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

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

• obtenção de um cadastro físico atualizado das instalações portuárias do Complexo;

• análise dos limitantes físicos, operacionais e de gestão do Complexo Portuário;

• análise da relação do Complexo Portuário com o meio urbano e com o meio ambiente;

• projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte de 30 anos;

• projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de 
expansão de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento; e

• proposição das melhores alternativas para superar os gargalos identificados, visando a 
eficiente atividade do porto.

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

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

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

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

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

• Plano de ações e investimentos: destaca as principais conclusões do Plano Mestre e 
estabelece o Plano de Ações a serem desenvolvidas no Complexo Portuário a fim de 
garantir a eficiência desejada em suas operações, bem como em sua gestão e em suas 
relações com o meio urbano e com o meio ambiente.
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O presente documento, denominado Sumário Executivo do Plano Mestre do Complexo 
Portuário de Santarém, 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 de Santarém.

• 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, Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats), que sumariza os aspectos mais relevantes do Com-
plexo Portuário quanto às suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

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

Assim, o foco deste documento é voltado para os resultados das análises realizadas 
no âmbito do Complexo Portuário de Santarém, sendo que as informações detalhadas 
bem como os procedimentos metodológicos referentes às especificidades do complexo 
portuário em questão podem ser consultadas na versão completa do Plano Mestre do 
Complexo Portuário de Santarém.
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PRINCIPAIS
RESULTADOS
Os principais resultados alcançados ao longo 
das análises realizadas no contexto do Plano 
Mestre estão organizados nesta seção, no sentido 
de proporcionar uma compreensão linear e 
estruturada sobre as principais questões que têm 
impactado no desenvolvimento do Complexo 
Portuário de Santarém, bem como sobre os 
gargalos que poderão vir a se manifestar,  tendo 
em vista a movimentação futura pressuposta.
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O Complexo Portuário de Santarém está localizado no Pará, 
próximo à confluência dos rios Tapajós e Amazonas, e, no escopo 
deste estudo, é composto pelas seguintes instalações portuárias: 

• Porto de Santarém

• Terminal de Uso Privado (TUP) Base Ipiranga de Santarém. 

O Porto de Santarém é um porto fluvial localizado à margem direita 
do Rio Tapajós, na localidade conhecida como Ponta da Caieira, área a 
montante da cidade de Santarém, no estado do Pará. A Base Ipiranga 
Santarém está localizada a jusante do Porto, no bairro Prainha.

O COMPLEXO PORTUÁRIO
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Figura 1 – Localização do Complexo Portuário de Santarém. Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)



Tabela 1 – Cargas relevantes do Complexo Portuário de Santarém (2015 e 2016)

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

MOVIMENTAÇÃO ATUAL
A movimentação do Complexo Portuário de Santarém 
manteve-se estável nos anos de 2015 e 2016, com 4,9 milhões 
de toneladas e 4,8 milhões de toneladas, respectivamente.

A Tabela 1 apresenta as cargas mais relevantes movimentadas 
atualmente no Complexo Portuário de Santarém.

Carga
Natureza 
de carga Sentido

Tipo de 
navegação 2015 2016 

Milho Granel sólido 
vegetal Embarque Longo curso 1.605.528     698.019 

Milho Granel sólido 
vegetal Desembarque Interior 1.196.721     590.037 

Soja Granel sólido 
vegetal Embarque Longo curso 927.251  1.749.694 

Soja Granel sólido 
vegetal Desembarque Interior 773.562  1.272.850 

Fertilizantes Granel sólido 
mineral Desembarque Longo curso 157.862     221.585 

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) 

Granel líquido – 
combustíveis e 
químicos

Desembarque Interior 213.021  178.780 

GLP
Granel líquido – 
combustíveis e 
químicos

Desembarque Interior 6.730          5.638 

Recipientes para 
gases comprimidos Carga geral Embarque Interior          5.370          2.189 

Recipientes para 
gases comprimidos Carga geral Desembarque Interior          3.226          2.314 

Outros - - - 28.315       72.305 

TOTAL    4.917.395  4.793.412 

Porto de Santarém
Pará, Brasil
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Tabela 1 – Cargas relevantes do Complexo Portuário de Santarém (2015 e 2016)

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

Gráfico 1 – Evolução da movimentação de cargas do Complexo Portuário de Santarém (2010-2016). 

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

Ressalta-se que para a seleção das cargas relevantes foram consideradas as instalações portuárias que 
compõem o escopo deste estudo: o Porto de Santarém e o TUP Ipiranga. Dentre as cargas listadas, em 2015 e 
2016, as que possuíam operação em mais de uma das instalações do Complexo foram os derivados de petróleo 
– exceto gás liquefeito de petróleo (GLP) –, cuja movimentação foi de 146,9 mil e 113,8 mil toneladas no Porto 
Público e 66,2 mil e 64,9 mil toneladas no TUP, respectivamente.
O Gráfico 1 apresenta a evolução da movimentação de cada natureza de carga no Complexo Portuário nos 
últimos seis anos.
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Para o Complexo Portuário, 
identifica-se um crescimento 
médio de 22,8% ao ano no 
total movimentado entre 2010 
e 2016, com predominância 
das movimentações de 
granéis sólidos.

A movimentação de grãos 
ocorre em dois sentidos: 
desembarques da navegação 
interior e exportações. Do 
total desembarcado, segundo 
informações obtidas durante 
a visita técnica, 80% da carga 
tem origem em Porto Velho 
(RO), onde são movimentados 

grãos de Mato Grosso e de 
Rondônia, e 20% da carga 
provém de Miritituba (PA), que 
movimenta grãos de Mato 
Grosso. O total desembarcado 
da navegação interior é 
exportado, assim como uma 
parcela de grãos do Pará que 
chegam ao Porto de Santarém 
via rodovia. Já as importações 
de fertilizantes no Porto de 
Santarém iniciaram em 2013 
e destinam-se ao estado 
de Mato Grosso.

As movimentações de derivados 
de petróleo (exceto GLP)  

correspondem a desembarques 
da navegação interior, com 
origem em Manaus. Já as 
operações de GLP consistem 
em desembarques de 
navegação interior, tendo como 
origem o Terminal do Solimões, 
localizado em Coari (AM). 
O GLP desembarcado é 
envasado para distribuição 
em botijões, sendo que parte 
desses botijões é distribuída 
via navegação interior. O 
Complexo Portuário recebe, 
ainda, botijões vazios que são 
utilizados para o envase do GLP.

Porto de Santarém
Pará, Brasil



MOVIMENTAÇÃO FUTURA
Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no 
Complexo Portuário no ano-base de 2015, foi realizada a projeção 
da movimentação até o ano de 2060. 

Até 2060, espera-se que a demanda cresça em média 1,0% ao ano, 
alcançando um total de 12,9 milhões de toneladas. A participação 
dos granéis sólidos minerais em relação à movimentação total 
do Complexo Portuário passará de 5% em 2016 para 26% em 
2060. Este aumento é devido às maiores taxas de crescimento 
do volume importado de fertilizantes esperadas para o período 
em questão quando comparadas ao crescimento estimado para 
os granéis sólidos vegetais. Como consequência, a participação 
dessa natureza de carga ao final do período no Complexo 
deve ser reduzida para 70%. A Figura 2 apresenta as principais 
características e os resultados de projeção de demanda do 
Complexo Portuário de Santarém.
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Fonte: Aliceweb

Área de atuação 2016

Participação relativa das naturezas de carga na demanda do Complexo
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Figura 2 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Os resultados da projeção tendencial e para os cenários 
otimista e pessimista, de modo agregado, para o Complexo 
Portuário de Santarém, estão ilustrados no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Santarém (em mil t) . Fonte: ANTAQ (2016a); AliceWeb (2016). 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Contexto 1:
Ferrovia Norte-Sul: Açailândia - Vila do Conde
Ferrovia Lucas do Rio Verde - Campinorte

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer em média 1,0% ao ano, 
entre 2016 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 1,3% ao ano. Já no cenário pessimista, 
tem-se crescimento médio anual de 0,5% no mesmo período.

Contexto 2:
Ferrovia Lucas do Rio Verde - Porto Velho
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GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS
Os granéis sólidos vegetais configuram a principal natureza de 
carga do Complexo Portuário de Santarém, tendo como produtos 
relevantes os grãos de soja e milho. O Gráfico 3 apresenta a 
projeção de demanda de exportações, detalhando o modal de 
transporte utilizado entre o local de origem e o Complexo.
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Gráfico 3 - Demanda observada (2016 e 2016) e projetada (2020-2060) de granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário Santarém (em mil t) 
Fonte: ANTAQ (2016); AliceWeb (2016a). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

As exportações de grãos do Complexo são formadas por fluxos originados nos seguintes modais:

• Modal rodoviário: grãos do Pará e grãos de Mato Grosso, a partir da BR-163 

• Modal hidroviário: Hidrovia do Tapajós, via transbordo em Miritituba

• Modal hidroviário: Hidrovia do Madeira, via transbordo em Porto Velho.
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Atualmente, a totalidade da 
movimentação de granéis 
sólidos vegetais ocorre no 
terminal arrendado da Cargill, 
que finalizou o processo de 
expansão de sua capacidade 
de embarque, que passou 
de 2 milhões para 5 milhões 
de toneladas anuais. Porém, 
consideram-se, ainda, os 
leilões previstos no Bloco 1 
de arrendamentos de áreas 
e infraestrutura públicas 
para a movimentação e 
armazenagem de granéis 
sólidos vegetais (ANTAQ, 
2016b). Com isso, haverá 
maior capacidade portuária 
para escoamento de grãos nos 
portos do Norte do País. 

