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1. Considerações iniciais
Este documento consiste no Relatório Final da Fase 02 elaborado para o Porto de Vitória,
composto por análises técnicas, conforme escopo das atividades do Projeto de Estudos de
Implantação de Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALP) da Secretaria de Portos da Presidência
da República (SEP/PR).
A segunda fase do projeto contempla cinco atividades: análise de capacidade e demanda,
determinação de zona aproximada da AALP, determinação das funcionalidades da AALP,
dimensionamento da AALP e análise de pré-viabilidade econômico-financeira.
Essas atividades utilizaram informações levantadas durante a primeira fase do projeto,
bem como informações adicionais coletadas durante a segunda fase, por meio da realização de
videoconferências. Com o fluxograma apresentado na Figura 1 é possível visualizar as etapas
executadas até o alcance do produto da Fase 01 e, posteriormente, as que direcionam para a
obtenção do produto da Fase 02.

Figura 1 – Fluxograma de detalhamento das atividades do projeto
Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Durante a primeira fase, foi feito o levantamento de dados do porto, em que a principal
fonte de pesquisa foi o Plano Mestre (2015). Na sequência, elaborou-se um questionário, que
permitiu o levantamento de dados com a Autoridade Portuária, a fim de aprimorar as informações
sobre as principais características do porto: capacidade de armazenagem, áreas disponíveis,
operação dos anuentes, instalações nas adjacências do porto, oferta e qualidade de serviços no
porto e em seu entorno.
Diante de tais informações, foram elaborados estudos técnicos considerando demandas,
capacidade de armazenagem, acessos, entre outros, voltados às principais necessidades do porto
com relação a uma AALP. Fundamentado nesses estudos, foi desenvolvido o Relatório de

Relatório Final da Fase 02 – Porto de Vitória

7

Estudos para implantação de 16 Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALPs)

Proposição de Tipologia mais Adequada, que foi encaminhado à Autoridade Portuária para a
validação do documento, sendo, assim, definida a tipologia mais adequada para a AALP do Porto
de Vitória, atividade que encerrou a Fase 01.
A Fase 02 inicia com estudos técnicos da determinação de zona aproximada para a
localização da AALP. Ao avaliar os locais mais favoráveis à implantação da AALP, fez-se o
levantamento dos principais serviços presentes no entorno do porto. Essa informação, juntamente
com a avaliação da Autoridade Portuária (informada por meio do questionário de levantamento de
dados), tendo em vista a tipologia validada, embasou as funcionalidades sugeridas.
As análises de determinação de zona aproximada e de sugestão de funcionalidades para a
AALP foram consolidadas em um relatório parcial, denominado Relatório de Alinhamento de
Funcionalidades, enviado para a apreciação da Autoridade Portuária. Assim, com o intermédio da
SEP/PR, foi agendada uma videoconferência com a referida Autoridade Portuária para a validação
dos locais e das funcionalidades propostas.
A videoconferência contribuiu para a atualização e confirmação dos dados de capacidade
de armazenagem, além de dar encaminhamento às definições das próximas etapas, como os
cenários para o dimensionamento da AALP. Então, com os dados atualizados, averiguou-se a
capacidade de armazenagem dinâmica dos principais produtos movimentados no porto.
Não obstante, realizou-se o dimensionamento da AALP considerando que todo o fluxo de
caminhões destinados ao porto tem potencial para utilizar a área. Com base nesse dado, tendo-se
em conta as validações das funcionalidades e da zona aproximada de localização, verificaram-se os
cenários relacionados à pré-viabilidade econômico-financeira. A consolidação dessas análises deu
origem ao presente relatório, que consiste no principal produto da Fase 02.

1.1. Objetivos
Objetiva-se, com base nas informações contidas neste relatório, dar apoio ao início do
processo de implantação de uma AALP que atenda às necessidades do Porto de Vitória. Para tanto,
considera-se a comparação entre demanda e capacidade de armazenagem, as zonas aproximadas
de localização, as funcionalidades e os serviços mais indicados, juntamente com os dados do
dimensionamento e da pré-viabilidade econômico-financeira.
Haja vista o resultado das análises mencionadas, e que se encontram descritas ao longo
deste documento, é possível vislumbrar as principais características da AALP para o porto. Isso
ocorre tanto no que diz respeito aos aspectos de serviços ofertados (de localização e de tamanho
aproximados), quanto aos parâmetros operacionais, tais como tarifas e estimativas de receitas e
despesas.
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2. Sobre o Porto de Vitória
O Porto de Vitória, localizado nos municípios de Vitória e de Vila Velha, no estado do
Espírito Santo (Figura 2), é administrado pela Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA).
Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2014), o Porto de Vitória
movimentou aproximadamente 7,6 milhões de toneladas em 2014, sendo o contêiner o tipo de
carga mais movimentada, seguido por fertilizantes, mármore/granito e combustíveis.

Figura 2 – Localização do Porto de Vitória
Fonte: LabTrans/UFSC (2013)

O acesso ao porto público ocorre em sua grande parte através de rodovias. As principais
são: as federais BR-101, BR-262 e BR-447 e as estaduais ES-080 e ES-471. O acesso ferroviário ao
porto público dá-se com os ramais da Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM). No ano de 2013, a
participação na movimentação da carga por via férrea foi em torno de 9%.

2.1. Tipologia recomendada para o Porto de Vitória
Diante da necessidade de resolver transtornos relacionados ao intenso fluxo de veículos
nas adjacências do porto, problema recorrente e que influencia de forma negativa na
trafegabilidade da cidade e nas operações do porto, a tipologia de AALP com melhor aderência às
necessidades do porto é a Tipologia 1 – conforme consta no Relatório de Definição de Tipologia
mais Adequada, que pode ser consultado no Apêndice 1.
Essa tipologia possui serviços centrados na oferta de vagas para estacionamento e serviços
voltados a caminhões e seus condutores, permitindo que os usuários da AALP usufruam de
instalações como banheiros, vestiários, conveniência, restaurante, entre outras. Além de
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disponibilizar esses serviços, o objetivo da implantação da AALP de Tipologia 1 consiste em otimizar
o controle de acesso e o estacionamento de veículos que realizarem carga ou descarga nos
terminais do porto – refletindo na melhoria da trafegabilidade.
Vale destacar que existem outras funcionalidades (características da Tipologia 2), como a
oferta de serviços de estufagem e armazenamento de contêineres, bem como a preparação destes
para exportação (característica da Tipologia 3), que podem aumentar a atratividade da AALP para
esse porto.
As atividades indicadas para a AALP do Porto de Vitória são capazes de proporcionar
melhorias na trafegabilidade do entorno e na eficiência das operações do porto. Entretanto, é
importante salientar que a implantação das funcionalidades propostas podem ocorrer de acordo
com as demandas do porto, permitindo que a AALP evolua para outra Tipologia (como a Tipologia 2
ou 3).
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3. Análise de capacidade e demanda
A análise de capacidade e demanda é feita com base nos dados levantados de capacidade
de armazenagem do porto, em comparação com a perspectiva de movimentação futura de cargas.
Além disso, verificam-se as expectativas de investimentos para a ampliação da capacidade de
armazenagem e a existência de instalações no entorno do porto para esse fim, de modo que se
averigue o possível incremento na capacidade de armazenagem portuária.

3.1. Metodologia
Os dados de projeção relativos à movimentação de cargas presentes no Plano Mestre
(2015) foram comparados com a capacidade das instalações de armazenagem do porto. Essa
comparação ocorreu por meio de gráficos que relacionam os dados de demanda futura do volume
de cargas movimentadas com a capacidade de armazenagem informada pelo porto.
Os dados de capacidade dinâmica das instalações de armazenagem foram obtidos com as
respostas dos questionários de levantamento de dados do projeto AALP e atualizadas com o auxílio
da videoconferência realizada entre a SEP/PR, a CODESA e o LabTrans/UFSC.
Além disso, realizou-se levantamento da existência ou não de infraestruturas de
armazenagem situadas nas proximidades do porto. Adotou-se esse tipo de pesquisa por causa da
dificuldade de mensurar a capacidade de armazenamento dessas instalações. Verificou-se também
a existência de planejamento e investimento para obras futuras, tendo em vista a previsão de
armazenagem para o ano de 2030.

