no
processo de atualização do
Plano Diretor de Gestão e
Desenvolvimento Territorial e
do Zoneamento de Itajaí
Fomento e participação no
processo de atualização do
Plano Diretor e Zoneamento
de Navegantes

1

2

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Complexo
Portuário

Em
andamento

SPI, terminais portuários e
Prefeitura Municipal de
Itajaí

Ação contínua

Complexo
Portuário

Em
andamento

SPI, terminais portuários e
Prefeitura Municipal de
Navegantes.

Ação contínua

3

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

Complexo
Portuário

Em
andamento

4

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

Complexo
Portuário

Em
andamento

5

Pleitear estudos e projetos que
visem mitigar os impactos
decorrentes das enchentes na
região de Itajaí

Complexo
Portuário

Em
andamento

SPI, terminais portuários,
operadores, Prefeitura
Municipal de Navegantes,
Prefeitura Municipal de
Itajaí e Governo do Estado
de Santa Catarina
SPI, TUPs, Prefeitura
Municipal de Navegantes,
Prefeitura Municipal de
Itajaí e Governo do Estado
de Santa Catarina
Iniciativa privada, SPI,
TUPs, Prefeitura
Municipal de Itajaí, Defesa
Civil e Governo do Estado
de Santa Catarina

Ação contínua

Ação contínua

Ação contínua

Tabela 96 – Plano de Ações: porto–cidade
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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10.7. PLANO DE AÇÕES
Considerando as principais conclusões apresentadas ao longo deste plano, foram
reunidas na Tabela 97 as ações identificadas como necessárias para preparar o Complexo Portuário
de Itajaí para atender à demanda de movimentação de cargas prevista até o horizonte de 2060.
PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ
Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Porto de
Itajaí

Em
andamento

SPI

5 anos

TUP Poly
Terminais

Não
iniciado

TUP Poly Terminais

5 anos

TUP
Portonave

Não
iniciado

TUP Portonave

3 anos

Complexo
Portuário

Não
iniciado

SNP/MTPA e SPI

A ser definido

Complexo
Portuário

Em projeto

TUPs

5 anos

Porto de
Itajaí

Em projeto

SPI

10 anos

Complexo
Portuário

Não
iniciado

SPI e TUP Portonave

25 anos

Complexo
Portuário

Não
iniciado

SPI e TUP Portonave

Complexo
Portuário

Em
andamento

Governo do Estado de
Santa Catarina

1 ano

Complexo
Portuário
Complexo
Portuário
Complexo
Portuário
Complexo
Portuário

Em
andamento

DNIT

2020

DNIT e Prefeitura
Municipal de Itajaí
Prefeitura Municipal de
Itajaí

Sem prazo
definido
Sem prazo
definido

Autopista Litoral Sul

2019

Complexo
Portuário

Em
andamento

Deinfra

2018

Complexo
Portuário
Complexo
Portuário

Em
andamento
Projeto em
andamento

Deinfra

2019

DNIT

A ser definido
pelo DNIT

Complexo
Portuário

Projeto em
andamento

VALEC Engenharia,
Construções e Ferrovias
S.A.

A ser definido
pela VALEC

Melhorias operacionais
1
2

3
4

Dragagem de manutenção
dos berços públicos
Realização de estudos para
ampliação da portaria no
TUP Poly Terminais
Realização de estudos para
ampliação da portaria no
TUP Portonave
Implantação do VTMIS

Investimentos portuários
5

6

7

8

9

Dragagem de
aprofundamento do canal
de acesso
Demolição do Armazém 3 e
revitalização da Retroárea
Pública
Resolução do déficit de
capacidade de
movimentação de
contêineres
Resolução do déficit de
capacidade de
armazenagem de
contêineres
Adequação da bacia de
evolução no canal de acesso

15 anos

Acessos ao Complexo Portuário
10
11
12
13
14
15
16
17
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Aumento da capacidade da
BR-470
Construção da Via Expressa
Portuária de Itajaí
Implantação da Via
Perimetral Oeste
Construção do Contorno
Rodoviário de Florianópolis
Restauração e aumento da
capacidade da BR-486/SC486
Restauração e duplicação da
SC-412
Construção da Ferrovia
Litorânea (EF-451/SC)
Construção do Corredor
Ferroviário de Santa
Catarina

Paralisada
Não
iniciado
Em
andamento
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ
Item

Descrição da ação

18

Monitoramento do perfil de
navios restringidos no
acesso ao canal

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

Complexo
Portuário

Não
iniciado

SPI

Ação contínua

Porto de
Itajaí
Porto de
Itajaí
Porto de
Itajaí

Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento

SPI

6 meses

SPI e SNP/MTPA

6 meses

SPI e SNP/MTPA

2 anos

Porto de
Itajaí

Não
iniciado

SPI

2 anos

Porto de
Itajaí

Não
iniciado

SPI

2 anos

Porto de
Itajaí

Não
iniciado

SPI

2 anos

Complexo
Portuário

Não
iniciado

Marinha do Brasil,
ANVISA, SPI, APM
Terminals e TUP
Portonave.

Ação contínua

Complexo
Portuário

Em
andamento

SPI, APM Terminals e
TUPs

Ação contínua

Complexo
Portuário

Em
andamento

SPI, APM Terminals,
TUPs e Fatma.

3 anos

3 anos

Gestão Portuária
19
20
21
22
23
24

Reformulação do
organograma da SPI
Nomeação da presidência e
membros do CAP
Arrendamento de áreas
ociosas no Porto de Itajaí
Melhorias no planejamento
e gestão da Autoridade
Portuária
Busca de maior aderência ao
PMGP
Aprimoramento do
programa de capacitação de
pessoal da SPI

Meio Ambiente

25

26

27

Articulação das entidades
envolvidas visando a realização
do monitoramento de água de
lastro
Monitoramento do
atendimento à legislação de
gerenciamento de riscos, de
atendimento à emergência e
de saúde e segurança do
trabalhador
Fomento à integração dos
monitoramentos ambientais
nos terminais

28

Fomento a formação de um
comitê para implementação
do Processo APELL

Complexo
Portuário

Não
iniciado

SPI, APM Terminals e
TUPs, Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros,
Ibama, Fatma,
Prefeituras municipais
de Itajaí e Navegantes,
comunidade externa e
associações locais
(representantes).

29

Continuidade dos planos e
programas de
monitoramentos ambientais

Complexo
Portuário

Em
andamento

SPI, ADM Terminals,
TUPs e Fatma

Ação contínua

Complexo
Portuário

Em
andamento

SPI, terminais
portuários e Prefeitura
Municipal de Itajaí

Ação contínua

Complexo
Portuário

Em
andamento

SPI, terminais
portuários e Prefeitura
Municipal de
Navegantes.

Ação contínua

Porto-cidade

30

31

Fomento e participação no
processo de atualização do
Plano Diretor de Gestão e
Desenvolvimento Territorial
e do Zoneamento de Itajaí
Fomento e participação no
processo de atualização do
Plano Diretor e Zoneamento
de Navegantes
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Instalação
portuária

Item

Descrição da ação

Status

32

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

Complexo
Portuário

Em
andamento

33

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

Complexo
Portuário

Em
andamento

34

Pleitear estudos e projetos
que visem mitigar os
impactos decorrentes das
enchentes na região de Itajaí

Complexo
Portuário

Em
andamento

Responsável
SPI, terminais
portuários, operadores,
Prefeitura Municipal de
Navegantes, Prefeitura
Municipal de Itajaí e
Governo do Estado de
Santa Catarina.
SPI, TUPs, Prefeitura
Municipal de
Navegantes, Prefeitura
Municipal de Itajaí e
Governo do Estado de
Santa Catarina
Iniciativa privada, SPI,
TUPs, Prefeitura
Municipal de Itajaí,
Defesa Civil e Governo
do Estado de Santa
Catarina

Prazo
recomendado

Ação contínua

Ação contínua

Ação contínua

Tabela 97 – Plano de ações ao Complexo Portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2018)
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APÊNDICE 1 – DETALHAMENTO DAS CARGAS
RELEVANTES DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
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Instalação portuária

Carga

Natureza de carga

Sentido

Tipo de navegação

2012

2013

2014

2015

2016

Participação (%)

Porto de Itajaí

Contêiner

Contêiner

Embarque

Longo curso

1.776.830

1.774.798

1.799.452

1.533.093

1.021.654

54,9%

Porto de Itajaí

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Longo curso

1.852.415

1.925.299

1.483.398

1.110.290

425.057

22,8%

Porto de Itajaí

Contêiner

Contêiner

Embarque

Cabotagem

216.126

278.171

287.771

247.483

287.355

15,4%

Porto de Itajaí

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Cabotagem

67.817

130.840

240.938

192.461

63.303

3,4%

Porto de Itajaí

Máquinas e equipamentos

Carga geral

Desembarque

Longo curso

-

-

923

144

45.291

2,4%

Porto de Itajaí

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

-

-

4.334

6.882

0,4%

Porto de Itajaí

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Desembarque

Longo curso

-

-

232

-

6.788

0,4%

Porto de Itajaí

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Embarque

Cabotagem

-

-

-

-

3.461

0,2%

Porto de Itajaí

Máquinas e equipamentos

Carga geral

Embarque

Cabotagem

-

199

546

-

390

0,0%

Porto de Itajaí

Contêiner

Contêiner

Embarque

Interior

-

-

-

-

335

0,0%

Porto de Itajaí

Veículos e semelhantes

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

-

-

-

103

0,0%

Porto de Itajaí

Veículos e semelhantes

Carga geral

Desembarque

Longo curso

-

598

-

-

83

0,0%

Porto de Itajaí

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Interior

-

-

-

-

-

0%

Porto de Itajaí

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

658

-

2.734

-

0%

Porto de Itajaí

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Desembarque

Longo curso

-

-

45

107

-

0%

Porto de Itajaí

Minérios, metais e pedras

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

-

-

77

-

0%

Porto de Itajaí

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Embarque

Cabotagem

-

-

-

-

0%

Porto de Itajaí

Carne de frango

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

-

31

-

-

0%

Porto de Itajaí

Têxteis e calçados

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

416

-

-

-

0%

Porto de Itajaí

Autopeças

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

373

-

-

-

0%

Porto de Itajaí

Produtos químicos

Carga geral

Desembarque

Cabotagem

-

-

-

-

-

0%

Total

Total

Total

Total

Total

3.090.722

1.860.703

100%

3.913.188

1.646

4.112.998

3.813.335

Tabela 98 – Evolução da movimentação (2012-2016) e cargas relevantes do Porto de Itajaí (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Instalação portuária

Carga

Natureza de carga

Sentido

Tipo de navegação

2012

2013

2014

2015

2016

Participação (%)

TUP Portonave

Contêiner

Contêiner

Embarque

Longo curso

2.598.438

3.789.421

3.957.106

4.104.113

5.364.221

55,6%

TUP Portonave

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Longo curso

2.994.178

3.313.407

3.634.928

3.247.064

3.615.326

37,5%

TUP Portonave

Contêiner

Contêiner

Embarque

Cabotagem

248.488

341.895

141.248

117.541

442.899

4,6%

TUP Portonave

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Cabotagem

79.496

124.681

116.067

116.986

228.118

2,4%

TUP Portonave

Veículos e semelhantes

Carga geral

Embarque

Cabotagem

Total

Total

Total

Total

Total

5.920.600

-

440

-

-

0%

7.569.404

7.849.790

7.585.704

9.650.564

100%

Tabela 99 – Evolução da movimentação (2012-2016) e cargas relevantes do TUP Portonave (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Instalação portuária

Carga

Natureza de carga

Sentido

Tipo de navegação

2012

2013

2014

2015

2016

Participação (%)

TUP Braskarne

Miudezas de demais carnes

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

-

-

41.018

135.154

100,0%

TUP Braskarne

Veículos e semelhantes

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

-

-

-

55

0,0%

TUP Braskarne

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Desembarque Longo curso

112.358

168.978

153.575

56.077

-

0%

TUP Braskarne

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

-

-

16.947

-

0%

TUP Braskarne

Produtos alimentícios

Carga geral

Embarque

Longo curso

60.232

57.928

42.403

13.860

-

0%

TUP Braskarne

Produtos alimentícios

Carga geral

Desembarque Longo curso

4.288

-

-

-

-

0%

TUP Braskarne

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Desembarque Cabotagem

-

-

15.373

-

-

0%

TUP Braskarne

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Embarque

Cabotagem

-

-

722

-

-

0%

TUP Braskarne

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Desembarque Longo curso

-

199

-

-

-

0%

TUP Braskarne

Não classificado

Carga geral

Desembarque Longo curso

-

96

-

-

-

0%

Total

Total

Total

Total

176.879

227.201

212.072

127.902

135.208

100%

Total

Tabela 100 – Evolução da movimentação (2012-2016) e cargas relevantes do TUP Braskarne (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Instalação portuária

Carga

Natureza de carga

Sentido

Tipo de navegação

2012

2013

2014

2015

2016

Participação (%)

TUP Teporti

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Embarque

Longo curso

72.363

66.825

59.319

42.049

44.029

68,0%

TUP Teporti

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Desembarque

Longo curso

16.721

31.106

9.774

10.063

5.856

9,0%

TUP Teporti

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Embarque

Cabotagem

-

1.408

3.006

2.716

5.675

8,8%

TUP Teporti

Minérios, metais e pedras

Carga geral

Desembarque

Longo curso

81.077

136.313

139.940

12.501

3.014

4,7%

TUP Teporti

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Embarque

Longo curso

610

1.222

1.217

290

2.553

3,9%

TUP Teporti

Máquinas e equipamentos

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

-

-

-

1.766

2,7%

TUP Teporti

Máquinas e equipamentos

Carga geral

Embarque

Cabotagem

-

-

-

1.257

1.299

2,0%

TUP Teporti

Máquinas e equipamentos

Carga geral

Desembarque

Longo curso

493

807

4.532

2.754

214

0,3%

TUP Teporti

Madeiras e móveis

Carga geral

Embarque

Longo curso

-

-

-

-

200

0,3%

TUP Teporti

Contêiner

Contêiner

Embarque

Longo curso

106

1.493

4

-

102

0,2%

TUP Teporti

Não classificado

Carga geral

Embarque

Apoio marítimo

18

74

-

419

-

0%

TUP Teporti

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Desembarque

Interior

-

224

334

214

-

0%

TUP Teporti

Contêiner

Contêiner

Desembarque

Longo curso

-

283

45

156

-

0%

TUP Teporti

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Embarque

Interior

-

87.596

654

104

-

0%

TUP Teporti

Veículos e semelhantes

Carga geral

Embarque

Longo curso

58

30

-

87

-

0%

TUP Teporti

Veículos e semelhantes

Carga geral

Desembarque

Longo curso

120

239

295

45

-

0%

TUP Teporti

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Embarque

Cabotagem

-

58

-

-

-

0%

TUP Teporti

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Desembarque

Cabotagem

6.910

7.929

65.245

-

-

0%

TUP Teporti

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Embarque

Interior

-

-

6

-

-

0%

TUP Teporti

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Desembarque

Longo curso

425

396

87

-

-

0%

TUP Teporti

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Desembarque

Cabotagem

-

704

2.113

-

-

0%

TUP Teporti

Máquinas e equipamentos

Carga geral

Embarque

Interior

-

-

422

-

-

0%
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Instalação portuária

Carga

Natureza de carga

Sentido

Tipo de navegação

2012

2013

2014

2015

2016

Participação (%)

TUP Teporti

Carne bovina

Carga geral

Embarque

Longo curso

4.213

6.170

-

-

-

0%

TUP Teporti

Autopeças

Carga geral

Embarque

Interior

-

81.119

-

-

-

0%

Total

Total

Total

Total

Total

183.113

423.996

286.993

72.656

64.708

100%

2015

2016

Tabela 101 – Evolução da movimentação (2012-2016) e cargas relevantes do TUP Teporti (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Instalação portuária

Carga

Natureza de carga

Sentido

Tipo de navegação

2012

2013

2014

Participação (%)

TUP Poly Terminais

Soda cáustica

Granel líquido

Desembarque

Longo curso

-

-

-

-

6.292

51,1%

TUP Poly Terminais

Soda cáustica

Granel líquido

Desembarque

Cabotagem

-

-

-

-

6.013

48,9%

TUP Poly Terminais

Produtos siderúrgicos

Carga geral

Desembarque

Longo curso

-

-

-

6.993

Total

Total

Total

Total

Total

-

-

-

6.993

0%
12.304

100%

Tabela 102 – Evolução da movimentação (2012-2016) e cargas relevantes do TUP Poly Terminais (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Instalação portuária

Carga

Natureza de carga

Sentido

Tipo de navegação

2012

2013

2014

2015

2016

Participação (%)

Terminal Barra do Rio

Materiais elétricos e eletrônicos

Carga geral

Desembarque

Cabotagem

-

-

-

543

770

100%

Terminal Barra do Rio

Máquinas e equipamentos

Carga geral

Desembarque

Cabotagem

-

-

-

531

-

0%

Total

Total

Total

Total

Total

-

-

-

1.074

770

100%

Tabela 103 – Evolução da movimentação (2012-2016) e cargas relevantes do Terminal Barra do Rio (2016)
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 2 – CENÁRIOS DE PROJEÇÃO DE DEMANDA
PARA O COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

Natureza de carga
Contêiner

Carga geral

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

Contêiner

Carga

Tipo de navegação
Longo curso

Embarque

Pessimista

6.385.875

6.368.820

6.812.130

7.926.720

8.951.081

9.805.919 10.572.900 11.337.999

12.100.580 12.862.860

Contêiner

Longo curso

Embarque

Tendencial

6.385.875

6.416.060

6.927.366

8.138.293

9.280.115 10.268.102 11.184.246 12.118.414

13.055.109 13.991.722

Contêiner

Longo curso

Embarque

Otimista

6.385.875

6.463.300

7.042.602

8.349.865

9.609.150 10.730.284 11.795.592 12.898.828

14.009.639 15.120.584

Contêiner

Longo curso

Desembarque Pessimista

4.040.383

4.939.032

5.689.739

6.249.228

6.765.384

7.350.595

8.010.623

8.667.686

Contêiner

Longo curso

Desembarque Tendencial

4.040.383

4.988.243

5.819.423

6.474.912

7.103.492

7.824.088

8.647.140

9.492.212

10.338.002 11.183.789

Contêiner

Longo curso

Desembarque Otimista

4.040.383

5.037.455

5.949.106

6.700.595

7.441.600

8.297.580

9.283.657 10.316.739

11.356.670 12.396.874

Contêiner

Cabotagem

Embarque

Pessimista

730.254

923.593

1.061.105

1.221.219

1.394.657

1.562.247

1.724.349

1.880.985

2.036.511

2.191.950

Contêiner

Cabotagem

Embarque

Tendencial

730.254

932.317

1.084.010

1.262.945

1.460.530

1.657.252

1.853.555

2.049.520

2.245.713

2.441.877

Contêiner

Cabotagem

Embarque

Otimista

730.254

941.041

1.106.915

1.304.671

1.526.404

1.752.258

1.982.761

2.218.054

2.454.915

2.691.804

Contêiner

Cabotagem

Desembarque Pessimista

291.422

350.916

406.974

472.545

544.167

614.078

682.265

748.305

813.885

879.429

Contêiner

Cabotagem

Desembarque Tendencial

291.422

354.230

415.759

488.690

569.870

651.422

733.388

815.353

897.417

979.469

Contêiner

Cabotagem

Desembarque Otimista

291.422

357.545

424.544

504.836

595.572

688.766

784.510

882.400

980.948

1.079.508

Carnes e miudezas, comestíveis

Longo curso

Embarque

Pessimista

135.154

134.654

134.028

133.397

132.764

132.128

131.488

130.846

130.202

129.558

Carnes e miudezas, comestíveis

Longo curso

Embarque

Tendencial

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

Carnes e miudezas, comestíveis

Longo curso

Embarque

Otimista

135.154

135.653

136.280

136.910

137.544

138.180

138.819

139.462

140.106

140.749

Produtos siderúrgicos

Longo curso

Embarque

Pessimista

44.029

43.322

51.732

57.713

63.195

67.901

72.112

76.188

80.241

84.292

Produtos siderúrgicos

Longo curso

Embarque

Tendencial

44.029

43.608

52.510

59.081

65.253

70.731

75.792

80.810

85.828

90.846

Produtos siderúrgicos

Longo curso

Embarque

Otimista

44.029

43.894

53.289

60.449

67.312

73.562

79.473

85.432

91.416

97.401

Produtos siderúrgicos

Longo curso

Desembarque Pessimista

5.856

5.253

5.370

5.420

6.089

6.749

7.382

7.988

8.588

9.188

Produtos siderúrgicos

Longo curso

Desembarque Tendencial

5.856

5.310

5.504

5.634

6.424

7.228

8.028

8.827

9.627

10.426

Produtos siderúrgicos

Longo curso

Desembarque Otimista

5.856

5.367

5.638

5.849

6.758

7.706

8.675

9.667

10.665

11.664

Carga geral

-

-

Pessimista

14.823

18.242

19.603

20.992

22.285

23.411

24.439

25.441

26.437

27.433

Carga geral

-

-

Tendencial

14.823

18.364

19.901

21.494

23.018

24.397

25.699

27.001

28.302

29.604

Carga geral

-

-

Otimista

14.823

18.486

20.199

21.997

23.751

25.383

26.960

28.560

30.167

31.775

Carga geral

Cabotagem

Desembarque Pessimista

770

844

912

998

1.089

1.173

1.253

1.330

1.406

1.482

Carga geral

Cabotagem

Desembarque Tendencial

770

850

926

1.022

1.125

1.223

1.318

1.411

1.505

1.598

Carga geral

Cabotagem

Desembarque Otimista

770

855

940

1.046

1.160

1.272

1.382

1.493

1.604

1.714
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Sentido

2040

2045

2050

2055

9.319.334

2060

9.970.704

PLANO MESTRE

Natureza de carga
Granel liquido
químico

Outros

Total

Carga

Tipo de navegação

Sentido

Cenário

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Soda cáustica

Longo curso

Desembarque Pessimista

6.292

7.301

7.920

8.460

11.446

11.920

12.413

12.892

13.365

13.838

Soda cáustica

Longo curso

Desembarque Tendencial

6.292

7.374

8.101

8.766

12.018

12.687

13.400

14.118

14.837

15.555

Soda cáustica

Longo curso

Desembarque Otimista

6.292

7.446

8.281

9.071

12.590

13.455

14.386

15.345

16.308

17.272

Soda cáustica

Cabotagem

Desembarque Pessimista

6.013

6.455

6.858

7.365

7.885

8.353

8.780

9.188

9.593

9.999

Soda cáustica

Cabotagem

Desembarque Tendencial

6.013

6.501

6.969

7.553

8.162

8.729

9.264

9.790

10.317

10.844

Soda cáustica

Cabotagem

Desembarque Otimista

6.013

6.547

7.080

7.741

8.439

9.105

9.748

10.392

11.040

11.689

Outros

-

-

-

63.388

69.572

77.171

87.541

97.304

106.461

115.503

124.477

133.399

142.318

Outros

-

-

-

63.388

70.264

78.870

90.589

101.926

112.917

124.079

135.459

146.860

158.260

Outros

-

-

-

63.388

70.763

80.207

92.972

105.622

118.165

131.148

144.631

158.206

171.782

Total

-

-

-

11.724.259

12.868.004 14.273.542 16.191.598

17.997.346 19.690.935 21.363.507 23.023.325

24.673.541 26.323.051

Total

-

-

-

11.724.259

12.978.275 14.554.493 16.694.133

18.767.087 20.773.930 22.811.063 24.888.069

26.968.671 29.049.144

Total

-

-

-

11.724.259

13.088.352 14.835.081 17.196.002

19.535.902 21.855.716 24.257.111 26.751.003

29.261.684 31.772.816

Tabela 104 – Cenários de projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de Itajaí – entre 2016 (observado) e 2060 (projetado)
Fonte: ANTAQ (2017) e AliceWeb (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO DE
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METODOLOGIA
O objetivo da presente seção consiste em apresentar a projeção de demanda de
cargas inerentes ao Complexo Portuário de Itajaí, fornecendo todos os subsídios que balizaram
a construção dos números. Assim, são caracterizados o contexto econômico e concorrencial
em que o Complexo está inserido, apresentando as premissas consideradas no cálculo da
demanda para cada um dos cenários especificados (tendencial, otimista e pessimista), bem
como avaliando o impacto da projeção de demanda portuária sobre o acesso aquaviário e
sobre os acessos terrestres.
O detalhamento das análises a serem realizadas para avaliar cada um dos aspectos
mencionados encontra-se nas próximas seções.

DEMANDA SOBRE AS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
Primeiramente, é feita uma projeção de demanda preliminar, a partir de dados
estatísticos e de uma análise de mercado, de forma que os resultados sejam compatíveis com
as projeções e carregamento de malha do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP). Após
as visitas ao Complexo Portuário, caso sejam identificadas necessidades de ajustes – com base
em divergências nas expectativas de crescimento e em novos investimentos na área de
influência do Complexo –, estes serão realizados e, assim, será obtida a projeção de demanda
de cargas tendencial do Complexo Portuário.

ESTIMATIVA DE PROJEÇÃO DE DEMANDA DE LONGO CURSO
Para o Complexo Portuário de Itajaí, em relação às projeções de longo curso, utilizou-se os
resultados obtidos no PNLP 2016. No Plano foram incorporadas metodologias clássicas de
planejamento e, de forma direta ou indireta, utilizou-se cada uma das atividades apresentadas no
fluxograma de estudo para o planejamento de transportes evidenciado na Figura 160.

