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INTRODUÇÃO
O Plano Mestre do Complexo Portuário do Forno é uma iniciativa
do Ministério da Infraestrutura, no âmbito da estruturação do
planejamento portuário, ensejado pela Lei nº 12.815, de 5 de
junho de 2013 , e pela Portaria SEP/PR nº 3, de 7 de janeiro de
2014 , cujo objetivo é estabelecer a diretriz de desenvolvimento
dos complexos portuários brasileiros.
O objetivo geral do Plano Mestre do Complexo Portuário do Forno
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
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operações ocorram com níveis adequados de serviço.
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Para tanto, durante o desenvolvimento do Plano Mestre em questão, foram considerados
os seguintes objetivos específicos:

•
•
•
•
•
•

Obtenção de um cadastro físico atualizado das instalações portuárias do Complexo.
Análise dos seus limitantes físicos, operacionais e de gestão.
Análise da relação do Complexo Portuário com o meio urbano e com o meio ambiente
em geral.
Projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte até 2060.
Projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de
expansão de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento.
Proposição de ações para superar os gargalos identificados, visando a eficiente
atividade do Porto.

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

•
•

•

Introdução: contempla a exposição dos objetivos e da estrutura do Plano Mestre,
além de uma breve caracterização acerca do Complexo Portuário em análise, a
fim de situar o leitor sobre as análises que são expostas ao longo do relatório e as
estruturas avaliadas.
Projeção de demanda de cargas e passageiros: apresenta uma visão geral
acerca do perfil das movimentações do Complexo Portuário do Forno, indicando
os volumes movimentados e exibindo os dados por natureza de carga, sentido
de movimentação e tipo de navegação para o ano-base (2017) 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
apresenta, também, 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 do Forno, 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.
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•

•

•

•

•

•
•

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

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

•
•
•
•

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

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

1 Link para acesso ao Relatório de Metodologia dos Planos Mestres: http://infraestrutura.gov.br/planejamento-portu%C3%A1rio/113-politicae-planejamento-de-transportes/5426-planos-mestres.html
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PRINCIPAIS
RESULTADOS
Os principais resultados alcançados ao longo das análises
realizadas no contexto do Plano Mestre estão organizados nesta
seção, com o intuito de proporcionar uma compreensão linear e
estruturada sobre as principais questões que têm impactado no
desenvolvimento do Complexo Portuário do Forno, bem como
os gargalos futuros que poderão se manifestar, tendo em vista
os pressupostos de movimentação futura estabelecidos.

Porto do Forno
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O COMPLEXO PORTUÁRIO
O Complexo Portuário do Forno é composto pelo Porto Organizado do Forno e pelo Terminal
de Uso Privado (TUP) denominado Terminal Alfandegado de Imbetiba (TAI).
O Porto Organizado é gerido pela Companhia Municipal de Administração Portuária (COMAP),
enquanto que o TAI é explorado pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).
O Complexo Portuário em estudo engloba os municípios de Arraial do Cabo (onde se localiza
o Porto do Forno) e Cabo Frio, situados na mesorregião das Baixadas Litorâneas do estado
do Rio de Janeiro, e de Macaé (onde está localizado o TAI), no Norte Fluminense, conforme é
evidenciado na Figura 1.
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Figura 1 – Localização das instalações portuárias do Complexo Portuário do Forno
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O Porto Organizado do Forno e o TAI são abrigados por molhes com 250 m e 295 m de extensão,
respectivamente. As infraestruturas de acostagem e armazenagem das instalações são descritas
na Tabela 1 e apresentadas na Figura 2 e na Figura 3.
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Instalação portuária Infraestrutura de acostagem

Porto do Forno

TAI

Infraestrutura de armazenagem

Cais Comercial (berços 201 e 301) com 200 m de
extensão acostáveis, destinados à operação de
malte e cevada, sal a granel e carga de apoio

1 armazém para carga de apoio

Dolfins Duques d’Alba (Berço 101) com 100 m
de extensão acostáveis, destinado a operações
de cargas de projeto

4 áreas de pátio para carga de apoio

6 silos verticais para malte e cevada

7 áreas de pátio com diversas destinações

Três píeres corridos, com dois berços de 90 m de
comprimento cada, totalizando seis berços de
atracação

9 silos verticais para granéis sólidos
3 tanques de óleo diesel

Tabela 1 – Resumo das infraestruturas de acostagem e de armazenagem do Complexo Portuário do Forno
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 2 – Infraestrutura portuária do Porto do Forno
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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N
L
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S
Píer 1
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1

9
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LEGENDA
Estruturas de armazenagem
1. Silos verticais
2. Retroárea de tubos
3. Área de fluidos

4. Retroárea contratada
5. Tanques
6. Retroárea Petrobras

Molhe
7. Área de pré-embarque de químicos
8. Área de pré-embarque de cargas gerais
9. Área de armazenagem G1

Figura 3 – Infraestrutura portuária do TAI
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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MOVIMENTAÇÃO ATUAL
No ano de 2017, o Complexo Portuário do Forno movimentou um total de 719 mil
toneladas de cargas.
Especificamente em relação ao Porto do Forno, este movimentou 101 mil toneladas no
ano supracitado, de acordo com os dados fornecidos pela Pennant Serviços Marítimos.
Ao longo do período observado (2013-2017), o Porto apresentou uma queda de 37% nos
volumes transportados, atribuída, principalmente, à redução das operações de sal.
O TAI movimentou 618 mil toneladas de cargas de apoio em 2017no ano supracitado,
totalizando 3,4 mil atracações de embarcações de apoio offshore, conforme dados
obtidos por meio da aplicação de questionário on-line.

O Porto Organizado do Forno se caracteriza, principalmente,
pela movimentação de sal e de malte e cevada. Por sua vez, o
TAI é responsável pela movimentação de cargas de apoio.

Porto do Forno
Rio de Janeiro, Brasil
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA
Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo Portuário no anobase de 2017, foi realizada a projeção da movimentação até o ano de 2060.
Estima-se que no cenário tendencial a demanda do Porto do Forno atinja um volume
de 178 mil toneladas, apresentando uma taxa média de crescimento de 1,1% ao ano. A
principal tendência esperada é a redução da representatividade do sal, passando de 56%,
em 2017, para 50%, em 2060, devido ao fato de sua demanda estar vinculada apenas a uma
empresa consumidora. Ressalta-se que a demanda projetada para o Porto do Forno leva em
consideração a condição atual deste, desconsiderando a realização de investimentos em
infraestrutura e superestrutura.
Para o TAI, o cenário tendencial apresenta uma taxa média de crescimento de 0,5% ao ano, de
maneira que sejam realizadas 4,3 mil atracações no ano de 2060.
A Tabela 2 evidencia as projeções de demanda por natureza de carga, produto, sentido e tipo
de navegação de cargas relevantes para o Porto do Forno, ao passo que, na Tabela 3, é exibida a
projeção de demanda do número de atracações no TAI.