3.2. Análise da demanda futura
No ano de 2014, os contêineres representaram 37% do volume total movimentado no
Porto de Vitória, portanto, eles são o tipo de carga com maior volume de movimentação. Há,
contudo, a tendência de que esse comportamento mude e o porto tenha um volume de cargas
movimentadas mais homogêneo entre os diversos produtos que movimenta.
A Tabela 1 apresenta a projeção da demanda de cargas movimentadas no Porto de Vitória,
de acordo com o Plano Mestre (2015).
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Tabela 1 – Projeção de demanda das cargas movimentadas no Porto de Vitória

Cargas

2013

2015

2020

2025

2030

Contêineres

2.339.525

2.563.410

2.849.694

1.447.560

716.121

Fertilizantes

647.196

707.969

848.316

889.336

907.840

Combustíveis

530.026

540.350

650.750

786.748

915.845

Granito

423.160

442.996

545.515

639.648

735.224

Malte

261.573

302.672

323.934

351.649

369.470

Concentrado de Cobre

228.756

248.319

294.217

312.872

322.652

Trigo

173.342

178.834

192.363

205.390

217.681

Soda Cáustica

140.484

147.023

166.668

189.432

209.879

Carvão

90.630

94.936

98.243

104.561

110.117

Siderúrgicos

86.918

90.534

97.449

103.119

107.801

Automóveis

63.371

63.470

76.145

81.746

86.144

372.041

476.614

521.605

550.680

Ferro-Gusa
Outros

275.584

318.018

365.967

311.445

290.205

Total (t)

5.260.565

6.070.573

6.985.873

5.945.112

5.539.657

Fonte: Plano Mestre (2015)

No ano de 2030, a projeção aponta que os principais produtos movimentados no porto
serão combustíveis e fertilizantes, seguidos por granito e contêineres, 62% é a previsão de
representatividade da movimentação dessas cargas somadas, em relação ao total movimentado no
porto.
Apesar do aumento no volume da maior parte das cargas, há baixa perspectiva de
crescimento para o cenário futuro em relação aos contêineres. Portanto, mesmo com o aumento
na movimentação das demais cargas, em razão da queda no volume de contêineres, a demanda
projetada para o ano de 2030 tende a permanecer praticamente a mesma, em vista do observado
no ano base (2013).
A Tabela 2 apresenta o volume projetado para a movimentação de cargas no ano de 2030
e a capacidade de armazenagem do porto. Nessa tabela consta a porcentagem de utilização das
instalações de armazenagem.
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Tabela 2 – Volume total movimentado e capacidade de armazenamento dinâmica do porto

Cargas

Movimentação
(2030)

Capacidade Dinâmica
de Armazenagem

% da Capacidade
Utilizada

Contêineres (TEUs)

50.173

479.800 (TEUs/ano)

10%

Fertilizantes (t)

907.840

498.000 (t/ano)

182%

Combustíveis (t)

915.845

1.352.840 (t/ano)

68%

Granito*

735.224

-

-

Malte (t)

369.470

416.000 (t/ano)

89%

Concentrado de Cobre*

322.652

-

-

Trigo (t)

217.681

360.000 (t/ano)

60%

Soda cáustica (t)

209.879

180.000 (t/ano)

117%

Carvão (t)

110.117

100.000 (t/ano)

110%

Siderúrgicos (t)

107.801

1.200.000 (t/ano)

9%

Automóveis (un.)

63.374

50.000 (un./ano)

127%

Ferro-gusa*

550.680

-

-

Fonte: Plano Mestre (2015) e CODESA (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Existem algumas cargas que apresentam percentual de utilização da capacidade de
armazenagem dinâmica acima de 100%, indicando possível déficit de armazenagem diante do
volume de demanda projetado para 2030. Contudo, isso não significa, necessariamente, fator
limitante para as operações do porto, visto que há oferta de infraestruturas de armazenagem
localizadas nas proximidades do porto.
A presença dessas instalações possibilita a armazenagem de cargas, como: malte, soda
cáustica e carvão. Portanto, o armazenamento do carvão e da soda cáustica, que apresentaram
percentual de utilização de capacidade superior a 100%, considerando-se a projeção de demanda
descrita na Tabela 1, não representa riscos para as operações do porto.
Além dessas cargas, outras como granito e concentrado de cobre, que contam com
embarque direto, também são armazenadas em instalações presentes nas adjacências do porto. O
ferro-gusa é outra carga com embarque direto. Esse minério é transportado pelo modal ferroviário,
de maneira que seu armazenamento anterior ao embarque ocorre nos vagões da composição do
trem.
A análise de comparação entre demanda projetada e capacidade de armazenagem é feita
com auxílio de gráficos, por produto movimentado. O Gráfico 1 exibe a comparação entre projeção
da demanda e capacidade de armazenagem de contêineres. Essa carga é movimentada e
armazenada no Terminal de Vila Velha (TVV), que é especializado na movimentação de contêineres
e carga geral.
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479.800

207.038

226.850

252.185
128.103
63.374

2013

2015
Contêiner (TEU)

2020

2025

2030

Capacidade dinâmica (TEUs/ano)

Gráfico 1 – Comparação entre demanda de movimentação de carga e armazenagem: Contêineres
Fonte: Plano Mestre (2015) e CODESA (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

A movimentação de contêineres é bastante expressiva no Porto de Vitória, há previsão de
crescimento do volume dessa carga até o ano de 2020. Após esse ano, prevê-se queda no volume
movimentado, devido a limitações técnicas relacionadas ao tamanho da bacia de evolução, que
permite acesso de navios de até 243 metros. Enquanto o perfil da frota de navios que transportam
contêineres tende a se modificar, espera-se o aumento gradativo da participação da classe de
navios Panamax, com comprimento entre 250 e 290 metros.
Por outro lado, estima-se aumento na representatividade dos fertilizantes no volume total
movimentado no porto. A comparação entre projeção da demanda e capacidade de armazenagem
dessa carga é apresentada no Gráfico 2.

848.316
647.196

889.336

907.840

707.969
498.000

2013

2015
Fertilizantes (t)

2020

2025

2030

Capacidade dinâmica (t/ano)

Gráfico 2 – Comparação entre demanda de movimentação de carga e armazenagem: Fertilizantes
Fonte: Plano Mestre (2015) e CODESA (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)
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Verifica-se que a armazenagem de fertilizantes já apresenta déficit, sendo o volume
movimentado maior que a capacidade de armazenamento. Entretanto, existem áreas para a
armazenagem desse produto no entorno do porto, que auxiliam a minimizar o referido déficit.
Além disso, os fertilizantes possuem descarga direta, o que facilita o seu armazenamento na
retroárea, sem a necessidade de utilizar as instalações localizadas dentro do porto organizado.
Os combustíveis são outro tipo de carga com perspectiva de aumento na movimentação
futura. A comparação entre projeção de demanda e capacidade de armazenagem do porto é
exposta no Gráfico 3.

1.352.840

915845
786748

650750
530026

540350

2013

2015
Combustíveis (t)

2020

2025

2030

Capacidade dinâmica (t/ano)

Gráfico 3 – Comparação entre demanda de movimentação de carga e armazenagem: Combustíveis
Fonte: Plano Mestre (2015) e CODESA (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Os combustíveis são armazenados em tanques localizados na retroárea. Constata-se que
há capacidade de armazenagem suficiente para a carga mesmo com o crescimento na demanda de
volume movimentado.
O Gráfico 4 apresenta a comparação entre demanda de movimentação de trigo e
capacidade de armazenamento dinâmica para essa carga.
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360.000

173.342

178.834

192.363

2013

2015

2020

Trigo (t)

205.390

217.681

2025

2030

Capacidade dinâmica (t/ano)

Gráfico 4 – Comparação entre demanda de movimentação de carga e armazenagem: Trigo
Fonte: Plano Mestre (2015) e CODESA (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

A capacidade para armazenagem de trigo é suficiente para atender a demanda que
considera o seu volume de movimentação, até o ano de 2030.
O Gráfico 5 mostra os dados de demanda e capacidade de armazenagem dinâmica para o
carvão.
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Gráfico 5 – Comparação entre demanda de movimentação de carga e armazenagem: Carvão
Fonte: Plano Mestre (2015) e CODESA (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Há previsão de que a capacidade de armazenagem para carvão seja insuficiente após o ano
de 2020. Porém, essa situação não se apresenta problemática, posto que, o Porto de Vitória conta
com retroárea onde estão presentes diversas instalações que, entre outras funções logísticas,
realizam a armazenagem de carvão.
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O Gráfico 6 relaciona a capacidade de armazenagem dinâmica com a demanda de
produtos siderúrgicos, observada no ano de 2013 e projetada para os anos de 2015, 2020, 2025 e
2030.
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Gráfico 6 – Comparação entre demanda de movimentação de carga e armazenagem: Produtos Siderúrgicos
Fonte: Plano Mestre (2015) e CODESA (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Ao comparar a capacidade de armazenagem com a projeção de movimentação de
produtos siderúrgicos, percebe-se que, mesmo com o aumento da demanda dessa carga, a
capacidade de armazenagem é plenamente suficiente. Vale ressaltar que parte da capacidade das
instalações de armazenagem de produtos siderúrgicos pode ser compartilhada com outras cargas,
como contêineres e automóveis.
No Gráfico 7, observa-se a análise da demanda e capacidade de armazenagem para os
automóveis movimentados no porto.
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Gráfico 7 – Comparação entre demanda de movimentação de carga e armazenagem: Automóveis
Fonte: Plano Mestre (2015) e CODESA (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

No que tange à capacidade de armazenagem para os automóveis, a partir do ano de 2025,
é verificado déficit na armazenagem dinâmica. Isso, contudo, não representa limitação para as
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operações do porto, pois esse tipo de carga pode também utilizar instalações de armazenagem
destinadas aos produtos siderúrgicos, as quais têm capacidade de armazenagem mais que
suficiente, como indicado no Gráfico 6.