Figura 160 – Fluxograma de estudo para planejamento de transportes
Fonte: Adler (1978). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Na etapa de geração de viagens, são definidas as zonas de tráfego geradoras e atratoras
de viagens. Fazendo uma analogia com as exportações de soja do Brasil, por exemplo, seriam
definidas as cidades brasileiras que exportam soja e os países que a importam.
Na etapa de distribuição de viagens, são definidos os pares origem-destino (O-D), ou
seja, “quem abastece quem”. Nessa etapa, então, são associadas as cidades exportadoras e
importadoras, respectivamente, aos países de destino e origem. No PNLP, é nessa fase que se
faz a projeção da demanda, ou seja, com a matriz de distribuição de produtos atual, a partir
dos dados coletados e da análise de mercado, são realizadas estimativas e projeções da
demanda, a partir de modelos econométricos, para cada carga relevante do Complexo
Portuário, por sentido (embarque e desembarque) e tipo de navegação, e para passageiros. Os
horizontes de projeção são de cinco, 15 e 30 anos.
As estimativas e as projeções de movimentação de cargas de exportação e
importação do Complexo Portuário no PNLP são obtidas por meio de modelos econométricos,
especificamente, por painéis de dados (combinação de séries temporais e dados de corte
transversal). A Figura 161 exibe um fluxograma dessa etapa do projeto.
Volume de
Importações

PIB Doméstico

Taxa de câmbio
real

Volume de
Exportações

Preço das
commodities

PIB Mundial

ESTIMAÇÃO + PROJEÇÃO
Estimativa das funções
exportação/importação

+

Valores projetados para as
variáveis explanatórias

Valores projetados para
exportação/importação

Figura 161 – Fluxograma da projeção de demanda de cargas
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)

A etapa de estimação e projeção tem como inputs as seguintes variáveis e bases de
dados: séries históricas de dados observados e projetados dos Produtos Internos Brutos (PIB) das
regiões relevantes (país de destino, no caso de exportação, e microrregião brasileira de destino, no
caso de importação); taxas de câmbio real do Brasil e dos seus parceiros comerciais, os quais são
provenientes do The Economist Intelligence Unit, divisão de pesquisa e análise do grupo The
Economist; e preço das commodities, extraído do Sistema de Análise das Informações de Comércio
Exterior (AliceWeb). Essa última variável é incluída no modelo de estimação apenas para casos de
produtos primários com elevado grau de homogeneidade (e.g., minério de ferro e soja).
A variável explicada (ou dependente) do modelo é a série histórica de volume de
exportação (de 1997 até 2016) e do volume de importação (1997 até 2016), proveniente do MDIC,
para o Complexo Portuário. A base de dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ), por sua vez, é utilizada para calibrar o ponto de partida do último ano observado.
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O modelo econométrico utilizado para estimativa e projeção da demanda de cada
carga de longo curso do Complexo Portuário pode ser visto na Figura 162.

Figura 162 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de longo curso
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)

As variáveis explicativas, conforme indicado anteriormente, são, respectivamente,
para importação: PIB doméstico, taxa de câmbio real e preço das commodities; e, para
exportação: taxa de câmbio real, preço das commodities e PIB mundial. Os volumes são
projetados por produto e microrregião e empilhados em formato de painel para obtenção do
resultado de cada produto por sentido (importação e/ou exportação).
A ideia fundamental de um painel de dados, com a utilização de um modelo
econométrico dinâmico autorregressivo (ARELLANO, 2003), é que, por meio da combinação de
série temporal e corte transversal, obtém-se o aumento dos graus de liberdade e estimativas
mais confiáveis.
Nesse contexto, a etapa de divisão modal é marcada pela separação dos pares O-D entre
os modos de transporte. Nessa etapa, define-se que parcela dos pares O-D utilizará cada um dos
modais de transporte disponíveis. Ou seja, para a soja exportada, define-se quais pares utilizariam
ferrovia, rodovia ou hidrovia para chegar aos portos, de acordo com a analogia apresentada.
A última etapa do modelo é a alocação de viagem, em que se definem os caminhos
que as cargas irão percorrer para ir da sua origem até o seu destino. Vale ressaltar que, com o
apoio do software SIGSEP (Sistema de Informação Geográfica da SEP22), as etapas de divisão e
alocação são realizadas simultaneamente no PNLP. No entanto, para que esse modelo possa
ser aplicado a um estudo de planejamento de transportes, etapas anteriores e posteriores a
essas quatro principais são necessárias.

ESTIMATIVA DE PROJEÇÃO DE DEMANDA DE CABOTAGEM
A metodologia de projeção de demanda de cabotagem utilizada baseia-se no mesmo
princípio econométrico do longo curso e também nos resultados do PNLP para o Complexo

22

Sigla referente à extinta Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) – atual Secretaria Nacional de
Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA).
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Portuário de Itajaí. Entretanto, os dados utilizados para a estimativa do modelo são diferentes:
além do volume observado que é coletado na base trimestral da ANTAQ, utiliza-se o PIB
estadual brasileiro e uma matriz de distância entre os portos. No presente caso, as
informações de movimentação de cabotagem de uma determinada instalação portuária (porto
ou TUP) do Complexo são empilhadas com base no fluxo de cabotagem dessa instalação com
os demais portos e TUPs de outros complexos. A Figura 163 apresenta a equação utilizada para
estimar e projetar os fluxos de cabotagem.

Figura 163 – Modelo econométrico utilizado para projeção de demanda de cabotagem
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)

O agrupamento de produtos utilizado para as estimativas de cabotagem é compatível
com a classificação do longo curso, possibilitando a agregação dos volumes totais (longo curso
e cabotagem) por complexo portuário. É importante ressaltar que os dados utilizados da
ANTAQ passam por uma padronização, como evidencia a Figura 164.

Figura 164 – Fluxograma de padronização da base de dados de cabotagem da ANTAQ
Fonte: LabTrans/UFSC (2017)

A partir da base original, os dados são tratados seguindo uma lógica de validação. A
primeira delas diz respeito a identificar se aquele dado tem origem ou destino em plataforma
marítima. Caso tenha, o dado é excluído, uma vez que, apesar de ser contabilizado como
cabotagem pela ANTAQ, a informação não representa um fluxo originado e destinado a um
complexo portuário e, por isso, não pode ser explicada pelas mesmas variáveis explicativas
utilizadas para os demais fluxos.
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A segunda validação feita busca identificar informações em duplicidade. Esse caso
ocorre quando dois portos registram exatamente o mesmo fluxo. Por exemplo, um produto
que sai do porto A para o porto B pode ter sido registrado pelo porto A como embarque e pelo
porto B como desembarque. Dessa forma, a mesma movimentação pode ter sido contabilizada
duas vezes. Caso essa duplicidade tenha sido evidenciada, são feitos levantamentos nos Planos
Mestres realizados nos ciclos anteriores e nas informações estatísticas do porto para certificarse de que a informação realmente apresenta dupla contagem. Em se confirmando essa
hipótese, há exclusão da amostra.
Feitas essas duas validações, obtém-se a base padronizada da ANTAQ, que é utilizada
como input do modelo econométrico explicado anteriormente. O resultado, gerado por par OD, é agregado em complexo portuário para ser apresentado.

ANÁLISE DE MERCADO
Para subsidiar as estimativas e projeções de demanda, são realizadas análises de
mercado por produto movimentado no Complexo Portuário em estudo. Busca-se, durante
a visita técnica ao Complexo Portuário, captar expectativas de crescimento dos principais
players envolvidos nas atividades portuárias e de novos investimentos na área de
influência do Complexo.
São avaliadas diversas tendências de mercado para os principais produtos
movimentados, tanto em termos conjunturais – como mudanças no perfil da produção
agrícola, ganhos de produtividade, novos investimentos em capacidade de produção e
flutuação de preços domésticos e internacionais – quanto em termos estruturais, tais como
mudanças no padrão de consumo, esgotamento de recursos naturais (terras aráveis e
potencial de mineração) e mudanças tecnológicas.
Busca-se, ainda, analisar os dados e as análises de publicações de instituições de
pesquisa, associações representativas e entidades diversas, tais como: Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Ministérios, Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Associação dos Produtores
de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA), Associação Brasileira das Empresas Marítimas (Abremar), Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), União da Indústria da Cana-DeAçúcar (Unica), análises setoriais do Valor Econômico, Confederação Nacional das Indústrias
(CNI), entre outros.

RESULTADOS
Esta seção apresenta a memória de cálculo de cada grupo de produto movimentado no
Complexo Portuário de Itajaí, projetada para o período de 2017 a 2060. Salienta-se que para alguns
grupos de mercadorias movimentadas pela navegação de longo curso e cabotagem há resultados
idênticos aos apresentados no PNLP 2017, isto é, coeficientes estimados para o PNLP são os
mesmos apresentados para projetar a demanda dos portos, enquanto que para outros fluxos
foram estimados novos parâmetros, conforme os resultados apresentados a seguir.
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CONTÊINERES
As elasticidades da demanda estimadas para os contêineres estão detalhadas na
Tabela 105, Tabela 106 e Tabela 107. Em suma, para a exportação de contêineres, os
determinantes da demanda foram o PIB dos países de destino e as movimentações nos anos
anteriores. Para a importação foi o PIB dos estados de destino, e, para a cabotagem, foram os
PIBs dos estados de destino e as movimentações dos períodos anteriores.
EXPORTAÇÃO
Variable

Coefficient

C

1.5514

LOG(PIB)

0.5008

LOG(KG(-1))

0.5920

Tabela 105 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

IMPORTAÇÃO
Variable

Coefficient

C

11.6079

LOG(PIB)

0.9609

Tabela 106 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Variable

CABOTAGEM
Coefficient

C

2.4438

LOG(PIB)

0.6650

LOG(KG(-1))

0.3273

Tabela 107 – Coeficientes estimados para cabotagem de contêineres
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda em relação ao PIB utilizado, nota-se
que um crescimento de 10% na renda dos estados de destino gera um impacto de 9,6% nas
importações e 6,6% na cabotagem de mercadorias conteinerizadas no Complexo Portuário de
Itajaí. Um aumento no PIB dos países de destino da mesma magnitude leva a um crescimento
das exportações em 5%. O Gráfico 42 e o Gráfico 43 evidenciam a relação entre as variáveis.
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Gráfico 42 – Relação entre o PIB dos estados que recebem contêineres pelo Complexo Portuário de Itajaí
e o embarque de contêineres
Fonte: AliceWeb (1997-2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 43 – Relação entre o PIB de Santa Catarina e o envio de contêineres por cabotagem para o
Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: AliceWeb (1997-2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Complexo Portuário de Itajaí é o segundo mais representativo na movimentação
contêineres no território nacional. Dada a grande produção regional artigos como móveis,
produtos cerâmicos, siderúrgicos e carnes, que são produtos naturalmente conteinerizáveis,
destaca-se o papel do Complexo como escoador dessas cargas. Os produtos conteinerizados
enviados ao exterior tem como principais destinos os Estados Unidos (11,4%), Espanha
(10,4%), África do Sul (5,7%), Colômbia (5,7%) e México (5,6%). Já os que o Complexo recebe
via importação, principalmente plásticos e outros produtos químicos, tem como origens
principais a Argentina (15,5%), China (15,2%), Espanha (13,8%) e Singapura (10,5%).
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Em 2016, o Complexo movimentou 11,4 milhões de toneladas de contêineres, sendo
55,8% desse volume em exportações e 35,3% em importações. Já em 2060, se espera que
sejam movimentadas cerca de 28,6 milhões de toneladas, resultado de um crescimento anual
médio de 2,1%. A relação entre exportações e total movimentado deve reduzir-se para cerca
de 49% do total, enquanto as importações, com 39%, e a cabotagem, com 12%, ganham
espaço. A projeção de demanda para os contêineres pode ser observada no Gráfico 44, Gráfico
45, Gráfico 46 e Gráfico 47.

Gráfico 44 – Projeção de demanda de exportação de contêineres vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 45 – Projeção de demanda de importação de contêineres vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 46 – Projeção de demanda de embarques por cabotagem de contêineres
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 47 – Projeção de demanda de desembarques por cabotagem de contêineres
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Dentre as justificativas para esse crescimento, sobressaem-se: a finalização das obras de
aprofundamento nos berços e uma nova bacia de evolução, permitindo a entrada de navios
maiores; a retomada de linhas de contêineres perdidas; o alto desempenho dos principais setores
exportadores de contêineres e o crescimento da população e de sua renda.

CARNES E MIUDEZAS
Conforme informações obtidas em visita técnica ao Complexo Portuário de Itajaí, a
demanda por carnes e miudezas deve se manter constante ao longo do tempo. Tanto a
demanda russa quanto a cubana, principais importadores desse nicho de produtos, deve
permanecer no mesmo patamar até 2060.

PRODUTOS SIDERÚRGICOS
As elasticidades da demanda estimadas para os produtos siderúrgicos estão
detalhadas na Tabela 108 e Tabela 109. Em suma, para a exportação desses produtos, os

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

determinantes da demanda foram o PIB dos países de destino, a taxa de câmbio real entre a
moeda brasileira e as moedas dos outros países e as movimentações realizadas nos anos
anteriores. Quanto a importação, os determinantes da demanda foram o PIB das
microrregiões de destino e as movimentações passadas.
EXPORTAÇÃO
Variable

Coefficient

C

5.8248

LOG(PIB)

0.3800

LOG(KG(-1))

0.5552

LOG(CAMBIO)

0.3347

Tabela 108 – Coeficientes estimados para exportação de longo curso de produtos siderúrgicos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

IMPORTAÇÃO
Variable

Coefficient

C

10.337

LOG(PIB)

0.6124

LOG(KG(-1))

0.1658

Tabela 109 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de produtos siderúrgicos
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que diz respeito à elasticidade da demanda em relação ao PIB utilizado, observa-se que
um crescimento de 10% na renda dos países de destino gera um impacto de 3,8% nas exportações.
Por outro lado, um aumento no PIB das microrregiões receptoras de produtos siderúrgicos em 10%
leva a um crescimento das importações desses produtos em 6,1%. O Gráfico 48 e o Gráfico 49
evidenciam a relação entre as variáveis.

Gráfico 48 – Relação entre as exportações de produtos siderúrgicos pelo Complexo Portuário de Itajaí e o
PIB dos países importadores
Fonte: AliceWeb (1997-2016) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 49 – Relação entre as importações de produtos siderúrgicos pelo Complexo Portuário de Itajaí e o
PIB das microrregiões importadoras
Fonte: AliceWeb (1997-2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em 2016, o Complexo Portuário de Itajaí movimentou 49,9 mil toneladas de produtos
siderúrgicos, sendo 88% exportações e os 12% restantes importações. As exportações tiveram
como destinos principais a Argentina, a Índia e Bangladesh. Enquanto isso, as importações
tiveram como principais origens a China, a Alemanha, a África do Sul e a Itália.
Nos últimos anos, as importações de produtos siderúrgicos têm se reduzido devido à
crise que o país ainda enfrenta. As exportações também foram afetadas, mas numa escala
menor. Espera-se que com o fim da crise as movimentações voltem a crescer, mas num
patamar inferior ao registrado nos anos que antecederam a crise, visto que há atualmente
capacidade instalada de produção de aço excessiva e a sua demanda está retrocedendo.
Diante desse cenário, espera-se a movimentação de cerca de 101,3 mil toneladas de
produtos siderúrgicos no Complexo Portuário de Itajaí em 2060, sendo 90% referentes às
exportações e os 10% restantes relativas às importações, resultando em uma taxa média anual
de crescimento de 1,8% entre 2016 e 2060. A projeção de demanda para os produtos
siderúrgicos pode ser observada no Gráfico 50 e no Gráfico 51.

Gráfico 50 – Projeção de demanda de exportação de produtos siderúrgicos vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017) e The Economist (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 51 – Projeção de demanda de importação de produtos siderúrgicos vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

SODA CÁUSTICA
As elasticidades da demanda estimadas para a soda cáustica estão detalhadas na Tabela
110 e Tabela 111. Em suma, os determinantes da demanda por importações desse produto foram os
PIBs das microrregiões de destino da carga, o câmbio entre o real e as moedas dos países de origem e
as movimentações realizadas nos anos anteriores. Para o desembarque por cabotagem, foram
considerados os PIBs das microrregiões de destino e as movimentações anteriores.
IMPORTAÇÃO
Variable

Coefficient

C

6.9156

LOG(PIB)

0.4836

LOG(KG(-1))

0.4151

LOG(CAMBIO)

-0.1749

Tabela 110 – Coeficientes estimados para importação de longo curso de soda cáustica
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

IMPORTAÇÃO
Variable

Coefficient

C

10.337

LOG(PIB)

0.6124

LOG(KG(-1))

0.1658

Tabela 111 – Coeficientes estimados para desembarque por cabotagem de soda cáustica
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que tange à elasticidade da demanda em relação ao PIB utilizado, nota-se que um
crescimento de 10% na renda das microrregiões de destino gera um impacto de 4,8% nas
importações de soda cáustica e a um aumento de 6,1% nos desembarques por cabotagem. O
Gráfico 52 e o Gráfico 53 evidenciam a relação entre as variáveis.
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Gráfico 52 – Relação entre as importações de soda cáustica pelo Complexo Portuário de Itajaí e o PIB das
microrregiões receptoras
Fonte: AliceWeb (1997-2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 53 – Relação entre os desembarques por cabotagem de soda cáustica pelo Complexo Portuário
de Itajaí e o PIB das microrregiões receptoras
Fonte: AliceWeb (1997-2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A soda cáustica é um composto químico utilizado como insumo na fabricação de
diversos produtos, tais como papéis, tecidos, alimentos, detergentes, sabões, alumínio e até
no tratamento de água. A soda movimentada no Complexo Portuário de Itajaí tem como
destino o TUP Poly Terminais, que iniciou as operações com essa carga em 2016, recebendo
tanto cargas por importação, com origem nos Estados Unidos, quanto por cabotagem,
oriundas de Aratu/BA.
Em 2016, o Complexo movimentou 12,3 mil toneladas de soda cáustica, sendo 51%
originários de importações e o restante como desembarque de cabotagem. Em 2060, esperase que a movimentação dessa carga seja de 26,4 mil toneladas, sendo 59% oriundas de
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importações. A taxa média anual de crescimento esperada para o período de 2016 a 2060 é de
1,8%, sendo previsto um crescimento maior nas importações do que na cabotagem. A
projeção de demanda para a soda cáustica é apresenta no Gráfico 54 e no Gráfico 55.

Gráfico 54 – Projeção de demanda de importação de soda cáustica vs. Evolução do PIB
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 55 – Projeção de demanda de desembarque por cabotagem de soda cáustica
Fonte: ANTAQ (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 4 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CAPACIDADE
DE CAIS
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METODOLOGIA
O objetivo do presente capítulo é apresentar os principais conceitos da metodologia
de cálculo de capacidade operacional de cais, por carga, assim como os parâmetros
operacionais considerados para o Complexo Portuário de Itajaí.

CAPACIDADE DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
Essa seção te m como objetivo apresentar as premissas consideradas para o cálculo
da capacidade, bem como detalhar os números obtidos para cada carga relevante
movimentada no complexo considerando a capacidade de cais e armazenagem.
A metodologia proposta para calcular a capacidade de diferentes terminais de carga
segue três passos:
1. O terminal é “convertido” em uma sequência de componentes de fluxo (cais e
armazenagem);
2. A capacidade de cada componente é calculada utilizando uma formulação
algébrica; e
3. A capacidade do componente mais limitante é identificada e assumida como
capacidade do terminal inteiro (o “elo fraco”).

O método de cálculo para cada componente de fluxo é listado nas seções que
seguem. A ênfase é dada no cais, por este geralmente se constituir no limitante das
movimentações e por sua ampliação ser considerada mais onerosa do que a da armazenagem.

CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO NO CAIS
Nesta seção, são calculados valores de capacidade de cais obtidos para cada carga
relevante movimentada no Complexo durante o horizonte de planejamento, compreendendo
os seguintes conteúdos:
»
»
»

Premissas de cálculo
Tabela contendo a capacidade de movimentação das mercadorias por trecho de cais
Tabela com resumo da capacidade de cais por mercadoria

Na sequência, é apresentada a metodologia a ser utilizada no cálculo da capacidade
de cais dos complexos portuários.

Aspectos gerais do método
O cálculo da capacidade possui associação íntima com os conceitos de utilização,
produtividade e nível de serviço. Um terminal não tem uma capacidade inerente ou independente;
sua capacidade é uma função direta do que é percebido como uma utilização plausível,
produtividade alcançável e nível de serviço desejável. Colocando de forma simples, a capacidade
do porto depende da forma com que suas instalações são operadas. Esses conceitos vão ao
encontro do pensamento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
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(UNCTAD) e da The World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC),
organizações que são referências em planejamento portuário (UNCTAD, 1985; PIANC, 2014).
Na elaboração dos Planos Mestres dos complexos portuários estudados, é desejável que
a metodologia a ser aplicada para o cálculo dessas capacidades seja padronizada e apoiada em
hipóteses uniformes a todos os berços e/ou terminais que movimentam o mesmo tipo de carga.
Para os cálculos de capacidade de cais, é utilizado o Sistema de Cálculo de
Capacidade desenvolvido pelo LabTrans/UFSC. A fórmula básica na qual o sistema se baseia
para os cálculos é a seguinte.

Em que:
»
»
»
»
»
»

C é a capacidade do trecho de cais (unidades/ano);
ρ é o índice de ocupação de cais admissível (adimensional);
A é o tempo disponível no ano operacional (h/ano);
𝑛 é o número de berços do trecho de cais (adimensional);
é o tempo médio de atendimento para o trecho de cais (h/navio);
é o lote médio atendido no trecho de cais (unidades/navio).

São adotadas as seguintes premissas:
»
»
»

»

Os indicadores operacionais são calculados conforme consta na seção referente à análise
das operações do porto.
O cálculo da capacidade de cais é feito para as cargas consideradas relevantes em cada
trecho de cais.
O nível de serviço considerado admissível é função do índice de ocupação, que é calculado
com o emprego de teoria de filas sempre que possível, para um dado tempo médio de
espera admissível. Ressalva-se que, quando necessário, são realizados ajustes buscando
uma ocupação de cais admissível compatível com a realidade operacional do terminal.
Os tempos médios de espera admissíveis são de 6 ou 12 horas para terminais de
contêineres, e de 48 horas para outras cargas.

Há ainda o parâmetro denominado tempo entre atracações sucessivas, que é o tempo
que tipicamente leva para uma embarcação desatracar e a próxima atracar em um mesmo berço
quando há fila, de forma que não há disponibilidade do cais para a movimentação de carga nesse
período. Os valores foram calculados de acordo com a base de dados da ANTAQ (descartando-se
os tempos superiores a 10 horas) ou conforme informação disponibilizada pelo porto ou terminal.
Se as chegadas dos navios ao porto seguissem rigidamente uma programação préestabelecida, se os tempos de atendimento aos navios também pudessem ser rigorosamente
previstos e caso todo o sistema logístico do porto fosse contínuo, sem interrupções ou ociosidades,
ou seja, num cenário ideal, um trecho de cais ou berço poderia operar com utilização próxima de
100% de utilização. No entanto, devido às flutuações nos tempos de atendimento, que fogem ao
controle dos operadores portuários, variações nas chegadas dos navios, por fatores também fora
do controle dos armadores entre outros aspectos que aferem a logística portuária, uma utilização
próxima de 100% resultaria em um notável congestionamento, caracterizado por longas filas de
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espera para atracação. Por essa razão, torna-se necessário especificar um padrão de serviço que
limite o índice de ocupação do trecho de cais ou berço. Isso é feito por meio do índice de ocupação
admissível, conforme abordado anteriormente.
Ressalta-se que, ao se basear nas atracações ocorridas no ano base, toda a realidade
operacional recente do porto é refletida nos cálculos, uma vez que são incluídas as
paralisações durante as operações (por quaisquer razões) que afetam a produtividade média,
demoras na substituição de um navio no mesmo berço (por questões da praticagem, marés,
ou problemas climáticos, dentre outros), tamanho das consignações, muitas vezes função do
porte bruto dos navios, entre outros.
Os carregadores ou descarregadores de navios não são capazes de manter suas
capacidades nominais durante toda a operação devido a interrupções que ocorrem durante o
serviço (abertura/fechamento de escotilhas, chuvas, trocas de terno, etc.), e também devido
as taxas menores de movimentação da carga no fim da operação com um porão. Ainda, muitas
vezes, embora um berço possa ser equipado com dois carregadores ou descarregadores,
devido à configuração do navio e à necessidade de manter o seu trim, o número efetivo de
equipamentos é menor. Essas questões também são capturadas pela produtividade média do
berço (por hora de operação), incluída como dado de entrada nos cálculos efetuados a partir
dos parâmetros controláveis.

Teoria de filas
Conforme mencionado, o método utilizado emprega a teoria de filas, que é um ramo
da matemática aplicada que utiliza conceitos de processos estocásticos. Trata-se de um
método analítico. No caso da aplicação da teoria de filas a portos, os clientes são as
embarcações e os servidores são os berços.
São realizadas análises estatísticas dos intervalos de tempo entre chegadas
sucessivas dos navios ao porto e dos tempos de atendimento, buscando identificar as
distribuições de probabilidades que os explicam, os tempos entre atracações sucessivas no
mesmo trecho de cais e o regime de atendimento das cargas não prioritárias. Para identificar a
distribuição probabilística dos intervalos de tempo entre chegadas sucessivas dos navios ao
porto e dos tempos de atendimento, são utilizados os testes estatísticos de KolmogorovSmirnov e Anderson-Darling.
Os modelos de fila utilizados na resolução do método são os seguintes, utilizando-se
a notação de Kendall (distribuição de tempos entre chegadas sucessivas/distribuição de
tempos de atendimento/número de servidores): M/M/c, M/G/1, M/Ek/c e M/D/c.
As abreviações utilizadas para as distribuições de probabilidade são as seguintes:
»
»
»
»

M é a distribuição negativa exponencial, ou de Markov;
Ek é a distribuição Erlang com parâmetro k.
D é a distribuição determinística.
G é a distribuição geral, ou seja, nada se afirma sobre a distribuição.