Porto do Forno
Granel sólido mineral
Carga

Nav.

Sent.

2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Sal

Cab.

Des.

56.404

66.840

74.363

79.873

84.173

85.451

86.250

87.081

87.920

88.759

Granel sólido vegetal
Carga

Nav.

Sent.

2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Malte

LC

Des.

33.990

35.654

38.612

41.815

45.284

49.041

53.109

57.515

62.286

67.453

Malte

Cab.

Des.

11.004

11.543

12.501

13.538

14.661

15.877

17.194

18.621

20.166

21.838

Total

-

-

101.398 114.038 125.476 135.226 144.118 150.369 156.553 163.216 170.372 178.050

Tabela 2 – Projeção de demanda de cargas (em toneladas) no Porto do Forno entre os anos de 2017 (observada) e 2060 (projetada)
Fonte: ANTAQ (2017b) e dados fornecidos pela Pennant Serviços Marítimos (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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TAI
Carga

2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Carga de
3.424
apoio

3.529

3.981

3.503

3.664

2.647

3.750

4.035

4.046

3.797

Tabela 3 – Projeção de demanda por quantidade de atracações no TAI entre os anos de 2017 (observada) e 2060 (projetada)
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

GRANEL SÓLIDO MINERAL
Em 2017, entre as movimentações relevantes, o Complexo Portuário do Forno movimentou 56
mil toneladas de granéis sólidos minerais, correspondendo a desembarques de cabotagem de
sal , realizados no Porto Organizado (PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS, 2018).
Durante o período observado (2012-2017), a
movimentação de sal registrou uma queda de
43%. O desempenho recente é explicado, em
parte, pela redução na atividade econômica e
também à suspensão do alfandegamento do
Porto, no ano de 2016, o que explica, em parte,
a mudança na origem dos desembarques.
Em 2016 e 2017, a demanda da empresa foi
suprida pelo desembarque via cabotagem,
com origem no Complexo Portuário de Areia

O sal movimentado no
Porto do Forno é destinado
à empresa Sal Cisne,
localizada no município de
Cabo Frio (RJ). O produto da
empresa é destinado para
fins de consumo humano,
tendo também aplicação nas
indústrias (SAL CISNE, 2010).

Branca (ANTAQ, 2017a). No período anterior
(2012- 2015), as importações de sal tiveram
como origem, principalmente, o Chile.
O Gráfico 1 apresenta as principais informações relativas à movimentação de sal para o
Complexo Portuário do Forno.
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160.000
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Toneladas

120.000
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80.000
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20.000
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cabotagem
Desembarque
longo curso
Total

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

-

-

133.72 94.981 73.039

24.410 56.404 66.840 74.363 79.873 84.173 85.451 86.250 87.081 87.920 88.759
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133.72 94.981 73.039 24.410 56.404 66.840 74.363 79.873 84.173 85.451 86.250 87.081 87.920 88.759

Gráfico 1 – Evolução da movimentação de sal no Complexo Portuário do Forno observada (2013-2017) e projetada
(2018-2060) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2017b) e dados fornecidos pela Pennant Serviços Marítimos (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A perspectiva para essa carga é de continuidade das operações no Complexo, podendo retomar
os níveis observados entre os anos de 2012 e 2014, dadas as expectativas de retomada do
crescimento econômico. Entretanto, a movimentação de sal pelo Complexo está diretamente
atrelada ao nível de atividade da empresa Sal Cisne, única demandante da carga. Nesse sentido,
a taxa média de crescimento estimada para a movimentação de sal é de 0,8% ao ano até 2060,
atingindo o patamar de 89 mil toneladas.

GRANEL SÓLIDO VEGETAL
Em 2017, entre as movimentações relevantes, foram movimentadas 45 mil toneladas de
granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário do Forno, correspondendo a desembarques de
longo curso e de cabotagem de malte e cevada , realizados no Porto Organizado (PENNANT
SERVIÇOS MARÍTIMOS, 2018).
Na área de influência do Complexo Portuário, a movimentação de malte e cevada é destinada a
empresas localizadas nas regiões de Teresópolis (RJ) e Petrópolis (RJ), as quais respondem por,
respectivamente, 60% e 40% da demanda do Complexo, segundo informações obtidas durante
visita técnica. Ao longo do período observado, entre os anos de 2012 e 2017, a movimentação
de malte e cevada registrou uma queda de 35%, relacionada, principalmente, à redução na
atividade econômica nacional.
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A demanda estimada para a movimentação de malte e cevada no Complexo é de 89 mil
toneladas para o ano de 2060, com uma taxa média de crescimento de 1,6% ao ano,
atrelada às perspectivas de crescimento da indústria cervejeira na Região Sudeste, que
responde, atualmente, por 54% da produção nacional (CERVBRASIL, 2016).

No Gráfico 2, é possível observar a evolução da movimentação de malte e cevada no período
observado (2012-2017) e projetado (2018-2060).
100.000
90.000

Toneladas

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Desembarque
cabotagem
Desembarque
longo curso
Total

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

-

-

-

11.004 11.543 12.501 13.538 14.661 15.877 17.194 18.621 20.166 21.838

68.939 48.997 51.237 13.537 33.990 35.654 38.612 41.815 45.284 49.041 53.109 57.515 62.286 67.453
68.939 48.997 51.237 13.537 44.994 47.198 51.113 55.353 59.945 64.918 70.303 76.135 82.451 89.291

Gráfico 2 – Evolução da movimentação de malte e cevada no Complexo Portuário do Forno observada (2013-2017) e projetada
(2018-2060) – em toneladas
Fonte: ANTAQ (2017b) e dados fornecidos pela Pennant Serviços Marítimos (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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CARGA DE APOIO
Em 2017, o Complexo Portuário do Forno realizou operações de carga de apoio, totalizando
2,6 mil atracações, sendo o TAI responsável pela maior parte destas. Essas operações estão
relacionadas ao fornecimento de alimentos e insumos, destinados ao suporte das atividades
exploratórias petrolíferas em plataformas offshore e, também, à recepção de cargas oriundas
das unidades marítimas. As instalações portuárias do Porto do Forno e do TAI atendem às
operações nas bacias de Campos e Santos.
Durante o período observado (2012-2017), observou-se uma queda de 23% na quantidade de
atracações. Essa redução está relacionada à queda nos preços do petróleo em 2014, que levou à
diminuição do número de poços perfurados e em fase de desenvolvimento de produção – etapa
em que ocorre a maior necessidade de viagens das plataformas para as instalações portuárias –
bem como a redução na atividade econômica em nível nacional.
A demanda estimada para o número de viagens destinadas a atender plataformas leva em
consideração fatores como:

•

As fases em que se encontram os campos de petróleo: as de prospecção e exploração
geram maior demanda de embarcações do tipo supply.