3.3. Instalações de armazenagem no entorno portuário
Os arredores do Porto de Vitória são desenvolvidos e dispõe de terminais retroportuários
que realizam diversos serviços logísticos, principalmente o serviço de armazenagem. Por meio de
levantamento, utilizando ferramentas como o Google Earth, verificou-se a existência de instalações
com infraestrutura disponível para a armazenagem de cargas.
Grande parte das estruturas verificadas dedica-se à armazenagem de carga geral, produtos
siderúrgicos, produtos químicos, produtos eletrônicos, mármore e granito, entre outros. Na Tabela
3 estão descritos os terminais identificados com as respectivas áreas totais.
Tabela 3 – Terminais de armazenagem localizados na retroárea do Porto de Vitória

Nome do Terminal

Área Total (m²)s

Interport

160.000

Multilift

60.000

Tcges

82.000

Tegma

727.000

MSC

44.842

Silotec

216.592

TCW

54.466

Terca

1.392.195

Fonte: Google Earth (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)

Além dos terminais listados na Tabela 3, segundo a CODESA (2014), há instalações de
armazenagem na empresa Capuaba Comercial Importadora e Exportadora, que possui 6 silos
verticais metálicos com capacidade total de 18.000 toneladas para malte e cevada, na Avenida
Darly Santos, em Vila Velha (ES).
Segundo informações da Autoridade Portuária, existem instalações de armazenagem do
terminal Hiper Export que se encontram dentro da área portuária. Ele movimenta carga geral e
conteinerizada, conta com capacidade estática de 5.200 TEUs e capacidade dinâmica de 41.000
TEUs/ano.
Ainda com relação à capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários, destacase a existência de três Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (CLIAs) com capacidade para
armazenar contêineres, veículos e máquinas, como consta na Tabela 4.
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Tabela 4 – Capacidade de armazenagem dos CLIAs localizados na retroárea do Porto de Vitória

Tipo de carga Capacidade (unidades)
movimentada Estática
Dinâmica

Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (CLIA)

contêineres

700

3.500

veículos

12.000

36.000

máquinas

1.000

3.000

contêineres

1.500

7.500

veículos

25.000

75.000

máquinas

3.200

16.000

contêineres

1.000

5.000

veículos

20.000

60.000

máquinas

2.000

10.000

2

Silotec-Cia De Transportes E Armazéns Gerais (330 m )

2

Cotia/Terca Armazéns Gerais S.A. (720 m )

Tegma Logística Integrada S.A.
Fonte: CODESA (2014)

Portanto, o Porto de Vitória dispõe de instalações em suas adjacências que ofertam
serviços logísticos e auxiliam na ampliação da capacidade de armazenagem do porto.

3.4. Descrição da situação do porto quanto à armazenagem
Constata-se que o Porto de Vitória possui um entorno desenvolvido, que possibilita o
aumento da capacidade de armazenamento de suas cargas. O produto que apresenta situação mais
crítica, haja vista a projeção da demanda e a capacidade de armazenagem, são os fertilizantes.
Contudo, esse produto também conta com as estruturas de armazenagem situadas na retroaria,
podendo ser submetido à descarga direta.
Não obstante, nos períodos de pico, é realizada a instalação de armazéns lonados para
armazenagem de granéis vegetais, que consistem em estruturas móveis que são montadas e
desmontadas conforme a necessidade do porto. Por conseguinte, a capacidade de armazenagem
não se apresenta como um fator limitante para as operações do porto.
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4. Determinação de zona aproximada para AALP
A determinação de uma zona aproximada para a localização da AALP sugere, com base nas
características do porto, áreas mais adequadas para a sua implantação. Procura-se, também,
demonstrar os procedimentos realizados e os aspectos observados para a sugestão das zonas
aproximadas.

4.1. Metodologia
O método para identificar as áreas mais apropriadas para implantação de uma AALP
consiste, primeiramente, na análise da estrutura rodoviária para acesso ao porto. Realizaram-se
análises de altimetria do relevo ao longo desses acessos, em conjunto com a averiguação do nível
de urbanização e ocupação em seu entorno.
Buscou-se identificar uma zona apropriada presente em uma área situada após as
conexões de rodovias relevantes, nas principais rotas para o porto. Isso permite que um maior
número de veículos acesse a área sem que seja necessário desvio de rota.
A análise de altimetria identificou o nível de oscilação no relevo, procurando verificar áreas
com menores variações altimétricas em uma extensão próxima ou maior a um quilômetro. A
análise de altimetria do relevo é realizada por meio de informações disponíveis no Google Earth.
A classificação do nível de urbanização consistiu na análise de cada setor censitário no
entorno dos principais acessos rodoviários. Os dados dos setores censitários são disponibilizados
pela base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e sua classificação foi
realizada por meio da identificação do nível de urbanização e ocupação do solo nos setores
próximos a rodovia.
Salienta-se que, para a classificação do nível de urbanização e ocupação do solo, adotouse: a cor verde (a fim de revelar áreas com baixo nível de urbanização e ocupação do solo); a cor
amarela (para áreas disponíveis, mas com presença de algumas instalações urbanas); e a cor
vermelha (para indicar maior concentração de instalações urbanas, o que dificulta a implantação da
AALP).
O cruzamento das duas análises ocorre no final do capítulo, em que são apresentados os
trechos da rodovia com relevo favorável, situados nos setores censitários do entorno dos acessos
rodoviários também mais adequados, destacados na cor verde.
Importante ressaltar que, para a determinação da zona aproximada da AALP, além dos
aspectos descritos, foi desenvolvido um relatório prévio para a apreciação da Autoridade Portuária
sobre as áreas indicadas pela equipe técnica do LabTrans/UFSC. O alinhamento entre as
informações e as equipes envolvidas foi mediado pela SEP/PR, durante uma videoconferência
realizada no dia 09 de março de 2015, em que a CODESA validou os locais determinados como zona
aproximada.

4.2. Determinação de zona aproximada para a localização da AALP
Para analisar e identificar os locais capazes de facilitar a implantação de uma AALP, foram
ponderados os fatores de altimetria juntamente aos de urbanização e ocupação do solo situados
nas principais rotas de acesso ao porto. Com a análise de altimetria, procurou-se encontrar áreas
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com a menor oscilação de relevo possível, levando-se em consideração os impactos de projeto e os
custos da realização das obras em terrenos com grandes variações altimétricas.
O Porto de Vitória encontra-se em local bastante urbanizado, com uma margem na cidade
de Vitória e outra margem na cidade de Vila Velha. Por causa da influência da urbanização, do
tráfego local, bem como das condições e capacidades das vias de acesso, é comum a ocorrência de
congestionamentos e interrupções do fluxo de veículos.
A estrutura de acesso rodoviário ao Porto de Vitória conta com a existência de várias
rodovias, dentre as quais se destacam a BR-101, a BR-262, a BR-447 (Estrada de Capuaba), a ES-471
(Rodovia Carlos Lindernberg e Avenida Darly Santos) e a futura Rodovia Leste Oeste, esta busca ser
uma rota alternativa mais afastada do centro urbano, permitindo melhor trafegabilidade.
Na Figura 3, encontram-se destacadas em verde as rodovias analisadas para a
determinação da zona aproximada de localização da AALP. Para tanto, consideraram-se as rodovias
mais distantes das zonas urbanas, bem como aquelas por onde passa grande parte do fluxo de
veículos direcionados ao porto.

Figura 3 – Rodovias analisadas para determinação de zona aproximada
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Verificou-se a análise de altimetria e, posteriormente, do nível de urbanização das
imediações dos trechos da BR-101, ES-471 (Avenida Darly Santos) e da futura Rodovia Leste Oeste.
As demais vias de acesso ao porto, como a BR-262, a ES-471 (Rodovia Carlos Lindenberg) e a BR447 (Estrada de Capuaba) não foram analisadas, em virtude de suas localizações em zonas
completamente urbanizadas.
A BR-101 é uma das principais rodovias utilizadas para o acesso ao Porto de Vitória, de
modo que a sua altimetria, em sua parte mais próxima ao porto, foi analisada, a fim de encontrar
os segmentos com relevo mais favorável à implantação de uma AALP.
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Na Figura 4, o segmento identificado pela cor verde evidencia o Trecho 1 analisado na BR101.

Figura 4 – Altimetria BR-101: Trecho 1
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

O Trecho 1 possui extensão de 3,7 quilômetros. Segundo a análise de altimetria, o relevo
tem elevação mínima de 0 metro e máxima de 5 metros. A inclinação máxima do trecho é de 3% e
ele se apresenta favorável à localização da AALP, no que diz respeito à altimetria.
A Figura 5 destaca em verde outro trecho com baixa variação altimétrica, na BR-101.