Além dos modelos de fila listados, que estão embutidos no Sistema de Cálculo de
Capacidade, são utilizados os modelos de fila M/E2/c, E2/E2/c e Ek/Em/1 quando aplicáveis. As
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tabelas que possibilitam a obtenção dos índices de ocupação de cais para esses modelos
encontram-se em Groenveld (2001).
A disciplina de filas utilizada é a First In First Out, ou seja, as primeiras embarcações a
chegarem são as primeiras a serem atendidas. As exceções se aplicam em casos em que há
prioridade de atracação de determinados tipos de carga no trecho de cais.
Os terminais que operam com janelas de atracação também são representados pelo
modelo de filas, visto que, observando os instantes de chegadas registrados nota-se um
padrão estocástico.
Quando nenhum modelo de filas se aplica, o valor do índice de ocupação é definido
como uma função do número de berços disponíveis. Essa função é uma linha reta unindo 65%
para trechos de cais com somente uma posição de atracação a 80% para os trechos de cais
com quatro ou mais posições de atracação.

Capacidade futura
O cálculo da capacidade é dividido em dois momentos: o primeiro se refere à estimativa
da capacidade atual de movimentação de cargas, e o segundo às capacidades futuras, uma vez que
níveis de produtividade, lotes médios, tamanho dos navios, produtos movimentados, dentre
outros fatores, interferem na capacidade futura de movimentação de cargas. Por esse motivo, a
metodologia abrange esses dois momentos, como demonstrado a seguir.
As capacidades futuras serão calculadas para o ano base e a cada período de cinco
anos, até o ano limite do horizonte de planejamento de 30 anos.
Para realizar esses cálculos, alguns ajustes aos dados de entrada do Sistema de
Cálculo de Capacidade devem ser feitos. Dentre esses ajustes, pode-se citar:
»
»
»
»

Lotes médios serão maiores no futuro, especialmente devido ao programa de dragagens;
Comprimentos médios dos navios também se alterarão, pela mesma razão;
Novos produtos serão movimentados no porto como resultado de desenvolvimentos
logísticos ou industriais; e
O mix dos produtos movimentados em um determinado trecho de cais pode mudar.

Para estimar os lotes e comprimentos médios futuros, foram feitas previsões sobre o
tamanho dos navios que frequentarão os portos nos anos vindouros, de acordo com as
premissas estabelecidas na seção 4.2.1 Composição da frota de navios.
Como inputs dos modelos, serão utilizadas bases de dados de atracações, cujos principais
dados são as subdivisões dos tempos de ciclo das embarcações e valores movimentados.

PARÂMETROS DE CÁLCULO
VARIÁVEIS
»
»

Demanda (t): Refere-se a demanda projetada para uma mercadoria em um trecho de cais.
Lote médio (t): É a quantidade média carregada/descarregada nas embarcações que
movimentam uma mercadoria em um trecho de cais.
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»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Produtividade (t/h): É a razão entre as quantidades movimentadas em uma atracação e
seu tempo operacional.
Tempo inoperante: Refere-se ao período de tempo entre a atracação e o início da
operação, somado ao período de tempo entre o término da operação e a desatracação.
Tempo entre atracações sucessivas (h): Refere-se ao tempo necessário para a
desatracação de uma embarcação e a atracação de outra.
Trecho de cais contínuo: Um trecho de cais é considerado contínuo quando não possui
delimitações de berços definidas, onde o número possível de atracações simultâneas
depende do comprimento das mesmas.
Comprimento do trecho de cais (m): Refere-se a extensão acostável do trecho de cais.
Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m): É a média dos comprimentos das
embarcações que movimentam uma carga em um trecho de cais.
Distância entre navios (m): É o espaço localizado entre embarcações atracadas em um
trecho de cais contínuo.
Nº berços: É o número de berços disponíveis para a movimentação de cargas em um
trecho de cais.
Ano operacional (dias): É o número de dias que o trecho de cais opera no período de um ano.
Tempo operacional por dia (h): É a quantidade de horas que o trecho de cais opera
durante o período de um dia.
Modelo de fila: E o modelo de filas, segundo notação de Kendall, que melhor representa o
regime de chegada e atendimento de embarcações no trecho de cais.
Índice de ocupação: Indica o percentual de utilização admissível para o trecho de cais.
Trecho de cais prioritário: Indica se as cargas movimentadas no trecho de cias devem ser
consideradas prioritárias ou não.
Participação no trecho de cais (%): Indica o percentual de horas demandadas por uma
mercadoria em relação ao total de horas demandadas para a movimentação de
mercadorias em um trecho de cais
Capacidade (t/ano): Indica a capacidade anual de movimentação de uma mercadoria em
um trecho de cais.

Como visto anteriormente, a capacidade total de movimentação em um trecho de
cais pode ser calculada a partir da seguinte equação:

Ou, fazendo as modificações algébricas necessárias, chegamos a:

Onde D, Num Atrac e T representam respectivamente a demanda, o número de
atracações e o tempo total de atendimento médio de uma embarcação.
Assumindo que o índice i seja utilizado para designar as mercadorias movimentadas e j seja
o índice que represente os trechos de cais, pode–se calcular a capacidade de movimentação de uma
mercadoria movimentada em um trecho de cais utilizando a seguinte equação:
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Realizando as devidas manipulações algébricas chega-se a seguinte equação:

Ou

Onde
representa o tempo total de atendimento às embarcações que
movimentam a mercadoria i no trecho de cais j.
Já

representa a fração de horas demandadas pela mercadoria i em relação ao

total de horas demandadas no trecho de cais “j”, chamado aqui de participação no trecho de
cais e representado por

.

Nos trechos de cais contínuos, o número de berços (
é calculado levando em
consideração o comprimento do trecho de cais, comprimento médio dos navios no trecho de
cais e a distância entre navios. Para os trechos de cais não contínuos, não foram apresentados
nas tabelas de parâmetros de cálculo os valores referentes às informações das embarcações e
do cais, supracitadas.
Com a equação a cima é possível calcular a capacidade de movimentação anual
de uma mercadoria em um trecho de cais prioritário. Para trechos de cais não prioritários
ainda é preciso subtrair as horas utilizadas nas movimentações de mercadorias nos trechos
de cais prioritários vinculados.

Os parâmetros necessários ao cálculo de capacidade estão descritos nas tabelas a
seguir da seguinte forma:
»



»



»



»



»
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»
»



»
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PARÂMETROS DE CÁLCULO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ
CONTÊINERES

Cais Público

PORTO DE ITAJAÍ
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (u)

-

2016

116.907

133.731

150.264

166.797

183.914

201.347

218.806

236.264

Lote médio (u)

-

563

569

575

583

591

599

599

599

599

Produtividade (u/h)

-

63

64

64

65

65

66

66

66

66

Tempo inoperante (h)

-

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

Tempo entre atracações sucessivas (h)

-

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Trecho de cais contínuo

-

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais
(m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ano operacional (dias)

-

364

364

364

364

364

364

364

364

364

Tempo operacional por dia (h)

-

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Modelo de fila

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice de ocupação

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Trecho de cais prioritário

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Participação no trecho de cais (%)

-

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Horas trechos prioritários (h)

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Capacidade (u/ano)

-

168.723

170.125

171.524

173.415

175.304

177.190

177.190

177.190

177.190

Fator de conversão (TEUs/u)

-

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

Capacidade (TEU/ano)

-

298.640

301.122

303.598

306.945

310.287

313.626

313.626

313.626

313.626

Tabela 112 – Parâmetros de cálculo de contêineres – Trecho de cais público
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

100.922

102.968

116.907

133.731

150.264

166.797

183.914

534

563

569

575

583

591

599

61

63

64

64

65

65

66

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

4

4

4

4

4

4

Sim

Não

Não

Não

Não

557,3

-

-

-

273,23

-

-

15

-

Nº berços

1,93

Ano operacional (dias)

Demanda (u)
Lote médio (u)
Produtividade (u/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

APM Terminals

Trecho de cais contínuo
Comprimento do trecho de cais (m)
Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)
Distância entre navios (m)

Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
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2050

2055

2060

218.806

236.264

599

599

66

66

6,06

6,06

6,06

4

4

4

4

Não

Não

Não

Não

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69,67%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

201.347
599
66
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Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (u/ano)
Fator de conversão (TEU/um)
Capacidade (TEU/ano)

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332.815

168.723

170.125

171.524

173.415

175.304

177.190

177.190

177.190

177.190

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

589.083

298.640

301.122

303.598

306.945

310.287

313.626

313.626

313.626

313.626

Tabela 113 - Parâmetros de cálculo de contêineres – Trecho de cais APM Terminals
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Cais Público

PORTO DE ITAJAÍ – AQUISIÇÃO DE DOIS NOVOS PORTÊINERES
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (u)

-

102.968

116.907

133.731

150.264

166.797

183.914

201.347

218.806

236.264

Lote médio (u)

-

563

569

575

583

591

599

599

599

599

Produtividade (u/h)

-

76

76

76

76

76

76

76

76

76

Tempo inoperante (h)

-

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

Tempo entre atracações sucessivas (h)

-

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Trecho de cais contínuo

-

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ano operacional (dias)

-

364

364

364

364

364

364

364

364

364

Tempo operacional por dia (h)

-

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Modelo de fila

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice de ocupação

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Trecho de cais prioritário

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Participação no trecho de cais (%)

-

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Horas trechos prioritários (h)

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capacidade (u/ano)

-

182.949

184.128

185.296

186.716

188.119

189.506

189.506

189.506

189.506

Fator de conversão (TEU/um)

-

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

Capacidade (TEU/ano)

-

323.820

325.907

327.974

330.487

332.971

335.426

335.426

335.426

335.426

Tabela 114 – Parâmetros de cálculo de contêineres – Trecho de cais público
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

100.922

102.968

116.907

133.731

150.264

166.797

183.914

201.347

218.806

236.264

534

563

569

575

583

591

599

599

599

599

61

63

64

64

65

65

66

66

66

66

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Comprimento do trecho de cais (m)

557,3

557,3

557,3

557,3

557,3

557,3

557,3

557,3

557,3

557,3

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)

273,2

276,2

277,2

278,2

279,5

280,9

282,2

282,2

282,2

282,2

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Nº berços

1,93

1,91

1,91

1,90

1,89

1,88

1,87

1,87

1,87

1,87

Ano operacional (dias)

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69,67%

69,57%

69,54%

69,50%

69,46%

69,42%

69,37%

69,37%

69,37%

69,37%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Demanda (u)
Lote médio (u)
Produtividade (u/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

APM Terminals

Trecho de cais contínuo

Distância entre navios (m)

Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
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Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (u/ano)
Fator de conversão (TEU/um)
Capacidade (TEU/ano)

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332.815

345.642

347.154

348.647

350.652

352.606

354.561

354.561

354.561

354.561

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

589.083

611.786

614.462

617.105

620.655

624.113

627.573

627.573

627.573

627.573

Tabela 115 – Parâmetros de cálculo de contêineres – Trecho de cais APM Terminals
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

TUP PORTONAVE
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

523.596

507.138

575.791

658.655

740.081

821.510

905.816

991.675

1.077.664

1.163.648

816

843

863

888

899

910

920

920

920

920

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

Tempo inoperante (h)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tempo entre atracações sucessivas (h)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Demanda (u)
Lote médio (u)

Portonave

Produtividade (u/h)

Trecho de cais contínuo

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
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Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

783.720

793.624

801.000

809.684

813.321

816.905

820.435

820.435

820.435

820.435

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1.404.71 1.417.770 1.433.140

1.439.578

1.445.921

1.452.170

1.452.170

1.452.170

1.452.170

Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (u/ano)
Fator de conversão (TEU/um)
Capacidade (TEU/ano)

1.387.185

Tabela 116 – Parâmetros de cálculo de contêineres – TUP Portonave
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

TUP PORTONAVE – AQUISIÇÃO DE TRÊS NOVOS PORTÊINERES

Demanda (u)
Lote médio (u)

Portonave

Produtividade (u/h)

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

523.596

507.138

575.791

658.655

740.081

821.510

905.816

991.675

1.077.664

1.163.648

843

863

888

899

910

920

920

920

920

115

115

115

115

115

115

115

115

115

816
76

Tempo inoperante (h)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tempo entre atracações sucessivas (h)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Trecho de cais contínuo
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Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila
Índice de ocupação
Trecho de cais prioritário
Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (u/ano)
Fator de conversão (TEU/um)
Capacidade (TEU/ano)

2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.001.904 1.013.688 1.027.635

1.033.502

1.039.295

1.045.016

1.045.016

1.045.016

1.045.016

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1.773.370 1.794.228 1.818.915

1.829.298

1.839.552

1.849.678

1.849.678

1.849.678

1.849.678

783.720
1,77
1.387.185

1,77

1,77

Tabela 117 – Parâmetros de cálculo de contêineres – TUP Portonave
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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CARNES CONGELADAS
TUP BRASKARNE
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Demanda (t)

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

135.154

Lote médio (t)

6435,89

6435,89

6435,89

6435,89

6435,89

6435,89

6435,89

6435,89

6435,89

6435,89

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

4,11

4,11

4,11

4,11

4,11

4,11

4,11

4,11

4,11

4,11

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice de ocupação

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Trecho de cais prioritário

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273.228

273.228

273.228

273.228

273.228

273.228

273.228

273.228

273.228

273.228

Produtividade (t/h)
Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

Braskarne

Trecho de cais contínuo

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila

Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 118 - Parâmetros de cálculo de carnes congeladas – TUP Braskarne
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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SODA CÁUSTICA
POLY TERMINAIS
2016

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

12.304

13.875

15.070

16.319

20.180

21.416

22.663

23.908

25.153

26.339

Lote médio (t)

6101

6101

6101

6101

6101

6101

6101

6101

6101

6101

Produtividade (t/h)

291,9

291,9

291,9

291,9

291,9

291,9

291,9

291,9

291,9

291,9

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

19,2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Comprimento do trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprimento médio dos navios no trecho de cais (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distância entre navios (m)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nº berços

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Índice de ocupação

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

Trecho de cais prioritário

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

501.031

501.031

501.031

501.031

501.031

501.031

501.031

501.031

501.031

501.031

Demanda (t)

Tempo inoperante (h)
Tempo entre atracações sucessivas (h)

Poly

Trecho de cais contínuo

Ano operacional (dias)
Tempo operacional por dia (h)
Modelo de fila

Participação no trecho de cais (%)
Horas trechos prioritários (h)
Capacidade (t/ano)

Tabela 119 - Parâmetros de cálculo de soda cáustica – Poly Terminais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 5 – RESTRIÇÕES OPERACIONAIS DO CANAL
DE ACESSO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ
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Local

Até o Porto de Itajaí
e TUP Portonave

Período do dia

Restrições operacionais do canal de acesso do Complexo Portuário de Itajaí
FAQ
Comprimento (m)
Boca (m)
Vento
Canal Externo
Canal Interno

Diurno
Diurno

Até 250
250 até 280

Até 40
Até 41

15%
15%

10%
10%

Diurno

280 até 294

Até 33

15%

10%

Diurno

280 até 306

Até 43

15%

10%

Diurno

Até 306

43 até 48,5

15%

14%

Noturno
Noturno
Noturno

Até 250
250 até 265
265 até 287

Até 41
Até 41
Até 41

15%
15%
15%

10%
10%
10%

Corrente (nós)

Altura máx.
onda (m)

Até 2
Até 2

Até 2
Até 2

Até 1,5

Até 1,25

Até 1,5

Até 1,25

Até 1,5

Até 1,25

Até 2
Até 2
Até 2

Até 2
Até 2
Até 2

10 m/s
4,4 m/s
4,4 m/s
4,4 m/s

Até 2
Até 2
Até 2
Até 2

Até 2
-

10 m/s

Até 2

Até 2

10 m/s
11 m/s
[6 m/s N/NE]
10 m/s
[6 m/s N/NE]
10 m/s
[6 m/s N/NE]
10 m/s
10 m/s
10 m/s
10 m/s

Dimensões máximas operacionais para os terminais a montante do Porto Público
TUP Braskarne
TUP Teporti
TUP Trocadeiro

Diurno
Diurno
Diurno
Diurno

Até 176
Até 153
153 até 179
179 até 200

Até 33
Até 24
Até 28
Até 32

Diurno

Até 150

Até 23

15%
10%
15%
10%
15%
10%
15%
10%
1,14 m no Trecho III 0,6 m nos
Trechos I e II

Tabela 120 – Dimensões máximas permitidas no canal de acesso segundo os fatores meteoceanográficos
Fonte: Brasil (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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APÊNDICE 6 – SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS
ALTERNATIVOS DO ACESSO AQUAVIÁRIO
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SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS ALTERNATIVOS DO
ACESSO ACESSO AQUAVIÁRIO
Uma vez obtida a capacidade do acesso aquaviário para o Complexo Portuário de
Itajaí para o horizonte de 40 anos, e a fim de identificar a influência das regras operacionais do
canal de acesso na variação da capacidade do acesso aquaviário, foram avaliadas algumas
mudanças nas regras (fatores), quais sejam:
a. Permissão da navegação noturna para todos os navios.
b. Permissão para navegação em mão dupla.

Ressalta-se que essas restrições são aplicadas atualmente a fim de garantir a
segurança nas manobras. A retirada delas só se faz possível por meio da implementação de
medidas que as tornem viáveis sem detrimento da segurança, tais quais: o uso de rebocadores
para auxiliar a navegação no canal de acesso (rebocadores escort); dragagens; derrocagens.
Não foi considerada a eliminação da restrição de janela de maré, pois considera-se
que mesmo em casos de dragagens de aprofundamento, a FAQ adotada será mantida. Ou seja,
a dragagem de aprofundamento não eliminará a necessidade de navegação na maré cheia, por
exemplo, mas acarretará em um ganho de calado e consequentemente de consignação média.
A partir dessas alterações, realizou-se projeto de experimentos onde foram
simuladas combinações entre os fatores. O cenário adotado foi o de 2060.
A matriz de planejamento com os cenários para o experimento é apresentada na
Tabela 121. Os itens marcados com “x” indicam que a restrição está ativa, ou seja, o cenário 1
corresponde a condição atual onde todas as restrições são aplicadas, e o cenário 2 refere-se à
situação onde as duas mudanças operacionais são implantadas, ou seja, são retiradas as
restrições de navegação noturna e monovia. Os demais experimentos correspondem às
combinações entre os fatores, com estes ativados ou não.
Cenários

Fatores (restrição operacional)
Navegação noturna

Trechos em monovia

1

×

×

2

o

o

3

o

×

4

×

o

Tabela 121 – Matriz de planejamento do experimento fatorial de mudanças operacionais no acesso aquaviário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A partir dos resultados obtidos por meio da simulação dos cenários de mudanças
operacionais, pode-se avaliar os efeitos principais e de interação dos fatores e identificar
aqueles que efetivamente influenciam na variação da capacidade do acesso aquaviário e, com
isso, avaliar as intervenções necessárias para implementar tais mudanças. Estudos e projetos
de engenharia deverão ser realizados e cautelosamente avaliados com relação à real
viabilidade de execução de intervenções que tornem essas mudanças operacionais possíveis.
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Os resultados da alocação da variação do experimento fatorial, obtidos a partir do
cálculo dos efeitos principais (de cada fator isolado), são apresentados na Tabela 122.
Fatores

Alocação da variação

Navegação noturna e trechos em monovia

57,08%

Navegação noturna

16,27%

Trechos em monovia

17,55%

Tabela 122 – Alocação da variação dos fatores do experimento fatorial de mudanças operacionais no
acesso aquaviário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que o fator que mais exerce influência sobre o valor médio da capacidade do acesso
aquaviário são os efeitos de interação entre os fatores navegação noturna e trechos em monovia.
Observa-se, também, que os fatores isolados exercem influências parecidas.

Para exemplificar a influência desses fatores na capacidade do acesso aquaviário, o
Gráfico 57 apresenta o comparativo entre a demanda tendencial para 2060, e as capacidades
médias dos testes realizados.

Gráfico 56 – Impacto das mudanças operacionais na capacidade do acesso aquaviário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que, de acordo com os cenários simulados, a eliminação de apenas uma das
restrições operacionais já impacta de forma significante na capacidade do canal de acesso ao
Complexo Portuário de Itajaí, ficando acima da demanda tendencial para o cenário de 2060
(4.750 no caso da navegação noturna permitida para todos os navios, e 4.850 no caso de
trechos duplicados). Ao eliminar ambas as restrições operacionais, a capacidade passa a ser a
maior possível, com 8.950 acessos.
Por fim, é importante ressaltar novamente, que os investimentos para ampliação de
capacidade do acesso aquaviário devem estar alinhados à capacidade de cais.
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APÊNDICE 7 – DETALHAMENTO DOS PARÂMETROS E
RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ACESSOS RODOVIÁRIOS
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O presente apêndice tem por objetivo apresentar os principais parâmetros utilizados
para a realização do cálculo do nível de serviço das rodovias de acesso ao Complexo Portuário
de Itajaí. Ademais, apresenta os principais dados de entrada, além de descrever, de forma
mais detalhada, os resultados obtidos para a situação atual e para os cenários futuros. Além
disso, esse documento apresenta a projeção dos fluxos de veículos nas portarias de acesso às
instalações do Complexo Portuário para os cenários futuros alternativos (pessimista e otimista)
e traz os resultados das simulações em seus gates para esses horizontes de projeto.

SITUAÇÃO ATUAL
A seguir são descritas as análises dos segmentos situados na hinterlândia e no entorno
do Complexo Portuário, correspondentes à situação atual.

NÍVEL DE SERVIÇO
Para a realização das análises de nível de serviço (LOS, do inglês – Level of Service) das vias de
acesso ao Complexo Portuário de Itajaí foram utilizados os dados de volume de tráfego
disponibilizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que dispõe de
dados do Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT) e do Sistema Integrado de Operações
Rodoviárias (SIOR), pelo Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina(Deinfra) e pela
Autopista Litoral Sul, concessionária que administra a BR-101 em Santa Catarina no trecho
compreendido entre os municípios de Paulo Lopes (SC) e Garuva (SC). Dessa forma, foram analisadas
as informações registradas nos postos de contagem da região de interesse.
A Tabela 123 exibe os postos de contagem utilizados no estudo, suas respectivas
fontes, resolução temporal e os anos em que as contagens foram realizadas.
Rodovia

Posto de contagem

Fonte

Resolução temporal

Ano

BR-101

Km 40

PNCT

VMDm, VH

1994, 1995

BR-101

Km 79,3

Autopista Litoral Sul/Arteris

VMDm, VH

2016

BR-101

Km 154

SIOR

VH

2016

BR-101

Km 157,4

Autopista Litoral Sul/Arteris

VMDm, VH

2016

BR-101

Km 171

PNCT

VMDm, VH

1994 a 1998

BR-101

Km 199

PNCT

VMDm, VH

1994, 1997

BR-470

Km 135

PNCT

VMDm

1994, 1998 a
2001

BR-470

F470005

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-470

F470010

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-470

F470015

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-470

F470020

Deinfra

VMDs, VH

2014

BR-470

F470025

Deinfra

VMDs, VH

2014

BR-470

F470030

Deinfra

VMDs, VH

2014

BR-470

F470035

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-470

F470040

Deinfra

VMDs, VH

2014

BR-470

F470045

Deinfra

VMDs, VH

2014
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Rodovia

Posto de contagem

Fonte

Resolução temporal

Ano

BR-470

F470050

Deinfra

VMDs, VH

2014

BR-470

F470055

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-470

F470060

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-470

F470065

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-470

F470070

Deinfra

VMDs, VH

2014

BR-470

F470075

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-470

F470080

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-470

F470085

Deinfra

VMDs, VH

2014

BR-470

F470090

Deinfra

VMDs, VH

2012

BR-486

E486001

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-282

F282005

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-282

F282010

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-282

F282015

Deinfra

VMDs, VH

2013

BR-282

F282020

Deinfra

VMDs, VH

2013

Tabela 123 – Resumo dos dados disponíveis sobre volume de veículos
Fonte: SIOR (DNIT, [2017b]); PNCT (DNIT, [2017a]); DEINFRA (2012, 2013, 2014) e ARTERIS (2016).
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base nos dados disponibilizados, foi possível verificar a distribuição de veículos ao
longo do ano-base de estudo, na região analisada. Assim, para definição do cenário temporal
verificou-se o mês de maior volume de tráfego e identificou-se a hora-pico dos dias típicos da
semana (terça, quarta e quinta-feira) pelo sentido de cada segmento. Para os trechos em que
se verificou a ausência de posto de contagem, optou-se pela utilização dos dados do posto de
contagem mais próximo.
As informações do cenário temporal, que foi considerado na análise, estão expostas na
Tabela 124 .
Ano

Mês

Dia da semana

2016

Janeiro

Dias típicos
(Terça, quarta e quinta-feira)

Tabela 124 – Cenário temporal da análise de nível de serviço da hinterlândia e do entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Conexão com a hinterlândia
Para análise do nível de serviço dos 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.
A segmentação adotada nas rodovias se baseia na identificação de trechos
homogêneos, para tanto, verificou-se características como: localização entre acessos, número
de faixas, tipo de terreno e velocidade. Além disso, utilizou-se como base a segmentação
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determinada pelo Sistema Nacional de Viação (SNV) do DNIT (2015), referentes às rodovias
nacionais, para a BR-101, BR-470, BR-486 e BR-282.
Os segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí são descritos
na Tabela 125 e apresentados na Figura 165.
Local de início

Local de fim

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

Entr. SC-430
(Pirabeiraba)
Entr. SC-108
(p/Joinville

Entr. SC-108
(p/Joinville)

27,2

38,4

11,2

Entr. BR-280

38,4

57,4

19

Entr. BR-280

Entr. SC-414

57,4

82,8

25,4

Dupla

Entr. SC-414

Barra Velha

82,8

87,5

4,7

Dupla

Barra Velha

p/Penha

87,5

104,6

17,1

104,6

111,3

6,7

111,3

133

21,7

133

155

22

Saída 163 (Tijucas)

155

163

8

Id

Rodovia

Código SNV

Tipo

1

BR-101

101BSC3850

Dupla

2

BR-101

101BSC3870

Dupla

3

BR-101

101BSC3890

Dupla

4

BR-101

101BSC3895

5

BR-101

101BSC3900

6

BR-101

101BSC3910

Dupla

7

BR-101

101BSC3990

Dupla

8

BR-101

101BSC4010

Dupla

9

BR-101

101BSC4020

Dupla

10

BR-101

101BSC4030

Dupla

Saída 163 (Tijucas)