•

A perspectiva de atendimento a novas
unidades de exploração. A retomada do
crescimento econômico nacional e a expansão
do consumo doméstico.

•

Retomada dos investimentos na exploração do
petróleo, principalmente em áreas do pré-sal,
gerando um crescimento maior no curto prazo
(até 2025), de 4,9% ao ano no TAI.

A projeção do número de
atracações vinculadas à
navegação offshore exibe
uma taxa de crescimento
médio de 0,5% ao ano,
alcançando 4,3 mil
atracações em 2060.
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O Gráfico 3 apresenta as principais informações relativas ao número de atracações e à
projeção para o TAI.
5.000
Número de a tracações

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Número de
atracações

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
3.424 3.529 3.981 3.503 3.664 2.647 3.750 4.035 4.046 3.797 3.985 4.188 4.269 4.319 4.355

Gráfico 3 – Evolução observada (2012-2017) e projetada (2018-2060) da quantidade de atracações de carga de apoio no
Complexo Portuário do Forno
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Sobre as perspectivas em relação às operações com carga de apoio no Porto do Forno, de
acordo com informações obtidas durante visita técnica, o incremento esperado no número de
viagens está relacionado à localização estratégica do Complexo Portuário, que se encontra há
cerca de 190 km do Campo de Libra.

PERSPECTIVAS DE NOVAS CARGAS
As cargas perspectivas são aquelas que possuem potencial de movimentação no Complexo
Portuário em estudo e que têm como condicionantes: investimentos em melhorias
operacionais significativas, investimentos em capacidade dos terminais avaliados, e
efetivação de esforços comerciais por parte da Autoridade Portuária e dos demais agentes
atuantes no Complexo. A movimentação dessas cargas está além daquelas já consideradas
nos cenários de demanda pessimista, tendencial e otimista.
As cargas perspectivas previstas para o Complexo Portuário do Forno são as seguintes:

•

Cargas de projeto: relacionadas com projetos em desenvolvimento na região, os
quais poderiam utilizar as instalações do Porto do Forno, por exemplo, a carga de
projeto do parque industrial do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)
e a construção de plataformas para exploração de petróleo na Angola e cargas leves
para plataformas.

COMPLEXO PORTUÁRIO DO FORNO

•

25

Blocos de cimento: utilização das instalações do Porto do Forno como base para a
construção de blocos de cimento para o Terminal Portuário Ponta Negra, projeto que
está sendo desenvolvido no município de Maricá (RJ).

•

Navios de cruzeiro: o município de Arraial do Cabo está inserido da Rota Turística
da Costa do Sol (BRASIL, 2018), onde a atividade turística impulsiona a economia,
principalmente no verão, com atrativos como passeios náuticos, praias, entre outros.
Segundo informações obtidas em visita técnica, seria possível viabilizar operações
de transatlânticos no Porto do Forno, oferecendo alternativas para utilização da
infraestrutura portuária e novas formas de geração de renda.

Porto do F
Rio de Janeiro, B

Porto do Forno
Rio de Janeiro, Brasil

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

COMPLEXO PORTUÁRIO DO FORNO

Para o Complexo Portuário do Forno, algumas análises de capacidade – e suas respectivas
comparações com a demanda projetada – não puderam ser realizadas em função da carência
de dados ou das especificidades das operações portuárias, a saber:

•

Capacidade das instalações portuárias: o cálculo dos indicadores operacionais e o de
capacidade portuária do Porto do Forno não foram realizados devido à indisponibilidade
de dados no Sistema de Desempenho Portuário (SDP) para o ano-base 2017. No caso do
TAI, no presente estudo não são realizados cálculos de produtividade e de capacidade
de cais e armazenagem para as operações de carga de apoio offshore. O cálculo desses
fatores utiliza dados sobre os tempos e volumes das movimentações, que, nesse caso,
são muito variados, por conta da especificidade de cada operação, que depende da
etapa de projeto em que as atividades offshore se encontram.

•

Capacidade do acesso aquaviário: não foi possível realizar a elaboração do modelo de
simulação para ambas as instalações, tendo como limitação, no caso do Porto do Forno,
o número reduzido de acessos de navios no ano-base 2017, que acarreta alta dispersão
dos dados e, consequente, incerteza dos resultados obtidos. Para o TAI, destaca-se
a ausência de um serviço de praticagem, o qual simboliza um dado de entrada para
o modelo de simulação (ponto de embarque do prático), bem como a ocorrência de
navegação apenas de apoio marítimo, que não é considerado no modelo.

•

Capacidade de processamento de portarias e dos acessos rodoviários do entorno
portuário: foi estimada a formação de filas apenas na portaria do TAI, haja vista a
indisponibilidade de dados que viabilizassem as mesmas análises para o Porto do Forno.
A simulação dos níveis de serviço das vias do entorno das instalações do Complexo não foi
realizada, pois não foram disponibilizados dados de contagem de tráfego para as análises.

ACESSOS TERRESTRES
A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação
portuária, pois é por meio de rodovias que, atualmente, as mercadorias expedidas ou com
destino ao Complexo Portuário do Forno são escoadas. Além do acesso rodoviário, o TAI
também dispõe de acesso ferroviário, contudo, a via férrea – concessionada à Ferrovia CentroAtlântica (FCA) – está desativada.
Como não há perspectivas concretas acerca da utilização do modal ferroviário, observa-se que
a participação dos modais de transporte no Complexo Portuário para os cenários futuros se
mantém a mesma verificada atualmente. Assim, o crescimento previsto para a movimentação
de cargas do Complexo reflete diretamente no aumento do número de caminhões que irão
trafegar em suas vias de acesso.
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ACESSO RODOVIÁRIO
HINTERLÂNDIA
A hinterlândia do Complexo Portuário do Forno é composta pelas rodovias BR-101, RJ-168, RJ-140,
RJ-124 e RJ-106, por onde as cargas com origem ou destino ao Complexo são transportadas.
Foi realizada uma análise dos níveis de serviço utilizando a metodologia do Highway Capacity
Manual (HCM) (TRB, 2010). Os resultados da simulação para o cenário atual estão exibidos na
Figura 4. A Figura 5 apresenta o LOS (do inglês – Level of Service) para os segmentos da hinterlândia,
considerando os anos 2020, 2025, 2045 e 2060.
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Figura 4 – Nível de serviço no cenário atual: hinterlândia
Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 5 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060: hinterlândia
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Para a BR-101, no trecho ao norte da análise, nota-se que indícios de instabilidade poderão ser
observados por volta de 2025, haja vista o LOS D registrado. Próximo ao ano de 2045, o LOS E
poderá ocorrer, o que indica que a demanda de tráfego estará próxima de atingir a capacidade
viária desses segmentos. Em 2060, a análise indica que o volume de veículos poderá
ultrapassar a capacidade do trecho, favorecendo a ocorrência de congestionamentos (LOS F).
Acerca dos segmentos duplicados ao sul da análise, tanto na BR-101 – entre os municípios de
Rio Bonito e Casimiro de Abreu –, quanto na RJ-124, a análise registra condições estáveis de
trafegabilidade para todos os horizontes observados.
Diante do exposto, destacam-se as obras de duplicação
previstas para os segmentos de pista simples na BR101. No intuito de verificar o impacto que a execução de
tais obras eventualmente causaria na região, aferiu-se o
nível de serviço para o trecho contemplado no projeto,
admitindo-se a implantação de uma faixa adicional de
tráfego em ambos os sentidos da rodovia. A Figura 6
exibe os resultados obtidos.