Figura 5 – Altimetria BR-101: Trecho 2
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)
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O Trecho, 2 destacado na BR-101, tem extensão de 1,3 quilômetros. Seu relevo tem
elevação que varia entre 0 e 1 metro, e sua inclinação máxima é de 3%.
A Figura 6 apresenta, destacado em verde, o último trecho verificado com baixa variação
de relevo, na BR-101.

Figura 6 – Altimetria BR-101: Trecho 3
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

O Trecho 3 possui extensão de 1,2 quilômetros. Segundo a análise de altimetria, o relevo
tem elevação mínima de 18 metros e máxima de 24 metros, sendo sua inclinação máxima de 3,3%.
Outra rodovia que se configura em uma das principais vias na rota de acesso ao Porto de
Vitória é a Avenida Darly Santos (ES-471). Por conseguinte, fez-se a análise de variação de relevo
dessa via.
A Figura 7 demonstra que a Avenida Darly Santos possui uma área consideravelmente
plana, sendo favorável à localização de uma AALP em toda a extensão demarcada em verde, em
relação à altimetria.
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Figura 7 – Altimetria Avenida Darly Santos: Trecho 1
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: LabTrans (2015)

O trecho em análise na Avenida Darly Santos tem extensão de 4,4 quilômetros. O relevo
conta com elevação mínima de 0 metro e máxima de 6 metros e sua inclinação máxima é de 4,1%.
Realizou-se também a análise de altimetria para a Rodovia Leste Oeste, que se encontra
em fase de construção. Quando for concluída, a via permitirá a conexão entre as principais
rodovias federais que cortam o Espírito Santo (BR-101 e BR-262) até a ES-471, na altura da Avenida
Darly Santos, facilitando o acesso aos terminais portuários localizados na margem de Vila Velha.
Nesse sentido, a primeira e a segunda etapa de suas obras foram finalizadas. A primeira,
entregue em 2010, faz a ligação entre o Terminal Campo Grande e o bairro Campo Belo, em
Cariacica (ES); a segunda, concluída e entregue em junho de 2014, faz a ligação entre o bairro Rio
Marinho e a Avenida Darly Santos. A etapa para finalizar a ligação entre os trechos já entregues
ainda está incompleta. Cabe ressaltar que esta é uma obra do Governo do Estado do Espírito Santo
que faz parte do Programa de Mobilidade Metropolitana (DER-ES, 2015).
Para a análise dessa rodovia, foi considerado um traçado aproximado, fundamentado nos
trechos já finalizados. Assim, verificou-se apenas um segmento com altimetria e extensão favorável
à implantação de uma AALP, exibido na Figura 8.
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Figura 8 – Altimetria Rodovia Leste Oeste: Trecho 1
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: LabTrans (2015)

O Trecho 1, demarcado na Rodovia Leste Oeste, possui extensão de 3,7 quilômetros.
Segundo a análise de altimetria, o relevo tem elevação mínima de 0 metro e máxima de 8 metros,
com inclinação máxima de 10%.
O segundo fator preponderante na análise de localização aproximada refere-se ao grau de
urbanização e ocupação do solo, observando as áreas próximas às rodovias. A classificação de nível
de urbanização segue o seguinte padrão:




Verde: baixo nível de urbanização e ocupação do solo.
Amarelo: moderado nível de urbanização e ocupação do solo.
Vermelho: elevado nível de urbanização e ocupação do solo.

A Figura 9 apresenta os setores censitários situados na proximidade das rodovias BR-101,
Avenida Darly Santos e Corredor Leste Oeste.
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Figura 9 – Classificação do nível de urbanização nos principais acessos rodoviários ao Porto de Vitória
Fonte: IBGE (2010) e Google Earth (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Os setores censitários próximos das rodovias analisadas apresentam poucas áreas
disponíveis, pois, em sua maior parte, detém alto nível de urbanização. Contudo, existem ainda
setores com nível intermediários de urbanização e ocupação do solo. Além deles, foram
identificados dois setores com baixa ocupação urbana.
A Figura 10 exibe a união das duas análises realizadas anteriormente, relacionadas à
altimetria e à urbanização e ocupação do solo. Os trechos indicados com a cor verde, ao longo das
rodovias, apresentam as melhores características relacionadas ao relevo, aliadas aos setores
censitários com baixos ou moderados níveis de urbanização e ocupação do solo.
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Figura 10 – Sugestão de regiões para a implantação de uma AALP
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Mesmo analisando uma grande área, poucos locais podem ser indicados como zona
aproximada para a implantação de uma AALP. Entre os trechos com condições favoráveis e que
podem ser observados na Figura 10, o trecho situado na Avenida Darly Santos ganha destaque, pois
se encontra em uma área plana, estando próximo também de uma área com índice de urbanização
baixo ou intermediário.

4.3. Levantamento de áreas disponíveis
De acordo com informações repassadas pelo Porto de Vitória, há uma área disponível para
implantação da AALP. Contudo, trata-se de uma área privada, de modo que ainda são necessárias
negociações para que ela possa ser utilizada.
A referida área pode ser observada na Figura 11, destacada na cor azul.
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Figura 11 – Área disponível indicada pela CODESA
Fonte: Google Earth (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

A Figura 11 permite notar que a área disponível, indicada pela CODESA, é uma das zonas
favoráveis para a localização da AALP. Possui, entretanto, o inconveniente de estar localizada no
lado esquerdo da Avenida Darly Santos, no sentido de quem se destina ao porto. Ainda assim, em
razão de baixa oferta de áreas disponíveis nas imediações do porto, convém estudar,
prioritariamente, a área indicada para a localização da AALP.

Relatório Final da Fase 02 – Porto de Vitória

29

Estudos para implantação de 16 Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALPs)

5. Determinação das funcionalidades
Observadas as necessidades do porto, é possível indicar as funcionalidades mais
pertinentes à AALP do Porto de Vitória. Para tanto, foram consideradas as características da
tipologia com maior aderência às demandas do porto, bem como os serviços presentes em suas
principais rotas de acesso.

5.1. Metodologia
A análise das funcionalidades verificou a oferta de serviços automotivos, postos de
combustíveis, companhias de transportes e fretes, restaurantes, bancos, caixas eletrônicos e hotéis
presentes na cercania das principais vias rodoviárias de acesso ao porto. Para tanto, realizaram-se
levantamentos de dados, com a utilização de programas como Wikimapia e Google Earth.
Ponderou-se também a avaliação, por parte da Autoridade Portuária, a respeito de
serviços básicos, presentes no porto e em seu entorno, destinados a caminhões e condutores. As
informações foram coletadas por meio de um questionário de levantamento de dados, buscandose verificar a percepção do porto quanto à disponibilidade e qualidade de serviços logísticos.
Observadas as funcionalidades presentes na tipologia recomendada, considera-se ainda a
análise da previsão de crescimento do fluxo de cargas e do fluxo de caminhões. Logo, propõem-se
as funcionalidades com base nos serviços necessários e que possuam pouca disponibilidade e/ou
baixa qualidade. Para isso, toma-se como primordial a visão da Autoridade Portuária a respeito da
oferta e qualidade desses serviços.
Assim como na determinação de zona aproximada para a localização da AALP, também
foram submetidas à apreciação da Autoridade Portuária – por meio de um relatório prévio – as
funcionalidades propostas para a AALP. Portanto, as funcionalidades analisadas e descritas neste
capítulo foram discutidas e validadas pela CODESA na videoconferência realizada em 09 de março
de 2015.

5.2. Funcionalidades que contemplam a tipologia escolhida
Constam, nesta seção, diversas funcionalidades que podem estar presentes na Tipologia
sugerida ao porto. No entanto, isso não significa que todas estarão contempladas na AALP a ser
implantada, ou ainda que futuramente não possam ser adicionadas outras funcionalidades,
conforme demandas por serviços logísticos.
Mediante aspectos observados, e conforme já mencionado, a tipologia identificada como
mais adequada à AALP em estudo foi a Tipologia 1. Esta possui uma área de estacionamento
compatível com a demanda de tráfego gerada pelo porto. Trata-se de um pátio de estacionamento
inteligente, que permite o controle de veículos que visam acessar o porto.
A Tipologia 1 disponibiliza serviços gerais voltados a caminhões e condutores, como:


Área de estacionamento para caminhões, dimensionada de acordo com a projeção de
demanda futura de veículos que irão acessar o porto.
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Serviços de comunicação e organização portuária, como uma central de controle de
tráfego integrado ao sistema portuário e departamento de organização de liberação de
caminhões, seguindo os preceitos do projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente (CLPI).
Serviços para caminhões, como oficinas e abastecimento.
Serviços para caminhoneiros, como alimentação, áreas de lazer, hospedagem, bancos,
internet e comércio.
Serviços de transporte de cargas, como uma central de fretes.
Serviços para terceiros, como alimentação, bancos e internet, a fim de garantir o uso e
assegurar a sustentabilidade econômica do empreendimento.