Saída 179

163

179,5

16,5

11

BR-101

101BSC4040

Dupla

Saída 179

Retorno Km 182

179,5

182

2,5

12

BR-101

101BSC4043

Dupla

Retorno Km 182

Saída 193 (Biguaçu)

182

193

11

Dupla

Saída 193
(Biguaçu)

Trevo De Barreiros

193

203

10

203

205,5

2,5

13

BR-101

101BSC4050

p/Penha

Entr. BR-470
(p/Navegantes)
Entr. Bivd. Dos
Estados
Viaduto De Acesso
À Porto Belo

Entr. Rod. Antônio
Heil
Entr. Bivd. Dos
Estados
Viaduto De Acesso
À Porto Belo

14

BR-101

101BSC4070

Dupla

Trevo De Barreiros

Entr. BR-282
(Acesso
Florianópolis)

15

BR-101

101BSC4090

Dupla

Entr. BR-282
(Acesso
Florianópolis)

Entr. SC-407

205,5

210

5,5

16

BR-101

101BSC4095

Dupla

Entr. SC-407

Saída 215 (Palhoça)

210

215

5

7,4

9,9

2,5

9,9

35,1

25,19

35,1

51,1

16

51,1

54,6

3,5

54,6

57,6

3

57,6

69

11,4

69

86,2

17,19

Km 98

86,2

98

11,8

Km 101,5

98

101,5

3,5

101,5

116,4

14,9

116,4

130,3

13,9

130,3

139,5

9,19

139,5

148

8,5

148

158,5

10,5

17

BR-470

470BSC0030

Simples

Entr. BR-101

Entr. SC-413 (p/Luiz
Alves)

18

BR-470

470BSC0050

Simples

Entr. SC-413
(p/Luiz Alves)

Acesso Gaspar

19

BR-470

470BSC0060

Simples

Acesso Gaspar

20

BR-470

470BSC0090

Simples

21

BR-470

470BSC0100

Simples

22

BR-470

470BSC0110

Simples

23

BR-470

470BSC0130

Simples

24

BR-470

470BSC0150-1

Simples

25

BR-470

470BSC0150-2

Simples

26

BR-470

470BSC0150-3

Simples

27

BR-470

470BSC0160

Simples

28

BR-470

470BSC0165

Simples

29

BR-470

470BSC0170

Simples

30

BR-470

470BSC0173

Simples

Entr. SC-108
(p/Massaranduba)
Entr. BR-477(A)
(p/Blumenau)
Entr. SC-418
(p/Pomerode)
Entr. BR-477(B)
(p/Timbó)
Entr. SC-416
(p/Rodeio)
Km 98
Km 101,5
Entr. SC-421
(p/Ibirama)
Entr. SC-429
(P/Lontras)
Entr. SC-352(A)
(p/Rio Do Sul)
Entr. SC-352(B)
(p/Laurentino)
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Entr. SC-108
(p/Massaranduba)
Entr. BR-477(A)
(p/Blumenau)
Entr. SC-418
(p/Pomerode)
Entr. BR-477(B)
(p/Timbó)
Entr. SC-416
(p/Rodeio)

Entr. SC-421
(p/Ibirama)
Entr. SC-429
(p/Lontras)
Entr. SC-352(A)
(P/Rio Do Sul)
Entr. SC-352(B)
(p/Laurentino)
Entr. SC-426
(p/Trombudo
Central)
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Id

Rodovia

Código SNV

Tipo

Local de início

Local de fim

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

31

BR-470

470BSC0175-1

Simples

Entr. SC-426
(p/Trombudo
Central)

Km 173,5

158,5

173,5

15

32

BR-470

470BSC0175-2

Simples

Km 173,5

173,5

177,2

3,7

33

BR-470

470BSC0180

Simples

177,19

199,59

22,39

34

BR-470

470BSC0190

Simples

199,59

233,5

33,89

35

BR-470

470BSC0210

Simples

233,5

249,19

15,69

36

BR-470

470BSC0230

Simples

249,19

289,8

40,6

37

BR-470

470BSC0250

Simples

Entr. BR-282 (A)

289,8

302,1

12,3

38

BR-486

486BSC0050-1

Simples

Entr. BR-101

Entr. Rua Itajaí

0

19,5

19,5

39

BR-486

486BSC0050-2

Simples

Entr. Rua Itajaí

Cruzamento Rua
Primeiro De Maio E
Rua Lauro Muller

19,5

29,4

9,9

40

BR-282

282BSC0030-1

Simples

Entr. BR-101

Km 21

15

21

6

Km 21

Entr. Rua
Intendente
Broering

21

24

3

Santo Amaro Da
Imperatriz

24

28,5

4,5

Águas Mornas

28,5

32,6

4,1

32,6

41,5

8,9

41,5

58,3

16,8

58,3

103,8

45,5

41

BR-282

282BSC0030-2

Simples

42

BR-282

282BSC0030-3

Simples

43

BR-282

282BSC0035

Simples

44

BR-282

282BSC0040

Simples

45

BR-282

282BSC0050

Simples

46

BR-282

282BSC0070

Simples

Entr. SC-114(A)
(p/Taió)
Entr. SC-114(B)
(p/Otacílio Costa)
Entr. BR-116
Entr. SC-120
(p/Curitibanos)
Entr. SC-456
(p/Fraiburgo)

Entr. Rua
Intendente
Broering
Santo Amaro Da
Imperatriz
Águas Mornas
Entr. SC-431
(p/São Bonifácio
Entr. SC-108
(Rancho
Queimado)

Entr. SC-114(A)
(p/Taió)
Entr. SC-114(B)
(p/Otacílio Costa)
Entr. BR-116
Entr. SC-120
(p/Curitibanos)
Entr. SC-456
(p/Fraiburgo)

Entr. SC-431 (P/São
Bonifácio
Entr. SC-108
(Rancho Queimado)
Entr. SC-345(A)/352
(Alfredo Wagner)

Tabela 125 – Segmentos de rodovia estudados na hinterlândia
Fonte: DNIT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 165 – Segmentos estudados na hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Além dos dados de demanda de tráfego, referentes ao volume de veículos observado
durante determinado período, a partir de contagens de tráfego, o cálculo do nível de serviço
rodoviário utiliza variáveis de infraestrutura, cujo levantamento é realizado de acordo com as
características prevalecentes das vias analisadas. Nesse sentido, a Tabela 126 exibe as
características prevalecentes das rodovias em estudo, como tipo de rodovia, larguras de faixa
de rolamento e de desobstruções laterais.
Rodovia

Tipo

Divisor central

Largura de
faixa de
rolamento (m)

Desobstrução
lateral à
esquerda (m)

Desobstrução
lateral à direita
(m)

Largura do
acostamento
(m)

BR-101

Múltiplas faixas

Sim

3,3

0,9

2,2

Não se aplica

BR-470

Simples

Não

3,1

Não se aplica

Não se aplica

2,0

BR-486

Simples

Não

3,0

Não se aplica

Não se aplica

1,9

BR-282

Simples

Não

3,2

Não se aplica

Não se aplica

1,4

Tabela 126 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias da hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tendo em vista a extensa área analisada, os atributos de infraestrutura descritos na Tabela
126 Tabela 126 são apresentados de maneira generalizada. Contudo, para a realização dos cálculos
de nível de serviço, foram ponderadas as particularidades presentes nos trechos estudados.
Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para cada
segmento da via de pista dupla (BR-101) são apresentados na Tabela 127 , enquanto a Tabela
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128 exibe as informações referentes às vias de pista simples. Esses resultados podem ser
visualizados na Figura 166.
Id

Rodovia

Código SNV

Sentido

Terreno

Nº de
faixas

Acessos
/km

Velocidade
limite (km/h)

VHP

FHP

LOS

1

BR-101

101BSC3850

Norte–Sul

Plano

2

0,6

100

2.548

0,88

D

1

BR-101

101BSC3850

Sul–Norte

Plano

2

0,6

100

2.441

0,88

D

2

BR-101

101BSC3870

Norte–Sul

Plano

2

0,6

100

2.548

0,88

D

2

BR-101

101BSC3870

Sul–Norte

Plano

2

0,5

100

2.441

0,88

D

3

BR-101

101BSC3890

Norte–Sul

Plano

2

0,3

100

2.548

0,88

D

3

BR-101

101BSC3890

Sul–Norte

Plano

2

0,2

100

2.441

0,88

D

4

BR-101

101BSC3895

Norte–Sul

Plano

2

0,6

100

2.548

0,88

D

4

BR-101

101BSC3895

Sul–Norte

Plano

2

0,8

100

2.441

0,88

D

5

BR-101

101BSC3900

Norte–Sul

Plano

2

0,4

100

2.548

0,88

D

5

BR-101

101BSC3900

Sul–Norte

Plano

2

0,6

100

2.441

0,88

D

6

BR-101

101BSC3910

Norte–Sul

Plano

2

0,6

100

2.548

0,88

D

6

BR-101

101BSC3910

Sul–Norte

Plano

2

0,6

100

2.441

0,88

D

7

BR-101

101BSC3990

Norte–Sul

Plano

2

0,4

100

2.990

0,99

D

7

BR-101

101BSC3990

Sul–Norte

Plano

2

0,4

100

2.711

0,99

D

8

BR-101

101BSC4010

Norte–Sul

Plano

2

0,6

100

2.990

0,99

D

8

BR-101

101BSC4010

Sul–Norte

Plano

2

0,5

100

2.711

0,99

D

9

BR-101

101BSC4020

Norte–Sul

Plano

2

0,5

100

2.990

0,99

D

9

BR-101

101BSC4020

Sul–Norte

Plano

2

0,5

100

2.711

0,99

D

10

BR-101

101BSC4030

Norte–Sul

Plano

2

0,3

100

2.990

0,99

D

10

BR-101

101BSC4030

Sul–Norte

Plano

2

0,3

100

2.711

0,99

C

11

BR-101

101BSC4040

Norte–Sul

Plano

2

0,4

100

2.990

0,99

D

11

BR-101

101BSC4040

Sul–Norte

Plano

2

0,7

100

2.711

0,99

D

12

BR-101

101BSC4043

Norte–Sul

Plano

2

0,2

100

2.990

0,99

D

12

BR-101

101BSC4043

Sul–Norte

Plano

2

0,2

100

2.711

0,99

C

13

BR-101

101BSC4050

Norte–Sul

Plano

2

0,9

100

2.990

0,99

D

13

BR-101

101BSC4050

Sul–Norte

Plano

2

0,7

100

2.711

0,99

D

14

BR-101

101BSC4070

Norte–Sul

Plano

2

1,3

100

2.990

0,99

D

14

BR-101

101BSC4070

Sul–Norte

Plano

2

0,9

100

2.711

0,99

D

15

BR-101

101BSC4090

Norte–Sul

Plano

3

0,5

80

2.990

0,99

C

15

BR-101

101BSC4090

Sul–Norte

Plano

2

0,7

80

2.711

0,97

E

16

BR-101

101BSC4095

Norte–Sul

Plano

3

0,7

80

2.990

0,99

C

16

BR-101

101BSC4095

Sul–Norte

Plano

2

0,5

80

2.711

0,97

D

Tabela 127 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovia de pista dupla na hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Id

Rodovia

Código SNV

Sentido
Noroeste–
Sudeste
Sudeste–
Noroeste

Terreno

Classe

Acessos
/km

Velocidade
limite (km/h)

VHP

FHP

LOS

Plano

I

1,6

80

942

0,88

E

Plano

I

1,6

60

896

0,88

E

17

BR-470

470BSC0030

17

BR-470

470BSC0030

18

BR-470

470BSC0050

Oeste–Leste

Plano

I

1,0

60

857

0,88

E

18

BR-470

470BSC0050

Leste–Oeste

Plano

I

1,0

60

789

0,88

E

19

BR-470

470BSC0060

Plano

I

1,6

60

1138

0,88

E

19

BR-470

470BSC0060

Plano

I

1,6

60

951

0,88

E

20

BR-470

470BSC0090

Oeste–Leste

Plano

II

4,0

60

991

0,88

E

20

BR-470

470BSC0090

Leste–Oeste

Plano

II

4,0

50

1130

0,88

E

Plano

II

2,0

50

991

0,88

E

Plano

II

2,0

50

1130

0,88

E

Noroeste–
Sudeste
Sudeste–
Noroeste

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

21

BR-470

470BSC0100

21

BR-470

470BSC0100

22

BR-470

470BSC0110

Oeste–Leste

Plano

I

2,1

80

991

0,88

E

22

BR-470

470BSC0110

Leste–Oeste

Plano

I

2,1

80

1130

0,88

E

Plano

I

1,3

80

555

0,88

D

Plano

I

1,3

80

563

0,88

D

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

23

BR-470

470BSC0130

23

BR-470

470BSC0130

24

BR-470

470BSC0150-1

Sul–Norte

Plano

I

1,3

80

546

0,88

D

24

BR-470

470BSC0150-1

Norte–Sul

Plano

I

1,3

80

516

0,88

D

25

BR-470

470BSC0150-2

Plano

III

6,7

40

546

0,88

D

25

BR-470

470BSC0150-2

Plano

III

6,7

60

516

0,88

C

26

BR-470

470BSC0150-3

Plano

I

0,7

80

546

0,88

D

26

BR-470

470BSC0150-3

Plano

I

0,7

80

516

0,88

D

27

BR-470

470BSC0160

Plano

I

1,4

80

627

0,88

D

27

BR-470

470BSC0160

Plano

I

1,4

80

517

0,88

D

28

BR-470

470BSC0165

Plano

I

1,3

50

914

0,88

E

28

BR-470

470BSC0165

Plano

I

1,3

50

891

0,88

E

29

BR-470

470BSC0170

Plano

II

2,4

50

696

0,88

D

29

BR-470

470BSC0170

Plano

II

2,4

50

687

0,88

D

30

BR-470

470BSC0173

Plano

I

0,7

80

621

0,88

E

30

BR-470

470BSC0173

Plano

I

0,7

60

511

0,88

E

31

BR-470

470BSC0175-1

Oeste–Leste

I

0,5

80

414

0,88

D

31

BR-470

470BSC0175-1

Leste–Oeste

I

0,5

80

401

0,88

D

32

BR-470

470BSC0175-2

Oeste–Leste

Plano

III

2,2

60

414

0,88

C

32

BR-470

470BSC0175-2

Leste–Oeste

Plano

III

2,2

60

401

0,88

C

33

BR-470

470BSC0180

Oeste–Leste

Plano

I

0,3

80

241

0,88

C

33

BR-470

470BSC0180

Leste–Oeste

Plano

I

0,3

80

252

0,88

C

34

BR-470

470BSC0190

Oeste–Leste

Plano

I

0,1

80

181

0,88

C

34

BR-470

470BSC0190

Leste–Oeste

Plano

I

0,1

80

186

0,88

C

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

Ondulad
o
Ondulad
o
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Id

Rodovia

Código SNV

Sentido

Terreno

Classe

Acessos
/km

Velocidade
limite (km/h)

VHP

FHP

LOS

35

BR-470

470BSC0210

Oeste–Leste

Plano

I

0,4

80

378

0,88

C

35

BR-470

470BSC0210

Leste–Oeste

Plano

I

0,4

80

338

0,88

C

36

BR-470

470BSC0230

Oeste–Leste

Plano

I

0,1

80

169

0,88

C

36

BR-470

470BSC0230

Leste–Oeste

Plano

I

0,1

80

172

0,88

C

37

BR-470

470BSC0250

Oeste–Leste

Plano

I

0,2

80

187

0,88

C

37

BR-470

470BSC0250

Leste–Oeste

Plano

I

0,2

80

149

0,88

C

Plano

I

1,3

40

762

0,88

E

Plano

I

1,3

40

595

0,88

E

Plano

III

2,5

40

762

0,88

D

Plano

III

2,5

40

595

0,88

D

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

38

BR-486

486BSC0050-1

38

BR-486

486BSC0050-1

39

BR-486

486BSC0050-2

39

BR-486

486BSC0050-2

40

BR-282

282BSC0030-1

Oeste–Leste

Plano

I

3,5

60

1.011

0,88

E

40

BR-282

282BSC0030-1

Leste–Oeste

Plano

I

3,5

60

1.091

0,88

E

41

BR-282

282BSC0030-2

Oeste–Leste

Plano

II

1,6

50

1.011

0,88

E

41

BR-282

282BSC0030-2

Leste–Oeste

Plano

II

1,6

50

1.091

0,88

E

42

BR-282

282BSC0030-3

Oeste–Leste

Plano

I

1,8

80

1.011

0,88

E

42

BR-282

282BSC0030-3

Leste–Oeste

Plano

I

1,8

80

1.091

0,88

E

43

BR-282

282BSC0035

Oeste–Leste

Plano

I

1,0

80

439

0,88

D

43

BR-282

282BSC0035

Leste–Oeste

Plano

I

1,0

80

500

0,88

D

44

BR-282

282BSC0040

Oeste–Leste

Plano

I

0,8

60

307

0,88

E

44

BR-282

282BSC0040

Leste–Oeste

Plano

I

0,8

80

283

0,88

C

I

0,2

60

308

0,88

E

I

0,2

60

304

0,88

E

I

0,1

60

318

0,88

E

I

0,1

60

166

0,88

E

45

BR-282

282BSC0050

Oeste–Leste

45

BR-282

282BSC0050

Leste–Oeste

46

BR-282

282BSC0070

Oeste–Leste

46

BR-282

282BSC0070

Leste–Oeste

Ondulad
o
Ondulad
o
Ondulad
o
Ondulad
o

Tabela 128 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovias de pista simples na hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 166 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda que as características de infraestrutura de cada trecho sejam semelhantes para ambos
os sentidos das rodovias analisadas, a demanda de tráfego pode variar. Dessa forma, registra-se
níveis de serviço diferentes para cada sentido de tráfego em determinados segmentos das vias.
Percebe-se que, de modo geral, há condições de instabilidade, caracterizadas pelos níveis de
serviço D e E, na maioria dos segmentos da hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí. Nesse
sentido, pode-se dizer que a fluidez do tráfego está comprometida na região, diminuindo a
velocidade dos veículos que utilizam as vias e, também, restringindo a manobrabilidade dos
condutores. Além disso, vale ressaltar que o mês de referência da análise é janeiro e, portanto, há um
grande número de turistas que utilizam as rodovias com destino às praias do litoral catarinense,
situação que impacta negativamente nas condições de tráfego observadas.
Nos segmentos da BR-101, verifica-se os níveis de serviço C, D e E, indicando que a rodovia,
mesmo duplicada, apresenta um intenso fluxo de veículos. Ao passo que o LOS D representa o início
de uma situação instável, o LOS C corresponde a uma situação de tráfego ainda tolerável, apesar de
as condições de trafegabilidade também estarem consideravelmente restringidas pelo volume de
veículos que utilizam a via. Ademais, próximo ao acesso à cidade de Florianópolis, identificou-se LOS
E, que significa que a demanda de veículos está próxima da capacidade rodoviária do trecho. Tal
situação pode ser justificada pela elevada urbanização da região.
De forma análoga ao observado na BR-101, os segmentos da BR-470 analisados também
apresentam LOS C, D e E, indicando fluxo intenso de veículos. Contudo, destaca-se que essa rodovia
apresenta pista simples e, portanto, volumes menores de veículos podem levar a situações tão
críticas quanto as registradas em rodovias de múltiplas faixas. Além disso, destaca-se que os trechos
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que registram LOS E se situam nas proximidades das maiores concentrações urbanas da região, como
por exemplo nos acessos aos municípios de Blumenau e Rio do Sul.
A BR-486 e a BR-282 também operam no limite de suas capacidades em determinados
segmentos, tendo em vista o LOS E observado. Nos demais trechos, identifica-se LOS D,
indicativo de início de uma condição de instabilidade no tráfego. Salienta-se que essas
rodovias dão acesso às cidades de considerável urbanização, tais como Lages e Brusque, e
dessa forma, apresentam elevado fluxo de veículos o que, aliado ao fato de serem rodovias de
pista simples, dificulta as condições de tráfego.

Entorno portuário
Para a determinação do nível de serviço das vias do entorno, utilizou-se a mesma
metodologia de análise e cenário temporal (ano 2016, mês de janeiro, média da hora-pico dos dias
típicos da semana) das vias situadas na hinterlândia para os segmentos com características de fluxo
ininterrupto, de modo que, foram analisados os segmentos para as quais havia dados de contagem
de tráfego disponíveis e compatíveis com a metodologia de cálculo do HCM (TRB, 2010).
Os segmentos estudados no entorno do Complexo Portuário de Itajaí são descritos na
Tabela 129 e apresentados na Figura 167.
Id

Rodovia

Código SNV

1

BR-101

101BSC3931

2

BR-101

101BSC3950

3

BR-101

101BSC3970

Tipo

Local de início

Local de fim

Início
(km)

Fim
(km)

Extensão
(km)

Múltiplas
faixas
Múltiplas
faixas
Múltiplas
faixas

Entr. BR-470 (p/
Navegantes)
Entr. SC-419 (p/
Ilhota)
Entr. BR-486(a) (p/
Itajaí)

Entr. SC-419

111,3

117,3

6,0

Entr. BR-486(a) (p/
Itajaí)
Entr. BR-486(b) (p/
Brusque)

117,3

120,7

3,4

120,7

123,1

2,4

Tabela 129 – Segmentos de rodovia estudados no entorno portuário
Fonte: DNIT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 167 – Segmentos estudados no entorno do Complexo Portuário de Itajaí
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Para a determinação do nível de serviço das rodovias de fluxo ininterrupto do entorno
portuário do Complexo analisado, também foi realizado o levantamento das características de
infraestrutura predominantes, que podem ser observadas na Tabela 130.
Rodovia

Tipo

Largura de faixa de
rolamento (m)

Desobstrução lateral à
esquerda (m)

Desobstrução lateral à
direita (m)

BR-101

Múltiplas faixas

3,4

1,4

2,4

Tabela 130 – Características prevalecentes de infraestrutura das vias de fluxo ininterrupto do entorno portuário
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os principais dados de entrada, bem como o nível de serviço estimado para cada
segmento estão apresentados na Tabela 131, em que foi utilizado o método de cálculo LOS
para rodovias de múltiplas faixas. Os resultados também podem ser visualizados na Figura 168.
Id

Rodovia

Código SNV

Sentido

Terreno

Nº de
faixas

Acessos/km

Velocidade limite
(km/h)

VHP

FHP

LOS

1

BR-101

101BSC3931

Norte–Sul

Plano

2

0,5

100

2.990

0,99

D

1

BR-101

101BSC3931

Sul–Norte

Plano

2

0,5

100

2.711

0,99

C

2

BR-101

101BSC3950

Norte–Sul

Plano

2

0,3

100

2.990

0,99

D

2

BR-101

101BSC3950

Sul–Norte

Plano

2

0,6

100

2.711

0,99

D

3

BR-101

101BSC3970

Norte–Sul

Plano

2

0,4

100

2.990

0,99

D

3

BR-101

101BSC3970

Sul–Norte

Plano

2

0,4

100

2.711

0,99

D

Tabela 131 – Principais dados para o cálculo do HCM e LOS: rodovia de múltiplas faixas no entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 168 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O trecho da BR-101 analisado no entorno portuário apresenta LOS C e D, os quais
indicam, respectivamente, uma condição ainda estável de trafegabilidade e uma situação em
que já se observa indícios de instabilidade na fluidez do tráfego. Apesar de distintos, os dois
níveis de serviço identificados representam condições nas quais a velocidade operacional dos
veículos que utilizam a via está restringida pela demanda de tráfego presente no trecho,
especialmente nos segmentos com LOS D.
No que diz respeito às interseções analisadas na região do entorno, a análise de nível
de serviço é realizada por meio da microssimulação de tráfego, em que se verifica os tempos
de atraso nas aproximações que compõe cada um desses cruzamentos. Assim, a partir desses
dados, verifica-se o LOS correspondente em cada aproximação, conforme os critérios do TwoWay Stop Controled (TWSC). A localização das interseções analisadas é exibida na Figura 169.

Figura 169 – Interseções analisadas no entorno do Porto de Itajaí.
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na sequência, a Figura 170 exibe o detalhamento das aproximações, bem como os
tempos de atraso, em segundos, estimados para as aproximações da Interseção 1, enquanto a
Figura 171 apresenta o nível de serviço observado em cada aproximação.
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Figura 170 – Tempos de atraso da Interseção 1
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 171 – Níveis de serviço da Interseção 1
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De maneira geral, a Interseção 1 apresenta condições estáveis de trafegabilidade,
exceto para a Aproximação 1 onde se identifica o LOS D, correspondente a uma situação ainda
tolerável, mas em que certa instabilidade já pode ser observada. Nas aproximações 2 e 3,
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registra-se LOS C e B, respectivamente, os quais apontam para condições de trafegabilidade
mais favoráveis à que se observa na primeira aproximação.
Vale ressaltar que, apesar de registrar melhor nível de serviço que a Aproximação 2,
a terceira aproximação aponta para um maior fluxo de veículos. Nesse sentido, o LOS que se
observa pode ser justificado, dentre outros fatores, pela maior facilidade dos veículos para
acessar a interseção, visto que à época das contagens (2007), o TUP Teporti ainda não estava
em operação e, assim, não havia a dificuldade imposta aos automóveis provenientes das ruas
Dr. Reinaldo Schmithousen e Francisco Réis pelo movimento dos caminhões para acessar o
terminal. Ademais, ressalta-se que a Aproximação 4 dá apenas acesso ao TUP Teporti,
portanto, também em função de os dados de contagem disponibilizados datarem do ano de
2007, não foi possível a realização da análise para essa aproximação especificamente.
A Figura 172 detalha as características da Interseção 2 e a Figura 173 exibe os níveis
de serviços calculados para as aproximações deste cruzamento.