A situação observada no
cenário atual tende a se
agravar na medida em que
os horizontes avançam,
sobretudo nos segmentos de
pista simples.
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Figura 6 – LOS dos acessos rodoviários em 2020, 2025, 2045 e 2060 após as obras de melhoria viária: hinterlândia
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Percebe-se que, quando finalizadas, as obras de duplicação na BR-101 representarão
um notável alívio para a potencial demanda de tráfego projetada para o trecho em
análise, de acordo com os melhores níveis de serviço encontrados. Nesse sentido,
estima-se que a rodovia operará com condições satisfatórias de trafegabilidade em
todos os horizontes da análise.

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.
O acesso ao Porto do Forno no município de Arraial do Cabo ocorre a partir da Rótula da Canoa, no
entroncamento com a BR-120, seguindo o trajeto indicado na Figura 7.
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Figura 7 – Vias do entorno do Porto do Forno. Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação
de questionário on-line (2018) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Destacam-se os seguintes aspectos a respeito do acesso ao Porto do Forno:
1. O horário de circulação dos veículos de carga
nas vias do município de Arraial do Cabo é
condicionado pelo Decreto nº 2.393/2017
(ARRAIAL DO CABO, 2017), que proíbe o trânsito
e a operações de carga e descarga de caminhões
nas vias do município no horário compreendido
entre 6:00 e 22:00.
2. As vias mais próximas ao Porto não apresentam
infraestrutura adequada para o tráfego
de veículos pesados e estas também são
impactadas pela interferência do tráfego urbano
com o fluxo portuário, principalmente no
período da alta temporada.

Quanto às condições da
infraestrutura viária do
entorno do Porto do Forno,
verifica-se que as vias
apresentam pavimentação
variando de boa a regular e
sinalização desgastada ou
inexistente.

3. Para minimizar as interferências no fluxo de veículos com destino ao Porto, são
realizadas operações conjuntas com a Guarda Municipal para cadenciar as chegadas dos
caminhões na área portuária.
Para acessar o TAI no município de Macaé, os veículos provindos da RJ-168 acessam à Rótula do
Obelisco e seguem o trajeto instituído pelo Decreto nº 267/2009 (MACAÉ, 2009a), tendo em vista a
proibição do tráfego de caminhões com capacidade igual ou superior a seis toneladas no centro
de Macaé, compreendendo a Rod. Amaral Peixoto, nos horários das 06:00 às 08:00 e das 17:00
às 20:00, definida pela Lei nº 3.238/2009 (MACAÉ, 2009b). O caminho completo percorrido pelos
veículos na chegada e na saída do Terminal é apresentado Figura 8.

32

SUMÁRIO EXECUTIVO

Rótula do Obelisco
de Macaé

O

N

1

N

O

L

L

Portaria de Veículos Leves
S
S
Portaria de Caminhões

ra

ho
en
a Sória
s
os l
.N aG
Av d
25 m

Linha Verde

d.
Ro

oto
eix
P
l
a

1

ar

Am

N

2

TAI

2
1 km

O

Rua Prof.
Irene Meireles

Rua Maria Francisca
Borges Reid

L
S

Rua Prof.
Ana Benedita
250 m

Figura 8 – Vias do entorno do TAI. Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018), por meio da aplicação de
questionário on-line (2018) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

As vias do entorno do TAI apresentam parâmetros de conservação do pavimento e das
sinalizações variando de bons a regulares.
Embora as vias de Macaé também tenham suas condições de trafegabilidade alteradas
durante a temporada, a expedição e a recepção de cargas no TAI não são afetadas e
não impactam o tráfego urbano, visto que o Terminal dispõe de uma área de triagem
em suas instalações para estacionamento de veículos, além de a Av. Nossa Senhora da
Glória ser extensa e dar acesso exclusivamente às instalações da Petrobras.
Além disso, no Plano de Mobilidade Urbana (PMU) do município está prevista a implantação
da Rede de Transporte Logístico Urbano e Regional, denominada de TransLog, com o intuito
principal de segregar o tráfego de veículos de carga do fluxo urbano (MACAÉ, 2015).