5.3. Enquadramento das funcionalidades às necessidades do porto
A fim de identificar e recomendar as funcionalidades presentes na Tipologia 1 e mais
pertinentes às características do porto, foram averiguados os serviços existentes no entorno do
Porto de Vitória. Esse porto possui alta urbanização em suas imediações. Contudo, isso não
significa que exista boa oferta de serviços.
Para verificar a presença de serviços, foram consideradas apenas as rodovias mais
indicadas para a possível instalação da AALP, ou seja, as mesmas estudadas na análise de
determinação de zona aproximada para a localização da AALP.
A Figura 12 apresenta os serviços, como: postos de combustíveis, serviços automotivos,
restaurantes, entre outros, disponíveis ao longo das rodovias BR-101, Darly Santos e Leste Oeste,
identificados por meio de pesquisas na internet.

Figura 12 – Serviços disponibilizados no Porto de Vitória
Fonte: Adaptado de Google Earth (2015) e Wikimapia (2015)
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Ao analisar as principais rotas de acesso ao porto, nota-se que há oferta de serviços,
principalmente postos de combustíveis e restaurantes. Eles encontram-se listados na Tabela 5.
Tabela 5 – Quantidade de serviços identificados nos principais acessos ao Porto de Vitória

Serviços

Quantidade

Serviços automotivos

2

Postos de combustíveis

8

Companhias de transporte e fretes

4

Restaurantes

5

Bancos/caixas eletrônicos

3

Hotel

2

Fonte: Wikimapia (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Alguns postos de combustíveis identificados no levantamento agregam outros serviços,
como restaurantes, hotéis e serviços automotivos (borracharia, troca de óleo, entre outros). Esses
locais possuem fácil acesso e dispõem de área de estacionamento. Levando-se em conta a rota
analisada, o serviço mais distante da rodovia, situado em vias urbanas e sem estacionamento
adequado, é o de autoatendimento bancário.
Há também oferta de serviços alfandegados, por meio de três Centros Logísticos e
Industriais Aduaneiros (CLIAs), situados na cidade de Cariacica (ES), conforme explanado
anteriormente. As empresas que administram esses centros são: Silotec Cia. de Transportes e
Armazéns Gerais S.A, Cotia Armazéns Gerais S.A. e Tegma Logística Integrada S.A. Em dois destes
centros, há oferta de serviços de companhias de transportes e fretes.
Na área urbanizada mais próxima ao porto, como no entorno da BR-262 e da ES-471, há
maior oferta de serviços e facilidades, sobretudo aqueles voltados a condutores. No entanto, o
acesso a eles e a suas áreas de estacionamento não são adequados, de maneira que a utilização
desses serviços, por parte dos caminhoneiros destinados ao porto, interfere de modo negativo na
trafegabilidade local da cidade.
Por meio do questionário de levantamento de dados, a Autoridade Portuária realizou a
avaliação de alguns serviços prestados na área do porto e em sua retroárea. Para isso, foram
considerados os critérios da Tabela 6, enquanto a avaliação realizada está descrita na Tabela 7.
Tabela 6 – Critérios de Avaliação

Avaliação

Nível

Ótimo

5

Bom

4

Razoável

3

Ruim

2

Péssimo

1

Fonte: LabTrans/UFSC (2014)
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Tabela 7 – Avaliação da disponibilidade e oferta dos serviços presentes no porto e em seu entorno

Tipo de serviço

Disponibilidade

Qualidade

Tempo médio de espera para liberação de cargas (órgãos anuentes)

4

5

Capacidade estática de armazenagem dentro do porto

4

4

Capacidade dinâmica dentro do porto (tempo de giro)

4

4

Serviços de abastecimento para os caminhões no entorno portuário

4

2

Serviços para caminhões (borracharias) no entorno portuário

4

2

Serviços para caminhões (oficinas) no entorno portuário

4

2

Serviços de alimentação: restaurantes e lanchonetes

4

3

Autoatendimento bancário

4

2

Fonte: CODESA (2014)

Percebe-se que a avaliação considerou boa a oferta de serviços, e boa também a qualidade
dos serviços ofertados dentro da área portuária. Em contrapartida, serviços fora da área do porto,
com destaque para os voltados a caminhões, foram avaliados como de baixa qualidade.
Ainda para a identificação das funcionalidades mais relevantes para a AALP do Porto de
Vitória, é importante verificar as principais cargas movimentadas no porto. A Tabela 8 descreve a
representatividade dos produtos movimentados, com referência ao volume total no ano observado
de 2013 e na projeção para 2030, além da taxa de crescimento para esse período.
Tabela 8 – Representatividade e percentual de crescimento da movimentação de cargas

Produto (t)

2013

2030

Taxa de
Crescimento
(2013-2030)

Contêiner

44%

13%

-69%

Fertilizante

12%

16%

40%

Combustível

10%

17%

73%

Granito

8%

13%

74%

Malte

5%

7%

41%

Concentrado de Cobre

4%

6%

41%

Trigo

3%

4%

26%

Soda Cáustica

3%

4%

49%

Carvão

2%

2%

22%

Siderúrgicos

2%

2%

24%

Automóvel

1%

2%

36%

Ferro-Gusa

-

10%

-

5%

5%

5%

Outros

Fonte: Plano Mestre (2015)

Os contêineres são o tipo de carga com maior volume de movimentação na atualidade; na
sequência, vêm os fertilizantes, os combustíveis e o granito. De acordo com a projeção de demanda
do Plano Mestre (2015), o granito e os combustíveis apresentam as maiores taxas de crescimento
para o ano de 2030. Cargas como soda cáustica, malte e cobre também tendem a crescer. Por
outro lado, há previsão de queda na movimentação futura de contêineres.
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A representatividade do volume das cargas movimentadas no Porto de Vitória, nos anos de
2013 e de 2030, pode ser respectivamente visualizada no Gráfico 8 e no Gráfico 9.
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Gráfico 8 – Representatividade de movimentação de cargas no Porto de Vitória observada em 2013
Fonte: Plano Mestre (2015)
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Gráfico 9 – Representatividade de movimentação de cargas no Porto de Vitória projetada para 2030
Fonte: Plano Mestre (2015)

De acordo com a previsão de demanda, as principais cargas movimentadas no porto, em
2030, serão: combustíveis, fertilizantes, granito e contêineres. Destaca-se a movimentação de
ferro-gusa, apontada pela projeção como tendo praticamente 10% de representatividade na
movimentação total do porto, para o referido ano projetado.
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5.4. Funcionalidades propostas
Entre as funcionalidades presentes em uma AALP de Tipologia 1, mediante os aspectos
analisados a respeito do Porto de Vitória, propõe-se a oferta dos seguintes serviços e
infraestrutura:












Área de estacionamento para caminhões.
Central de controle de tráfego integrado ao sistema portuário e departamento de
organização de liberação de caminhões, seguindo os preceitos do projeto Cadeia Logística
Portuária Inteligente (CLPI).
Serviços de transporte de cargas, como uma central de fretes, em que as associações de
caminhoneiros possam ter acesso.
Oficina para caminhões, com borracharia.
Local para limpeza e lavação de veículos.
Restaurante e lanchonete.
Área de conveniência com internet.
Áreas de descanso.
Banheiros e vestiários.
Caixa eletrônico (autoatendimento bancário).

Apesar de já existir, no entorno portuário, a oferta de alguns serviços propostos
anteriormente, nota-se que não há padrão na prestação destes, o que faz com que a qualidade seja
deficiente. A padronização e a concentração desses serviços em uma AALP podem contribuir para a
efetividade das operações do porto, no que diz respeito ao controle dos fluxos de veículos, bem
como para o bem-estar de seus condutores, atuando, inclusive, na melhoria da trafegabilidade do
entorno portuário.
Ressalta-se, ainda, a possibilidade de a AALP do Porto de Vitória ampliar suas
funcionalidades, podendo evoluir para uma AALP de Tipologia 2, com armazenagem, ou ainda de
Tipologia 3, funcionando como uma espécie de Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de
Exportação (REDEX).
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6. Dimensionamento da AALP
Este capítulo visa à determinação do número ideal de vagas para atendimento da demanda
do Porto de Vitória, atual e futura, bem como o dimensionamento da área necessária para
implantação das funcionalidades definidas anteriormente.

6.1. Metodologia
O dimensionamento de uma Área de Apoio Logístico Portuário é função correlata às
expectativas de demanda para a área em estudo, somadas às funcionalidades que deverão compor
seus serviços. Portanto, a etapa de dimensionamento é influenciada pelas atividades de análise das
demandas de cargas e de caminhões, pelas ofertas de estacionamentos retroportuários, bem como
pelas funcionalidades definidas para a AALP, conforme a necessidade do porto.
A atividade de dimensionamento tem relação com as etapas anteriores do estudo, e
impacta nos investimentos a serem realizados, dessa forma, influência também na etapa de préviabilidade econômico-financeira.
A complexidade da atividade de dimensionamento de uma AALP varia de acordo com a
tipologia definida e com a demanda projetada. Portanto, o cálculo para o dimensionamento
depende de uma série de inputs, em que se considera o percentual representativo das áreas dentro
da AALP voltadas aos diferentes serviços ofertados. Esse percentual varia de acordo com a
quantidade de vagas necessárias para o estacionamento de caminhões na AALP.
Assim, o método de dimensionamento é realizado por meio de duas etapas:



Cálculo do número de vagas necessárias para estacionamento de caminhões na AALP.
Cálculo da área necessária para circulação, estacionamento, armazenagem e demais
funcionalidades.