Figura 172 – Tempos de atraso da Interseção 2
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 173 – Níveis de serviço da Interseção 2
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Interseção 2, que permite a ligação da BR-101 a Av. Gov. Adolfo Konder, apresenta
boas condições de trafegabilidade para todos os locais analisados, correspondentes ao LOS A.
Isso indica que os tempos de atraso estimados não foram superiores a 10 segundos e,
portanto, não há formação de filas no dispositivo.
Por sua vez, a Figura 174 exibe o detalhamento da Interseção 3, ao passo que a
Figura 175 apresenta os níveis de serviços resultantes da análise.
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Figura 174 – Tempos de atraso da Interseção 3
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 175 – Níveis de serviço da Interseção 3
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A interseção 3 possui quatro aproximações, porém bons níveis de serviço são
verificados em apenas duas delas. Ao passo que as aproximações 2 e 4 apresentam LOS C,
indicativo de condições de trafegabilidade estáveis, nas aproximações 1 e 3, por outro lado,
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verifica-se uma situação crítica em que se aponta o LOS F, caracterizando um fluxo instável de
veículos com constantes formações de fila. A intensa movimentação de veículos, sobretudo os
pesados, associada à própria estrutura da interseção, que possui uma ilha central grande
oferecendo menos espaço à circulação dos veículos, são justificativas para as condições que se
observam no local.
Por fim, a Figura 176 apresenta os detalhes da Interseção 4, enquanto que a Figura
177 expõe os níveis de serviços dos locais analisados para esta interseção.

Figura 176 – Tempos de atraso da Interseção 4
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Figura 177 – Níveis de serviço da Interseção 4
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que das quatro aproximações analisadas nessa Interseção, apenas a
Aproximação 2 apresenta uma condição estável de fluxo de tráfego. Nos demais locais da
análise observa-se o nível de serviço mais crítico (LOS F) e, portanto, pode-se dizer que o local
opera além de sua capacidade, apresentando formação de filas que impactam negativamente
no tempo de atraso dos veículos que utilizam a interseção.

SITUAÇÃO FUTURA
Na análise da situação futura das rodovias que dão acesso ao Complexo Portuário de
Itajaí, foram analisados os mesmos segmentos descritos na seção de situação atual, no
entanto, com seus volumes de veículos projetados. Além disso, são apresentados os fluxos nas
portarias de acesso nos cenários futuros pessimista e otimista, com as suas análises de
formação de filas.

NÍVEL DE SERVIÇO
Para a análise da situação futura, partiu-se dos mesmos dados de entrada utilizados
para a definição da situação atual, sobre os quais foram aplicadas taxas de crescimento. Para
realizar a análise das vias da hinterlândia do Complexo Portuário foram utilizadas as taxas de
crescimento de tráfego, sugeridas pelo Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006), com o
intuito de projetar os dados observados para os cenários futuros. Tais taxas consistem em
3% a.a. para veículos leves e 2,5% a.a. para veículos pesados.
Acerca dos segmentos avaliados no entorno portuário, considerou-se a influência da
projeção de demanda de cargas no crescimento do volume de veículos pesados. Desse modo, para
cada um dos horizontes analisados, foram utilizadas as taxas de crescimento apresentadas na
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Tabela 132 5 para a projeção de caminhões nos cenários futuros. Para os veículos leves, continuouse a considerar a taxa de 3% a.a., conforme o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006).
Horizonte

Cenário pessimista

Cenário tendencial

Cenário otimista

2020

2,22% a.a.

2,59% a.a.

2,65% a.a.

2025

2,15% a.a.

2,37% a.a.

2,59% a.a.

2045

2,07% a.a.

2,30% a.a.

2,52% a.a.

2060

1,84% a.a.

2,07% a.a.

2,28% a.a.

Tabela 132 – Taxas anuais de crescimento de tráfego de veículos pesados no entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Assim, os volumes de tráfego foram projetados para diferentes cenários futuros, para
os quais foram estimados os níveis de serviço. Além disso, a situação futura também
considerou a possibilidade de mudanças na infraestrutura viária das rodovias BR-470 e BR-486.
Essas análises foram realizadas com a finalidade de verificar as condições da capacidade
rodoviária dos acessos ao Complexo Portuário.
De acordo com o HCM, a capacidade de uma rodovia expressa a máxima taxa horária
de fluxo de tráfego esperada em uma seção da via por sentido, admitindo-se as condições
básicas de tráfego, as quais relacionam as características físicas da via e as condições locais de
tráfego, como largura de faixa, largura de acostamento e classes de veículos.
No caso de vias de pista simples, ou seja, rodovia com duas faixas com sentidos de
tráfego contrários, o método estabelece que a capacidade é de 1.700 veículos de passeio por
hora e por sentido de fluxo. Por outro lado, nas rodovias de múltiplas faixas, a capacidade varia
conforme a velocidade do tráfego. A Tabela 62 6 apresenta os valores de capacidade admitidos
pelo método, referentes às condições básicas das rodovias.
Capacidade rodoviária
Velocidade de fluxo livre

Tipo de rodovia
Duas faixas (pista simples)

Múltiplas faixas
(pista dupla ou tripla)

(mi/h)

(km/h) ¹

Capacidade
(veículos/hora/faixa)

–

–

1.700 ²

45

72,4

1.900

50

80,5

2.000

55

88,5

2.100

60

96,5

2.200

¹ Valores aproximados.
². Não excede 3.200 veículos/hora em ambas as direções em trechos longos; não excede 3.200 a 3.400 veículos/hora em ambas as
direções em trechos curtos (pontes ou túneis).

Tabela 133 – Capacidade das rodovias conforme HCM (TRB, 2010)
Fonte: TRB (2010). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ademais, vale mencionar que as condições básicas para rodovias de pista simples
consistem nos seguintes aspectos:
»
»
»
»

largura da faixa maior ou igual a 12 ft (aproximadamente 3,66 m);
largura do acostamento maior ou igual a 6 ft (aproximadamente 1,83 m);
ausência de proibição de ultrapassagem;
somente carros de passeio;
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» terreno em nível (relevo plano);
» sem impedimentos no fluxo de tráfego.

Por outro lado, o valor da capacidade para as rodovias de múltiplas faixas, considerado
na modelagem do HCM (TRB, 2010), corresponde às seguintes condições básicas:
»
»
»
»
»
»
»

bom tempo;
boa visibilidade;
sem acidentes ou incidentes;
sem obras na pista;
sem defeitos no pavimento;
sem veículos pesados;
motoristas rotineiros.

As seções a seguir descrevem os volumes de tráfego projetados e os resultados dos
níveis de serviço futuros para a hinterlândia e para o entorno portuário.

Conexão com a hinterlândia
A Tabela 134 e a Tabela 135 apresentam, respectivamente, o Volume de Hora-Pico (VHP)
estimado para os trechos de múltiplas faixas e pista simples, da hinterlândia, considerando os anos
de 2020, 2025, 2045 e 2060. Salienta-se que, assim como na análise da situação atual, são expostos
os volumes estimados para a hora-pico, em dias típicos da semana, do mês de janeiro, visto que
este foi identificado como o mês de maior volume de veículos, considerando os dados observados.

101BSC3850

Nº de
faixas
2

Norte–Sul

Demanda
atual
VHP
(2016)
2.548

BR-101

101BSC3850

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

2

BR-101

101BSC3870

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

2

BR-101

101BSC3870

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

3

BR-101

101BSC3890

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

3

BR-101

101BSC3890

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

4

BR-101

101BSC3895

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

4

BR-101

101BSC3895

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

5

BR-101

101BSC3900

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

5

BR-101

101BSC3900

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

6

BR-101

101BSC3910

2

Norte–Sul

2.548

2.838

3.247

5.573

8.369

6

BR-101

101BSC3910

2

Sul–Norte

2.441

2.719

3.111

5.347

8.037

7

BR-101

101BSC3990

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

7

BR-101

101BSC3990

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

8

BR-101

101BSC4010

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

8

BR-101

101BSC4010

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

9

BR-101

101BSC4020

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

9

BR-101

101BSC4020

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

10

BR-101

101BSC4030

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

10

BR-101

101BSC4030

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)
Id

Rodovia

Código SNV

1

BR-101

1

Sentido

Demanda projetada
VHP
(2020)
2.838

VHP
(2025)
3.247

VHP
(2045)
5.573

VHP
(2060)
8.369

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)

Demanda
atual

Demanda projetada

11

BR-101

101BSC4040

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

11

BR-101

101BSC4040

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

12

BR-101

101BSC4043

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

12

BR-101

101BSC4043

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

13

BR-101

101BSC4050

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

13

BR-101

101BSC4050

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

14

BR-101

101BSC4070

2

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

14

BR-101

101BSC4070

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

15

BR-101

101BSC4090

3

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

15

BR-101

101BSC4090

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

16

BR-101

101BSC4095

3

Norte–Sul

2.990

3.334

3.821

6.605

9.971

16

BR-101

101BSC4095

2

Sul–Norte

2.711

3.022

3.463

5.978

9.018

Tabela 134 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (múltiplas faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Demanda
atual
VHP
(2016)

VHP
(2020)

VHP
(2025)

VHP
(2045)

VHP
(2060)

942

1.056

1.219

2.164

3.331

896

1.004

1.158

2.051

3.153

857

960

1.106

1.950

2.987

789

884

1.018

1.796

2.752

1.138

1.276

1.472

2.613

4.021

951

1.067

1.231

2.187

3.367

991

1.111

1.282

2.272

3.494

Leste–Oeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Oeste–Leste

1.130

1.266

1.461

2.588

3.979

991

1.111

1.282

2.272

3.494

1.130

1.266

1.461

2.588

3.979

991

1.111

1.282

2.272

3.494

Leste–Oeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

1.130

1.266

1.461

2.588

3.979

555

621

714

1.251

1.906

563

629

724

1.270

1.939

I

Sul–Norte

546

611

703

1.232

1.880

I

Norte–Sul

516

577

663

1.162

1.772

546

611

703

1.232

1.880

516

577

663

1.162

1.772

546

611

703

1.232

1.880

516

577

663

1.162

1.772

Segmentos na hinterlândia (pista simples)
Id

Rodovia

Código SNV

Classe

17

BR-470

470BSC0030

I

17

BR-470

470BSC0030

I

18

BR-470

470BSC0050

I

18

BR-470

470BSC0050

I

19

BR-470

470BSC0060

I

19

BR-470

470BSC0060

I

20

BR-470

470BSC0090

II

20

BR-470

470BSC0090

II

21

BR-470

470BSC0100

II

21

BR-470

470BSC0100

II

22

BR-470

470BSC0110

I

22

BR-470

470BSC0110

I

23

BR-470

470BSC0130

I

23

BR-470

470BSC0130

I

24

BR-470

24

BR-470

25

BR-470

25

BR-470

26

BR-470

26

BR-470

470BSC0150
-1

470BSC0150
-1
470BSC0150
-2
470BSC0150
-2
470BSC0150
-3
470BSC0150

III
III
I
I

Sentido
Noroeste–
Sudeste
Sudeste–
Noroeste
Oeste–Leste
Leste–Oeste
Noroeste–
Sudeste
Sudeste–
Noroeste
Oeste–Leste

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
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Segmentos na hinterlândia (pista simples)
-3
BR-470

470BSC0160

I

27

BR-470

470BSC0160

I

28

BR-470

470BSC0165

I

28

BR-470

470BSC0165

I

29

BR-470

470BSC0170

II

29

BR-470

470BSC0170

II

30

BR-470

470BSC0173

I

30

BR-470

470BSC0173

I

31

BR-470

31

BR-470

32

BR-470

32

BR-470

33

BR-470

33

BR-470

34

Demanda projetada

Sudoeste

27

470BSC0175
-1
470BSC0175
-1
470BSC0175
-2
470BSC0175
-2
470BSC0180

Demanda
atual

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

627

702

807

1.416

2.162

517

578

666

1.171

1.790

914

1.024

1.180

2.085

3.198

891

999

1.151

2.033

3.118

696

781

902

1.607

2.480

687

771

890

1.586

2.447

621

695

800

1.408

2.154

511

572

659

1.160

1.776

I

Oeste–Leste

414

463

534

940

1.440

I

Leste–Oeste

401

449

517

910

1.393

III

Oeste–Leste

414

463

534

940

1.440

III

Leste–Oeste

401

449

517

910

1.393

I

Oeste–Leste

241

269

309

538

817

470BSC0180

I

Leste–Oeste

252

282

324

563

854

BR-470

470BSC0190

I

Oeste–Leste

181

202

232

405

614

34

BR-470

470BSC0190

I

Leste–Oeste

186

207

238

414

627

35

BR-470

470BSC0210

I

Oeste–Leste

378

423

488

858

1.313

35

BR-470

470BSC0210

I

Leste–Oeste

338

379

436

767

1.174

36

BR-470

470BSC0230

I

Oeste–Leste

169

189

217

376

569

36

BR-470

470BSC0230

I

Leste–Oeste

172

192

220

380

573

37

BR-470

470BSC0250

I

Oeste–Leste

187

209

240

418

635

37

BR-470

I

167

191

334

506

BR-486

762

855

988

1.761

2.718

38

BR-486

595

668

772

1.374

2.121

39

BR-486

762

855

988

1.761

2.718

39

BR-486

Leste–Oeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

149

38

595

668

772

1.374

2.121

40

BR-282

I

Oeste–Leste

1.011

1.136

1.315

2.358

3.656

40

BR-282

I

Leste–Oeste

1.091

1.225

1.417

2.533

3.918

41

BR-282

II

Oeste–Leste

1.011

1.136

1.315

2.358

3.656

41

BR-282

II

Leste–Oeste

1.091

1.225

1.417

2.533

3.918

42

BR-282

I

Oeste–Leste

1.011

1.136

1.315

2.358

3.656

42

BR-282

I

Leste–Oeste

1.091

1.225

1.417

2.533

3.918

43

BR-282

470BSC0250
486BSC0050
-1
486BSC0050
-1
486BSC0050
-2
486BSC0050
-2
282BSC0030
-1
282BSC0030
-1
282BSC0030
-2
282BSC0030
-2
282BSC0030
-3
282BSC0030
-3
282BSC0035

I

Oeste–Leste

439

492

569

1.012

1.560

I
I
III
III
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Demanda
atual

Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Demanda projetada

43

BR-282

282BSC0035

I

Leste–Oeste

500

561

648

1.154

1.781

44

BR-282

282BSC0040

I

Oeste–Leste

307

344

397

705

1.086

44

BR-282

282BSC0040

I

Leste–Oeste

283

317

366

651

1.004

45

BR-282

282BSC0050

I

Oeste–Leste

308

345

398

707

1.089

45

BR-282

282BSC0050

I

Leste–Oeste

304

341

393

695

1.067

46

BR-282

282BSC0070

I

Oeste–Leste

318

356

411

725

1.111

46

BR-282

282BSC0070

I

Leste–Oeste

166

186

215

379

582

Tabela 135 – Demanda projetada de veículos (VHP) para 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A partir dos valores de demanda de tráfego estimados para os segmentos da
hinterlândia, determinou-se o nível de serviço dos trechos analisados segundo a metodologia
do HCM (TRB, 2010) de fluxo ininterrupto.
Conforme já mencionado, o nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a
rodovia está operando, classificando-a em A, B, C, D, E ou F, em que A é considerado o melhor
nível, ao passo que F corresponde a uma rodovia que opera com uma demanda de tráfego
acima de sua capacidade, havendo formação de filas. No entanto, destaca-se que o LOS D
indica o início de uma situação instável, em que já podem ocorrer mudanças bruscas de
velocidade e as manobras dos condutores estão muito restritas ao restante do tráfego.
Portanto, considera-se o VHP correspondente ao LOS D como referência a um cenário de
tráfego aceitável, pois, apesar de esse nível de serviço representar o início de uma situação de
instabilidade, não ocorrem paradas. Além disso, conforme o Manual de Projeto Geométrico de
Rodovias Rurais (DNIT, 1999), o LOS D é recomendado como limitante no dimensionamento de
projetos rodoviários de vias ainda não implantadas.
A Tabela 136 e a Tabela 137 exibem, respectivamente, os níveis de serviço dos segmentos
de múltiplas faixas e pista simples, analisados na hinterlândia do Complexo, para os anos de 2016,
2020, 2025, 2045 e 2060. Na sequência, a Figura 178 detalha os resultados obtidos.
Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)

Cenário
atual
LOS
(2016)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

Cenários futuros

Id

Rodovia

Código SNV

Nº de
faixas

Sentido

1

BR-101

101BSC3850

2

Norte–Sul

D

D

F

F

F

1

BR-101

101BSC3850

2

Sul–Norte

D

D

F

F

F

2

BR-101

101BSC3870

2

Norte–Sul

D

D

F

F

F

2

BR-101

101BSC3870

2

Sul–Norte

D

D

F

F

F

3

BR-101

101BSC3890

2

Norte–Sul

D

D

F

F

F

3

BR-101

101BSC3890

2

Sul–Norte

D

D

F

F

F

4

BR-101

101BSC3895

2

Norte–Sul

D

D

F

F

F

4

BR-101

101BSC3895

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

5

BR-101

101BSC3900

2

Norte–Sul

D

D

F

F

F

5

BR-101

101BSC3900

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

6

BR-101

101BSC3910

2

Norte–Sul

D

D

F

F

F
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Cenário
atual

Cenários futuros

6

BR-101

101BSC3910

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

7

BR-101

101BSC3990

2

Norte–Sul

D

E

F

F

F

7

BR-101

101BSC3990

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

8

BR-101

101BSC4010

2

Norte–Sul

D

E

F

F

F

8

BR-101

101BSC4010

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

9

BR-101

101BSC4020

2

Norte–Sul

D

E

F

F

F

9

BR-101

101BSC4020

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

10

BR-101

101BSC4030

2

Norte–Sul

D

D

F

F

F

10

BR-101

101BSC4030

2

Sul–Norte

C

D

D

F

F

11

BR-101

101BSC4040

2

Norte–Sul

D

E

F

F

F

11

BR-101

101BSC4040

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

12

BR-101

101BSC4043

2

Norte–Sul

D

D

F

F

F

12

BR-101

101BSC4043

2

Sul–Norte

C

D

D

F

F

13

BR-101

101BSC4050

2

Norte–Sul

D

E

F

F

F

13

BR-101

101BSC4050

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

14

BR-101

101BSC4070

2

Norte–Sul

D

E

F

F

F

14

BR-101

101BSC4070

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

15

BR-101

101BSC4090

3

Norte–Sul

C

D

D

F

F

15

BR-101

101BSC4090

2

Sul–Norte

E

E

F

F

F

16

BR-101

101BSC4095

3

Norte–Sul

C

D

D

F

F

16

BR-101

101BSC4095

2

Sul–Norte

D

E

F

F

F

Tabela 136 – Níveis de serviço: hinterlândia (múltiplas faixas)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Segmentos na hinterlândia (pista simples)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

E

E

E

F

F

E

E

E

F

F

Cenários futuros

Id

Rodovia

Código SNV

Classe

17

BR-470

470BSC0030

I

17

BR-470

470BSC0030

I

18

BR-470

470BSC0050

I

Oeste–Leste

E

E

E

F

F

18

BR-470

470BSC0050

I

Leste–Oeste

E

E

E

F

F

19

BR-470

470BSC0060

I

E

E

E

F

F

19

BR-470

470BSC0060

I

E

E

E

F

F

20

BR-470

470BSC0090

II

Oeste–Leste

E

E

E

F

F

20

BR-470

470BSC0090

II

Leste–Oeste

E

E

E

F

F

E

E

E

F

F

E

E

E

F

F

E

E

E

F

F

21

BR-470

470BSC0100

II

21

BR-470

470BSC0100

II

22

BR-470

470BSC0110

I

Sentido

Cenário
atual
LOS
(2016)

Noroeste–
Sudeste
Sudeste–
Noroeste

Noroeste–
Sudeste
Sudeste–
Noroeste

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Oeste–Leste
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Segmentos na hinterlândia (pista simples)
22

BR-470

470BSC0110

I

23

BR-470

470BSC0130

I

23

BR-470

470BSC0130

I

24

BR-470

470BSC0150-1

I

24

BR-470

470BSC0150-1

I

Leste–Oeste

Cenário
atual

Cenários futuros

E

E

E

F

F

D

D

E

E

F

D

D

E

E

F

Sul–Norte

D

D

E

E

F

Norte–Sul

D

D

D

E

F

D

D

D

E

F

C

D

D

E

F

D

E

E

E

F

D

E

E

E

F

D

E

E

E

F

D

D

E

E

F

E

E

E

F

F

E

E

E

F

F

D

D

D

F

F

D

D

D

F

F

E

E

E

E

F

E

E

E

E

F

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

25

BR-470

470BSC0150-2

III

25

BR-470

470BSC0150-2

III

26

BR-470

470BSC0150-3

I

26

BR-470

470BSC0150-3

I

27

BR-470

470BSC0160

I

27

BR-470

470BSC0160

I

28

BR-470

470BSC0165

I

28

BR-470

470BSC0165

I

29

BR-470

470BSC0170

II

29

BR-470

470BSC0170

II

30

BR-470

470BSC0173

I

30

BR-470

470BSC0173

I

31

BR-470

470BSC0175-1

I

Oeste–Leste

D

D

E

E

F

31

BR-470

470BSC0175-1

I

Leste–Oeste

D

D

E

E

E

32

BR-470

470BSC0175-2

III

Oeste–Leste

C

C

C

E

E

32

BR-470

470BSC0175-2

III

Leste–Oeste

C

C

C

E

E

33

BR-470

470BSC0180

I

Oeste–Leste

C

C

C

D

E

33

BR-470

470BSC0180

I

Leste–Oeste

C

C

D

D

E

34

BR-470

470BSC0190

I

Oeste–Leste

C

C

C

D

D

34

BR-470

470BSC0190

I

Leste–Oeste

C

C

C

D

D

35

BR-470

470BSC0210

I

Oeste–Leste

C

D

D

E

E

35

BR-470

470BSC0210

I

Leste–Oeste

C

C

D

E

E

36

BR-470

470BSC0230

I

Oeste–Leste

C

C

C

C

D

36

BR-470

470BSC0230

I

Leste–Oeste

C

C

C

C

D

37

BR-470

470BSC0250

I

Oeste–Leste

C

C

C

D

D

37

BR-470

470BSC0250

I

Leste–Oeste

C

C

C

D

D

38

BR-486

486BSC0050-1

I

E

E

E

F

F

38

BR-486

486BSC0050-1

I

E

E

E

E

F

39

BR-486

486BSC0050-2

III

D

E

E

F

F

Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
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Segmentos na hinterlândia (pista simples)

Cenário
atual

Cenários futuros

39

BR-486

486BSC0050-2

III

Nordeste–
Sudoeste

D

D

D

E

F

40

BR-282

282BSC0030-1

I

Oeste–Leste

E

E

E

F

F

40

BR-282

282BSC0030-1

I

Leste–Oeste

E

E

E

F

F

41

BR-282

282BSC0030-2

II

Oeste–Leste

E

E

E

F

F

41

BR-282

282BSC0030-2

II

Leste–Oeste

E

E

E

F

F

42

BR-282

282BSC0030-3

I

Oeste–Leste

E

E

E

F

F

42

BR-282

282BSC0030-3

I

Leste–Oeste

E

E

E

F

F

43

BR-282

282BSC0035

I

Oeste–Leste

D

D

D

E

F

43

BR-282

282BSC0035

I

Leste–Oeste

D

D

E

E

F

44

BR-282

282BSC0040

I

Oeste–Leste

E

E

E

E

E

44

BR-282

282BSC0040

I

Leste–Oeste

C

C

D

D

E

45

BR-282

282BSC0050

I

Oeste–Leste

E

E

E

E

E

45

BR-282

282BSC0050

I

Leste–Oeste

E

E

E

E

E

46

BR-282

282BSC0070

I

Oeste–Leste

E

E

E

E

E

46

BR-282

282BSC0070

I

Leste–Oeste

E

E

E

E

E

Tabela 137 – Níveis de serviço: hinterlândia (pista simples)
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 178 – Nível de serviço em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nota-se que, dentre as rodovias analisadas, a BR-101 tende a apresentar situação
mais crítica, visto que a análise já para o ano de 2025 indicou que diversos segmentos
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analisados nessa rodovia alcançarão LOS F nesse horizonte. Não obstante, no ano 2020
também se observa condições severas de instabilidade em vários trechos, indicadas pelo LOS
E, o qual aponta para a proximidade ao esgotamento da capacidade da via. Nesse contexto,
salienta-se a importância da execução de obras mitigatórias por parte da concessionária
responsável pelos trechos da rodovia e/ou pelos órgãos estatais competentes, no intuito de
aumentar a capacidade da via ou diminuir a demanda de veículos prevista, por exemplo, com a
implantação do Contorno Viário da Grande Florianópolis (vide seção 5.3).
Apesar de apresentar uma situação menos crítica que a BR-101, a rodovia BR-470
também poderá dar sinais de esgotamento de sua capacidade em um horizonte próximo, para
determinados trechos. De modo geral, percebe-se que o LOS E é amplamente alcançado no
ano de 2020, sobretudo nos segmentos próximos aos municípios de Blumenau e Rio do Sul. O
nível de serviço F, por sua vez, poderá ser atingido em horizontes posteriores a 2025, sendo
que, para o ano de 2060, essa situação será observada desde a interseção com a BR-101 até os
segmentos próximos ao município de Trombudo Central.
Assim, a BR-470 também necessita de intervenções no intuito de aumentar sua
capacidade. Nesse sentido, ressalta-se que há um projeto para duplicação da via sendo
administrado pelo DNIT, inclusive com obras já iniciadas em determinados trechos. Maiores
informações acerca dessa obra podem ser observadas na seção 5.3. Diante do exposto,
realizou-se novamente a análise de nível de serviço da BR-470 para os horizontes futuros,
considerando o acréscimo de faixa nos segmentos que partem da interseção com a BR 101 até
o município de Indaial.
A Tabela 138 exibe as informações dos segmentos analisados após a intervenção.