PORTARIAS DE ACESSO
As portarias de acesso, caso mal dimensionadas, podem contribuir para a formação de filas
e, consequentemente, na diminuição da eficiência portuária. As filas de caminhões também
prejudicam a relação porto-cidade, tendo em vista que em muitas situações os veículos acabam
estacionados em vias públicas, prejudicando a fluidez do tráfego.
Para acessar o Porto Organizado, os veículos necessitam passar pela portaria de acesso
apresentada na Figura 9, onde 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 9 – Localização da portaria de acesso ao Porto do Forno
Fonte: Dados obtidos durante visita técnica (2018) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Devido à indisponibilidade de informações referentes aos acessos à portaria, bem como aos
tempos despendidos nos procedimentos de entrada e de saída da área portuária, não foi
possível realizar a simulação dos acessos para identificar formação de filas ao longo do dia-pico.
Entretanto, segundo a COMAP, atualmente, não há formação de filas que afete o tráfego
local, uma vez que os caminhões recebem autorização previamente via e-mail para acesso
ao Porto e aguardam o carregamento ou descarregamento dentro da área do Porto. Ainda,
de acordo com informações da Pennant, que realiza as operações portuárias, a empresa
utiliza o Ciac Armazéns Gerais – área localizada no distrito industrial do município de Arraial
do Cabo que serve como apoio logístico – e opera no período noturno para evitar o conflito
na entrada do Porto em época de temporada.
Quanto ao TAI, a localização das suas portarias de acesso ao TAI pode ser verificada na Figura 10.
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Fonte: Dados e imagens obtidos durante visita técnica e por meio da aplicação de questionário on-line (2018), Google
Maps (2015) e Google Earth (2018). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Os veículos de carga acessam, primeiramente, à Portaria de Caminhões, na qual são conferidos
os dados do caminhão e depois se encaminham para a área de triagem dentro do Terminal,
onde se encontra a Portaria PSP II e ocorre a conferência de carga, para então acessar ao píer do
Terminal, através da PSP IV.
O Gráfico 4 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação numérica; a
escala vertical representa a quantidade total de veículos que aguardam na fila da portaria e
a escala horizontal o dia e a hora (tempo) em que essa fila ocorre, considerando as 72 horas
simuladas.
O resultado da simulação para o cenário atual de demanda apontou um acúmulo de, no
máximo, dois veículos no gate de saída da Portaria PSP IV, a qual se situa na porção interna do
Terminal e, portanto, não há impacto no entorno portuário.
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Gráfico 4 – Formação de filas nas portarias do TAI. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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No que diz respeito aos cenários futuros, as simulações indicam um acúmulo de, no máximo,
três veículos no gate de saída da Portaria PSP IV, mantendo o cenário de não geração de
impacto no entorno portuário, conforme evidenciado no Gráfico 5.
CENÁRIO TENDENCIAL 2060
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Gráfico 5 – Formação de filas nos gates do Porto de Maceió no cenário tendencial (2060)
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Contribui para esse resultado o fato de o TAI possuir uma área de triagem com capacidade
para, aproximadamente, 20 caminhões, além disso, as cargas só chegam no local com a
embarcação programada para recebê-las e na janela de pré-embarque de 18 horas, favorecendo
o cadenciamento das chegadas dos veículos.
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OUTROS RESULTADOS
RELEVANTES
Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas
para os acessos terrestres, o Plano Mestre do Complexo
Portuário do Forno também se dedicou a analisar os acessos
aquaviários às instalações portuárias, a relação do Complexo
com o meio ambiente, a interação porto-cidade e a gestão
administrativa e financeira da Autoridade Portuária.
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ACESSO AQUAVIÁRIO
O canal de acesso ao Porto do Forno tem início no ponto de embarque do prático,
localizado entre a Ilha dos Porcos e a Ponta do Leste (Ilha de Cabo Frio), e possui as
características apresentadas na Tabela 4.
Extensão (km)

Largura mínima (km)

Profundidade mínima (m)

3,00

1,00

10,00

Calado Máximo Permitido (m)
9,14

Tabela 4 – Características do canal de acesso ao Porto do Forno
Fonte: Brasil (2012a). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A Figura 11 ilustra a delimitação do canal de acesso ao Porto do Forno.
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Figura 11 – Canal de acesso ao Porto do Forno
Fonte: Google Earth (2017) e Brasil ([2018]). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

O TAI conta com dois canais de acesso, um norte e outro sul, possuindo as características
apresentadas na Tabela 5.
Navio de projeto
Largura mínima Profundidade
Canal de acesso Extensão (m)
(m)
mínima (m) Comprimento (m) Boca (m) Calado (m)
Norte

680,6

190,0

9,0

92,58

18,29

7,5

Sul

694

190,0

9,0

92,58

18,29

7,5

Tabela 5 – Características do canal de acesso ao TAI. Fonte: Informações obtidas por meio de questionário on-line (2018)
e Brasil (2012). Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Conforme informado por meio de questionário on-line, a velocidade máxima praticada nos
canais de acesso ao TAI é de 4 nós, sendo permitido navegações noturnas, ultrapassagens e
cruzamentos entre embarcações, condições que se aplicam a navios de até 20 m de boca. A
Figura 12 ilustra as delimitações dos canais de acesso ao TAI.
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Figura 12 – Canal de acesso ao TAI. Fonte: Google Earth (2017) e Brasil ([2018])
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A praticagem no Porto do Forno é obrigatória e tem como limites o alinhamento da Ilha dos
Porcos com a parte central da Ilha de Cabo Frio até o local de atracação ou desatracação.
O TAI não utiliza praticagem nem rebocadores devido às características do Terminal e das
embarcações que o acessam.
Durante o ano de 2017, o Porto do Forno recebeu um total de seis acessos de três
embarcações diferentes, sendo todos os navios do grupo carga geral e graneleiros de classe
Handysize. No TAI, registraram-se 2.380 acessos e 99% eram do grupo de navios de granéis
líquidos e 1% do grupo de carga geral e graneleiros, ambos da classe Handysize.

Projeta-se, dessa forma, a manutenção do perfil da frota para os
demais anos de análise para ambas as instalações. Tal perfil é
consequência da movimentação do Complexo Portuário tendo em vista
que as embarcações utilizadas para operar as mercadorias, em sua
maioria, são de menor porte.

COMPLEXO PORTUÁRIO DO FORNO

MEIO AMBIENTE
A análise de meio ambiente do Complexo Portuário do Forno diagnosticou a atual situação
dos principais aspectos ambientais, o status da gestão ambiental implementada no
Complexo Portuário, incluindo o status de licenciamento e as ações de gestão ambiental
aplicadas ao Porto do Forno e ao TAI.
A análise dos aspectos ambientais da região do Complexo Portuário do Forno mostra que
este encontra-se inserido em uma região ambientalmente sensível, devido à proximidade
com as Unidades de Conservação (UC) Resex Marinha do Arraial do Cabo, Parque Estadual
da Costa do Sol e Área de Proteção Ambiental (APA) do Arquipélago de Santana. O Porto
do Forno encontra-se dentro da área da Resex Marinha do Arraial do Cabo, enquanto o TAI
está na zona de amortecimento da APA do Arquipélago de Santana, e ambas as instalações
estão localizadas em áreas com prioridade e importância de conservação, de acordo com o
Ministério do Meio Ambiente (MMA). Dessa forma, tornam-se necessárias ações de melhoria
dos seus sistemas de gestão e de controle ambiental para equilibrar o crescimento e o
desenvolvimento do Complexo Portuário com a conservação da biodiversidade na região.
A Figura 13 e a Figura 14 exibem as áreas de restrições ambientais no entorno no Porto do
Forno e do TAI, respectivamente.