Considera-se que uma 
combinação entre o 
crescimento da produção 

agrícola, especialmente nas 
regiões Norte e Nordeste do 
País, e melhorias nos acessos 
terrestres e multimodais deve 
aumentar o escoamento pelo 
Arco Norte. Nesse sentido, 
o Porto de Santarém 
destaca-se pela sua 
localização estratégica, à 
margem direita do Rio Tapajós, 
constituindo-se em uma 
localidade propícia para novos 
empreendimentos voltados 
para o escoamento de grãos 
produzidos principalmente no 
Centro-Oeste brasileiro.

As exportações totais de grãos 
no Complexo Portuário de 
Santarém devem apresentar 
crescimento, partindo de 
2,4 milhões de toneladas de 
grãos em 2016, alcançando 
uma demanda de 5,7 milhões 
de toneladas em 2060. 
Ressalta-se que, até 2034, 
espera-se maior crescimento 
decorrente da consolidação 
de investimentos previstos, 
principalmente em relação às 
melhorias na Rodovia BR-163. 
No entanto, Santarém deve 
observar perda de carga a 
partir de 2035, em função 
da concorrência com outros 
complexos como Belém-Vila 
do Conde e Itaqui que devem 
ganhar competitividade em 
virtude da disponibilização 
da ferrovia Ferrogrão e da 
Ferrovia Norte-Sul (FNS).

Porto de Santarém
Pará, Brasil

O crescimento da produção 
agrícola, especialmente nas 
regiões Norte e Nordeste do 

País, e melhorias nos acessos 
terrestres e multimodais deve 

aumentar o escoamento 
pelo Arco Norte. 
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GRANÉIS LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS

Os granéis líquidos combustíveis são 
movimentados tanto no Porto Público quanto 
no TUP Ipiranga. Ao passo que no primeiro 
há volumes transacionados de derivados de 
petróleo, inclusive GLP, no TUP ocorrem apenas 
as movimentações de derivados de petróleo.

A demanda de combustíveis tem como um dos 
principais determinantes a variação de renda 
do mercado consumidor. Dessa forma, no 
curto prazo (próximos dois anos), deve ocorrer 

uma diminuição na demanda, devido à queda 
esperada na economia. Entretanto, no longo 
prazo, espera-se que a economia recupere 
sua trajetória de crescimento, resultando em 
aumento da demanda por derivados de petróleo. 
O Gráfico 4 mostra a demanda observada e a 
projetada para os granéis líquidos no Complexo 
Portuário de Santarém. Ressalta-se que parte do 
GLP desembarcado segue para envase realizado 
pela Fogás, que faz a distribuição de botijões de 
gás via rodoviária e hidroviária.
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Até 2060, espera-se um crescimento médio anual de  
1,6% da demanda projetada de derivados de petróleo 

(exceto GLP) e 1,7% da movimentação de GLP.

Gráfico 4 - Demanda observada (2015 e 2016) e projetada (2020-2060) de granéis líquidos no Complexo Portuário de Santarém (em mil t)
Fonte: ANTAQ (2016a); AliceWeb (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS

Gráfico 5 - Demanda observada (2015 e 2016) e projetada (2020-2060) de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário de Santarém (em mil t) 
Fonte: ANTAQ (2016a); AliceWeb (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Dentre as cargas classificadas como granéis sólidos minerais, 
apenas os fertilizantes foram movimentados no Complexo 
Portuário de Santarém, mais especificamente no Porto Público. 
Um ponto a ser destacado é o arrendamento STM01 que deve 
ser licitado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(ANTAQ) para operação de granéis sólidos minerais, em especial 
fertilizantes. Seguindo o comportamento da produção de grãos, 
que deve concentrar seu crescimento nas regiões Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste, também a distribuição de fertilizantes deve se 
destinar a essas novas áreas de produção agrícola.

Apesar de o Complexo ter registrado movimentação de 25,9 mil 
toneladas de derivados de petróleo no desembarque de cabotagem 
em 2016, é esperado que essa operação não tenha continuidade ao 
longo do horizonte de projeção.
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CARGA GERAL
A Fogás desembarca botijões vazios que são utilizados para o 
envase do GLP, o qual chega ao Porto via navegação interior na 
forma líquida. Parte dos botijões é distribuída via navegação 
interior. De acordo com a empresa, a demanda é atendida tanto 
via hidroviária, quanto rodoviária. Até 2060, espera-se um 
crescimento semelhante entre os embarques e os desembarques 
de cabotagem, em média 1,9% ao ano.
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Gráfico 6 - Demanda observada (2015 e 2016) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 e 2060) de botijões de gás 
no Complexo Portuário de Santarém, por sentido − mil t. Fonte: ANTAQ (2016f); AliceWeb (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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PASSAGEIROS
O turismo na cidade de Santarém, relevante para as atividades portuárias, inclui visitantes estrangeiros 
que participam de cruzeiros de longo curso e aqueles que utilizam a navegação regional. 

O transporte regional de passageiros pode ocorrer tanto pelo aluguel de pequenos barcos quanto 
pelos serviços de linhas. As principais motivações para o deslocamento fluvial na região amazônica são 
relativas a trabalho/negócios, lazer e saúde. O modelo de projeção considera a evolução histórica bem 
como a evolução esperada da renda do Pará como variáveis determinantes.

Gráfico 7 - Demanda observada (2015 e 2016) e projetada (2020-2060) de passageiros de navegação interior – número de passageiros e 
de atracações. Fonte: CDP (2016); AliceWeb (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 8 - Demanda observada (2015) e projetada (2020, 2025, 2030, 2035 e 2045) de passageiros de navegação interior – número de 
passageiros e de atracações. Fonte: CDP (2016); AliceWeb (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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O movimento de navios de cruzeiro em Santarém está fortemente associado ao de Manaus, cujas 
modalidades principais de turismo são as mesmas. Há navios que passam ao largo de Santarém e 
outros que vão somente até essa cidade em sua incursão amazônica. O modelo de projeção considera 
as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e sua relação com os dados de 
anos anteriores da série.
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DEMANDA X CAPACIDADE
O Plano Mestre avalia a capacidade do Complexo Portuário 
de Santarém em atender à demanda prevista em termos de 
instalações portuárias, de acesso aquaviário e 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. 

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
A análise da capacidade levou em consideração o Porto de 
Santarém no cenário atual e o TUP Base Ipiranga Santarém. 
A Figura 3 exibe a estrutura do Porto de Santarém.
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Figura 3 – Infraestrutura do Porto de Santarém. Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Figura 4 – Infraestrutura do TUP Base Ipiranga Santarém. Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

 
A estrutura do TUP Base Ipiranga Santarém pode ser visualizada na Figura 4.
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As capacidades, calculadas em intervalos de cinco anos, para cada uma das cargas relevantes, foram 
comparadas à demanda a fim de verificar se e quando, ao longo do horizonte avaliado, poderão 
manifestar-se déficits de capacidade. 

Parâmetros do cálculo:

• Para a divisão da capacidade do Berço 
401 em período de safra e entressafra da 
movimentação de soja, foi considerado 
que a safra da soja ocorre quando a 
movimentação mensal é superior à de 
milho, na média dos valores dos anos de 
2010 a 2015 (entre fevereiro e julho).

• Foi adotado para o Berço 402 a divisão do 
ano em dois períodos: janeiro a julho e 
agosto a dezembro. A diferença entre os 
lotes médios nos dois períodos pode ser 
atribuída a restrições do acesso aquaviário, 
o que faz com que as barcaças provenientes 
de Porto Velho e Miritituba sejam menos 
carregadas em período de baixa do rio.

• No modelo utilizado para o cálculo da 
capacidade de cais, apenas o trecho  

“101 CDP (passageiros)” foi considerado 
como prioridade de atracação, a qual é 
referente a navios de cruzeiro.

• Há atendimento preferencial para granéis 
sólidos nos berços 401 e 402, e para 
granéis líquidos nos berços T01, T02 e 
T03. Porém, segundo a base de dados da 
ANTAQ (2016a), apenas essas naturezas 
de carga atracaram aos respectivos berços 
preferenciais, não necessitando exercer 
sua prioridade sobre outras.

• Como melhorias de infraestrutura 
no Porto Público de Santarém, são 
considerados os arrendamentos STM01, 
STM02, STM04 e STM05 já autorizados 
pela SNP/MTPA.
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GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS

As movimentações de granéis sólidos vegetais realizadas no 
Complexo Portuário de Santarém referem-se a soja e milho. No 
Porto Público de Santarém, os grãos vegetais são movimentados 
nos berços 401 e 402 do Terminal da Cargill, sendo dedicados ao 
embarque e desembarque, respectivamente. A Figura 5 indica os 
valores de capacidade de movimentação para os anos de 2015 e 
2045, por trecho de cais.
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Figura 5 – Capacidade de movimentação de grãos vegetais por trecho de cais do Porto de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Considerando a infraestrutura 
de cais disponível no cenário 
atual, identifica-se que a 
movimentação observada 
desde o ano-base é superior 
à capacidade. Salienta-se 
que o cálculo de capacidade 
estima o tempo médio de 
espera de 48 horas, definido 

como Nível de Serviço. 
O Gráfico 9 apresenta 
os resultados do cálculo 
da capacidade para a 
movimentação da carga 
no sentido de embarque, 
realizada no Berço 401. A 
partir de 2020, foi considerado 
o aumento de produtividade 

ocasionado pelo 
descarregador (da Siwertell). 
O Gráfico 10 apresenta a 
análise entre a demanda e a 
capacidade de movimentação 
de grãos vegetais no sentido 
de desembarque, realizado no 
Berço 402 da Cargill.
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Gráfico 9 - Embarque de grãos vegetais: demanda vs. capacidade do Porto de Santarém.  Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 10 - Desembarque de grãos vegetais: demanda vs. capacidade do Porto de Santarém.  Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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CENÁRIO ALTERNATIVO AVALIADO

O Gráfico 11 e o Gráfico 12 mostram a capacidade de 
movimentação do Porto, abrangendo a infraestrutura atual e as 
expansões do arrendamento STM01, que já foi autorizado pela 
SNP/MTPA. O aumento da capacidade deve-se à construção de 
um novo píer, que contempla um berço para embarque de navios 
e outro para o desembarque de barcaças, considerados como 
operacionais a partir de 2020.