470BSC0030

Nº de
faixas
2

Noroeste–Sudeste

Cenário
atual
LOS
(2016)
E

BR-470

470BSC0030

2

Sudeste–Noroeste

E

B

B

C

F

18

BR-470

470BSC0050

2

Oeste–Leste

E

B

B

C

E

18

BR-470

470BSC0050

2

Leste–Oeste

E

B

B

C

E

19

BR-470

470BSC0060

2

Noroeste–Sudeste

E

B

C

D

F

19

BR-470

470BSC0060

2

Sudeste–Noroeste

E

B

B

D

F

20

BR-470

470BSC0090

2

Oeste–Leste

E

B

B

D

F

20

BR-470

470BSC0090

2

Leste–Oeste

E

B

C

D

F

21

BR-470

470BSC0100

2

Sudoeste–Nordeste

E

B

B

D

F

21

BR-470

470BSC0100

2

Nordeste–Sudoeste

E

B

C

D

F

22

BR-470

470BSC0110

2

Oeste–Leste

E

B

B

C

E

22

BR-470

470BSC0110

2

Leste–Oeste

E

B

B

D

F

Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)
Id

Rodovia

Código SNV

17

BR-470

17

Sentido

Cenários futuros
LOS
(2020)
A

LOS
(2025)
B

LOS
(2045)
C

LOS
(2060)
E

Tabela 138 – Nível de serviço na BR-470 em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A título de comparação, a Figura 179 mostra os resultados obtidos para pista simples,
enquanto que a Figura 180 exibe os resultados obtidos considerando a finalização da
duplicação dos segmentos.
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Figura 179 – LOS dos segmentos da BR-470 em 2020, 2025, 2045 e 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 180 – LOS dos segmentos da BR-470 em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Nota-se que, quando finalizadas, as obras de melhoria na infraestrutura viária da BR470 representarão um notável alívio à potencial demanda de tráfego projetada para a região
em análise, haja vista os melhores níveis de serviço encontrados. Dessa forma, destaca-se que
o LOS F poderá ser atingido para determinados segmentos da hinterlândia somente em
horizontes próximos ao ano de 2060.
Na sequência, a Figura 181 exibe os resultados alcançados para a BR-486
isoladamente, a fim de facilitar a visualização dos níveis de serviço obtidos para os segmentos
dessa rodovia, considerando os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 181 – LOS dos segmentos da BR-486 em 2020, 2025, 2045 e 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O trecho analisado para a via, conforme exposto na seção 5.1.1, parte do
entroncamento com a BR-101 e vai até as proximidades da cidade de Brusque. Com base nos
resultados obtidos, é possível averiguar que a BR-486 continuará operando com um volume de
veículos próximo de sua capacidade até 2045, quando finalmente a demanda superará a
capacidade dos trechos da análise. Contudo, assim como a BR-470, o trecho analisado para a
BR-486 possui um projeto de readequação da capacidade viária, por meio da implantação de
faixa adicional. Nesse sentido, também foi realizada uma simulação dos níveis de serviço
considerando a obra finalizada. Os resultados obtidos, bem como as informações dos
segmentos analisados são exibidos na Tabela 139 e na Figura 182.
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Segmentos na hinterlândia (múltiplas faixas)
Id

Rodovia

Código SNV

Nº de
faixas

38

BR-486

486BSC0050-1

2

38

BR-486

486BSC0050-1

2

39

BR-486

486BSC0050-2

2

39

BR-486

486BSC0050-2

2

Sentido
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste
Sudoeste–
Nordeste
Nordeste–
Sudoeste

Cenário
atual
LOS
(2016)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

E

A

B

C

D

E

A

A

B

C

D

A

B

C

D

D

A

A

B

C

Cenários futuros

Tabela 139 – Nível de serviço na BR-486 em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária: hinterlândia
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 182 – LOS dos segmentos da BR-486 em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Da mesma forma que o ocorrido para a BR-470, o término das obras de duplicação da
BR-486 resultará em uma melhora significativa nos níveis de serviço dos trechos analisados.
Assim, até o horizonte de 2045 estima-se que a rodovia opere com LOS C, situação ainda
tolerável, ao passo que indícios de instabilidade somente serão observados em meados do ano
2060, haja vista que o LOS D poderá ser alcançado nas proximidades desse horizonte.
Acerca da BR-282, de modo geral, percebe-se que a rodovia continuará operando com
uma demanda próxima de sua capacidade, para os trechos analisados, até o ano de 2025. A
partir desse horizonte até os anos próximos a 2060 o LOS F poderá ser alcançado,
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especialmente no trecho compreendido entre as cidades de Palhoça e Santo Amaro da
Imperatriz, região de elevada densidade demográfica.

Entorno portuário
A Tabela 140 e a Tabela 141 apresentam o VHP para o cenário atual (2016) e para os
cenários pessimista, tendencial e otimista dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060 para os
trechos da BR-101 estudados no entorno portuário.
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Segmentos do entorno

Demanda atual

Cenário futuro (2020)

Cenário futuro (2025)

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de faixas

Sentido

VHP (2016)

Pessimista

Tendencial

Otimista

Pessimista

Tendencial

Otimista

1

BR-101

101BSC3931

2

Norte–Sul

2.990

3.317

3.339

3.343

3.767

3.801

3.835

1

BR-101

101BSC3931

2

Sul–Norte

2.711

3.006

3.027

3.031

3.413

3.444

3.476

2

BR-101

101BSC3950

2

Norte–Sul

2.990

3.317

3.339

3.343

3.767

3.801

3.835

2

BR-101

101BSC3950

2

Sul–Norte

2.711

3.006

3.027

3.031

3.413

3.444

3.476

3

BR-101

101BSC3970

2

Norte–Sul

2.990

3.317

3.339

3.343

3.767

3.801

3.835

3

BR-101

101BSC3970

2

Sul–Norte

2.711

3.006

3.027

3.031

3.413

3.444

3.476

Tabela 140 – Demanda de veículos projetada para 2020 e 2025: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
Segmentos do entorno

Demanda atual

Cenário futuro (2045)

Cenário futuro (2060)

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de faixas

Sentido

VHP (2016)

Pessimista

Tendencial

Otimista

Pessimista

Tendencial

Otimista

1

BR-101

101BSC3931

2

Norte–Sul

2.990

6.271

6.444

6.621

8.928

9.259

9.591

1

BR-101

101BSC3931

2

Sul–Norte

2.711

5.668

5.829

5.994

8.048

8.356

8.664

2

BR-101

101BSC3950

2

Norte–Sul

2.990

6.271

6.444

6.621

8.928

9.259

9.591

2

BR-101

101BSC3950

2

Sul–Norte

2.711

5.668

5.829

5.994

8.048

8.356

8.664

3

BR-101

101BSC3970

2

Norte–Sul

2.990

6.271

6.444

6.621

8.928

9.259

9.591

3

BR-101

101BSC3970

2

Sul–Norte

2.711

5.668

5.829

5.994

8.048

8.356

8.664

Tabela 141 – Demanda de veículos projetada para 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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De forma análoga ao procedimento realizado para a hinterlândia, determinou-se o nível de
serviço para cada segmento analisado. A Tabela 142 apresenta os resultados para o cenário
tendencial dos anos de 2020, 2025, 2045 e 2060 dos segmentos estudados no entorno portuário.
Cenário
atual

Segmentos no entorno portuário

Cenários futuros (tendencial)

Id

Rodovia

Trecho SNV

Nº de
faixas

Sentido

LOS
(2016)

LOS
(2020)

LOS
(2025)

LOS
(2045)

LOS
(2060)

1

BR-101

101BSC3931

2

Norte–Sul

D

D

F

F

F

1

BR-101

101BSC3931

2

Sul–Norte

C

D

D

F

F

2

BR-101

101BSC3950

2

Norte–Sul

D

E

F

F

F

2

BR-101

101BSC3950

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

3

BR-101

101BSC3970

2

Norte–Sul

D

E

F

F

F

3

BR-101

101BSC3970

2

Sul–Norte

D

D

E

F

F

Tabela 142 – Níveis de serviço: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 183 exibe o resultado encontrado para cada segmento, considerando o
cenário tendencial e os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Figura 183 – Nível de serviço em 2020, 2025, 2045 e 2060: entorno portuário
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Percebe-se que os trechos da BR-101 analisados no entorno portuário podem
configurar gargalos futuros em termos de acessos rodoviários ao Complexo Portuário de Itajaí,
pois estima-se elevada quantidade de veículos de passeio compartilhando a estrutura viária
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com o fluxo de veículos de carga, apontando a expectativa de formação de congestionamentos
já em horizontes próximos. Nesse sentido, verifica-se que nas proximidades do ano de 2020 os
dois segmentos mais ao sul na análise poderão apresentar LOS E no sentido Norte–Sul da
rodovia, enquanto que já em meados de 2025 se estima o alcance do LOS F na maioria dos
trechos analisados.
Diante do exposto, destaca-se a importância de obras de acréscimo de capacidade ou
de desvio de tráfego, no intuito de readequar os segmentos à demanda prevista no futuro, tal
como o projeto de revitalização e duplicação da SC-412 (Rodovia Jorge Lacerda), via que dá
acesso à região de Gaspar, que tem potencial para desviar parte do volume de veículos que
utilizam as vias da BR-101 analisadas no entorno.
Assim como apresentado na análise da situação atual (seção 5.1.1), também foram
analisadas as interseções identificadas no entorno portuário de acordo com a situação futura. Os
resultados consideraram os horizontes: 2020, 2025, 2045 e 2060, e estão expostos na Tabela 143.
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2016 (atual)
Interseção
Id

1

Nº de
veículos
(fluxo
simulado)

Tempo de
atraso
(segundos)

1

883,4

2
3

Id

3

4

2025

LOS

Tempo de
atraso
(segundos)

12,7

B

982,2

170,0

16,4

C

907,4

11,9

B

4

2

2020
Nº de
veículos
(fluxo
simulado)

LOS

Nº de
veículos
(fluxo
simulado)

Tempo de
atraso
(segundos)

54,9

F

1029,4

188,6

20,4

C

1022,8

15,6

C

Não se aplica

2045
LOS

Nº de
veículos
(fluxo
simulado)

Tempo de
atraso
(segundos)

145,9

F

1050,4

210,3

25,6

C

1144,2

67,1

F

Não se aplica

2060
LOS

Nº de
veículos
(fluxo
simulado)

Tempo de
atraso
(segundos)

LOS

159,2

F

1091,9

157,4

F

367,6

69,4

F

430

305,6

F

1157,7

122,5

F

1172,9

123,2

F

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

1

402,9

0,1

A

449,3

0,1

A

523,8

0,2

A

890,3

0,3

A

1331,2

0,4

A

2

43,2

1,2

A

48,4

1,2

A

57,9

1,1

A

87,9

1,2

A

111,7

1,3

A

3

299,3

0,1

A

338,8

0,1

A

387,7

0,1

A

665,5

0,4

A

1005,3

1,2

A

4

445,8

0,2

A

498,1

0,2

A

581,7

0,2

A

977,4

0,4

A

1442,8

0,6

A

5

342,2

0,6

A

386,8

0,7

A

445,3

0,8

A

754,0

1,3

A

1117,3

2,2

A

6

269,6

0,7

A

302,6

0,7

A

344,6

0,9

A

622,7

1,5

A

915,7

2,1

A

7

407,4

0,8

A

456,2

0,9

A

525,6

1,0

A

907,1

1,7

A

1370

2,8

A

1

520,7

57,5

A

512,8

58,8

F

509,2

60,3

F

492,5

65,1

F

497,1

64,8

F

2

162,7

24,4

C

180,4

28,0

D

213,6

36,1

E

297,1

123,0

F

280,6

132,1

F

3

599,3

89,6

F

599,3

90,1

F

593,7

92,3

F

588,1

96,6

F

599,9

95,3

F

4

276,8

15,9

C

315,9

18,8

C

362,7

22,9

C

515,2

50,9

F

521,1

51,1

F

1

585,0

128,8

F

589,5

128,6

F

606,7

125,9

F

662,8

116,0

F

715,3

108,6

F

2

205,0

15,4

C

232,7

15,2

C

266,9

22,4

C

360,1

181,4

F

361,9

185,0

F

3

934,0

62,1

F

955,1

143,0

F

950,4

151,1

F

927,0

159,1

F

927,7

162,2

F

4

480,8

99,0

F

484,1

120,1

F

476,3

127,9

F

477,8

130,1

F

497,0

124,6

F

Tabela 143 – Situação das interseções do entorno portuário: 2020, 2025, 2045 e 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A modelagem do funcionamento de uma interseção é um processo dinâmico, em que
as condições observadas nas replicações da microssimulação de tráfego realizada consideram
que cada aproximação é influenciada pelos movimentos das demais aproximações que
compõem o cruzamento. Nesse sentido, ressalta-se que o tempo de atraso estimado para
determinada aproximação nem sempre será diretamente proporcional ao volume de veículos
apontado pela modelagem de microssimulação, em razão da dificuldade de os veículos
alcançarem a aproximação diante dos congestionamentos ocasionados pelo aumento de
demanda. Ou seja, uma vez que já estão alocados diversos veículos no modelo, nota-se uma
limitação relacionada aos veículos oriundos do aumento na demanda de tráfego, os quais não
chegam a ser representados nas replicações, devido às condições de trafegabilidade na
interseção. Portanto, pode ocorrer um acréscimo de tempo de atraso, mesmo com uma
diminuição no número de veículos presentes na mesma aproximação.
Ao analisar os dados exibidos na Tabela 66, nota-se que a Interseção 1 terá sua
situação agravada no futuro, visto que se observa LOS F para a Aproximação 1 já em 2020,
sendo que até 2045 estima-se que as demais aproximações desse cruzamento apresentem
condições semelhantes. Por outro lado, a Interseção 2 apresenta LOS A em todas as suas
aproximações. Nessa interseção os tempos de atraso estimados não ultrapassam três
segundos, indicando que o fluxo de tráfego será estável no local apesar do aumento da
demanda de veículos. Na Interseção 3 verifica-se LOS F em suas aproximações 1 e 3 já na
situação atual e essa condição agrava-se nos horizontes futuros, com aumento nos tempos de
atraso. Nota-se que a demanda de tráfego alcançará a capacidade do local em meados do ano
2020, e que o LOS F será registrado para todas as aproximações até 2045. Para a Interseção 4,
verificou-se comportamento similar à Interseção 3, haja vista o LOS F observado em suas
aproximações já na situação atual, excluso para a Aproximação 2.
Com base nos resultados obtidos, aponta-se que as interseções 1, 3 e 4 podem representar gargalos
no entorno do Complexo Portuário de Itajaí, comprometendo a trafegabilidade e, portanto, os
procedimentos de chegada e/ou saída de cargas das instalações portuárias. Nesse contexto,
salienta-se a importância da adoção de medidas mitigatórias no intuito de diminuir os impactos do
crescimento da demanda de veículos que circularão nas vias da cidade.

PORTARIAS DE ACESSO
Com relação às portarias de acesso às instalações portuárias do Complexo Portuário de
Itajaí, também foram analisadas as projeções de veículos sobre cada uma delas, no cenário
pessimista, tendencial e otimista, para os horizontes 2020, 2025, 2045 e 2060. As projeções
dos caminhões tomaram como base o crescimento das cargas movimentadas nos respectivos
recintos portuários para os horizontes em análise; já a estimativa do aumento do volume dos
carros de passeio levou em consideração a perspectiva de crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro até os anos supracitados.
As análises referentes ao cenário tendencial de demanda foram apresentadas no
decorrer da seção 5.1.1.3 Portaria de acesso. Dessa forma, a Tabela 144 e a Tabela 145
apresentam os volumes de caminhões e de carros de passeio projetados para cada uma das
portarias, considerando o cenário pessimista e otimista, respectivamente.
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Demanda atual
Portaria

Demanda futura (cenário pessimista)

Caminhões
(2016)

Carros
(2016)

Ônibus
(2016)

Caminhões
(2020)

Carros
(2020)

Ônibus
(2020)

Caminhões
(2025)

Carros
(2025)

Ônibus
(2025)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Ônibus
(2045)

Caminhões
(2060)

Carros
(2060)

Ônibus
(2060)

640

100

4

616

107

5

684

120

5

1027

178

8

1268

224

9

-

-

-

616

-

-

684

-

-

1028

-

-

1268

-

-

60

2

0

66

3

0

72

3

0

98

4

0

116

5

0

TUP Braskarne

192

0

0

192

0

0

191

0

0

198

0

0

185

0

0

TUP Poly
Terminais

309

25

0

346

27

0

372

30

0

533

45

0

599

56

0

TUP Portonave

2279

21

0

2114

23

0

2347

26

0

3526

38

0

4351

47

0

30

5

0

31

6

0

36

6

0

49

9

0

57

12

0

Autoridade
Portuária 01
Autoridade
Portuária 02
Terminal Barra
do Rio

TUP Teporti

Tabela 144 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias no cenário futuro pessimista
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Portaria
Autoridade
Portuária 01
Autoridade
Portuária 02
Terminal
Barra do Rio
TUP Braskarne
TUP Poly
Terminais
TUP
Portonave
TUP Teporti

Demanda atual

Demanda futura (cenário otimista)

Caminhões
(2016)

Carros
(2016)

Ônibus
(2016)

Caminhões
(2020)

Carros
(2020)

Ônibus
(2020)

Caminhões
(2025)

Carros
(2025)

Ônibus
(2025)

Caminhões
(2045)

Carros
(2045)

Ônibus
(2045)

Caminhões
(2060)

Carros
(2060)

Ônibus
(2060)

640

100

4

627

107

5

711

120

5

1167

178

8

1532

224

9

-

-

-

627

-

-

711

-

-

1168

-

-

1531

-

-

60

2

0

67

3

0

74

3

0

108

4

0

134

5

0

192

0

0

193

0

0

194

0

0

198

0

0

200

0

0

309

25

0

352

27

0

386

30

0

607

45

0

728

56

0

2279

21

0

2150

23

0

2040

26

0

4006

38

0

5256

47

0

30

5

0

32

6

0

37

6

0

54

9

0

66

12

0

Tabela 145 – Projeção dos veículos que tendem a acessar as portarias no cenário futuro otimista
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2017) e por meio da aplicação de questionários on-line. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Para análise da capacidade das portarias de acesso frente às demandas projetadas
para os três cenários (pessimista, tendencial e otimista), foram realizadas simulações de
eventos discretos de distribuição livre que, no contexto deste estudo, são usadas para realizar
análises numéricas das filas nos gates das portarias.
Destaca-se que, com a intenção de melhor representar a movimentação que ocorre no dia
a dia dos terminais portuários, a simulação considera que, em momentos de pico extremo, em que
as filas ultrapassam 20 veículos, há uma diminuição do tempo de processamento nas portarias. Isso
ocorre pois, nesses casos, considera-se que, na prática, o processo é realizado de forma mais ágil e,
em alguns momentos, simplificado, de forma a amenizar a formação de filas.
Os gráficos com os resultados das simulações para o cenário tendencial encontram-se
detalhados na seção 5.1.2.3 Portaria de acesso. Assim, o Gráfico 57, o Gráfico 58, o Gráfico 59
e o Gráfico 60 apresentam os resultados para as simulações do cenário pessimista,
respectivamente, para os anos de 2020, 2025, 2045 e 2060.

Gráfico 57 – Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário pessimista para o ano de 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 58 – Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário pessimista para o ano de 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 59 – Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário pessimista para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 60 – Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário pessimista para o ano de 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Por sua vez, oGráfico 61, o Gráfico 62, o Gráfico 63 e o Gráfico 64 apresentam,
respectivamente, os resultados das simulações para os horizontes de 2020, 2025, 2045 e 2060
do cenário otimista, em que se observa a tendência de formação de filas maiores, as quais
indicam a necessidade de intervenções de forma a possibilitar melhorias no acesso às
instalações do Complexo Portuário de Itajaí.

Gráfico 61– Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário otimista para o ano de 2020
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

Gráfico 62– Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário otimista para o ano de 2025
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 63 – Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário otimista para o ano de 2045
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Gráfico 64– Formação de filas nos gates do Porto de Itajaí no cenário otimista para o ano de 2060
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Diante da tendência de formação de filas em algumas portarias do Complexo Portuário
nos cenários futuros, destaca-se que, além de uma quantidade adequada de gates, a
automatização dos processos, por meio da implantação de equipamentos, mostra-se de suma
importância para assegurar a fluidez no acesso às instalações portuárias. Além disso, é
importante que haja um sistema eficiente de agendamento aliado a pátios de triagem, que
contemple todos os terminais inseridos no Complexo para que os veículos acessem as
respectivas instalações de destino de forma cadenciada.
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APÊNDICE 8 – RESTRIÇÕES E SENSIBILIDADE
AMBIENTAL
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Restrições e Sensibilidade Ambiental
Entorno do Porto de Itajaí
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Áreas Prioritárias para Conservação
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Porto

Licenças

Órgão
licenciador

Data de
validade

Porto de Itajaí

LAO nº 6416/2011

Fatma

16/09/201523

Observações
Licença de operação para
operação portuária do Porto de
Itajaí.

Principais condicionantes ambientais previstas
» Continuar os Planos e Programas já implementados.
» Articulação junto aos terminais privados e APM Terminal para que seus novos planos sejam
desenvolvidos de acordo com as diretrizes adotadas no PGRS.
» Dar continuidade à capacitação e treinamentos de trabalhadores quando a situações emergenciais.
» Manter os programas de conscientização para doenças sexualmente transmissíveis junto aos grupos
de risco.
» Manter o programa de conscientização da mão-de-obra portuária quanto à responsabilidade
socioambiental do empreendimento e dos trabalhadores.
» Manter a base de emergências com equipamentos de abastecimento elétrico e hidráulico.
» Fiscalizar os limites de emissões gasosas e o estado de conservação dos veículos empregados no
transporte de cargas.
» Operar de forma integrada com diversas esferas da instituição, o PPRA, gerenciamento de resíduos,
PEI e PAM.
» Participar ativamente da revitalização da orla do município de Itajaí.
» Manter o programa de controle de águas de lastro.
» Manter o programa Trânsito Amigo.
» Dar continuidade ao Programa de Comunicação Social.
» Apresentar relatórios semestrais de monitoramento de qualidade de água do Rio Itajaí-Açu.
» Apresentar relatórios semestrais do monitoramento de ruídos para o Porto e seu entorno (FATMA, 2011).
Tabela 146 – Licença de operação do Porto Público de Itajaí
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

23

O Porto de Itajaí protocolou o processo de renovação da sua licença junto à Fatma sob o número de processo
00014528/2015.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

Terminal
arrendado

Licenças

Órgão
licenciador

Data de
validade

APM Terminals

LO nº 5063/2016

Fatma

14/02/2019.

Observações
Licença de operação para o
terminal arrendado APM
Terminals.

Principais condicionantes ambientais previstas
» Manter sistema de drenagem pluvial com canaletas interligadas a caixa separadora de água/óleo,
com comportas para evitar a saída indesejada de efluentes oleosos para o rio Itajaí-Açu.
» Adoção de mantar de borracha antiderrapante sobre as galerias de drenagem, visando a retenção
de grãos e farelos.
» Adoção de lonas de tecido instaladas durante o costado do navio e o cais.
» Treinamento e capacitação dos trabalhadores portuários quanto a situações emergenciais.
» Programa de conscientização para os trabalhadores portuários sobre a responsabilidade
socioambiental do empreendimento.
» Base de emergência com equipamentos de abastecimento elétrico e hidráulico voltados para
situações emergenciais.
» Fiscalização dos limites de emissões gasosas e o estado de conservação dos veículos empregados
no transporte de cargas.
» Manter Programa de Prevenção de Riscos (PPRA).
» Manter Programa de Gerenciamento de Resíduos, em conjunto com o Porto de Itajaí.
» Manter Plano de Emergência Individual e de Ajuda Mútua.
» Manter Plano de Contingências.
» Manter Programa de controle de águas de lastro, em conjunto com o Porto de Itajaí.
» Manter programa de monitoramento de qualidade de água do Rio Itajaí-Açu, em conjunto com o
Porto de Itajaí.
» Apresentar relatórios semestrais, com o resultado dos monitoramentos abaixo:
i. Laudos mensais de análise do efluente das duas ETE para os parâmetros DBO, DQO,
ph, temperatura, coliformes termotolerantes, fósforo total, nitrogênio amoniacal total,
agentes tensoativos (surfactantes), oxigênio dissolvido, cloro total, sólidos
sedimentáveis, óleos e graxas, clorofórmio.
ii. Laudos mensais do efluente oriundo da caixa separadora de água/óleo localizada na
oficina de manutenção, para s parâmetros óleo e graxas minerais e vegetais, sólidos
sedimentáveis, ph, agentes tensoativos (surfactantes).
iii. Laudos semestrais de monitoramento das águas subterrâneas nos quatro poços
instalados unto à área IMO, para os parâmetros citados na Resolução Conama nº
420/2009.
» Apresentar anualmente inventário de resíduos contaminados, anexando a LAO dos
transportadores destinatários.
» Apresentar os comprovantes de limpeza do sistema de tratamento do efluente sanitário (lodo) e
das caixas separadoras de água/óleo, sempre que esta for efetuada (FATMA, 2016).
Tabela 147 – Licença de operação do Terminal APM Terminals
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

TUP

Licenças

Ógrão
licenciador

Data de
validade

Observações

Barra do Rio

LAO n° 987/2015

Fatma

04/03/2019

Licença de operação para o TUP
Barra do Rio Terminal Portuário

Principais condicionantes ambientais previstas
» Operação do sistema de prevenção e combate a incêndios, de acordo com as normas do Corpo de
Bombeiros do Estado de Santa Catarina, incluindo extintores, sistema de captação de descargas
atmosféricas e para-raios.
» Sistema de drenagem pluvial em toda área do pátio de manobras.
» Níveis de pressão sonora deverão estar de acordo com as NBR 10151.
» Operacionalização do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
» O tratamento de efluentes sanitários deve ocorrer através de rede coletora e ETE da concessionária SEMASA.
» Adoção e operação de um Plano de Ação Emergencial (PAE) contemplando hipóteses acidentais e
suas possíveis causas.
» Adoção e operação de um Plano de Emergência Individual (PEI), integrando-o ao Plano de área do
Porto de Itajaí.
» Execução dos programas:
i. Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos
ii. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
iii. Programa de Gerenciamento de Água de Lastro
iv. Programa de Gerenciamento das Águas Estuarinas
» Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), quando necessário (FATMA, 2015a).
Tabela 148 – Licença de operação do Terminal Barra do Rio
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

TUP

Licenças

Órgão
licenciador

Data de
validade

Observações

Poly Terminais

LO n°
2955/2014

Fatma

22/05/2018

Licença de operação para o TUP Poly
Terminais.