Figura 13 – UCs e sensibilidade ambiental no entorno do Porto do Forno
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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Figura 14 – UCs e sensibilidade ambiental no entorno do TAI
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019

Em relação à gestão socioambiental, a COMAP não possui uma equipe de meio ambiente
multidisciplinar, conforme as diretrizes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ),
e o SGA implementado, apesar deste ser uma das condicionantes ambientais da sua Licença de
Operação (LO). Já o TAI possui um núcleo ambiental e de segurança do trabalho e um Sistema de
Gestão Integrada (SGI) implementado no Terminal, seguindo as diretrizes da Petrobras.
No âmbito do licenciamento ambiental, o Porto Organizado do Forno possui a LO nº 892/2009
(IBAMA, 2010), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e renovada em 2016. Apesar da licença exigir a implementação de
programas ambientais e de atendimento a emergências, até abril de 2018, a COMAP não
executava os monitoramentos e programa exigidos e, por isso, o Porto do Forno foi autuado e
embargado pelo órgão licenciador até a regularização da situação. Após o embargo do Porto,
a COMAP mantinha contato com o órgão licenciador para a execução das condicionantes
ambientais e regularização do Porto. O TAI é licenciado pelo órgão estadual Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), através da LO nº FE009415/2005. Nesse contexto, o TUP informou que cumpre
todas as condicionantes exigidas perlo órgão e, durante a conclusão desse diagnóstico, a licença
encontrava-se em processo de renovação.
Em termos de gerenciamento de riscos, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o
Plano de Controle de Emergências (PCE) da Autoridade Portuária foram elaborados em 2010,
entretanto, o Plano de Emergência Individual (PEI), o Plano de Ação Mútua (PAM) e o Plano de
Área (PA), que são documentos voltados ao atendimento a situações de emergência, não estão
implementados, apesar de estarem previstos em legislação. O TAI possui o PGR, PCE e PEI
atualizados e implementados. Por fim, destaca-se a necessidade de regularização da COMAP
com o órgão licenciador e as legislações ambientais, a fim de melhorar o SGA, associado a metas
graduais de qualidade ambiental.
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PORTO CIDADE
A relação de muitas cidades portuárias brasileiras com sua orla está intimamente ligada ao
papel histórico de seus portos. Ao mesmo tempo, essa interface é bastante singular, seja
por questões relacionadas ao meio ambiente, pelo contexto social e econômico ou pelos
valores associados à comunidade local (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012). Os municípios que
englobam o Complexo Portuário do Forno são Arraial do Cabo, Cabo Frio e Macaé.
O Porto do Forno está localizado na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, e conectado
diretamente com a malha urbana adensada do município. O zoneamento definido
para a área compreendida pelo Porto é de ZPORT-1 e não possui definição de objetivos
ou diretrizes específicas. Nos arredores dessa área, destaca-se a presença de edifícios
históricos, como a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e a Casa de Piedra, ambas
datadas de 1506, e o Marco Américo Vespúcio, construído em 1503 (RIO DE JANEIRO,
[201-]a, [201-]b, [201-]c).
O município de Arraial do Cabo tem tradição
na atividade pesqueira, contando com diversas
associações e uma colônia de pescadores. Ademais,
ao longo do município, em especial no Centro da
cidade, encontram-se equipamentos de suporte da
atividade pesqueira, como a Marina dos Pescadores,

Verifica-se a associação
das atividades de pesca
artesanal com a demanda
turística no entorno do Porto
do Forno.

localizada ao lado do Porto do Forno.
A atividade turística também impulsiona a economia em Arraial do Cabo – e em toda a
Região dos Lagos –, principalmente no verão. Grande parte dos passeios náuticos são
realizados a partir da Marina dos Pescadores, no píer da Enseada dos Anjos, que além de
ser utilizada pelos pescadores, é local de embarque e desembarque de turistas (FABIANO,
2011). Do píer da enseada, podem-se atingir localidades como a Ilha do Cabo Frio, a Gruta
Azul, a Prainha e a Praia do Forno.
As principais rotas de passeios náuticos provenientes da Enseada dos Anjos e as
comunidades ribeirinhas existentes em Arraial do Cabo são indicadas na Figura 15.
Porto do Forno
Rio de Janeiro, Brasil
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Figura 15 – Principais rotas de passeios náuticos e comunidades ribeirinhas de Arraial do Cabo
Fonte: Arraial do Cabo (2006), ALERJ (2018), informações obtidas durante visita técnica (2018) e Google Earth (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

A região do entorno do Porto do Forno que abrange parte do território de Cabo Frio se
constitui em trechos da RJ-140 e da RJ-102, de modo que o município é ponto fundamental
e estratégico para a movimentação de caminhões de cargas destinados ao Porto. Os
veículos atravessam os bairros Foguete, São Cristóvão, Guarani e Praia do Siqueira.
Salienta-se que em nenhum dos bairros citados existem restrições de fluxo e horários
para o trânsito de caminhões de carga e a circulação de veículos nas duas rodovias possui
interação direta com o ambiente do entorno.
A análise do uso do solo da cidade de Macaé ocorre, primordialmente, pela presença do
TAI na região. O Terminal está inserido na porção leste do território municipal no Bairro
Imbetiba próximo à mancha urbana que apresenta ocupação mais densificada, fator que
condiciona suas possibilidades de expansão. A definição do zoneamento para essa região é
de Zona de Uso Institucional (ZUI), que se subdivide em quatro subzonas, sendo o Terminal
pertencente à ZUI 2, a qual “compreende a área de operação da Petrobras, unidade de
Imbetiba” (MACAÉ, 2010a, p. 29-30).
Situam-se, também, no entrono do TAI, comunidades de baixa renda, como a do Alto
dos Cajueiros, localizada ao sul do Terminal, em uma área nas margens da linha férrea
desativada, onde a ocupação se dá sobre a faixa de segurança da ferrovia. Apesar
da presença de ocupações urbanas próximas às linhas férreas, esse fator não causa
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interferência nas ocupações, uma vez que as movimentações ferroviárias cessaram no ano
de 2007 no TAI. Nesse contexto, não foram identificados conflitos entre as comunidades no
entorno do TAI e a atividade portuária. Segundo a prefeitura de Macaé, isso ocorre, pois as
atividades relacionadas ao transporte aquaviário estão historicamente presentes na cidade,
além de o TAI possuir importante função econômica para o município.
Na região sudoeste do TAI, encontra-se o Parque da Cidade, inaugurado em 2005, para o
qual há projetos de revitalização por parte da prefeitura municipal (BARBOSA, 2018). As
localidades mencionadas ao longo do texto são exibidas na Figura 16.
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Acesso rodoviário
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Figura 16 – Marcos no entorno do TAI
Fonte: Azevedo et al. (2018), Barbosa (2018), Macaé (2010b), Menezes (2016) e Google Earth (2018).
Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)

Em Macaé, dentro de um raio de 8 km de distância do TAI, encontram-se atividades
pesqueiras atreladas à pesca artesanal. O município possui cerca de 1,5 mil pescadores e
conta com o Mercado de Peixes, que pertence à Prefeitura de Macaé, onde fica concentrada
a maior parte da cadeia produtiva de pescado do município (AZEVEDO et al., 2018). Além
disso, os pescadores de Macaé contam com a Colônia dos Pescadores Z-3, que recebe apoio
da Petrobras e da prefeitura municipal (MENEZES, 2016).
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São aspectos importantes da relação porto-cidade no Complexo Portuário em estudo:

•

As regiões compreendidas pela orla dos municípios de Cabo Frio e de Arraial do
Cabo são locais de áreas naturais sensíveis, reconhecidas, inclusive, pela legislação
urbana em vigor. Dessa forma, a preservação do Patrimônio Natural da região está
entre os principais objetivos e diretrizes da política urbana dos municípios citados,
sendo pertinentes a sua manutenção frente à atividade portuária e a adequação do
planejamento dessa atividade em associação às diretrizes de preservação e conservação
propostas.