Essa metodologia é baseada em modelos matemáticos de dimensionamento que
consideram benchmarks de experiências nacionais e internacionais, vistos com mais detalhes nas
seções a seguir.

6.1.1. Cálculo do número de vagas necessárias na AALP
A identificação do número de vagas na AALP para atender às demandas futuras do porto é
o primeiro passo para o dimensionamento da área. Esse cálculo é realizado com uso de uma
metodologia alinhada aos processos previstos no projeto CLPI.
A metodologia de cálculo é simples, porém, as variáveis nele inclusas são complexas, de
modo que a qualidade desses dados precisa ser verificada de maneira cuidadosa. A fórmula para o
cálculo do número de vagas é exposta na equação a seguir:

Em que:




º �� = � �� �� á �� ∗

−

� �� �

Nº Vag = Número de vagas necessárias na AALP para estacionamento de caminhões.
Fluxo Horário = Somatório dos fluxos que irão utilizar a AALP na hora de pico.
Perm = Tempo de permanência, em horas, dos veículos na AALP.
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Oferta Vagas = Número de vagas disponíveis em outras áreas.

Portanto, o número de vagas depende basicamente do fluxo de veículos na hora pico, do
tempo médio de permanência dos veículos na AALP, bem como da oferta de vagas em outras
instalações, que também podem atuar como áreas de estacionamento com controle de tráfego
para o acesso ao porto.
Deve-se levar em conta que o fluxo horário consiste na soma do fluxo diário de veículos de
carga de cada um dos terminais do porto, multiplicado pelo percentual de veículos de carga que
acessam o porto durante a hora pico, excluindo da base de cálculo os fluxos de veículos dos
terminais que possuem seus próprios estacionamentos.
O tempo de permanência compreende, como definido no projeto CLPI, a soma dos tempos
de operação na AALP e seus tempos de tolerância, ou seja, representa o tempo total que o
caminhão permanece na área, seja realizando procedimentos operacionais, seja aguardando
chamada para dirigir-se ao porto.
Esses tempos foram estimados com base em benchmarks nacionais e são alterados
conforme os horizontes projetados para dimensionamento, que consideram melhoria na eficiência
da cadeia logística e consequente otimização dos tempos de utilização da AALP.
Em relação à oferta de vagas na retroárea, são utilizadas as informações adquiridas por
meio dos questionários de levantamento de dados, respondidos pela Autoridade Portuária, aliados
às informações de estudos adicionais. Tais dados consideram a quantidade e a distribuição de
veículos que acessam o porto (durante um dia), além da quantidade total de vagas ofertadas em
instalações próximas ao porto.
Além disso, são elaborados cenários de utilização da capacidade das vagas ofertadas, em
áreas que podem atuar como análogas a uma AALP nas proximidades do porto. Os cenários
mencionados objetivam identificar a situação que melhor representa as características do porto e
da utilização das vagas, apontando a necessidade de vagas adicionais ou não.

6.1.2. Cálculo da área necessária para estacionamento e demais funcionalidades
O dimensionamento da área destinada ao estacionamento de veículos de carga e às
funcionalidades considera a Tipologia mais adequada para a AALP do porto, bem como a demanda
de caminhões estimada para acessar essa área.
Para a proposição do método a ser utilizado, foram estudadas outras áreas de apoio
logístico, buscando obter informações detalhadas a respeito do número de vagas, espaços de
circulação, área administrativa, serviços de armazenagem, serviços para caminhões e para
caminhoneiros, estacionamento de serviços e espaços verdes ou área de expansão.
A Tabela 9 mostra as principais áreas de apoio analisadas em âmbito nacional e
internacional.
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Tabela 9 – Benchmarks de AALPs para dimensionamentos

Áreas de Apoio Logístico Estudadas para Dimensionamento
Nacionais

Internacionais

Ecopátio – Cubatão

Zeal Valparaiso (Chile)

Rodopark – Cubatão

Truck Centers (Peru)

Fortesolo – Paranaguá

Autoparko Brecia Est (Itália)

Greenlog (em construção –
Paranaguá)

Parking Padrosa (Espanha)

-

Truck Centers (Espanha)
Fonte: LabTrans/UFSC (2014)

Esses benchmarks serviram de base para a elaboração das relações entre a quantidade de
vagas e a dimensão necessária para a área de estacionamento e demais áreas consideradas no
estudo.

6.1.2.1.

Dimensionamento de área para estacionamento de caminhões

No que tange às áreas de estacionamento para caminhões, por meio das pesquisas
baseadas nos benchmarks da Tabela 9, foram obtidas relações entre metros quadrados por vaga
(m²/vaga) de estacionamento, as quais variaram de 100 m²/vaga até 433 m²/vaga. Essa variação
ocorre porque foram consideradas áreas voltadas a diferentes funcionalidades.
Nos benchmarks que chegaram ao resultado de 100 m²/vaga, as áreas contemplavam
apenas estacionamento (excluindo áreas de serviços, circulação, entre outras), enquanto na área
de 433 m²/vaga, sua dimensão é mais ampla em razão de considerar outras funcionalidades, como:
áreas de descanso, sala de reuniões, cassino, espaço de relaxamento e oficinas de reparo.
Portanto, a metragem quadrada por vaga mais alta (433 m²/vaga), verificada na área
denominada Autoparko Brecia, considera todas as áreas da AALP e não somente o espaço de
estacionamento. Logo, como o método proposto realiza o cálculo das áreas da AALP por zonas (por
exemplo, estacionamento, serviços, armazenagem), esse número precisa ser ponderado, de modo
que avalie quanto da área é dedicado a cada espaço.
Ao realizar essa ponderação, tomando-se como base os demais casos de benchmarks,
verificou-se o valor aproximado de 125 m²/vaga como o de maior frequência para a área de
estacionamento, excetuando-se os demais serviços necessários.

6.1.2.2.

Dimensionamento de área para os demais serviços

Os demais serviços (para caminhões e caminhoneiros, área de circulação, estacionamentos
de veículos de passeio de outros usuários e espaços verdes/expansão) são dimensionados
considerando um multiplicador sobre a quantidade necessária de vagas para estacionamento de
caminhões. Adotou-se essa metodologia, pois há alto nível de complexidade em estimar a
dimensão dessas áreas em função das demandas.
Para tanto, utilizou-se como principal benchmark um estudo a respeito de truck centers do
Peru, elaborado pelo Advanced Logistics Group (AGL) em 2013. O referido estudo consolida
informações de diversas áreas de apoio na Espanha, bem como outros benchmarks: o Autoparko

Relatório Final da Fase 02 – Porto de Vitória

39

Estudos para implantação de 16 Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALPs)

Brecia Est (Itália) e o Rodopark (Brasil). Com base nos dados estudados, adotaram-se correlações
para os serviços, conforme detalhado na Tabela 10.
Tabela 10 – Benchmark para dimensionamento dos demais serviços

Correlação entre a área de estacionamento de caminhões e as demais áreas
AALPs com menos de 200 vagas
(percentual de área em relação
à área de vagas para
caminhões)

AALPs com mais de 200 vagas
(percentual de área em
relação à área de vagas para
caminhões)

9%

9%

4,5%

4,5%

Área de circulação

60%

70%

Espaços verdes/expansão

35%

40%

Funcionalidade
Áreas de serviços ao
caminhão/caminhoneiro
Estacionamentos para
serviços/outros usuários

Fonte: Adaptado de ALG (2013). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)

A fim de compreender a metodologia adotada, tem-se, na Tabela 11, um exemplo
ilustrativo da aplicação do método para uma AALP com 300 vagas de estacionamento de
caminhões – e que não requer armazenagem.
Tabela 11 – Exemplo de aplicação do método

Exemplo de dimensionamento
Funcionalidade

Aplicação do Método

Áreas (m²)

Estacionamento para caminhões

300 vagas * 125m²

37.500

Áreas de serviços ao caminhão/caminhoneiro

9% * 37.500 m²

3.375

Estacionamentos para serviços/outros usuários

4,5% * 37.500 m²

1.687

Área de circulação

70% * 37.500 m²

26.250

Espaços verdes/expansão

40% * 37.500 m²

15.000

Área total

Somatório de áreas

83.812

Fonte: LabTrans/UFSC (2014)

Com a Tabela 11, é possível verificar como ocorre o cálculo para a dimensão total de uma
AALP, que necessita de 300 vagas de estacionamento para caminhões. É importante ressaltar que o
método considera áreas de serviços para caminhões, caminhoneiros, demais usuários, além de
áreas verdes e de expansão, levando em conta possível aumento nas demandas futuras até o ano
de 2030.