EMBARQUE

DESEMBARQUE

Gráfico 11 - Embarque de grãos vegetais: demanda vs. capacidade no cenário com arrendamento STM01 do Porto de Santarém  
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 12 - Desembarque de grãos vegetais: demanda vs. capacidade no cenário com o arrendamento STM01 do Porto de Santarém. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Com o incremento na capacidade de cais, não há déficit 
de capacidade para movimentação de grãos.
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A armazenagem de grãos vegetais é realizada no armazém e nos 
silos da Cargill. Segundo informações fornecidas pela Arrendatária, 
a capacidade estática total disponível para a armazenagem é de 
114.000 t, totalizando a capacidade dinâmica de 3.500.000 t/ano, com 
um tempo médio de estadia da carga de 12 dias. Ressalta-se que a 
capacidade dinâmica de armazenagem do terminal pode chegar até 
5,2 milhões de t/ano, se adotadas medidas que proporcionem uma 
diminuição do tempo médio de estadia para oito dias.

De acordo com a Arrendatária, atualmente 60% do volume total 
das cargas que chegam ao terminal é embarcado diretamente para 
os navios, a partir das barcaças. Essa operação de transbordo não 
utiliza as instalações de armazenagem, ou seja, a demanda de grãos 
vegetais no cais é diferente da demanda destinada à armazenagem.

Considerando a situação atual, em que somente a Cargill encontra-se 
em operação, a capacidade calculada para armazenagem de grãos no 
Porto pode ser observada no Gráfico 13. Nesse cenário, há déficit de 
capacidade de armazenagem.
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Gráfico 13 - Grãos vegetais: capacidade de armazenagem da Cargill no Porto de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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O Gráfico 14 incorpora a influência do arrendamento STM01, cuja 
capacidade disponível para a armazenagem de grãos deverá 
corresponder à capacidade do cais (5,1 milhões de toneladas), não 
sendo, portanto, antecipado déficit de capacidade.
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Gráfico 14 - Grãos vegetais: capacidade de armazenagem da Cargill e do arrendamento STM01 no Porto de Santarém
Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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O incremento na capacidade atual com o arrendamento 
STM01 possibilita o atendimento da demanda projetada 

de grãos em todo o horizonte avaliado.
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GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS

Os fertilizantes no Porto Público são movimentados no 
Berço 101. A Figura 6 indica os valores de capacidade de 
movimentação para os anos de 2015 e de 2045.

CAPACIDADE DE CAIS

Figura 6 – Capacidade de movimentação de fertilizantes por trecho de cais do Porto de Santarém (em t). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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O Gráfico 15 mostra a comparação da demanda 
com a capacidade de cais do Porto Público. 
Considerando a infraestrutura operacional 
atual, identifica-se um déficit de capacidade de 
movimentação de fertilizantes a partir de 2019.
 É possível observar também que há uma 

pequena redução de capacidade entre os anos 
de 2015 e 2045. Isto se deve ao aumento na 
projeção do número de atracações de navios de 
cruzeiro, que possuem prioridade de atracação 
ao mesmo berço.

Gráfico 15 - Desembarque de fertilizantes: demanda vs. capacidade do Porto de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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CENÁRIO ALTERNATIVO AVALIADO

No Gráfico 16 é possível identificar a influência do arrendamento 
STM02 na capacidade de cais para operação de fertilizantes no 
Porto. A iniciativa do arrendamento STM02 considera um armazém 
de capacidade estática de 75.000 t para fertilizantes assim como 
a instalação de dois descarregadores de navios no Píer 100, com 
eficiência mínima de descarregamento de 230 t/h. 
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Gráfico 16 - Desembarque de fertilizantes: demanda vs. capacidade no cenário com o arrendamento STM02 do Porto de Santarém. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

Para a análise da capacidade de armazenagem dos fertilizantes no Porto de Santarém, são levadas em 
conta as seguintes instalações de armazenagem:

• Dois armazéns de lona operados pela Master e dois galpões da Companhia Docas do Pará 
(CDP), localizados dentro da poligonal do Porto Organizado, totalizando uma capacidade es-
tática total de 22.000 toneladas. 

• Um armazém da Master, localizado na retroárea, que possui capacidade para 100.000 toneladas. 

O tempo de estadia da carga na armazenagem é de aproximadamente 60 dias (seis giros/ano), 
resultando na capacidade dinâmica para fertilizantes de 732 mil t/ano. Conforme ilustrado no Gráfico 
18, a capacidade de armazenagem apresenta déficit a partir do ano de 2018. 

Apesar do incremento de capacidade ocasionado 
pelo arrendamento STM02, a demanda projetada de 
fertilizantes não será mais atendida a partir de 2024.
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Gráfico 17 - Fertilizantes: capacidade de armazenagem do Porto de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 18 - Fertilizantes: capacidade de armazenagem no cenário com o arrendamento STM02 do Porto de Santarém 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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CENÁRIO ALTERNATIVO AVALIADO

O arrendamento STM02 disporá de novo armazém para fertilizantes, 
com incremento na capacidade de 75 mil t, proporciona a 
capacidade dinâmica de 1,2 milhão de t, considerando 16 giros/ano.
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O incremento na capacidade atual com o arrendamento 
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GRANÉIS LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS

CAPACIDADE DE CAIS 

Os derivados de petróleo, exceto GLP, são movimentados nos 
terminais Raízen e Equador, localizados no Porto Público, e na 
Base Ipiranga Santarém, fora da área do Porto de Santarém. 
A Figura 7  indica os valores de capacidade de movimentação 
para os anos de 2015 e 2045, por trecho de cais.

DERIVADOS DE PETRÓLEO (EXCETO GLP)
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Figura 7 –Capacidade de movimentação de derivados de petróleo por trecho de cais do Porto de Santarém (em t) 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Figura 8 - Capacidade de movimentação de derivados de petróleo por trecho de cais da Base Ipiranga Santarém (em t)
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

A Figura 8 indica os valores de capacidade de movimentação na 
Base Ipiranga Santarém, para os anos de 2015 e 2045. 
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No Porto de Santarém, conforme apresentado no Gráfico 19, a 
soma das capacidades de cais para o desembarque de derivados de 
petróleo da Equador e da Raízen é suficiente para atender aos três 
cenários de demanda projetados até 2045.

Equador Capacidade totalRaízen
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Gráfico 19 - Derivados de petróleo exceto GLP (desembarque): demanda vs. capacidade do Porto de Santarém 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 20 - Derivados de petróleo exceto GLP (desembarque): demanda vs. capacidade da Base Ipiranga Santarém
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Como pode ser observado no Gráfico 20, a capacidade do desembarque de derivados de petróleo na Base 
Ipiranga Santarém atende à demanda tendencial projetada em praticamente todo o período de análise.
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O Complexo Portuário de Santarém não deve apresentar 
déficit de capacidade de atendimento no cais.
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Gráfico 21 -  Derivados de petróleo (exceto GLP): capacidade de armazenagem do Complexo Portuário de Santarém
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

Atualmente, no Porto de Santarém, a armazenagem dos granéis 
líquidos combustíveis é realizada nos tanques dos terminais da 
Equador e da Raízen:

• Terminal da Equador: capacidade estática de 660 t e tempo médio 
de estadia da carga de sete dias.

• Terminal da Raízen: capacidade estática de aproximadamente 
4.723 t e tempo médio de estadia das cargas de cinco dias,  
com exceção do etanol, definido em sete dias.

 
Na Base Ipiranga Santarém, a capacidade de armazenagem é composta por três tanques com 
capacidade estática de aproximadamente 1.564 toneladas. Considera-se que o tempo médio de estadia 
da carga varia entre oito e 15 dias. Para tais valores, a capacidade dinâmica de armazenagem é de 71.360 
t/ano e de 38.059 t/ano, respectivamente.

A capacidade do Complexo Portuário para atender à demanda de derivados de petróleo, exceto GLP, pode 
ser observada no Gráfico 21.
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CENÁRIO ALTERNATIVO AVALIADO

Aditivamente, deve-se considerar o arrendamento STM04, 
aprovado, que diz respeito ao terminal de transbordo de 
gasolina, diesel e etanol, dedicado à importação, armazenagem 
e distribuição desses tipos de carga. Segundo os estudos de 
engenharia do arrendamento STM04, considerando a nova 
instalação de armazenagem, o incremento na capacidade dinâmica 
será de 30.000 t/ano, alcançando cerca de 65.000 t/ano.  
No Gráfico 22, é apresentada a influência desses arrendamentos em 
relação ao Complexo Portuário como um todo.

Considerando toda a infraestrutura disponível para a armazenagem no Complexo Portuário de 
Santarém, ou seja, no Porto Público e na Base Ipiranga Santarém, a capacidade de atendimento 

à demanda de derivados de petróleo é satisfatória, inclusive para o cenário otimista, 
independentemente do tempo médio de estadia da carga adotado na Base Ipiranga Santarém.

STM + STM04 + Base Ipiranga STM (dwell time = 15 dias)
STM + STM04 + Base Ipiranga STM (dwell time = 8 dias)
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Gráfico 22 -  Derivados de petróleo (exceto GLP): capacidade de armazenagem no cenário com arrendamento STM04 do Complexo 
Portuário de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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CAPACIDADE DE CAIS 

O GLP é movimentado no Terminal da Fogás, no Porto Público 
de Santarém. A Figura 9 indica os valores de capacidade de 
movimentação para os anos de 2015 e de 2045. 