•

São importantes os apontamentos sobre novos estudos e alternativas para a separação e
organização do trânsito tanto no município de Arraial do Cabo quanto nos de Cabo Frio e
Macaé, onde são registrados os impactos gerados pela sobreposição do fluxo de veículos
de carga com os de passeio, principalmente no verão. Nesse contexto, torna-se relevante
a elaboração e a finalização dos planos de mobilidade dos primeiros dois municípios
citados.

•

A legislação urbana de Arraial do Cabo e de Macaé aponta a atividade portuária tanto
nos objetivos e diretrizes de ocupação como nos instrumentos relativos ao uso e à
ocupação do solo. Entretanto, ressalta-se a diversidade de leis complementares que
alteram os zoneamentos municipais, com destaque para as leis de uso e ocupação do
solo de ambos os municípios. Dessa forma, o zoneamento previsto torna-se, por vezes,
desvinculado das proposições dos Planos Diretores Municipais (PDM), bem como da
atual realidade dos municípios, que sofrem alterações significativas em suas dinâmicas
ao longo do tempo. Ademais, a separação dos instrumentos de gestão e de planejamento
do desenvolvimento urbano municipal dificulta a consulta aos parâmetros de ocupação
do solo e compromete a compatibilização dos direcionamentos almejados tanto pelo
município quanto pelas instalações do Complexo Portuário.

•

A atividade pesqueira relacionada às comunidades ribeirinhas existentes no
Complexo Portuário do Forno é relevante para a região. Os métodos encontrados
são desenvolvidos, havendo a institucionalização da atividade por meio de diversas
associações, assim como por meio de colônias de pescadores e da Subsecretaria
de Pesca, no caso de Macaé. Observa-se a recorrência da sobreposição do uso da
pesca com o uso turístico, uma vez que, em diversas ocasiões, ambos fazem uso das
mesmas estruturas próximas ao mar. Assim, aponta-se a interação entre as atividades
portuária e pesqueira como ponto significativo da identidade das áreas em análise e do
desenvolvimento econômico, podendo os dois contextos reforçarem a dinamização da
economia municipal.
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GESTÃO PORTUÁRIA
O convênio de delegação nº 001/99, celebrado entre o então Ministério dos Transportes,
com a interveniência da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), e o município de
Arraial do Cabo (RJ), com a interveniência da COMAP, delegou, por parte da União, a
administração e exploração do Porto do Forno para o município de Arraial do Cabo.
O convênio de delegação foi assinado no dia 1º de junho de 1999, data em que passou a
vigorar e possui prazo de vigência de 25 anos, prorrogáveis na forma da Lei nº 9.277/96.
A Figura 17 apresenta o convênio de delegação da COMAP.
A administração do Porto do Forno passou a ser exercida por intermédio da COMAP,
sociedade de economia mista de capital autorizado criada pela Lei Municipal nº 1.070, de 20
de fevereiro de 1998, especialmente para esse fim. O Estatuto Social da COMAP foi aprovado
e editado pela Lei Municipal nº 1.096, de 14 de outubro de 1998.

CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO
DO PORTO DO FORNO

União

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

Município de
Arraial do Cabo

O convênio de delegação nº 001/99,
celebrado entre o Ministério dos
Transportes, com a interveniência da
Companhia Docas do Rio de Janeiro
(CDRJ), e o município de Arraial do Cabo
(RJ), com a interveniência da Companhia
Municipal de Administração Portuária
(COMAP) delegou, por parte da União, a
administração e exploração do Porto do
Forno para o município de Arraial do Cabo.
Prazo de vigência: 25 anos.

COMAP
Figura 17 – Convênio de delegação da COMAP
Fonte: Dados obtidos por meio da aplicação de questionário on-line. Elaboração: Ministério da Infraestrutura (2019)
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No que tange à participação da COMAP nas operações portuárias, durante visita técnica foi
informado que a Companhia não participa das operações portuárias, ficando estas a cargo de
operadores portuários privados, pré-qualificados. Dessa forma, o modelo de gestão portuária
adotado pela COMAP é o landlord.
Outros pontos relevantes da gestão portuária do Porto do Forno são:

•
•

•

A atuação comercial do Porto é realizada pela Diretoria Comercial.
A COMAP possui um total de 80 funcionários, não sendo realizados programas de
capacitação e treinamento para os colaboradores do Porto periodicamente. Existe, ainda,
um grupo de técnicos de segurança do trabalho. Durante visita técnica, a Companhia
informou que a quantidade atual de funcionários é suficiente para atender às demandas
do Porto.
A área onde estão localizados os silos do Porto do Forno é utilizada pela empresa Barley
Malting; ressalta-se a existência de um contrato que prevê o pagamento de tarifas fixas
(pelo uso da área) e variáveis (relativas à operação portuária) por parte da empresa à
COMAP, entretanto, esse documento não foi disponibilizado para análise.

Devido à baixa aderência da COMAP ao questionário on-line, não foram obtidas informações
acerca do zoneamento da área portuária, dos instrumentos de planejamento e gestão, de
recursos humanos e os demonstrativos financeiros do Porto do Forno. Por conta disso, as
análises referentes à exploração do espaço portuário, ao quadro de pessoal, à administração
financeira e ao Plano de Investimentos da Autoridade Portuária não puderam ser realizadas.
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ANÁLISE
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano Mestre do Complexo
Portuário do Forno compreende o levantamento das forças e
fraquezas do Complexo tendo em vista seu ambiente interno, sob
a perspectiva dos aspectos que privilegiam ou prejudicam sua
competitividade em relação aos seus principais concorrentes.
Além disso, também são levantadas as oportunidades e ameaças
sob a perspectiva do ambiente externo, que compreende o
contexto conjuntural ao qual o Complexo Portuário pertence e
está sujeito.
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Forças
Porto do Forno localizado em área abrigada.

Profundidade adequada do TAI.

Condições favoráveis de processamento nas portarias de acesso
ao Complexo Portuário do Forno.

Condições favoráveis de infraestrutura das vias internas do TAI.

Atendimento do TAI às condicionantes ambientais da sua LO nº
FE009415/2005.