Principais condicionantes ambientais previstas
»

O tratamento dos efluentes sanitários gerados na área administrativa em ETE compacta (fossa, filtro e clorador).

»

Manter uma caixa de gordura para os efluentes do refeitório, e posterior encaminhamento para ETE.

»

O tratamento dos efluentes gerados nos armazéns devem ser compostos por fossa e filtro anaeróbico, com
descarte em rede pluvial.

»

Manter bacias de contenção e sistema de separação de água e óleo (SAO) na área de tancagem (FATMA, 2014).

Tabela 149 – Licença de operação do TUP Poly Terminais
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

TUP

Licença

Órgão
licenciador

Data de
validade

Observações

Portonave

LAO nº
82/2015

Fatma

16/01/2019

Licença de operação para o
TUP Portonave

Principais condicionantes ambientais previstas
» Manter rede coletora dos efluentes, duas elevatórias e uma ETE composta por: peneira de limpeza
mecanizada, tanque de aeração, decantador secundário, digestor de lodo, tanque de lodo, medidor
de vazão e filtro prensa.
» Coleta, acondicionamento e disposição adequada dos resíduos, de acordo com o PGRS do
empreendimento.
» Sistema contra incêndios e prevenção de acidentes ambientais.
» Manutenção e Preservação da Cortina Verde.
» Realizar monitoramento dos efluentes na entrada e saída da ETE, considerando os parâmetros: ph,
oxigênio dissolvido, DQO, DBO5, Fósforo Total, Nitritos, Detergentes e Bacteriologia, com frequência
mensal.
» Manter os programas propostos no EIA/RIMA e PBA (FATMA, 2015b).
Tabela 150 – Licença de operação do TUP Portonave
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

TUP

Licença

Órgão
licenciador

Data de
validade

Observações

Trocadeiro

LAO nº
5789/2015

Fatma

04/09/2019

Licença de operação para o
TUP Trocadeiro.

Principais condicionantes ambientais previstas
»

Operação do sistema de drenagem pluvial em toda a área do Pátio de manobras.

»

Os níveis de pressão sonora e ruídos deverão estar dentro dos padrões estabelecidos NBR 10151.

»

Operacionalização do PGRS.

»

Operacionalização do PEI, integrando-o ao Plano de Área do porto de Itajaí.

»

O tratamento de efluentes sanitário deve ocorrer através de rede coletora e ETE da concessionária SEMASA.

»

Executar os seguintes programas ambientais:

i. Programa de Monitoramento da Qualidade do ar
ii. Programa de Monitoramento do Controle Acústico
iii. Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento de Efluente Sanitário
iv. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

»

Os relatórios devem ser entregues à Fatma com frequência trimestral (FATMA, 2015c).

Tabela 151 – Licença de operação do TUP Trocadeiro
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

PLANO MESTRE

APÊNDICE 11 – EVOLUÇÃO DA MANCHA URBANA DE
ITAJAÍ E NAVEGANTES

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ
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- Porto de Itajaí: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015;
- Municípios: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013;
- Estados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013;
- Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013;
- Terminal de Uso Privado (TUP) : Secretaria Nacional de Portos - SNP, 2016.
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Mapa elaborado em Abril de 2017 por
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
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APÊNDICE 12 – ZONEAMENTO ECOLÓGICOECONÔMICO COSTEIRO

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ
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Porto Organizado de Itajaí : Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), 2015.

ZRU: Apresenta os ecossistemas primitivos parcialmente modificados,dificuldades de regeneração

Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 2007 / Open

capacitada ou com potencial para manter em equilíbrio uma comunidadede organismos diversificados.

a Ciência e a Cultura (UNESCO)/Ministério do meio Ambiente (MMA), 2008.

equilíbrio de uma comunidade de organismos diversificado na ocorrência de baixa ocupação humana.

Instalações portuárias: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), 2015.

pela exploração, supressão ou substituição por ocorrência de culturas com fins produtivos.

Street Maps (OSM), 2016.
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ZMMp: Restrição ou exclusão de modalidades ou períodos de pesca com vista ao manejo sustentável dos recursos.
ZPM: Capacitada para manter em equilíbrio uma comunidade de organismos em graus variados de diversidade.

ZR: Adjacente as praias com balneabilidade, em profundidade inferior a 10m, predominando atividades de recreação.
ZRN: Zona adjacente a ZR, com predominância de atividades recreativas náuticas de baixo impacto ambiental.
ZUAP: Atividades de tráfego, manobras, fundeio, acostagem, carga e descarga de embarcações, embarque e
desembarque, obras portuárias e construção e reparo naval.

ZUEM: Zonas Marítimas situadas a distancias e profundidades variáveis, que apresentam diversos estágios de
qualidade ambiental e que estão submetidas a normas de manejo, uso e ocupação.
ZUM: Zona de usos múltiplos com diversos graus de impactos.
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Imagem de satélite: Google Earth/ Digital Globe, 2016; Mapa base Esri Imagery, s/d
Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2013.

Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2013.
Terminais de uso Privado (TUP): Secretária Nacional de Portos - SPN, 2016.

©

Projeção Transversa de Mercator
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Mapa elaborado em maio de 2017.
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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Mapa elaborado em Abril de 2017.
Laboratório de Transporte e Logística - LabTrans
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
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Fontes das bases de dados geográficos:
- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Porto de Itajaí: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, 2015.
- Zoneamento e macrozoneamento de Itajaí: Lei complementar nº 215, de 31 de dezembro de 2012.
- Terminais de Uso Privado (TUP): Secretaria Nacional de Portos - SNP, 2016.
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- Zona Especial Ambiental (ZEA): Área em região urbana litorânea, possuindo restrições quanto aos seus usos e parâmetros construtivos.
- Zona de Expansão Urbana (ZEU): Área em região urbana em desenvolvimento.
- Zona Industrial Predominante (ZIP): Área com intensa circulação de veículos pesados, presença de pátios e atividades industriais impactantes.
- Zona de serviço e Industria (ZSI): Área caracterizada por atividade industriais.
- Zona Residencial 02 (ZR 02): Área em região litorânea consolidada.
- Zona Residencial 03 (ZR 03): Área em região urbana consolidada.
- Zona de Interesse Turístico (ZIT): Área em região urbana consolidada, com características predominantemente turísticas.
- Zona Central 1 (ZC1): Área em região central, destinada aos usos habitacional, comercial, comércio e serviço, institucional.
- Zona Central 2 (ZC2): Área em região central com infra-estrutura consolidada, destinada aos usos habitacional, comercial, comércio e serviço, institucional.
- Zona Urbana 01 (ZU1): Área localizada na parte central do município. Constitui uma área de maior adensamento com tendência a verticalização.
- Zona Urbana 02 (ZU2): Área localizada nas zonas do entorno da zona central.
- Zona Urbana 03 (ZU3): Área localizada entre a BR-101 e o Rio Itajaí-Mirim.
- Zona Urbana 04 (ZU4): Área em processo de crescimento destinada a usos habitacionais, de comércios e serviços e indústrias de baixo impacto.
Macrozona de Proteção Ambiental: Destinada aos usos de baixo impacto que não conflitem com a preservação ambiental permanente e com a preservação do patrimônio cultural. Contempla
as seguintes zonas:
- Zona de Proteção Ambiental 01 (ZPA1): Todas as áreas localizadas acima da linha da cota 20 localizadas a Leste da BR-101 e que estejam inseridas no polígono conformado pela BR-101, Rio
Itajaí-Açu, Oceano Atlântico e linhas de limites do
território do Município de Itajaí.
- Zona de Proteção Ambiental 02 (ZPA2): Todas as áreas a oeste da BR-101 definidas como área de preservação permanente pela Legislação Federal e Estadual e Municipal.
- Zona de Proteção Ambiental 03 (ZPA3): Formada pelas porções do território conformadas pelas margens dos cursos d`água e outros elementos naturais localizadas abaixo da cota 20, que
possuam restrições ambientais, objetivando a preservação
e a sustentabilidade.
- Zona de transição rural urbana (ZTRU): Área fora do perimetro urbano com vocação para futura expansão urbana.

Zona de Proteção Ambiental 02 - ZPA2
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Macrozona de Uso Especial: Destinada prioritariamente ao uso industrial, às atividades portuárias, e às atividades de transporte de carga e logística. Contempla as seguintes zonas:
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- Zona Pesqueira e Naval (ZPN): Caracteriza-se por atividades pesqueiras e navais localizadas predominantemente às margens do Rio Itajaí-Açu.
- Zona de Apoio ao Porto (ZAP): Abrange a atual área portuária e área retro portuária com intensa circulação de veículos pesados, são caracterizados pela instalação de pátios e atividades
portuárias impactantes.
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APÊNDICE 14 – ZONEAMENTO URBANO DE
NAVEGANTES
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- Sistema rodoviário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 2007 / Open Street Maps - OSM, 2016.
- Municípios, Estados e Países: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Massa d'água: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
- Terminais de Uso Privado (TUP): Secretaria Nacional de Portos, 2016.
- Zoneamento e macrozoneamento de Navegantes: Plano Diretor Municipal de Navegantes/ Lei complementar Nº 55/08.
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Macrozoneamento de Municipal de Navegantes
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(Lei complementar Nº 55/08).

- Macrozona de Proteção Ambiental (MPA): Apresenta as seguintes características:
I - Áreas de preservação permanente e unidades de conservação previstas ou existentes localizadas no território de Navegantes; II - Áreas caracterizadas como Zona de Preservação Permanente, conforme o zoneamento
costeiro estadual; III - Áreas caracterizadas como Zonas de Uso Restrito, conforme o zoneamento costeiro estadual; IV - Áreas remanescentes significativos de ecossistemas existentes; V - Áreas importantes para
preservação da paisagem existente; VI - Áreas relevantes para a preservação de mananciais de abastecimento de água potável da cidade.
- Macrozona Urbana de Consolidação (MUC): Área localizada no perímetro urbano, com características de centro econômico e político, dotada de boas condições de infraestrutura para a promoção do adensamento
populacional.
- Macrozona Urbana de Qualificação (MUQ): Segmentada em 5 níveis:
I - Área localizada no perímetro urbano, situada em área de amortecimento entre a ocupação urbana e áreas ambientalmente frágeis; II - Áreas do perímetro urbano com baixa densidade e pouca infraestrutura para
adensamento populacional; III - Área localizada no perímetro urbano, com características consolidadas de ocupação urbana mais densa, para fins de veraneio ou moradia fixa; IV - Área localizada no perímetro urbano, com
características consolidadas de ocupação urbana horizontal, porém com carência de infraestrutura para qualificação da ocupação; V - Área localizada no perímetro urbano, com características consolidadas de ocupação
urbana horizontal, com ocorrência de ocupações habitacionais irregulares e com carência de infraestrutura.
- Macrozona Portuária (MP): A Macrozona Portuária envolve a área onde se localiza o Porto de Navegantes, a norte da área central.

Convenções Cartográficas
Porto de Itajaí
Via Urbana

Rodovia principal

- Macrozona do Aeroporto (MA): A Macrozona do Aeroporto envolve a área onde se localiza o Aeroporto de Navegantes e a região prevista para sua expansão.
- Macrozona Urbana de Indústria e Serviços: Segmentada em 2 níveis:
I - Característica de grandes áreas de baixo adensamento populacional e boas condições topográficas para a instalação de indústrias de médio impacto e relacionadas ao uso do rio; II - Áreas de baixa densidade, com
características rurais, e condições de receber investimentos para fins de industrialização.

Macrozoneamento municipal de Navegantes
Macrozona Portuária - MP

- Zona Especial de Urbanização (ZEU) São Pedro: Compreende a região do Bairro São Pedro, com características de paisagem urbana tradicional, marcada pelas comunidades existentes, remanescentes do começo da
urbanização do município.
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*Observação: O municipio de Navegantes não apresenta distinção hierárquica entre o macrozoneamento e o zoneamento.
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ANEXO 1 – CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS REFERENTES À
VERSÃO PRELIMINAR
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PLANO MESTRE

Seção do documento
3.2.1.1.
Infraestrutura
portuária
Infraestrutura de
Armazenagem

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

67

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Considerações/Sugestões
Sugestão de atualização do valor da capacidade
estática do terminal
A capacidade estática em 31/12/2017 é de 30.000
TEU.

Posicionamento

De acordo. Conforme alinhado em contato telefônico
com o representante do TUP Portonave, o valor de
capacidade estática foi atualizado para 30 mil TEU.

A equipe elaboradora do plano visitou o terminal e
evidenciou a existência da ICEPORT.
3.2.1.1.
Infraestrutura
portuária
Infraestrutura de
Armazenagem

3.2.1.1.
Infraestrutura
portuária
Equipamentos de
Cais

67

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Texto no PM: De acordo com o terminal, há uma
câmara frigorífica denominada Iceport, que recebe
carga unitizada em pallets que requerem frigorificação.
Sugestão de modificação: O TUP conta ainda com uma
câmara frigorífica denominada Iceport, com 50.000 m²
de área, destinada ao armazenamento de cargas
refrigeradas.

68

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Frase mal construída. Texto no PM: Os equipamentos
de cais do TUP Portonave são seis portêineres, sendo
que três destes foram instalados em 2008 e os demais
três em 2013.
Sugestão de modificação: "...sendo três instalados no
ano de 2008 e os demais, em 2013."

De acordo. O parágrafo em questão foi alterado para:
"O Terminal conta ainda com uma câmara frigorífica
denominada Iceport, destinada ao armazenamento de
cargas refrigeradas."

De acordo. O parágrafo em questão foi alterado para:
"Os equipamentos de cais do TUP Portonave são seis
portêineres, três dos quais foram instalados em 2008
e os demais em 2013."
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Seção do documento

3.2.1.1.
Infraestrutura
portuária
Equipamentos de
Retroárea

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões
Texto no PM: Na Tabela 12 são descritos os
equipamentos de retroárea do TUP Portonave. Vale
salientar que os transtêineres (RTG) funcionavam
todos a base de óleo diesel. Entretanto, recentemente
todos foram modificados para alimentação elétrica,
por meio de cabos distribuídos nos pátios.

68

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Sugestão de modificação: Na tabela 12 são
apresentados os demais equipamentos utilizados na
movimentação de contêineres no terminal.
Frase mal construída, com informações irrelevantes
para o item em questão. A eletrificação dos RTGs pode
ser tratada em um item específico sobre Meio
Ambiente.

3.2.1.1.
Infraestrutura
portuária
Equipamentos de
Retroárea

69

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Referente à Tabela 12 - Equipamentos de retroárea do
TUP Portonave
Tabela 12:
- Faltam as TTs.
- O que seria “Prancha”?
- Spreader repete duas vezes.
- Além da antecâmara da ICEPORT, temos
empilhadeiras e transpaleteiras no armazém.
Adicionar TERMINAL TRACTOR no parque de
equipamentos, e substituir Prancha por Semirreboque.
Solicitar ao Dinz checagem das capacidades dos
equipamentos. Sugiro enviarmos foto melhor do RTG.

PLANO MESTRE DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE ITAJAÍ

Posicionamento

O parágrafo em questão foi alterado para: "Na Tabela
12 são apresentados os equipamentos de retroárea do
TUP Portonave. Vale salientar que os transtêineres
(RTG) funcionavam todos à base de óleo diesel.
Entretanto, recentemente todos foram modificados
para alimentação elétrica, por meio de cabos
distribuídos nos pátios."
Em relação ao comentário sobre a eletrificação dos
RTGs, considera-se que esta é uma informação
interessante para enriquecer a descrição dos
equipamentos, sendo mantida no texto.

De acordo. A Tabela 12 – Equipamentos de retroárea
do TUP Portonave foi atualizada segundo informações
disponibilizadas pelo representante do TUP após
contato telefônico.
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Seção do documento

3.2.1.1.
Infraestrutura
portuária
Utilidades

3.2.1.2. Análise das
Operações
Portuárias

Página do
documento

69

69

Autor da
contribuição
(Fonte)

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Considerações/Sugestões

Posicionamento

Texto no PM: O TUP Portonave disponibiliza o serviço
de retirada e recolhimento de resíduos dos navios
atracados em seu terminal, com exceção do óleo
residual (sludge), desde que sejam seguidos os
procedimentos previamente estipulados pela empresa
e pela legislação brasileira.
Sugestão de modificação: Remover todo o parágrafo.
Não realizamos este serviço. O resíduo de
embarcações é recolhido por empresas contratadas
pelos armadores. A PORTONAVE apenas viabiliza a
coleta, contanto que sejam seguidos os padrões
definidos pela empresa.
Retirar a parte da frase “ou guindastes MHC”. A
Portonave não possui mais este tipo de equipamentos.
A movimentação de contêineres no cais ocorre por
meio de Portêineres.

De acordo. O parágrafo em questão foi removido.

De acordo. O fluxograma em questão foi alterado.

Texto no PM: As operações de contêineres ocorreram,
em 2016, nos Berços 1, 2 e 3.
3.2.1.2. Análise das
Operações
Portuárias

69

3.2.1.2. Análise das
Operações
Portuárias

70

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Sugestão de modificação: Remover esta frase.

De acordo. A frase em questão foi removida.

Informações sobre a quantidade de berços são
apresentadas na página 67. A frase mencionada é
óbvia e irrelevante.
Referente à Figura 34 - Fluxo operacional de
contêineres no TUP Portonave
A legenda dos fluxos na figura está invertida.

De acordo. A legenda em questão foi alterada.
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Seção do documento
3.2.1.2. Análise das
Operações
Portuárias

3.2.1.3. Capacidade
Portuária

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

70

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

72

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Considerações/Sugestões
Referente à Tabela 13 - Indicadores operacionais no
trecho de cais do TUP Portonave
Proposta de revisar Tabela 13 - Indicadores
Operacionais, com dados reais.
Texto no PM: Essa capacidade dinâmica representa um
valor consideravelmente inferior à capacidade de
movimentação no cais. Entretanto, assim como no
Porto Público, parte dos contêineres movimentados
pode ser armazenada em terminais retroportuários.

Posicionamento
Todos os indicadores são calculados considerando a
base de dados de atracação da ANTAQ e calibrados
junto aos players, tratando-se de indicadores reais.

De acordo. O parágrafo em questão foi alterado para:
"Sendo assim, a capacidade de pátio está estruturada
para receber a essa demanda de operações do cais."

Sugestão de modificação: "a capacidade de pátio está
estruturada para receber essa demanda de operações
de cais."
4. Acesso Aquaviário

6.1.1. Estudos
Ambientais

95 em
diante

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

191 e 192

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Onde trata do acesso aquaviario, bacia de evolução
etc., encaminhei o link ao Alexandre Praticagem caso
ele queira checar as informações.
Referente ao trecho: "A Tabela 68, a Tabela 69 e a
Tabela 70 apresentam os principais estudos
ambientais do Complexo Portuário de Itajaí
identificados."
Consideração: PEI, PA, PCE, PPRA, PCMSO, LTCAT, PAM
não são estudos ambientais.
As informações apresentadas estão incorretas.
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De acordo.

De acordo. As alterações foram realizadas conforme
sugestão. O PEI, o PA, o PCE, o PPRA, o PCMSO, o
LTCAT e o PAM foram removidos das tabelas 68, 69 e
70.
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Seção do documento

6.1.2.1. Programas
de Monitoramento
Programa de
Monitoramento da
Qualidade do Ar

6.1.2.2. Programas
de Gerenciamento
Gerenciamento de
Riscos à Saúde e
Segurança do
Trabalhador
6.1.2.2. Programas
de Gerenciamento
Gerenciamento de
Riscos à Saúde e
Segurança do
Trabalhador

Página do
documento

195

210

210

Autor da
contribuição
(Fonte)

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Considerações/Sugestões

Posicionamento

Importante mencionar aqui que a Portonave elabora,
anualmente, o inventário de emissões atmosféricas de
gases de efeito estufa.
Trata-se de uma ação proativa da empresa.

De acordo. O referido Inventário de Emissões, bem
como a ação de eletrificação de Transtêineres foram
destacados positivamente no texto, conforme o
seguinte trecho: "Além do monitoramento de fontes
móveis, o TUP Portonave realizou de forma proativa o
inventário de emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE)
junto ao projeto de eletrificação dos Transtêineres,
sendo estes a principal fonte de emissão de GEE até o
ano de 2015. As emissões totais de GEE dos
Transtêineres, no primeiro trimestre de 2016, foram
iguais a 911,059 tCO2e, referentes ao consumo de
diesel. Após a implementação do projeto, os três
trimestres seguintes apresentaram emissões de
352,798 tCO2e (SUSTENTAR, 2017)".

Texto no PM: Em relação ao PPRA, este visa a
preservação da integridade física e da saúde de seus
trabalhadores e do meio ambiente.

De acordo. O trecho em questão foi removido.

Sugestão de modificação: Remover esta frase.
A informação apresentada está incorreta.

Remover a Figura 115 — Fluxograma das funções do
PPRA, PCMSO e LTCAT.
O fluxo apresentado não faz o menor sentido.

O referido fluxograma objetiva trazer informação
visual, esquemática e de fácil assimilação para o
público em geral. Desse modo, a figura visa relacionar
o PPRA, o PCMSO e o LTCAT de forma didática para
que esse público possa entender a relação entre esses
programas e suas respectivas funções no processo de
gerenciamento de riscos. Assim, considera-se
importante a manutenção do fluxograma.
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Seção do documento

6.1.2.2. Programas
de Gerenciamento
Gerenciamento de
Riscos à Saúde e
Segurança do
Trabalhador

Página do
documento

211

Autor da
contribuição
(Fonte)

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Considerações/Sugestões

Texto no PM: As atividades realizadas foram
classificadas como Grau de Risco 1, de acordo com a
NR-4. Nenhuma das atividades do PPRA do Porto de
Itajaí foi considerada insalubre (PORTO DE ITAJAÍ,
2016b).
Sugestão de modificação: Remover esta frase.
A frase apresentada não faz o menor sentido.

6.1.2.2. Programas
de Gerenciamento
Gerenciamento de
Riscos à Saúde e
Segurança do
Trabalhador

Texto no PM: Em relação ao PCMSO, trata-se de um
documento realizado normalmente com periodicidade
anual, contendo a relação de todos os cargos
ocupados na empresa, seus respectivos fatores de
risco ergonômico, físico, químico, biológico ou de
acidentes.
211

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Sugestão de modificação: Em relação ao PCMSO, tratase de um programa anual, contendo a relação de
todos os cargos da empresa e os respectivos exames
médicos necessários, conforme os riscos físicos,
químicos e biológicos identificados no PPRA.
Riscos ergonômicos e de acidente não devem constar
no PPRA ou PCMSO.
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Posicionamento
A informação está presente no PPRA da SPI e se refere
à classificação das atividades realizadas pelos
colaboradores da SPI de acordo com a NR-04. Esta
classificação vai de 1 a 4 e é com base nela que é
dimensionada a equipe de Saúde e Segurança que o
terminal deve possuir. O texto foi alterado para: "Em
relação às atividades realizadas pelos colaboradores
da SPI, nenhuma foi considerada insalubre. No PPRA
da SPI consta que as atividades foram classificadas
como Grau de Risco 1 (menor grau), de acordo com a
NR-4 (PORTO DE ITAJAÍ, 2016b)."

De acordo. O parágrafo foi alterado conforme a
consideração para: "Em relação ao PCMSO, trata-se
de um programa anual, contendo a relação de todos
os cargos ocupados na empresa e os respectivos
exames médicos necessários, conforme os riscos
físicos, químicos e biológicos identificados no PPRA.
Assim, são definidos exames periódicos –
oftalmológico, radiológico, audiométrico, provas
dinamométricas e laboratoriais – que podem ser
realizados para cada cargo, visando a integridade da
saúde do trabalhador."
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Seção do documento

6.1.2.2. Programas
de Gerenciamento
Gerenciamento de
Efluentes Líquidos

6.1.2.2. Programas
de Gerenciamento
Gerenciamento de
Efluentes Líquidos

6.1.2.2. Programas
de Gerenciamento
Programa de
Educação Ambiental,
ações sociais,
comunicação e
interface com a
população

Página do
documento

219

220

221

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Remover a Tabela 78 — Análises de pH, DBO5 e DQO
da ETE – TUP Portonave
A apresentação da tabela da portonave é
desnecessária. A tabela está “perdida” no documento.

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Remover a Tabela 79 — Análises de fósforo total,
nitritos, nitratos, nitrogênio amoniacal e tensoativos
aniônicos da ETE — TUP Portonave
Não foram apresentados os resultados analíticos dos
outros terminais portuários do Complexo. Não faz
sentido apresentar somente os resultados da
Portonave. Ademais, os valores presentados são de um
período em que tivemos alguns problemas com a
estação de tratamento e não refletem a realidade da
nossa operação.

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Texto no PM: São exploradas também questões de
saúde e segurança do trabalhador e atendimento a
emergências culminando em uma visita à base de
emergências do Porto de Itajaí (ECOSORB) (UNIVALI,
2016b).
Sugestão de modificação: São exploradas também
questões de saúde e segurança do trabalhador e
atendimento a emergências culminando em uma visita
à base de emergências do Porto de Itajaí (SUATRANS)
(UNIVALI, 2016b).