GLP

CAPACIDADES DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIS
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Figura 9 - Capacidade de movimentação de GLP por trecho de cais no Porto de Santarém (em t). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Porto de Santarém
Pará, Brasil
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CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

A armazenagem de GLP é realizada em seis tanques esféricos 
de 60 t cada, totalizando 360 t de capacidade estática.  
Por motivos de segurança, apenas 85% desse volume é 
utilizado para a armazenagem da carga, ou seja, 306 toneladas. 
Considerando cinco dias e meio de tempo médio de estadia, 
chega-se ao valor de capacidade dinâmica de 20.252 t/ano, 
conforme apresentado no Gráfico 24.
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Gráfico 24 -  Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): capacidade de armazenagem do Porto de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Quanto à movimentação de GLP, não estão previstos déficits de 
capacidade de atendimento no cais nem de armazenagem no 

Complexo Portuário de Santarém.

O Gráfico 23 compara a capacidade estimada para a movimentação da carga com três cenários de demanda. 
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Gráfico 23 -  Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): demanda vs. capacidade do Porto de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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CARGA GERAL
CAPACIDADE DE CAIS 

A movimentação de recipientes para gases comprimidos ocorre no Píer Ro-Ro do Terminal da Fogás. 
A Figura 10 mostra a localização do trecho de cais e os valores de capacidade em 2015 e em 2045.

CAPACIDADES DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIS
C a r g a  G e r a l

Porto de
Santarém

N

S

O L

150 m

Recipientes para gases comprimidos

T01 Ro-Ro

2015 2045

 95.747  95.747

TO
NE

LA
DA

S/
AN

O

T03

T02
T01 Ro-Ro

T01 Píer
Berço 101

Berço 401

Berço 402

Figura 10 - Capacidade de movimentação de recipientes para gases comprimidos do Terminal da Fogás. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Gráfico 25 -  Recipientes para gases comprimidos: demanda vs. capacidade do Porto de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Gráfico 26 -  Recipientes da empresa Fogás para gases comprimidos: capacidade de armazenagem do Porto de Santarém
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

O Gráfico 25 apresenta a capacidade de movimentação de recipientes para gases comprimidos 
comparada com a demanda projetada, tendo em vista a infraestrutura atual. 
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A armazenagem dos recipientes para gases comprimidos é realizada 
em pátio localizado no Terminal da Fogás. A área possui capacidade 
estática de 15.000 recipientes, onde são armazenados botijões 
cheios e vazios. Com tempo médio de estadia de aproximadamente 
nove dias, a capacidade dinâmica de armazenagem é de 600.000 
recipientes/ano, conforme demonstra o Gráfico 26. 
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Sabe-se que, além dos recipientes da Fogás, botijões de outras empresas chegam vazios ao terminal e 
são encaminhados para as proprietárias, demandando espaço no pátio de armazenagem. Conclui-se 

que haverá déficit de capacidade a partir de 2030 em relação à demanda tendencial.

A capacidade de cais é suficiente para atender 
à demanda projetada de carga geral.
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PASSAGEIROS

No Porto de Santarém, o transporte de passageiros é realizado 
no Berço 101. Sua capacidade de atracações por ano, nos anos 
de 2015 e 2045, é apresentada na Figura 11.

NAVIOS DE CRUZEIRO

CAPACIDADES DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIS
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Figura 11 -Capacidade de movimentação de passageiros do Porto de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

O transporte de passageiros é realizado com 
prioridade no Berço 101, no qual também são 
operados os fertilizantes. Devido ao caráter 
prioritário dessa atracação, a capacidade do 
referido berço é inicialmente alocada para os 

navios de passageiros. O excedente de capacidade 
é utilizado na movimentação de fertilizantes. 
O Gráfico 27 apresenta a relação entre a 
capacidade e a demanda projetada para essa 
operação até 2045. 
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Gráfico 27 - Navios de cruzeiro – demanda vs. capacidade do Porto de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

A capacidade do Berço 101 é suficiente para 
atender à demanda projetada para todo o 
horizonte do estudo. Ressalta-se que, à medida 
em que a demanda de navios de passageiros 
aumenta, uma maior parte das horas disponíveis 

no berço é destinada à essa carga. No limite 
de sua capacidade, o berço seria capaz de 
receber 220 atracações de passageiros ao ano, 
contudo, a capacidade para a movimentação de 
fertilizantes seria igual a zero.

Obs: embora haja horas disponíveis para movimentação da carga prioritária apontada na série "Capacidade total do trecho de cais 
prioritário", são destinadas para essa carga apenas as horas correspondentes à movimentação do cenário tendencial, de forma que as 
horas restantes são destinadas às operações de cargas não prioritárias.

Porto de Santarém
Pará, Brasil
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O canal de aproximação do Porto de Santarém está localizado 
no Rio Tapajós, estendendo-se por cerca de 1,5 milha náutica 
até a confluência deste com o Rio Amazonas. O canal pode 
ser visualizado na Carta Náutica nº 4103-B da Diretoria de 
Hidrografia e Navegação (DHN) (BRASIL, 2016b). Por não haver 
restrições à navegação nesse trecho, o canal não é demarcado, 
portanto os navegantes devem tomar rumos práticos. Conforme 
pode ser observado na carta náutica, o trecho apresenta largura 
superior a 700 metros e profundidades superiores a 12 metros, 
de acordo com o que indica a Figura 12.

ACESSO AQUAVIÁRIO

 CE

TUP Base 
Ipiranga Santarém

Porto de Santarém

Rio Amazonas

Rio Tapajós

Figura 12 - Canal de aproximação do Porto Público de Santarém. Fonte: Google Earth (2016) e Brasil (2016b). 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Devido às constantes alterações das 
profundidades nas proximidades do 
Complexo Portuário de Santarém, com o 
surgimento e o desaparecimento de bancos 
e ilhas, os navegantes devem consultar a 
administração portuária uma milha náutica 
antes de atingirem a confluência entre os rios 
Amazonas e Tapajós (BRASIL, 2015). 

Segundo o Roteiro da Marinha para a Costa 
Norte, ao aproximarem-se da confluência, 
os navegantes devem atentar-se ao banco 
existente junto à Ponta Negra e a leste desta, 
o qual muda de posição (BRASIL, 2016a).

As profundidades no canal de aproximação 
e nos entornos do Complexo Portuário 
oscilam com os níveis do Rio Tapajós e do Rio 
Amazonas, podendo chegar a 6 metros de 

variação entre os períodos de seca e cheia, 
conforme já informado na seção Hidrovia 
do Tapajós. Segundo informações obtidas 
com a praticagem, o nível do rio começa 
a baixar normalmente no mês de julho, 
permanecendo no regime de vazante até 
novembro, período de maior restrição. 
Em dezembro, o nível do rio volta a subir, 
atingindo seu máximo em meados de junho. 
Ainda de acordo com o Roteiro, a velocidade 
média do rio nas proximidades do Porto de 
Santarém é de 2 nós (BRASIL, 2016a).

Quanto à velocidade de navegação, esta é 
de, no máximo, 10 nós; no entanto, quando 
em movimento de aproximação ao Porto de 
Santarém, cerca de 200 metros antes do ponto 
de atracação, as embarcações devem reduzir 
a sua velocidade para 5 nós (BRASIL, 2015).

Porto de Santarém
Pará, Brasil
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DEMANDA FUTURA SOBRE O ACESSO AQUAVIÁRIO

A Tabela 2 apresenta a demanda do acesso aquaviário por navios 
de longo curso, em função do número de acessos previstos para 
cada horizonte de projeção. A Tabela 3 apresenta a demanda do 
acesso aquaviário por navegação interior.

Terminal Carga 2015 2020 2030 2045

Cais Público Fertilizantes 10 59 93 119

Cargill

Soja 17 58 76 53

Milho 42 39 65 62

Total 69 156 234 234

Tabela 2 - Demanda sobre o acesso aquaviário por navegação de longo curso: atual e prevista para os anos de 2020, 
2030 e 2045. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Tabela 3 - Demanda sobre o acesso aquaviário por navegação interior: atual e prevista para os anos de 2020, 2030 
e 2045. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Terminal Carga 2015 2020 2030 2045

Cais Público Outros 446 784 1.103 993

Cargill

Soja 328 921 1.067 661

Milho 578 569 768 593

Equador Derivados de petróleo 11 12 15 19

Fogás

Recipientes para gases 
comprimidos 31 32 39 51

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 13 13 16 21

Raízen

Derivados de petróleo 108 119 144 184

Outros 13 23 32 29

Base Ipiranga 
Santarém Derivados de petróleo 58 69 82 102

Total 1.564 2.508 3.222 2.608
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A navegação pelo canal de 
aproximação ao Porto de 
Santarém é atualmente 
realizada por meio de rumos 
práticos, não se constituindo 
um canal de acesso 
propriamente dito, que possa 
se caracterizar como gargalo às 
operações de entrada e saída 
de embarcações ao Porto. Além 
disso, não há restrições de 
navegação noturna no trecho, 
tampouco de cruzamentos.

Tendo em vista que as 
hidrovias em questão possuem 
características de rio-mar e que 
não existem, atualmente, regras 
de tráfego que imponham 
restrições à capacidade do 
canal de aproximação ao 
Porto de Santarém, não há 
uma capacidade definida 
para o acesso aquaviário a 
este Complexo em termos de 
número de embarcações de 
navegação interior.

Em se tratando da capacidade 
de acesso de navios, essa 
está condicionada ao Canal 
Grande do Curuá para o qual o 
calado máximo homologado 
é de 11,5 m. Este canal, na 
Barra Norte do Rio Amazonas, 
é demandado por todas as 
embarcações de grande porte 
que acessam instalações 
portuárias localizadas no Rio 
Amazonas e em seus afluentes.