6.2. Dimensionamento do número de vagas
Para o estudo do número de vagas necessárias para a AALP do Porto de Vitória, levou-se
em conta a premissa que todo o fluxo de caminhões destinados aos terminais que operam no porto
possui potencial para utilizar a área.
Ademais, adotaram-se como principais inputs os fluxos de chegada dos veículos no porto
na hora de pico, bem como os tempos médios de duração estimados para os processos na AALP,
calculados com base no benchmark dos estacionamentos Ecopátio e Rodopark, em Santos (SP).
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A demanda do fluxo de caminhões foi estimada com base em dados informados pela
CODESA acerca da quantidade de caminhões que acessam o porto diariamente. Para esta projeção
de caminhões, calculou-se a taxa de crescimento na movimentação de cargas, comparando os
fluxos por natureza ocorridas no ano de 2011 (ano dos dados de fluxos) frente aos volumes
projetados no Plano Mestre (2015) para o ano de 2030. Este fator de expansão, apresentado na
Tabela 12, foi multiplicado pelo número de caminhões que acessou o Porto de Vitória em 2011,
informado pela CODESA.
Tabela 12 - Fator de Projeção de Fluxos

Natureza de Carga

2011

2030

Taxa de Projeção de Fluxo (2011 - 2030)

Carga Geral

1.751.304

2.127.214

21%

Contêiner

3.461.315

716.121

-79%

Granel

2.811.460

2.696.324

-4%

Fonte: CODESA (2011) e Plano Mestre (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Os dados de volumes utilizados para o cálculo de dimensionamento da AALP para o Porto
de Vitória são apresentados na Tabela 13 e na Tabela 14.
Tabela 13 – Volumes diários de caminhões

Codesa Capuaba

Caminhões/Dia
(2011)
429

Caminhões/Dia
(2015)
425

Caminhões/Dia
(2020)
421

Caminhões/Dia
(2030)
411

Codesa Comercial

117

122

128

142

Codesa Paul

52

52

51

50

Flexibrás

13

14

14

16

Peiú

143

142

140

137

533

383

253

110

Terminal

TVV

Fonte: CODESA (2011) e Plano Mestre (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)
Tabela 14 – Volume de caminhões na hora pico

Codesa Capuaba

Caminhões/Dia
(2015)
25

Caminhões/Dia
(2020)
25

Caminhões/Dia
(2030)
24

Codesa Comercial

7

7

8

Codesa Paul

3

3

3

Flexibrás

1

1

1

Peiú

8

8

8

TVV

22

15

6

Terminal

Fonte: CODESA (2011) e Plano Mestre (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Os dados dos tempos de processo considerados, que refletem ganhos de eficiência no
longo prazo, encontram-se na Tabela 15.

Relatório Final da Fase 02 – Porto de Vitória

41

Estudos para implantação de 16 Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALPs)
Tabela 15 – Estimativa dos tempos dos processos na AALP

Tempos de Processos na AALP
Cenário
Tempos
(2015)
Tempo de Operação AALP (contêiner e carga geral)
45 minutos

Cenário
(2020)
30 minutos

Cenário
(2030)
15 minutos

Tempo de Permanência AALP (contêiner e carga geral)

52 minutos

52 minutos

52 minutos

Tempo de Operação e Permanência AALP (granéis)

375 minutos

300 minutos

240 minutos

Fonte: Plano Safra de Santos (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Assim, com base nos dados exibidos, o cálculo de dimensionamento da AALP para o Porto
de Vitória verificou a necessidade de 215 vagas para o estacionamento de caminhões,
considerando os volumes no dia de pico. As quantidades de vagas estimadas para os anos de 2015,
2020 e 2030 podem ser averiguadas na Tabela 16.
Tabela 16 – Dimensionamento do número de vagas para o estacionamento de caminhões

Dimensionamento
Resultado

Nº de Vagas 2015

Nº de Vagas 2020

Nº de Vagas 2030

Vagas para caminhões

215

141

86

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

A maior quantidade de vagas, necessária para o estacionamento de caminhões, é
identificada para o ano de 2015. Isso pode ser explicado pelos ganhos de eficiência oriundos do
sistema de controle de veículos, bem como pela previsão futura de movimentação de cargas e de
fluxo de veículos para o ano de 2030. À vista disso, a tendência é que a necessidade de vagas seja
menor no longo prazo.

6.3. Dimensionamento da área necessária
Tomando-se como base o número de vagas estimado anteriormente, o dimensionamento
da área total da AALP é apresentado na Tabela 17.
Tabela 17 – Dimensionamento da AALP do Porto de Vitória

Número de Vagas

215

Tipo de Área

Tamanho (m²)

Estacionamento para caminhões

26.875

Áreas de serviços ao caminhão/caminhoneiro

2.419

Estacionamentos para serviços/outros usuários

1.209

Área de circulação

18.813

Espaços verdes/expansão

10.750

Área de armazenagem

-

Total

60.066

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Para as análises a seguir, que consideram a estimativa do investimento e o estudo de préviabilidade econômico-financeira, são utilizados os dados de 215 vagas de estacionamento para
caminhões e de 60.066 metros quadrados de área total, ambos alcançados por meio da
metodologia descrita.
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7. Pré-viabilidade econômico-financeira
A etapa de pré-viabilidade econômico-financeira objetiva demonstrar, em termos técnicos
e financeiros, qual o resultado potencial para exploração da AALP, considerando o
dimensionamento, os investimentos, os custos e as receitas.

7.1. Metodologia
Separou-se a metodologia em duas partes: na primeira apresenta-se a estimativa dos
investimentos necessários para construção da AALP, conforme funcionalidades e dimensionamento
previamente apresentado. Na segunda descreve-se a metodologia da análise de pré-viabilidade
econômico-financeira.

7.1.1. Metodologia de cálculo do investimento necessário
Mensurar os investimentos é uma importante etapa para análise econômico-financeira.
Para calculá-los, utilizou-se uma série de benchmarks de custos, bem como índices empregados no
mercado, como Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB), Sistema de Custos Rodoviários
(SICRO) e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).
O cálculo dos investimentos considera também os custos dos serviços preliminares de
obras: terraplanagem, pavimentação, locais destinados aos serviços complementares, edificações,
paisagismo, iluminação, cercas, portarias e tecnologias. Os custos relacionados a esses serviços são
detalhados nas subseções seguintes.

7.1.1.1.

Serviços preliminares e complementares de obras civis

Os custos preliminares e complementares de obras civis mensurados consideram:






Instalação do canteiro de obras
Despesas com mobilização/desmobilização de pessoas e equipamentos
Levantamentos preliminares
Projetos de engenharia
Gerenciamento da obra.

O levantamento desses valores se justifica devido ao fato de os serviços anteriormente citados
representarem, em média, 7,02% do valor total da obra. Para o alcance dessa porcentagem, foram
feitas análises com base em oito obras realizadas em portos brasileiros.
Vale salientar que esses serviços variam de acordo com as características de cada obra, de
maneira que se procurou estabelecer uma relação que possa ser utilizada na verificação desses
custos. A Tabela 18 apresenta a relação entre os serviços preliminares e o valor total da obra,
tendo em vista as obras analisadas.
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Tabela 18 – Relação entre o custo total das obras e os serviços preliminares

Obra

Valor Total da Obra
(milhões de R$)

Serviços
Preliminares

Pavimentação e terraplenagem de São Sebastião

0,45

2,0%

0,819

12,5%

3,293

5,9%

3,432

6,1%

8,197

6,0%

25,768

9,6%

Cobertura da área de ova e desova do Terminal Portuário
de Pecém (PACONOL)
Obra de reforço da estrutura do paramento e instalação de
defensas no Cais Comercial – Porto de Salvador
Serviços emergenciais para recuperação de estrutura de
acostagem no Porto de Ilhéus
Obra de reforço da linha de guindaste do lado de mar e
implantação da linha de terra no cais de Água de Meninos
Adequação e reforma do Armazém 7 do Porto do Recife
com instalação do Terminal Marítimo de Passageiros
Média

7,02%

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Portanto, o percentual utilizado para dimensionar os custos com serviços preliminares e
complementares de obras civis corresponde a 7,02% do valor total da obra.

7.1.1.2.

Terraplanagem e pavimentação

A AALP em estudo tem o uso do seu solo, basicamente, voltado ao tráfego pesado, haja
vista as características da Tipologia 1. O perfil de solo foi definido conforme o tipo de uso para qual
está destinado.
O tráfego pesado determina um perfil de pavimento com espessuras de camadas
específicas, fundamentadas na qualidade do solo disponível. De acordo com o Manual de
Implantação Básica de Rodovia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT),
a qualidade do solo pode ser categorizada em: 1ª categoria, 2ª categoria e 3ª categoria. Essas
categorias dizem respeito à capacidade de suporte do solo encontrado no local.
A Figura 13 apresenta o perfil do pavimento destinado às áreas de tráfego pesado, em que
se pode observar a espessura das camadas. Salienta-se que as duas camadas inferiores são
variáveis e definidas com base na categoria do solo do local.