Posicionamento
De acordo. Conforme alinhado com o representante
do TUP via e-mail, o trecho em questão foi alterado
segundo a consideração. Nesse sentido, as tabelas
"Análises de pH, DBO5 e DQO da ETE – TUP
Portonave" e "Análises de fósforo total, nitritos,
nitratos, nitrogênio amoniacal e tensoativos aniônicos
da ETE — TUP Portonave", bem como a análise dos
resultados foram removidas.
De acordo. Conforme alinhado com o representante
do TUP via e-mail, o trecho em questão foi alterado
segundo a consideração, com a seguinte inserção: "Os
monitoramentos foram disponibilizados pelo TUP,
porém, de acordo com o terminal, os resultados
encontrados não refletem a real operação da ETE,
haja vista que no período do monitoramento
disponibilizado ocorreram alguns problemas com a
estação de tratamento. De qualquer modo, os
resultados apresentados estiveram
predominantemente de acordo com a legislação
cabível."

No documento disponibilizado pela APM Terminals,
denominado "Relatório Semestral de Janeiro a Junho
de 2015 - Planos e Programas Ambientais - Porto de
Itajaí, SC", o nome utilizado para se referir à Equipe de
Base de Emergência foi ECOSORB. Por esse motivo,
optou-se por manter essa denominação.
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PLANO MESTRE

Seção do documento

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões

Posicionamento

A empresa se chama SUATRANS.

6.2.1. Estrutura
organizacional de
meio ambiente

226

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

6.3. Licenciamento
Ambiental

230

Cleverson Willian
dos Santos Portonave
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Texto no PM: O arrendatário APM Terminals e o TUP
Portonave também possuem núcleo ambiental,
formado por três profissionais.
Na época a Portonave possuía um núcleo ambiental
com 03 profissionais. Hoje, este é composto por 05
profissionais (01 Eng. 01 Analista, 01 Farmacêutico e
02 Técnicos).
A sentença está mal formulada. Deve terminar em
”referidos documentos”.
Texto no PM: Nesse âmbito, foi verificada a situação
atual do licenciamento ambiental do Complexo
Portuário de Itajaí, considerando os portos
organizados, o terminal arrendado, e os TUPs,
verificando, ainda, suas licenças ambientais vigentes e
o atendimento às condicionantes presentes nos
referidos documentos. O Porto de Itajaí é licenciado
pelo órgão estadual, Fatma e suas coordenadorias
regionais.

De acordo. O trecho em questão foi alterado
conforme a consideração: "O arrendatário APM
Terminals tem núcleo ambiental formado por três
profissionais, e o TUP Portonave conta com núcleo
ambiental constituído por cinco profissionais (um
engenheiro, um analista, um farmacêutico e dois
técnicos)."

De acordo. O trecho em destaque foi removido,
conforme sugestão.
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Seção do documento

6.3.1. Porto
Organizado

Página do
documento

230

Autor da
contribuição
(Fonte)

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Considerações/Sugestões
Texto no PM: O Porto de Itajaí está regularizado junto
ao órgão ambiental da Fatma, e sua licença ambiental
de operação (LAO nº 6416/2011) venceu em 16 de
setembro de 2015 (FATMA, 2011). O Porto de Itajaí
entrou com o pedido de renovação da licença ainda
em 2015, sob o protocolo nº 00014528/2015.
Muito provavelmente a licença foi renovada
automaticamente devido ao período do pedido de
renovação. A licença do Porto de Itajaí deve estar
válida (verificar).

6.3.3. Síntese das
principais licenças
ambientais e suas
condicionantes do
Complexo Portuário
de Itajaí

231

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Texto no PM: As condicionantes do arrendatário APM
Terminals são similares às do Porto Público de Itajaí
quando referentes ao atendimento de emergências.
Dessa forma, o terminal deve operar o PPRA, PEI, PAM
e PCE juntamente com o Porto Público.
PPRA, PAM e PCE são documentos relacionados à
Segurança do Trabalho não estando, portanto,
vinculados às condicionantes da licença ambiental.

Posicionamento
O parágrafo em questão foi alterado para: "O Porto de
Itajaí está regularizado na Fatma, e sua licença
ambiental de operação (LAO nº 6.416/2011) venceu
em 16 de setembro de 2015 (FATMA, 2011). Cabe
ressaltar que a licença do Porto de Itajaí está em
processo de renovação, cujo pedido foi feito pela SPI
ainda em 2015, sob o protocolo nº 00014528/2015."
Contudo, cabe ressaltar que a referida licença não
está atomaticamente renovada e, sim, em processo
de renovação, o que está dentro do que prevê a lei.
Embora o PPRA, o PAM e o PCE sejam documentos
relacionados à Segurança do Trabalho e sejam
fiscalizados, portanto, por outros órgãos que não o
licenciador ambiental, consta na Licença Ambiental de
Operação nº 301/2015 da APM Terminals: "(...) 3.
Programas ambientais: - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA); Plano de Emergência
Individual e de Ajuda Mútua (PEI e PAM), Plano de
Contingências (...)" entre outros. Dessa forma, optouse por manter a informação, haja vista que não cabe,
como objetivo do Plano Mestre, julgar as
condicionantes de licenças estipuladas pelo órgão
licenciador responsável.
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Seção do documento

6.3.3. Síntese das
principais licenças
ambientais e suas
condicionantes do
Complexo Portuário
de Itajaí

6.4. Considerações
finais

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões

Posicionamento

Texto no PM: As condicionantes da licença ambiental
do TUP Portonave exigem que todos os programas
ambientais apresentados no EIA e no PBA sejam
executados, realizar monitoramento dos efluentes
líquidos na entrada e na saída da ETE, operar o PGRS, e
manter a cortina verde (FATMA, 2015c).
231

232

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Sugestão de modificação: As condicionantes da licença
ambiental do TUP Portonave exigem a continuidade
dos programas ambientais apresentados no EIA e
PBAs, tais como monitoramento de ruído ambiental,
monitoramento das águas do estuário, monitoramento
das condições atmosféricas, etc. A licença destaca a
operação e monitoramento da estação de tratamento
de efluentes (FATMA, 2015c).
Sentença mal formulada, com palavras repetidas e
sem sentido.
Texto no PM: Mediante os documentos apresentados
pelo Porto de Itajaí, seu arrendatário e TUPs, torna-se
nítido os esforços destes na busca pela qualidade
ambiental. De modo geral, a busca pela melhoria
contínua é um esforço contínuo e progressivo, o qual
depende do envolvimento de todos os agentes da
atividade do Porto.
Sugestão de modificação: Com base nas evidencias
apresentadas pelo Porto de Itajaí, seu arrendatário e
TUPs, torna-se nítido o comprometimento dos
terminais portuários do Complexo com a proteção e
preservação ambiental, além da busca pela melhoria
contínua do SGA.
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De acordo. O trecho foi alterado conforme sugestão.

De acordo. O parágrafo foi ajustado para: "Com base
nas evidências apresentadas pelo Porto de Itajaí, por
seu arrendatário e pelos TUPs do Complexo, é possível
constatar que há comprometimento dos terminais
portuários com a proteção e a preservação ambiental,
além da busca pela melhoria contínua do SGA."
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Seção do documento

6.4. Considerações
finais

Página do
documento

232

Autor da
contribuição
(Fonte)

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Considerações/Sugestões
Texto no PM: Especialmente o monitoramento de
água de lastro, que é realizado no Porto de Itajaí,
merece destaque por se tratar de um controle muito
importante para identificar a inserção de espécies
bioinvasoras no estuário, ou ainda, o despejo irregular
de águas lastreadas poluídas.
Sugestão de modificação: Em destaque, o
monitoramento da água de lastro é um importante
controle para a identificação de espécies...

Posicionamento

De acordo. O trecho foi modificado para: "Em
destaque, o monitoramento da água de lastro é um
importante controle para a identificação de espécies
bioinvasoras no estuário, ou ainda o despejo irregular
de águas lastreadas poluídas. [...]"

A sentença destacada já foi mencionada
anteriormente.

6.4. Considerações
finais

232

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Texto no PM: Este é um controle de difícil realização,
pois, conforme sinalizado no monitoramento, o
deslastro estimado diverge do deslastro relatado, além
disso, aponta-se dificuldade das equipes de
monitoramento para conseguir permissão para acessar
o navio e coletar o material a ser analisado.
A maior dificuldade do programa é, por não se tratar
de uma autoridade federal (ex. Marinha do Brasil), os
portos “ficam vendidos” à vontade do mestre da
embarcação. Os tanques analisados são definidos pelo
mestre e, obviamente, somente os tanques onde a
troca foi realizada dentro dos limites da plataforma
continental brasileira serão liberados para coleta.

De acordo, o trecho foi alterado para: "Este é um
controle de difícil realização, pois, conforme sinalizado
no monitoramento, o deslastro estimado diverge do
deslastro relatado. Além disso, aponta-se dificuldade
das equipes de monitoramento para conseguir
permissão para acessar o navio e coletar o material a
ser analisado, em função da necessidade de
autorização dos responsáveis pela embarcação."
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PLANO MESTRE

Seção do documento

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões
Texto no PM: Já em relação aos ruídos, a maior parte
das análises apresentaram valores em
desconformidade com a legislação ambiental vigente e
os monitoramentos analisados afirmam que os pontos
com maior desconformidade são próximos ao maior
tráfego de cargas por via rodoviária.

6.4. Considerações
finais

232

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Sugestão de modificação: Já em relação a ruído
ambiental, muitas das análises apresentaram
resultados acima do limite estabelecido pela legislação
ambiental. Na maioria dos casos, os pontos não
conforme foram próximos aos locais de maior tráfego
de veículos.
Sentença mal redigida, repetição de palavras, etc.
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Posicionamento

De acordo. O trecho foi modificado para: "Já em
relação ao ruído ambiental, muitas das análises
apresentaram resultados acima do limite estabelecido
pela legislação ambiental. Na maioria dos casos, os
pontos que não estavam em conformidade foram
próximos aos locais de maior tráfego de veículos."
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Seção do documento

6.4. Considerações
finais

Página do
documento

232 e 233

Autor da
contribuição
(Fonte)

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Considerações/Sugestões
Texto no PM: Quanto à qualidade da água estuarina,
de acordo com os relatórios de monitoramento, os
valores de coliformes fecais e nitrato estiveram acima
dos limites preconizados pela legislação para águas
salobras de classe 1, foi indicado nos relatórios que isso
pode ocorrer devido a poluição difusa advinda de
despejos irregulares de águas residuárias. Além disso,
é recorrente na região do Vale do Itajaí-Açu a
ocorrência de enchentes, que podem carrear para o
estuário quantidades significativas de poluentes e
resíduos sólidos nos períodos chuvosos, já que a bacia
do rio Itajaí-Açu...
Sugestão de modificação: Quanto à qualidade da água
estuarina, de acordo com os relatórios de
monitoramento, as concentrações de coliformes fecais
e nitrato encontram-se acima dos limites preconizados
pela legislação ambiental. Isso se deve as inúmeras
fontes de despejos de efluentes não tratados nas
águas do rio Itajaí-Açu.

Posicionamento

De acordo. O trecho foi alterado para: "Quanto à
qualidade da água estuarina, de acordo com os
relatórios de monitoramento, as concentrações de
coliformes fecais e nitrato encontram-se acima dos
limites preconizados pela legislação ambiental (águas
salobras – classe 1). Isso pode ocorrer devido às fontes
de despejos de efluentes não tratados nas águas do
Rio Itajaí-Açu."

Todo o parágrafo está mal redigido e não faz sentido
algum.
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PLANO MESTRE

Seção do documento

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões

Posicionamento

Não “O porto de Itajai”, mas o “Complexo portuário do
Itajaí”. Todo o parágrafo está mal redigido.

6.4. Considerações
finais

6.4. Considerações
finais

233

233

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Texto no PM: No que tange à questão de
gerenciamento de riscos, o Porto de Itajaí demonstrou
bom desempenho visto que, de forma predominante,
as instalações portuárias estão resguardadas para
ocorrência de sinistros, tanto no âmbito da saúde e
segurança da comunidade portuária, quanto na
proteção do meio ambiente. O Porto de Itajaí tem um
PAM e PA com envolvimento dos terminais, em que,
todos eles dispõem de equipes especializadas e
materiais disponíveis para atuar na ocorrência de
emergências.
Sugestão de modificação: Em relação ao
gerenciamento de riscos, o Complexo Portuário do
Itajaí apresentou um bom desempenho visto que, de
forma predominante, as instalações portuárias estão
preparadas para o atendimento de emergências. O
complexo portuário possui PAM e PA com recursos
suficientes para atuar na ocorrência de situações
emergenciais.
Texto no PM: Ainda assim, cabe ressaltar que a busca
pela qualidade ambiental deve superar o atendimento
das condicionantes previstas nas licenças, visto que
parte destas tem teor genérico e pode desprezar
peculiaridades de cada terminal.
Sugestão de modificação: Remover este parágrafo.
Parágrafo mal redigido e sem sentido.
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De acordo. O parágrafo foi ajustado para: "Em relação
ao gerenciamento de riscos, o Complexo Portuário de
Itajaí demonstrou bom desempenho visto que, de
forma predominante, as instalações portuárias estão
preparadas para o atendimento de emergências. O
Complexo Portuário possui PAM e PA com recursos
suficientes para atuar na ocorrência de emergências."

De acordo. O trecho foi removido conforme a
consideração.
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Seção do documento

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões

Posicionamento

Repetição de palavras, sentença mal redigida, uso
errôneo e desnecessário de palavras etc.

6.4. Considerações
finais

233

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Texto no PM: Por fim, destaca-se a importância de
buscar a melhoria contínua do sistema de gestão
ambiental, associada a metas graduais de qualidade
ambiental, considerando a capacitação contínua de
seus recursos humanos necessários para a gestão
ambiental, de modo a agregar boas práticas
ambientais à atividade portuária.

De acordo. O parágrafo foi removido conforme a
consideração.

Sugestão de modificação: Remover este parágrafo.
7.5.2. TUP Portonave
Projeto Borda D’água

7.6. Considerações
finais

285

287 e 288

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Cleverson Willian
dos Santos Potonave

Este projeto não é da Portonave, porém no texto está
entre os projetos da empresa.

Estamos em “Considerações finais” e, neste item, não
devem ser apresentados gráficos, figuras e novas
informações.
Remover a figura 152 (Pilares para a harmonização da
relação porto-cidade) e todas as informações
relacionadas.

De acordo. O referido projeto foi transferido para a
seção de iniciativas desenvolvidas pelo Porto de Itajaí.
A seção 7.6 refere-se apenas aos pontos levantados
na análise da relação porto-cidade e foi renomeada
para "Principais pontos identificados". Ressalta-se que
as informações não apresentam caráter de novidade
e, sim, constituem-se em destaques e conclusões das
análises realizadas ao longo do capítulo. A figura em
questão tem como objetivo ilustrar o que está sendo
concluído na própria seção 7.6 e torná-la mais
comunicativa. Assim, optou-se por manter a figura no
relatório.
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Seção do documento

8. Gestão
administrativa e
financeira da
Autoridade Portuária

8.1. Modelo de
gestão portuária

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões

Posicionamento

289

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Referente ao Capítulo 8.
Este deveria ser o primeiro item do Plano Mestre e não
o oitavo. Primeiro devemos apresentar a estrutura da
empresa.

A estrutura dos capítulos é definida pelo Relatório de
Metodologia de desenvolvimento do Plano Mestre,
aprovado pela SNP/MTPA. Este relatório encontra-se
publicado no link:
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos1/pnpl/planos-mestres.

291

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

A figura identifica “Gerência de Segurança Portuária”
como “Assessoria”. Deveria aparecer abaixo das
diretorias.
Figura 154 - Organograma da SPI – Alta Gerência e
Órgãos Colegiados

O organograma reflete exatamente a atual estrutura
organizacional da SPI.

Página do
documento

Por que estamos falando de Missão, Visão e Estratégia
aqui? A informação está “perdida” no texto.

8.1. Modelo de
gestão portuária

292

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Texto no PM: As metas da SPI são traçadas com base
na sua identidade organizacional, composta pela
missão e pela visão estratégica da companhia. A
Tabela 87 apresenta a identidade organizacional da
SPI, descrevendo a sua missão e visão estratégica.
Sugestão de modificação: Remover este parágrafo e a
Tabela 87 (Missão e visão da SPI).
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É de escopo do relatório de Gestão Portuária
apresentar a missão, a visão e os valores das
Autoridades Portuárias, conforme consta no Relatório
de Metodologia, aprovado pela SNP/MTPA e
publicado no link:
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos1/pnpl/planos-mestres. Dessa forma, optou-se por
manter tais informações.
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Seção do documento

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões

Texto no PM: Formação de filas de veículos na Portaria
do TUP Portonave e na Portaria 01 da Autoridade
Portuária
9.1.2. Fraquezas

316

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Esta informação não é verdadeira. A auditoria foi
realizada durante um período de transição e
adequação de sistema na Portonave, o que gerou um
certo transtorno por um curto período de tempo. As
filas observadas durante a visita não ocorrem durante
a operação normal do terminal.

Texto no PM: Perspectiva de ocorrência de déficit de
capacidade nas portarias do TUP Portonave e do TUP
Poly Terminais
9.2.2. Ameaças

321

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

Esta informação não é verdadeira. A auditoria foi
realizada durante um período de transição e
adequação de sistema na Portonave, o que gerou um
certo transtorno por um curto período de tempo. As
filas observadas durante a visita não ocorrem durante
a operação normal do terminal.

Posicionamento
Conforme contato telefônico, foi explicado ao
representante do TUP Portonave que as filas
identificadas na portaria do terminal referem-se aos
resultados obtidos das simulações dos acessos
realizadas para o dia de maior movimentação de
caminhões. No entanto, o acúmulo de veículos no
sentido de entrada e de saída são divididos ao longo
dos respectivos gates. Dessa forma, no cenário atual,
os 48 veículos observados na hora de pico no sentido
de entrada, correspondem a 12 veículos por gate, por
exemplo. Assim sendo, essa informação será tratada
de forma mais clara no documento, com o acréscimo
do seguinte trecho na seção 5.1.1.3: "Salienta-se,
contudo, que as filas no TUP Portonave, apresentadas
no Gráfico 19, resultam no total de veículos
aguardando acesso ao terminal, sendo assim, esse
acúmulo de veículos divide-se ao longo dos quatro
gates de entrada, culminando em uma fila máxima de
12 veículos por faixa."
Em razão do crescimento da demanda prevista para o TUP
Portonave, o volume de caminhões que acessarão o
terminal tende a aumentar segundo a mesma grandeza,
haja vista a exclusividade do modal rodoviário na recepção
e expedição das cargas. Dessa forma, as simulações
realizadas para os horizontes de 2045 e 2060 indicaram a
tendência de formação de filas de, aproximadamente, 20
veículos por gate, caso não sejam realizadas intervenções
no sentido de ampliar a quantidade de gates na portaraia
ou otimizar os processos de entrada e saída do terminal,
seja por meio da implantação de tecnologias e/ou de um
pátio regulador.
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Seção do documento

Página do
documento

Autor da
contribuição
(Fonte)

Considerações/Sugestões

Referente à ação 10.1.3
10.1.3. Realização de
estudos para
ampliação da
portaria do TUP
Portonave

324

Cleverson Willian
dos Santos Portonave

10.5.1.
Compatibilização dos
relatórios de
lastro/deslastro

335

Cleverson Willian
dos Santos Portonave
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Esta informação não é verdadeira. A auditoria foi
realizada durante um período de transição e
adequação de sistema na Portonave, o que gerou um
certo transtorno por um curto período de tempo. As
filas observadas durante a visita não ocorrem durante
a operação normal do terminal.

O principal problema do monitoramento da água de
lastro foi mencionado anteriormente.
A questão levantada não é relevante.

Posicionamento
Em razão do crescimento da demanda prevista para o
TUP Portonave, o volume de caminhões que
acessarão o terminal tende a aumentar segundo a
mesma grandeza, haja vista a exclusividade do modal
rodoviário na recepção e expedição das cargas. Dessa
forma, as simulações realizadas para os horizontes de
2045 e 2060 indicaram a tendência de formação de
filas de, aproximadamente, 20 veículos por gate, caso
não sejam realizadas intervenções no sentido de
ampliar a quantidade de gates na portaraia ou
otimizar os processos de entrada e saída do terminal,
seja por meio da implantação de tecnologias e/ou de
um pátio regulador.
A ação (10.5.1) foi reformulada visando representar
de forma mais abrangente os problemas relacionados
ao monitoramento de água de lastro, conforme
considerações sobre o tema.
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ANEXO 2 – DECRETO DE 16 DE MARÇO DE 2005:
DEFINIÇÃO DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE ITAJAÍ
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PL

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO DE 16 DE MARÇO DE 2005.
Dispõe sobre a definição da Área do Porto Organizado de
Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuião que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.217-3, de 4 de setembro de 2001,
DECRETA:
Art. 1o A área do Porto Organizado de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, é constituída:
I - pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Itajaí, contidas na poligonal do porto organizado. A
delimitação da área inicia-se na interseção da linha limite dos terrenos do Porto de Itajaí, Terminal Braskarne e da
margem direita do Rio Itajaí-Açu, localizada no extremo noroeste e a montante do porto (V-01), segue esta linha limite no
rumo sudoeste da Rua Blumenau; deste ponto, segue no mesmo rumo tangenciando as testadas dos terrenos a
nordeste pelo lado sul da Rua Max até o vértice da quadra com Avenida Irineu Bornhausen (V-02); deste ponto, segue no
rumo sudeste tangenciando as testadas das quadras a nordeste da Avenida Irineu Bornhausen até o vértice da Rua
Benjamim Franklin Pereira (V-03); deste vértice, continua no mesmo lado da dita Rua Irineu Bornhausen até a esquina
da Rua Olegário de Souza; deste ponto, continua pelo lado norte da rua acima citada até a Rua Capitão Adolfo de
Andrade; deste ponto, segue pela dita Rua até a testada nordeste da Rua Tijucas (V-04), seguindo tangencialmente a
testada acima até a esquina com a Rua Silva (V-05); deste ponto, segue no rumo leste tangenciando a testada da Rua
Silva até a Rua Pedro Ferreira (V-06); deste vértice, segue até encontrar a Rua Hercílio Luz (V-07), seguindo então até a
Rua Olímpio Miranda (V-08), onde deflete até a Avenida Ministro Victor Konder (V-09), até a Rua Onze de Junho (V-11),
onde segue nesse alinhamento até encontrar a Via Deputado Francisco E. Canziani (V-12) até o início da Praia de
Atalaia; deste ponto, segue no rumo norte até o início da saia do enrocamento do Molhe Sul (V-17); deste ponto segue
pela tangente sul até o extremo do dito molhe com as coordenadas: longitude 48°37’ 57’’ e latitude 26°54’51’’; deste
ponto cruza a barra até o extremo do Molhe Norte; deste ponto, segue tangenciando pelo lado norte de fixação do
estuário até próximo a atual Prefeitura de Navegantes (V-22); deste ponto, com o rumo sudoeste vai até encontrar o
farolete no 11 (V-23); deste farolete e tangenciando a margem esquerda do Rio Itajaí-Açu, no sentido montante, segue
até encontrar a curva de nível com a cota de 1,00 m IBGE, defronte da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí,
situada na margem direita do Rio Itajaí-Açu; deste ponto, tangencia a dita curva de nível, até o ponto limite da Área do
Aguado Alfandegado, localizado a extremo noroeste e a montante do alagado em maré com amplitude máxima com as
coordenadas: longitude 48°40’01’’ e latitude 26°53’40’’ (V-24); deste ponto, com o rumo sudoeste e cruzando o Rio ItajaíAçu, segue até o ponto inicial de delimitação da Área do Porto Organizado(V-01), fechando a poligonal;
II - pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo canal de acesso ao sistema portuário,
bacia de evolução, área de despejo de material dragado, cujo centro encontra-se nas coordenadas: longitude 48°37’27’’
e latitude 26°54’00’’, Saco da Fazenda, área de espera da praticagem (área de fundeio), pelo espigão de proteção a
noroeste do cais comercial, montante do Porto de Itajaí, demais espigões e guias correntes, abrangendo, ainda, todos os
cais, docas, píeres de atracação, armazéns 2 e 3, pátios, edificações em geral, vias rodoviárias e passeios, até as
margens das instalações terrestres do porto organizado, conforme definido no inciso I deste artigo, existentes ou que
venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público;
III - a poligonal da área do Porto Organizado de Itajaí, descrita no inciso I, tem seus vértices referenciados às
coordenadas geográficas constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2o A Administração do Porto de Itajaí fará a demarcação em planta da área definida no art. 1 o.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de março de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Alfredo Nascimento
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.3.2005
ANEXO

Coordenadas Geográficas dos Vértices da Poligonal do Porto Organizado de Itajaí
Datum SAD-69 – Meridiano Central 51° WGr
Vértice

Latitude

Longitude

Vértice

Latitude

Longitude

V-01

26°53’53’’

48°40’09’’

V-13

26°55’13’’

48°38’51’’

V-02

26°54’01’’

48°40’19’’

V-14

26°55’06’’

48°38’44’’

V-03

26°54’08’’

48°40’13’’

V-15

26°54’56’’

48°38’31’’

V-04

26°54’08’’

48°39’53’’

V-16

26°54’59’’

48°38’29’’

V-05

26°54’07’’

48°39’51’’

V-17

26°54’49’’

48°38’23’’

V-06

26°54’07’’

48°39’30’’

V-18

26°54’51’’

48°37’57’’

V-07

26°54’16’’

48°39’18’’

V-19

26°54’43’’

48°38’08’’

V-08

26°54’21’’

48°39’17’’

V-20

26°54’33’’

48°38’32’’

V-09

26°54’20’’

48°39’14’’

V-21

26°54’21’’

48°38’50’’

V-10

26°54’54’’

48°39’08’’

V-22

26°54’05’’

48°39’05’’

V-11

26°55’08’’

48°38’57’’

V-23

26°54’08’’

48°39’09’’

V-12

26°55’10’’

48°38’58’’

V-24

26°53’40’’

48°40’01’’
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