Porto de Santarém
Pará, Brasil
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ACESSOS TERRESTRES
A análise dos acessos terrestres, 
realizada nos Planos Mestres, 
compreende os modais rodoviário, 
ferroviário e dutoviário, sempre que 
disponíveis, que são utilizados para o 
escoamento das cargas com origem 
ou destino aos complexos portuários 
analisados. Para cada modal, são 
realizadas análises diagnósticas e 
prognósticas em três níveis distintos, 
a saber: acessos à hinterlândia, 
acessos ao entorno portuário e 
portarias e vias internas.  

No caso do Complexo Portuário de 
Santarém, os modais rodoviário e 
hidroviário são responsáveis pelo 
recebimento das cargas com origem 
ou destino no Complexo. Nesse sentido, 
a Tabela 4 e a Tabela 5 apresentam a 
divisão modal atual e futura quanto 
à movimentação de cargas no 
Complexo Portuário.
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Carga Sentido
Demanda 

total (t)
Demanda 

rodovia (t)
Demanda 

hidrovia (t)
Participação
rodovia (%)

Participação 
hidrovia (%)

Porto Público de Santarém 3.035.880 903.421 2.132.459 29,9 70,1

Milho Recepção 1.605.528 408.807 1.196.721 25,5 74,5

Grão de soja Recepção 927.251 153.689 773.562 16,6 83,4

Fertilizantes Expedição 157.862 157.862 0 100 0

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Recepção 146.850 0 146.850 0 100

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Expedição 146.850 146.850 0 100 0

GLP Recepção 6.730 0 6.730 0 100

Recipientes para gases 
comprimidos Recepção 5.754 2.528 3.226 43,9 56,1

Recipientes para gases 
comprimidos Expedição 10.740 5.370 5.370 50 50

Outros Recepção 28.315 28.315 0 100 0

TUP Ipiranga 165.426 99.256 66.170 60 40

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Recepção 82.713 16.543 66.170 20 80

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Expedição 82.713 82.713 0 100 0

Tabela 4 - Divisão modal atual (2015). Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line 
(2015) e ANTAQ (2015). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

*Os recipientes para gases comprimidos, movimentados no sentido recepção, são considerados como sendo vazios. Já aqueles 
movimentados no sentido expedição são considerados cheios. Por conta disso, explica-se o fato de a tonelagem de recepção ser diferente 
da tonelagem de expedição. Por se tratar de um produto que sofre transformação dentro do Porto, optou-se por considerar que o número 
de recipientes que chegam é igual ao número que sai. A mesma consideração é feita para os cenários futuros.
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Em suma, observa-se que a participação do 
modal de transporte varia de acordo com 
o tipo de carga movimentada. No cenário 
atual, o modal predominante é o hidroviário, 
enquanto que a expectativa de divisão modal 
futura é de que o Complexo Portuário possua 
predominância da utilização do modal 
rodoviário, haja vista o considerável incremento 
na movimentação de fertilizantes transportados 
por meio de rodovias.

Destaca-se que os grãos vegetais apresentam um 
crescimento da participação do modal rodoviário 

em seu transporte, explicado, em grande 
parte, pela adoção de uma malha rodoviária 
futura em que importantes investimentos são 
considerados finalizados a partir do ano de 2025, 
aumentando sua atratividade. Não obstante, 
ressalta-se que, em termos de volume, há um 
aumento expressivo de grãos transportados por 
navegação de interior, mas, frente ao elevado 
crescimento dessa carga no Complexo Portuário, 
a tendência é de que a divisão modal sofra 
alteração. Contudo, o modal hidroviário continua 
com a maior parcela da movimentação de grãos 
em comparação com o modal rodoviário.

Carga Sentido
Demanda 

total (t)
Demanda 

rodovia (t)
Demanda 

hidrovia (t)
Participação
rodovia (%)

Participação 
hidrovia (%)

Porto Público de Santarém 8.280.243 5.236.952 3.043.288 63,3 36,7

Milho Recepção 2.349.245 1.122.759 1.226.487 47,8 52,2

Grão de soja Recepção 2.595.486 1.045.904 1.549.579 40,3 59,7

Fertilizantes Expedição 2.750.857 2.750.857 0 100 0

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Recepção 243.393 0 243.393 0 100

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Expedição 243.393 243.393 0 100 0

GLP Recepção 9.968 0 9.968 0 100

Recipientes para gases 
comprimidos Recepção 8.670 2.901 5.769 33,5 66,5

Recipientes para gases 
comprimidos Expedição 16.185 8.092 8.092 50 50

Outros Recepção 63.046 63.046 0 100 0

TUP Ipiranga 291.584 174.950 116.634 60 40

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Recepção 145.792 29.158 116.634 20 80

Derivados de petróleo 
(exceto GLP) Expedição 145.792 145.792 0 100 0

Tabela 5 - Divisão modal futura: cenário tendencial (2045). Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica e por meio da aplicação de 
questionários on-line (2015) e ANTAQ (2015). Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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ACESSO A HINTERLÂNDIA

A hinterlândia do Complexo Portuário de Santarém é composta 
pelas rodovias BR-163 e BR-230, esta conhecida como Rodovia 
Transamazônica, por onde transitam as cargas provindas do 
modal rodoviário com origem ou destino no Complexo. No trecho 
entre as cidades de Itaituba (PA) e Rurópolis (PA), as rodovias 
BR-163 e BR-230 são coincidentes, e por esse trecho ocorre o 
escoamento de cargas entre o Complexo Portuário de Santarém e 
os terminais de transbordo de Miritituba, na cidade de Itaituba.

A localização das rodovias da hinterlândia pode ser vista na Figura 13.
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Figura 13 - Localização aproximada das rodovias da hinterlândia. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

As rodovias BR-163 e BR-230, ao longo do 
percurso de estudo, possuem características 
prevalecentes muito distintas entre si, 
principalmente no que diz respeito ao tipo de 
pavimentação, portanto foram divididas em 
trechos para análise. Para a Rodovia BR-163, 
o trecho 1 situa-se entre os munícipios de 

Rurópolis e Santarém, o trecho 2 entre Rurópolis 
e o bairro Campo Verde, município de Itaituba, 
o trecho 3 entre Campo Verde e Miritituba, e o 
trecho 4 entre Campo Verde e o munícipio de 
Sinop, no estado de Mato Grosso. Para a Rodovia 
BR-230, o trecho considerado localiza-se entre 
Rurópolis e o munícipio de Altamira (PA).
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Via rodoviária Pavimento Faixas Sentido Divisão central Acostamento
Velocidade máxima 

permitida (km/h)

BR-163  
(trecho 1) Asfáltico¹ 2 Duplo Não Sim 80

BR-163  
(trecho 2)

Sem 
pavimentação² 2 Duplo Não Inexistente Não encontrada 

sinalização

BR-163  
(trecho 3) Asfáltico³ 2 Duplo Não Sim Não encontrada 

sinalização

BR-163  
(trecho 4)

Sem 
pavimentação² 2 Duplo Não Inexistente Não encontrada 

sinalização

BR-230 Sem 
pavimentação 2 Duplo Não Inexistente Não encontrada 

sinalização

¹ Há um trecho de 2,3 km não pavimentados.
² Possui alguns trechos já pavimentados.
³ Pavimentado, mas com obras em andamento.

Tabela 6 - Características prevalecentes das vias da hinterlândia. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Salienta-se que a má 
conservação das rodovias 
e, especialmente, a falta 
de pavimentação asfáltica 
impacta negativamente na 
movimentação do Complexo 
Portuário de Santarém. Isso 
ocorre porque, em épocas 
de chuvas (fevereiro a abril), 
é comum a formação de 
atoleiros, atrasando ou mesmo 
impedindo a movimentação 
através do modal rodoviário, 
principalmente das cargas 
provindas das operações de 
transbordo nos terminais de 
Miritituba e de cidades de Mato 
Grosso. Em ambos os casos, os 
representantes dos terminais 
informaram que o tempo de 
trajeto até o Complexo chega a 
triplicar em relação ao tempo 
em períodos secos.
Além disso, na BR-163, 
próximo ao município de 

Novo Progresso (PA), ressalta-
se que, por vezes, ocorre o 
fechamento da rodovia em 
função de protestos realizados 
pela comunidade indígena 
local, sendo este outro fator 
gerador de atrasos na chegada 
dos caminhões a Miritituba 
e, consequentemente, ao 
Complexo Portuário de 
Santarém. Ainda em Novo 
Progresso, os usuários 
ressaltaram a situação crítica 
da pavimentação nesse ponto. 
Ademais, por transpassar 

por diversos cursos de água, 
é comum a utilização de 
pontes na rota de acesso ao 
Complexo, sendo que algumas 
são em madeira e encontram-
se em estado precário, 
tornando o trajeto perigoso 
para os caminhoneiros. 

Além da BR-163, as más 
condições da Rodovia 
Transamazônica, como 
carência de pavimentação e 
sinalização, foram apontadas 
pelos usuários, sobretudo 
no trecho entre Rurópolis e a 
cidade de Uruará (PA).

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 14.

“A  má conservação das 
rodovias e, especialmente, a 

falta de pavimentação asfáltica 
impacta negativamente na 

movimentação do Complexo 
Portuário de Santarém.”
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Figura 14 - LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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Figura 15 - Identificação dos trechos do LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia. Fonte: Google Earth (2016). 
Elaboração: SNP/MTPA (2017).

A partir das análises, foram 
identificados LOS (do 
inglês – Level of Service) 
B e C, que correspondem 
a uma situação estável de 
trafegabilidade. O baixo 
volume de veículos verificado 
mesmo na hora-pico favorece 
o alcance dos bons Níveis de 
Serviço observados. Ainda 
com relação ao volume de 
veículos, o HCM considera 
uma participação máxima 
de veículos pesados de 

25%, então assumiu-se esse 
percentual para a análise, 
embora os dados de demanda 
de tráfego tenham apontado 
que a participação de veículos 
pesados no sentido norte-sul 
é de 38%, e de 40% no sentido 
oposto, que corresponde 
ao de quem se dirige ao 
Complexo Portuário. 