Legislação urbana de Macaé abrange e incentiva as atividades
portuárias no município.

Fraquezas
Deficiência de armazenagem do Porto do Forno.

Insuficiência operacional do Porto do Forno.

Atracação simultânea de navios cargueiros e embarcações
de apoio offshore no Cais Comercial do Porto do Forno.

Condições desfavoráveis de infraestrutura nas vias internas
do Porto do Forno.

Autoridade Portuária sem núcleo ambiental estruturado.

Não cumprimento das condicionantes da LO nº 829/2009,
referente ao Porto do Forno.

Planos de atendimento a emergências não elaborados e
implementados no Porto Organizado do Forno.

Não implementação do Sistema de Gestão Ambiental e de
Segurança e Saúde do Trabalho no Porto do Forno.

Ausência de ferramentas de gestão e planejamento no Porto
do Forno.

Ausência de uma sistemática de planejamento de
treinamentos e capacitações no Porto do Forno.

Ausência de avaliações financeiras e sistema de custeio
implantado no Porto do Forno.

Oportunidades
Retomada dos investimentos no segmento offshore.

Localização do Complexo na principal região produtora de
cervejas do País.

Condições favoráveis de infraestrutura e trafegabilidade na
BR-101 no cenário atual.

Duplicação da BR-101 entre Casimiro de Abreu e Macaé.

Condições favoráveis de infraestrutura nas vias do entorno
do TAI.

Implantação da rede de Transporte Logístico Urbano e
Regional (TransLog).

Investimentos vinculados à renovação do contrato de
concessão ferroviária.

Elaboração do Plano de Mobilidade dos municípios de
Arraial do Cabo e Cabo Frio.

Atualização do Plano Diretor de Cabo Frio.

Ameaças
Limitações referentes à demanda de sal.

Perspectiva de redução no consumo de combustíveis
fósseis.

Área de influência de baixa densidade industrial.

Redução de movimentação do TAI.

Limitação das possibilidades de expansão do TAI.

Condições instáveis de trafegabilidade nos trechos de pista
simples da BR-101 no cenário futuro.

Condições desfavoráveis de infraestrutura nas ruas e
avenidas do entorno do Porto do Forno e de trafegabilidade
nas vias próximas às instalações portuárias do Complexo.

Complexo Portuário inserido em uma área próxima a três UCs.

O ZEE-RJ não engloba definições para o uso portuário em
termos de integração com os recursos costeiros.
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PLANO DE AÇÕES
A partir dos resultados das análises apresentadas neste Sumário
Executivo, construiu-se o Plano de Ações apresentado na Tabela
6, que elenca todas as iniciativas necessárias para a adequação
do Complexo Portuário em estudo no sentido de atender, com
nível de serviço adequado, à demanda direcionada ao Complexo
tanto atualmente quanto futuramente.
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO FORNO
Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

1

Execução de obras e
projetos para a melhoria da
infraestrutura de cais e de
armazenagem do Porto do
Forno

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP

Imediato

2

Execução de obras e
projetos para a melhoria da
infraestrutura das vias internas
do Porto do Forno

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP

Imediato

Item

Descrição da ação

Melhorias operacionais

Investimento portuários

3

Estudo para avaliação da
viabilidade de construção de
ponte de ligação nos Dolfins
Duques d’Alba

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP

Imediato

4

Realização da dragagem de
manutenção do Terminal
Alfandegado de Imbetiba

TAI

Em processo de
contratação

TAI

2019

Acessos ao Complexo Portuário

5

Fomento à criação de um
bolsão de estacionamento para
veículos leves na entrada de
Arraial do Cabo

Porto do Forno

Em andamento

Prefeitura de Arraial do Cabo

2020

6

Realização das obras de
duplicação da BR-101 entre
Casimiro de Abreu e Macaé

Porto do Forno
e TAI

Em andamento

DNIT

2030

7

Fomento ao aumento da
capacidade e melhoria das
condições de infraestrutura
das vias no entorno do Porto
do Forno

Porto do Forno

Não iniciado

Prefeitura de Arraial do Cabo,
DNIT e COMAP

2020

8

Implantação da Rede de
Transporte Logístico Urbano e
Regional (TransLog)

TAI

Não iniciado

Prefeitura de Macaé

2030

Gestão portuária
9

Implantação de uma
sistemática de custeio da
Autoridade Portuária

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP

1 ano

10

Implementação de um
planejamento estratégico
e comercial da Autoridade
Portuária

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP

3 anos

11

Desenvolvimento e
implementação de uma
sistemática de treinamentos e
capacitações na COMAP

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP

2 anos

12

Realização de estudos para
otimização do uso de áreas no
Porto do Forno e regularização
dos contratos

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP

2 anos

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP

1 ano

Meio ambiente

13

Implantação do SGI de Meio
Ambiente e de Saúde e
Segurança do Trabalho no
Porto do Forno
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO FORNO
Item

Descrição da ação

Instalação
portuária

Status

Responsável

Prazo
recomendado

14

Manutenção de um núcleo
ambiental e de saúde e
segurança do trabalho
adequado

Complexo
Portuário do
Forno

Não iniciado

COMAP e TAI

1 ano

15

Cumprimento das
condicionantes definidas na LO
nº 829/2009 do Porto do Forno

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP

Ação contínua

16

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

Complexo
Portuário do
Forno

Iniciado

COMAP, TAI, Inea e Ibama

Ação contínua

17

Participação das instalações
portuárias na elaboração
e consolidação dos Planos
de Manejo das Unidades de
Conservação (UC)

Complexo
Portuário do
Forno

Iniciado

COMAP, TAI, Inea, ICMBio
e Prefeitura Municipal de
Macaé

Ação contínua

18

Continuidade das ações de
controle de fauna sinantrópica
nociva

Complexo
Portuário do
Forno

Iniciado

COMAP e TAI

Ação contínua

Ação contínua

Porto-cidade

19

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

Complexo
Portuário

Não iniciado

Prefeituras municipais de
Arraial do Cabo, Cabo Frio e
Macaé, Governo do Estado do
Rio de Janeiro, COMAP e TAI

20

Fomento e participação no
processo de atualização do
Plano Diretor de Cabo Frio

Porto do Forno

Não iniciado

Prefeitura Municipal de Cabo
Frio e COMAP

Imediato

21

Fomento e participação no
processo de elaboração dos
Planos de Mobilidade Urbana
dos municípios de Arraial do
Cabo e Cabo Frio

Porto do Forno

Não iniciado

COMAP, Prefeitura Municipal
de Arraial do Cabo e
Prefeitura Municipal de Cabo
Frio

Imediato

22

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

Complexo
Portuário

Não iniciado

COMAP e TAI

Ação contínua

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