A capacidade de tráfego 
dos trechos estudados 
foi verificada por meio do 

cálculo do Nível de Serviço, 
conforme o método de fluxo 
ininterrupto do HCM, obtendo-
se os volumes máximos nos 
horários tolerados para os LOS 
D e E, com os respectivos anos 
em que ocorre a saturação, 
para as vias da hinterlândia. A 
identificação dos trechos pode 
ser verificada na Figura 15, 
enquanto que as informações 
são exibidas na Tabela 7.



61COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

Id Rodovia
Trecho 
SNV Sentido

Extensão 
(km)

VHP 
(LOS D) Ano

VHP 
(LOS E) Ano

1 BR-163 163BPA1260 Sul-norte 16,1 575 2108 1.398 2140

1 BR-163 163BPA1260 Norte-sul 16,1 581 2105 1.311 2134

2 BR-163 163BPA1230 Sul-norte 5,5 717 2116 1.562 2144

2 BR-163 163BPA1230 Norte-sul 5,5 669 2110 1.427 2137

3 BR-163 163BPA1220 Sul-norte 7,6 679 2114 1.562 2144

3 BR-163 163BPA1220 Norte-sul 7,6 688 2111 1.427 2137

4 BR-163 163BPA1210 Sul-norte 3,4 642 2112 1.562 2144

4 BR-163 163BPA1210 Norte-sul 3,4 581 2105 1.427 2137

5 BR-163 163BPA1200 Sul-norte 56,7 529 2105 1.398 2140

5 BR-163 163BPA1200 Norte-sul 56,7 520 2101 1.311 2134

6 BR-163 163BPA1190 Sul-norte 15,2 529 2105 1.398 2140

6 BR-163 163BPA1190 Norte-sul 15,2 505 2100 1.311 2134

7 BR-163 163BPA1180 Sul-norte 17,7 607 2110 1.398 2140

7 BR-163 163BPA1180 Norte-sul 17,7 581 2105 1.311 2134

8 BR-163 163BPA1170 Sul-norte 18,1 225 2074 1.398 2140

8 BR-163 163BPA1170 Norte-sul 18,1 289 2080 1.311 2134

9 BR-163 163BPA1160 Sul-norte 26,8 642 2112 1.398 2140

9 BR-163 163BPA1160 Norte-sul 26,8 669 2110 1.311 2134

10 BR-163 163BPA1150 Sul-norte 47,8 642 2112 1.398 2140

10 BR-163 163BPA1150 Norte-sul 47,8 632 2108 1.311 2134

Tabela 7 - Comparação demanda vs. capacidade: hinterlândia (2045). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

No caso do Complexo Portuário de Santarém, observa-se que a situação dos segmentos analisados 
atende à demanda de maneira satisfatória em todo o horizonte analisado, sendo observados os 
primeiros trechos operando com LOS D a partir de 2074.
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O Porto de Santarém está 
localizado entre o Bairro 
Salé e o Bairro Laguinho, 
ambos com urbanização 
consolidada. O Bairro Salé, 
menos denso, também 
abriga o campus Tapajós da 
UFOPA.  O acesso principal 
ao Complexo Portuário de 
Santarém se dá pela Avenida 
Santarém–Cuiabá, coincidente 
com a Rodovia BR-163, que 
se estende até as portarias 

da Autoridade Portuária 
de Santarém. Para acessar 
os terminais Fogás, Raízen 
e Equador, segue-se pela 
Avenida Santarém–Cuiabá até 
o entroncamento com a Rua 
Vera Paz, avançando então 
pela Rua do Sale.

Da mesma forma, para 
acessar a Base Ipiranga 
Santarém, utiliza-se a Avenida 
Santarém–Cuiabá, mas até o 

entroncamento com a Rodovia 
Estadual PA-370, coincidente 
com a Avenida Moaçara, por 
onde se segue até chegar ao 
TUP, passando pela Avenida 
Dom Frederico Costa, pela 
Avenida Climério de Mendonça 
e pela Avenida Antônio Simões, 
que dá acesso ao portão 
do terminal.  As vias que 
compõem esses acessos estão 
indicadas na Figura 16.
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Figura 16 - Vias do entorno do Porto de Santarém e do TUP Ipiranga. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

De maneira geral, as principais vias do entorno das instalações portuárias analisadas encontram-se com 
pavimentação em bom estado de conservação, no entanto, carecem de sinalização, tanto horizontal 
como vertical, cuja ausência prejudica a fluidez do tráfego. Alguns pontos merecem atenção especial 
dos condutores: os cruzamentos dessas vias com outras em leito natural e a intensa urbanização nas 
proximidades (incluindo estabelecimentos comerciais e uma universidade federal).
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Figura 17 - LOS acessos rodoviários: entorno portuário Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Tendo em vista que o Porto está situado em 
região bastante urbanizada do município de 
Santarém, foi possível analisar, quanto ao 
Nível de Serviço, apenas um segmento de seu 
entorno, por meio da aplicação do método 
de fluxo ininterrupto do HCM. Isso ocorreu 
porque os demais segmentos que dão acesso às 
instalações portuárias possuem características 
de fluxo interrompido, para os quais não havia 

dados disponíveis e compatíveis com a análise 
adequada. O segmento avaliado considerando 
a região localizada no entorno portuário, 
correspondente à extensão de 1,75 quilômetro, 
que vai da rotatória de acesso à Avenida Moaçara 
até o entroncamento entre a BR-163 e a Rodovia 
Engenheiro Fernando Guilhon (acesso para Alter 
do Chão) e está indicado na Figura 17.
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Complexo Portuário de Santarém

Por outro lado, a Tabela 8 exibe a capacidade das vias do entorno portuário, considerando o cenário 
tendencial de projeção de demanda para o ano de 2045. Observa-se que o LOS D deve ser atingido em 
2030 para o segmento avaliado no sentido norte-sul.

Id Rodovia
Trecho 
SNV Sentido

Extensão 
(km)

VHP 
(LOS D) Ano

VHP 
(LOS E) Ano

1 BR-163 163BPA1260 Sul-norte 1,75 102 2032 1.396 2087

1 BR-163 163BPA1260 Norte-sul 1,75 81 2030 1.029 2084

Tabela 8 - Capacidade por trecho das vias em estudo: entorno portuário. Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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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, auxiliarem na 
simulação de filas.

Para adentrar nos pátios e terminais portuários 
do Porto de Santarém e no TUP Base Ipiranga 
Santarém, os veículos necessitam passar por 
portarias de acesso, 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. Nas 

portarias administradas pela CDP, o controle 
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 terminais arrendados e ao TUP Ipiranga são 
realizados por segurança privada.

A Figura 18 apresenta a localização das 
portarias de acesso aos pátios públicos e aos 
terminais arrendados do Complexo Portuário 
de Santarém, além do TUP Ipiranga.
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Figura 18 - Localização das portarias do Complexo Portuário de Santarém. Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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Verifica-se que o Porto 
de Santarém não possui 
uma portaria única para 
centralização dos fluxos 
e, portanto, cada terminal 
arrendado tem portarias 
exclusivas com sistemáticas 
próprias de acesso, 
localizadas na Avenida 
Santarém–Cuiabá, no caso das 
portarias da Cargill, e na Rua 
do Sale, no caso das demais. 
Contudo, a CDP conta com 
um projeto para construção 
de uma nova portaria, que 

permitirá integrar o acesso de 
todos os terminais arrendados 
e das áreas públicas. 

O TUP Ipiranga, por sua vez, 
tem o acesso à sua portaria 
realizado pela Avenida Antônio 
Simões. A portaria, com um 
gate reversível, não dispõe 
de tecnologias de verificação; 
assim, todo o controle 
de acesso é efetuado na 
plataforma de carregamento, já 
no interior do terminal. Na área 
interna ao terminal, é possível 

acomodar até três caminhões 
na espera para o carregamento.
Com base nas informações 
obtidas, por meio de 
questionários e visitas técnicas, 
a respeito dos processamentos 
nas portarias das instalações 
portuárias do Complexo, 
foram realizadas simulações 
no sentido de identificar a 
formação de filas nos gates de 
acesso, considerando tanto o 
cenário atual, que tem 2015 
como ano-base, quanto os 
cenários futuros.

Gráfico 28 - Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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Gráfico 29 - Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Santarém no cenário tendencial para o ano de 2045. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017).

O resultado da simulação aponta que há 
formação de filas em algumas portarias, 
sendo o caso mais crítico o gate reversível do 
TUP Ipiranga, que mostrou filas de quase 30 
caminhões na hora-pico. No entanto, para os três 
dias simulados, nota-se que o terminal possui 
capacidade de processar todos os caminhões até 
o fechamento do dia.

Foram identificadas também filas nos terminais 
da Raízen e da Equador que, da mesma 
forma como acontece no TUP Ipiranga, não 
se acumulam de um dia para o outro. Esses 
terminais localizam-se próximos um ao outro 
e em uma rua estreita de difícil acesso (Rua do 
Sale), em cujo entorno a formação de filas pode 
prejudicar a fluidez do tráfego. 

Contudo, existe um estacionamento em 
frente às portarias desses terminais capaz de 
comportar a movimentação excedente dos 
gates. Ademais, a portaria de saída do terminal 
da Cargill apresentou filas de aproximadamente 
15 veículos. Entretanto, como a portaria é de 
saída, não há perspectiva de maiores impactos 
nas vias externas, embora internamente 
tal situação possa afetar negativamente as 
operações do terminal.

O Gráfico 29 apresenta os resultados das simulações 
para o cenário tendencial para o ano de 2045. 
Complementarmente, realizou-se uma simulação 
para o cenário tendencial, também para o ano de 
2045, considerando a hipótese da implantação da 
nova portaria da Autoridade Portuária.
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Gráfico 30 - Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Santarém no cenário tendencial para o ano de 2045 com a 
implantação da nova portaria. Elaboração: SNP/MTPA (2017).

As simulações indicam a 
formação de filas ao longo 
de três dias consecutivos 
e refletem o aumento no 
volume de cargas previsto 
para o Complexo Portuário, 
sobretudo na portaria do 
Terminal de Múltiplo Uso 
(TMU), em que o modal 
rodoviário é utilizado para a 
movimentação de fertilizantes. 
Tais filas, em alguns terminais, 
tendem a acumular-se de um 
dia para o outro, conforme 
apontam os gráficos, pois 
a portaria não possui 
capacidade para atender 
toda a demanda futura com 
a quantidade de gates que 
possui e com o tempo de 

processamento despendido 
em cada um deles. 

Ao comparar o cenário futuro 
tendencial, que considera a 
infraestrutura atual 
(Gráfico 29), com o que 
contempla a nova portaria 
única de acesso ao Porto 
de Santarém (Gráfico 30), 
nota-se que as quantidades 
de veículos aguardando na 
fila do TMU permanecem 
muito próximas entre si. 
Isto porque, mesmo que a 
nova portaria da Autoridade 
Portuária venha a dispor 
de uma boa infraestrutura 
de recepção de veículos – 
perspectiva corroborada 

por meio da análise gráfica 
resultante da simulação – caso 
a portaria do TMU continue 
operando com apenas um 
único gate reversível, haverá 
conflitos no interior do Porto 
de Santarém em função do 
movimento intenso para 
atender à demanda esperada. 
Em contrapartida, cabe 
salientar que, com exceção 
do cenário otimista, para os 
demais cenários, as filas no 
acesso ao TMU diminuem 
consideravelmente por 
volta das 4:00 da manhã, 
acumulando poucos veículos 
para serem processados 
no dia seguinte.
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OUTROS RESULTADOS 
RELEVANTES
Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas para 
as instalações portuárias, o acesso aquaviário e os acessos 
terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário de Santarém 
também aborda a análise da relação do Complexo com o meio 
ambiente, a interação porto–cidade e a gestão administrativa 
e financeira da Autoridade Portuária.

Porto de Santarém
Pará, Brasil
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No âmbito da análise da 
relação porto–cidade, cabe 
destacar o papel estratégico 
do município de Santarém 
que é considerado um polo 
da região oeste do Pará e um 
elo da malha fluvial entre as 
capitais Belém (PA) e Manaus 
(AM). Assim, o transporte 
fluvial de passageiros e de 
mercadorias é bastante 
praticado nesse município, 
que possui cerca de 8.000 
embarcações inscritas 
na Capitania dos Portos. 
No entanto, percebe-se a 
dificuldade da organização 
desse tipo de transporte 
na cidade, que tem sua 
orla tomada por estruturas 
improvisadas para a 
atracação de embarcações 
destinadas a tal uso.

Dentro da área do Porto 
Organizado opera o Terminal 
Fluvial de Passageiros, voltado 
para o transporte regional de 
pessoas e mercadorias. Apesar 
de possuir infraestrutura 
adequada, sua localização em 
meio às áreas operacionais 
prejudica sua funcionalidade 
e a atividade portuária. 
Como a poligonal vigente do 
Porto de Santarém abrange 
grande área do município, a 

atualização da poligonal do 
Porto é fundamental para 
a instalação do terminal de 
passageiros e a resolução dos 
conflitos existentes.
Ainda com relação ao uso 
do solo, se, por um lado, a 
existência do Parque Vera 
Paz permite uma conexão 
mais harmônica da área 
portuária com o restante da 
orla, no outro extremo da 
área do Porto localiza-se a 

UFOPA, cuja proximidade 
interfere na qualidade de 
suas próprias atividades e 
das atividades portuárias. 
Como tanto o Porto quanto 
a Universidade possuem 
projetos de expansão, tem-se 
ali uma área de potenciais 
conflitos futuros, para os 
quais ações mitigadoras e 
possíveis soluções precisam 
ser antecipadas. 
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Figura 19 - Entorno do Porto de Santarém. Fonte: Santarém (2006), Decreto nº 5.229 (BRASIL, 2004) e Google Earth (2016). 
Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Destaca-se a importante participação do Porto 
de Santarém no cenário econômico regional, cuja 
localização está de acordo com as leis municipais 
de zoneamento e uso do solo. Entretanto, é 
notória a urbanização de seu entorno, gerando 
conflitos entre o tráfego municipal e portuário. 

Assim, a continuidade e a realização de novas 
iniciativas socioambientais com a comunidade 
são essenciais, a fim de identificar possíveis 
conflitos e soluções para estabelecimento de 
uma relação harmônica entre as atividades 
portuárias e seu entorno.



71COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

Figura 20 - Município de Santarém: vista do Porto Organizado. Fonte: CDP (2016).

Figura 21 - Parque Vera Paz, Santarém. Fonte: Skyscrapercity (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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1 - Orla de Santarém

Av. Tapajós

Figura 22 - Embarcações atracadas ao longo da orla de Santarém. Fonte: Imagem obtida durante a visita técnica (2016).
Elaboração: SNP/MTPA (2017).

MEIO AMBIENTE
Com relação à questão ambiental, o Complexo 
Portuário de Santarém está localizado em 
um ecossistema de grande biodiversidade, 
sensível à atividade antropogênica. Como a 
atividade portuária causa impactos sobre esse 
ambiente, o gerenciamento inadequado das 
medidas mitigadoras pode resultar em sanções 
legais e administrativas, que prejudicariam os 

empreendimentos deste Complexo Portuário. 
Por um lado, todas as instalações portuárias 
contam com licenças ambientais, sendo que alguns 
terminais têm inclusive certificação ISO 14001; por 
outro lado, o tratamento de efluentes dos terminais 
portuários é realizado por meio de fossa sépticas, e 
a capacidade de atendimento ambiental, por vezes, 
é comprometida pela falta de recursos.  

GESTÃO PORTUÁRIA
Na área de gestão portuária, a Companhia 
Docas do Pará (CDP) vem realizando ações 
para o aprimoramento de sua gestão 
administrativa e de pessoal por meio do 
projeto Portos Eficientes. Há também 
oportunidades, tendo em vista a possibilidade 
de arrendamentos de áreas ociosas. 
Entretanto, o Porto não conta com um plano 
comercial definido, sendo que a estratégia 

comercial é centralizada na sede da CDP (em 
Belém). Ainda, 42% dos funcionários da CDP 
estão na faixa entre 53 e 74 anos de idade, 
e 35% dos funcionários possuem tempo de 
serviço entre 26 e 46 anos, Parte desse pessoal é 
aposentado ou aposentável, o que sobrecarrega 
a folha de pagamentos e dificulta a renovação 
do quadro de colaboradores da Companhia. 
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ANÁLISE
ESTRATÉGICA
A análise estratégica realizada no Plano 
Mestre do Complexo Portuário de Santarém 
compreende o levantamento de suas forças e 
fraquezas, tendo em vista seu ambiente interno, 
sob a perspectiva dos aspectos que privilegiam 
ou prejudicam sua competitividade em relação 
aos seus principais concorrentes; também são 
levantadas as oportunidade e ameaças sob a 
perspectiva do ambiente externo, que abrange 
o contexto conjuntural ao qual o Complexo 
Portuário pertence e está sujeito.  
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Forças

Modernização do terminal de granéis sólidos vegetais Pavimentação e sinalização adequada no Terminal Fluvial

Característica multipropósito Revitalização do entorno da área portuária

Existência de investimentos em infraestrutura aprovados Execução do Projeto Portos Eficientes

Disponibilidade de espaços utilizados como área de apoio 
logístico

Instalações portuárias possuem licenças ambientais

Existência de estacionamentos na área portuária Terminais certificados pela ISO 14001

Boa organização do fluxo interno do TMU Margem de contribuição positiva do Porto de Santarém

Fraquezas

Déficit de capacidade de movimentação de fertilizantes
Deficiência na pavimentação de vias internas das instalações 
portuárias

Limitação dos acessos aquaviários
Capacidade de atendimento ambiental comprometida por falta 
de recursos

Sensibilidade aos fatores climáticos (regime de chuvas)
Programas de monitoramento das águas superficiais realizados 
individualmente

Atracação de navios de passageiros ao cais comercial do 
Porto de Santarém

Utilização de fossa sépticas, como sistema de tratamento de 
esgoto

Desorganização e falta de infraestrutura adequada para 
as atracações da navegação regional

Armazéns sob a responsabilidade direta da CDP

Ausência de sistema de agendamento integrado a áreas de 
apoio logístico e equipamentos de automatização nas portarias

Inconsistência entre alguns indicadores e seus respectivos 
objetivos estratégicos

Carência de dados de volume de tráfego nas vias 
do entorno portuário

Ausência de um plano comercial definido

Infraestrutura viária insatisfatória em trechos das vias 
da hinterlândia

Excesso de funcionários com elevado tempo de serviço

Protestos com fechamento da Rodovia BR-163 Lucro líquido negativo da CDP

Sinalização horizontal e vertical deficientes nas vias do entorno 
portuário

Execução orçamentária de investimentos inferior a 25%

Falta de sincronização dos semáforos das vias do entorno 
portuário

Poligonal do Porto Organizado desatualizada

Restrição ao tráfego de caminhões de nove eixos durante o 
período diurno
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Oportunidades

Localização estratégica
Elaboração e atualização dos instrumentos de planejamento, 
como o Plano Diretor Municipal (PDM) e o Plano de Mobilidade 
Urbana (PMU)

Investimentos futuros em infraestrutura viária
Revisão da poligonal do Porto de Santarém possibilitará maior 
intervenção e gestão da prefeitura sobre a orla

Construção da nova portaria da CDP
Projeto de revitalização da orla e organização do transporte de 
passageiros no âmbito municipal e regional

Possibilidade de arrendamento de áreas ociosas

Ameaças

Possibilidade de migração da demanda para outros portos 
devido à restrição de calado

Complexo Portuário inserido em uma área 
ambientalmente sensível

Risco de insuficiência da frota de barcaças no período de seca Mudança do órgão licenciador de parte dos empreendimentos

Possibilidade de condições instáveis de trafegabilidade 
no entorno portuário

Custo adicional para a destinação correta dos resíduos

Possíveis conflitos devido à área da Universidade 
Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Cargos de gerência ocupados por funcionários comissionados

O Zoneamento do Plano Diretor não contempla a 
abrangência do território da Zona Portuária

Porto de Santarém
Pará, Brasil
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PLANO 
DE AÇÕES
A partir dos resultados das análises 
apresentadas neste Sumário Executivo, 
construiu-se o Plano de Ações, apresentado 
na Tabela 9, que elenca todas as iniciativas 
necessárias para a adequação do Complexo 
Portuário em estudo no sentido de atender, 
com elevado Nível de Serviço, a demanda 
direcionada ao Complexo atualmente, bem 
como no futuro.
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo 

estimado

Melhorias operacionais

1
Instalar equipamentos de otimização dos 
fluxos rodoviários nas portarias de acesso aos 
terminais portuários

Complexo Portuário Não iniciado
Terminais 
arrendados e CDP

5 anos

2

Implementar uma portaria avançada de acesso 
ao Porto Organizado de Santarém com layout e 
tecnologias compatíveis com o projeto Cadeia 
Logística Portuária Inteligente (CLPI)

Complexo Portuário Não iniciado CDP 3 anos

Investimentos portuários

1 Realizar o arrendamento STM01 Porto de Santarém Não iniciado ANTAQ e CDP 5 anos

2 Realizar o arrendamento STM02 Porto de Santarém Não iniciado ANTAQ e CDP 5 anos

3
Solucionar o déficit de capacidade de 
movimentação de fertilizantes

Porto de Santarém Não iniciado CDP 10 anos

Acessos ao Complexo Portuário

1 Melhorar a pavimentação no TMU Complexo Portuário Não iniciado CDP 1 ano

2
Reforçar a sinalização vertical e horizontal nas 
vias da hinterlândia

Complexo Portuário Não iniciado DNIT 1 ano

3
Reforçar a sinalização vertical e horizontal nas 
vias do entorno portuário

Complexo Portuário Não iniciado

DNIT, SETRAN/
PA e SEMINFRA/
Prefeitura Municipal 
de Santarém

1 ano

4
Sincronizar os semáforos da  
cidade de Santarém

Complexo Portuário Não iniciado
Prefeitura Municipal 
de Santarém

1 ano

5
Abrandar a restrição da Resolução nº 211 que 
impede a circulação de caminhões de 9 eixos 
no período noturno

Complexo Portuário Não iniciado
DENATRAN e 
Ministério das 
Cidades

1 ano

6 Pavimentar a Rua do Salé e a Rua Vera Paz Complexo Portuário Não iniciado
Prefeitura Municipal 
de Santarém

2 anos

7
Construir a Ferrovia Ferrogrão entre Lucas do 
Rio Verde (MT) e Itaituba (PA)

Complexo Portuário Não iniciado ANTT 15 anos

8
Pavimentar as rodovias BR-163/MT/PA e BR-
230/PA

Complexo Portuário Em andamento DNIT e ANTT 5 anos

9
Conceder a Rodovia BR-163, entre Sinop (MT) e 
o entroncamento com a BR-230 em Rurópolis 
(PA)

Complexo Portuário
Concessão 
em audiência 
pública

ANTT 5 anos

10
Construir novo acesso rodoviário a Miritituba 
(BR-230)

Complexo Portuário
Licitação 
fracassada

DNIT 5 anos

11
Criar acessos exclusivos e seguros para 
passageiros no Terminal Fluvial

Complexo Portuário Não iniciado CDP 5 anos
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo 

estimado

Gestão portuária

1
Fomentar a criação de uma base de dados 
de volume de tráfego nas esferas estadual e 
municipal

Complexo Portuário Não iniciado

CDP, MTPA, SETRAN/
PA e SEMINFRA/
Prefeitura Municipal 
de Santarém

1 ano

2
Revisão dos indicadores associados aos 
objetivos estratégicos

Porto de Santarém Não iniciado CDP 3 anos

3 Elaboração de um Plano Comercial Porto de Santarém Não iniciado CDP 3 anos

4
Reformulação do Plano de Demissão 
Voluntária (PDV)

Porto de Santarém Em andamento CDP 1 ano

5
Implantação de ações para o aprimoramento 
da gestão administrativa e de pessoal da CDP

Porto de Santarém Em andamento CDP 3 anos

6
Busca de equilíbrio financeiro entre gastos e 
receitas

Porto de Santarém Não iniciado CDP 3 anos

7
Ampliação da execução orçamentária dos 
investimentos

Porto de Santarém Não iniciado CDP 3 anos

Meio ambiente

1
Inserção da variável ambiental no 
planejamento portuário

Complexo Portuário Não iniciado

CDP, SEMAS/PA, 
Ibama, Prefeitura 
Municipal de 
Santarém

2 anos

2
Implementação dos sistemas de gestão 
ambiental e de segurança e saúde do trabalho 
no Porto de Santarém

Porto de Santarém Iniciado CDP 5 anos

3
Capacitação de colaboradores em gestão 
ambiental e em segurança e saúde do trabalho

Complexo Portuário Iniciado
CDP, arrendatários 
e TUP Base Ipiranga 
Santarém

2 anos

4
Consolidação dos setores de gestão ambiental 
e de saúde e segurança do trabalho

Complexo Portuário Iniciado
CDP, arrendatários 
e TUP Base Ipiranga 
Santarém

5 anos

5
Promover a certificação ambiental no  
Porto de Santarém

Porto de Santarém Não iniciado CDP 5 anos

6
Implantação de programa de controle de fauna 
sinantrópica nociva

Complexo Portuário Não iniciado
CDP, arrendatários 
e TUP Base Ipiranga 
Santarém

2 anos

7
Integração dos programas de monitoramento 
ambiental para o Rio Tapajós

Complexo Portuário Não iniciado

CDP, arrendatários, 
TUP Base Ipiranga 
Santarém, SEMAS/
PA, Ibama

2 anos

8
Implantação do programa de monitoramento 
da biota aquática e sedimentos

Porto de Santarém Não iniciado CDP 2 anos

9
Implantação de monitoramento de  
água de lastro

Complexo Portuário Não iniciado

CDP, arrendatários, 
TUP Base Ipiranga 
Santarém, SEMAS/
PA, Ibama

2 anos
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTARÉM

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo 

estimado

Meio ambiente

10
Fomento à construção de uma estação de 
tratamento de resíduos sólidos para o Porto 
Público e arrendatários

Porto de Santarém Não iniciado CDP e arrendatários 4 anos

11
Revisão e melhoria dos sistemas de tratamento 
de efluentes através de fossa séptica

Complexo Portuário Não iniciado

CDP, arrendatários, 
TUP Base Ipiranga 
Santarém e SEMAS/
PA

2 anos

12
Avaliação da viabilidade de construção de uma 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) única 
para o Porto Público e arrendatários

Porto de Santarém Não iniciado CDP e arrendatários 4 anos

13
Apoio na busca pela gestão integrada da região 
de Santarém por meio de estudos urbanísticos 
e de valorização ambiental

Complexo Portuário Não iniciado

CDP, arrendatários, 
TUP Base Ipiranga 
Santarém, 
Prefeitura Municipal 
de Santarém, 
SEMAS/PA, Governo 
do Estado do Pará e 
Ibama

4 anos

14
Fomento ao diálogo entre órgão licenciador e 
prefeitura para identificação e mitigação dos 
impactos ambientais no entorno portuário

Complexo Portuário Não iniciado

CDP, arrendatários, 
TUP Base Ipiranga 
Santarém, 
Prefeitura Municipal 
de Santarém, 
SEMAS/PA, Governo 
do Estado do Pará

2 anos

15
Incentivo ao cumprimento da Lei nº 
12.305/2010 pela Prefeitura Municipal de 
Santarém

Complexo Portuário Não iniciado

CDP, arrendatários, 
TUP Base Ipiranga 
Santarém, 
Prefeitura Municipal 
de Santarém, 
SEMAS/PA, Governo 
do Estado do Pará

31/07/2018

16
Elaboração de estudos de investigação 
preliminar e confirmatório de passivo 
ambiental

Complexo Portuário Não iniciado CDP e SEMAS/PA 2 anos
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Tabela 9 –  Plano de Ações do Complexo Portuário de Santarém. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Porto‒cidade

1
Realização e acompanhamento de iniciativas 
socioambientais com as comunidades do 
entorno portuário

Complexo Portuário Iniciado
CDP, terminais 
arrendados e TUP 
Ipiranga

Ação 
contínua

2
Fortalecimento da comunicação e das ações 
conjuntas entre a Autoridade Portuária e o 
Poder Público

Complexo Portuário Iniciado
CDP, Poder Público 
Municipal e Poder 
Público Estadual

Ação 
contínua

3
Participação da elaboração dos instrumentos 
de planejamento territorial do município de 
Santarém

Complexo Portuário Não iniciado CDP
Ação 
contínua

4 Atualização da poligonal do Porto Organizado Porto de Santarém Iniciado CDP e SNP/MTPA 6 meses

5

Fomento do diálogo com a UFOPA para 
mitigação dos conflitos entre as atividades 
e alinhamento dos projetos de expansão do 
Porto e da Universidade

Complexo Portuário Não iniciado CDP 1 ano

Porto de Santarém
Pará, Brasil
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