Figura 13 – Perfil do pavimento para tráfego pesado
Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

44

Relatório Final da Fase 02 – Porto de Vitória

Estudos para implantação de 16 Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALPs)

A espessura das camadas que compõem o perfil do pavimento para tráfego pesado, em
centímetros, é especificada de acordo com a categoria de solo, conforme apresenta a Tabela 19.
Tabela 19 – Espessura das camadas para tráfego pesado

Descrição da camada

Solo de
1ª Categoria
(cm)

Solo de
2ª Categoria
(cm)

Solo de
3ª Categoria
(cm)

Paver

12

12

12

Pó de pedra

4

4

4

Brita graduada tratada com cimento

20

20

20

Brita graduada simples

18

18

18

Sub-base com CBR > 40%

0

76

76

Aterro compactado CBR > 10%

0

0

270

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Por falta de conhecimento a respeito da localização exata de onde a AALP deve ser
instalada, considerando-se as características do solo existente em Vitória (ES) e Vila Velha (ES),
utilizou-se, como referência, a estrutura de pavimento e terraplanagem dimensionada para solos
de 2ª categoria, sem a necessidade de aterro. A adoção dessa premissa ocorreu com o intuito de
utilizar valores intermediários, em virtude da falta de informação sobre as características
específicas do solo.
Os preços referentes à terraplanagem e à movimentação de terra, bem como o dos
insumos relacionados à estrutura do pavimento, são formulados com base nos valores fornecidos
diretamente pelo Sistema de Custos Rodoviários (SICRO), disponível no site do DNIT. A divulgação
desses índices é feita mensalmente para todos os estados do país, possibilitando que os valores
sejam atualizados e regionalizados.

7.1.1.3.

Serviços complementares de pavimentação

Como complemento da estrutura dos pavimentos, existem serviços adicionais que devem
ser considerados na análise:






sinalização – tanto vertical quanto horizontal;
meio-fio;
defensas;
barreiras de segurança;
tachas e tachões refletivos.

Esses serviços complementares de pavimentação devem ser orçados por meio de verba,
considerando-se que seus valores são proporcionais a um percentual do investimento total do
pavimento, que foi determinado com base na análise do orçamento de sete obras diferentes
realizadas no Brasil entre os anos de 2009 e 2013, relacionadas à pavimentação. Diante disso,
alcançou-se o índice de 13,62% em relação ao investimento para a pavimentação.
Esse percentual definido é multiplicado pelo investimento orçado para a pavimentação e
adicionado a esse montante, que, no caso da AALP para o Porto de Vitória, considera a
pavimentação para tráfego pesado.
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A Tabela 20 apresenta a fórmula de cálculo do investimento necessário a terraplenagem,
pavimento e serviços complementares, considerando um solo de segunda categoria para tráfego
pesado, voltado ao estacionamento e à circulação de caminhões.
Tabela 20 – Quantificação do investimento para pavimentos destinados às áreas de tráfego pesado

Área de tráfego pesado
Serviço

Unidade

Preço Unitário (Sudeste)

Terraplanagem

R$/m²

18,70

Pavimentação

R$/m²

174,69

% do valor do pavimento

13,62

Serviços complementares

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Os valores da Tabela 20 são utilizados para calcular os investimentos totais em
terraplanagem, pavimentação e serviços complementares, que atendem à soma da zona destinada
ao estacionamento e à circulação de tráfego pesado.

7.1.1.4.

Iluminação de pátio

No que se refere à iluminação da AALP, os custos estimados consideram as instalações
elétricas das edificações, visto que elas já estão inclusas no preço da edificação por metro
quadrado. Além disso, tendo em vista a complexidade de orçar item a item, adotou-se uma
simplificação que pondera a representatividade dos itens de instalações elétricas em relação ao
custo total das obras civis.
Para tanto, foram analisados seis Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE)
referentes aos empreendimentos portuários realizados entre 2009 e 2012. Buscou-se empregar a
relação de representatividade média de iluminação, referente ao valor total da obra, conforme
apresenta a Tabela 21.

46

Relatório Final da Fase 02 – Porto de Vitória

Estudos para implantação de 16 Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALPs)
Tabela 21 – Relação entre o custo total das obras e as instalações de iluminação de pátio

Obra
Terminal de Grãos
de Santarém (PA)
Projeto TEGRAM
Fase 1 – Itaqui (MA)
TeconBel – Belém
(PA)
Terminal de
Granéis Sólidos II –
Itaguaí (RJ)*
Tecon Salvador
(BA) – Retroárea
TMU2 – Porto de
Barcarena (PA)

Valor Total
(R$)

Descontos
(R$)

Valor
Iluminação
(R$)

Valor total
menos
Descontos e
Iluminação (R$)

Representat
ividade da
Iluminação

526.527.515

-

15.445.626

511.081.889

3,0%

245.941.991

97.370.600

8.700.000

139.871.391

6,2%

269.580.000

8.777.000

12.229.000

248.574.000

4,9%

555.149.000

-

52.202.500

502.946.500

10,4%

10.327.195

250.000

164.400

9.912.795

1,7%

88.280.690

63.619.337

415.317

24.246.036

1,7%

Média

3,51%

*Dados desconsiderados da análise – pontos outliers
Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Os ite s elacio ados a colu a Desco tos R$ co espo de a se viços ue ão
relacionados às variáveis existentes na AALP e estavam contidos nos EVTEs analisados, como
equipamentos para movimentação de cargas. Salienta-se que os dados do Terminal de Granéis
Sólidos II de Itaguaí foram desconsiderados, pois, por critérios estatísticos, foram identificados
como dados outliers1.
Então, o valor do custo de iluminação de pátio a ser acrescentado aos investimentos em
obras civis, para fins de análise de pré-viabilidade econômico-financeira da AALP, é de 3,51% em
relação ao valor total do investimento na área.

7.1.1.5.

Edificações

Para se estimar os custos de edificações a serem implantadas nas AALP, entre as
possibilidades verificadas, a mais adequada e disponível à consulta é o CUB. De acordo com a Lei
Federal n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, os sindicatos estaduais da indústria da construção
civil são responsáveis por divulgar mensalmente os CUBs a serem adotados nas respectivas regiões
do país, calculado com observância aos critérios e às normas que essa lei estabelece.
Desse modo, o CUB possibilita a utilização de preços regionalizados, o que contribui para
uma análise condizente com a região onde o porto se localiza.

7.1.1.6.

Paisagismo e cercas

No que tange ao paisagismo e às cercas, assim como aos serviços de terraplenagem e à
movimentação de terras, são utilizados dados da base de dados do SICRO, disponibilizada pelo
DNIT.

1

Outlier é um valor atípico; é uma observação que apresenta um grande afastamento das demais da série ou que é
inconsistente.
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Para a precificação de paisagismo, utiliza-se o item Revestimento vegetal com grama e
leivas (3S0510102) e para as cercas o item Cerca arame farpado com mourão de concreto, seção
quadrada (2S0640001), conforme mostra a Tabela 22.
Tabela 22 – Custo unitário dos itens referente ao paisagismo e às cercas da AAL

Itens da
AALP
Camada
vegetal
Cerca

Correspondente no SICRO
Revestimento vegetal com grama e
leivas
Cerca arame farpado com mourão de
concreto, seção quadrada

Ano do
Dado

Unidade

Região
Sudeste

2014

m²

R$ 7,70

2014

m

R$ 30,32

Fonte: SICRO (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Como já mencionado, além de considerar a variação de custo por região, os dados do
SICRO podem ser verificados de forma atualizada.

7.1.1.7.

Portaria e Tecnologias

As portarias de acesso e as tecnologias de identificação de motoristas e caminhões, tais
como biometria, Sistema de Reconhecimento Óptico de Caracteres, Sistema de Identificação por
Radiofrequência, foram quantificados mediante orçamento de uma portaria padrão. Para isso, fezse uso de itens dos sistemas SICRO e SINAPI para a composição dos custos, conforme apresentado
na Tabela 23, na Tabela 24 e na Tabela 25.
Tabela 23 – Investimentos fixos em tecnologias

Investimentos fixos

Valor (R$)

Sistema de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR)

224.160

Sistema Integrador

163.560

Sistema gerenciador de controle de acesso de pessoas

155.710

Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)

80.830

Central de Processamento de dados e Cabeamento

38.300

Link de internet

8.500

Total

671.060

Fonte: SICRO e SINAP (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)
Tabela 24 – Investimentos variáveis em tecnologias

Investimentos variáveis (por gate)

Valor (R$)

Sistema de pesagem

142.200

Sistema de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR)

124.000

Sistema de Identificação por Radiofrequência (RFID)

34.120

Sistema gerenciador de controle de acesso de pessoas

26.475

Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)

21.200

Total por gate

347.995

Fonte: SICRO e SINAP (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)
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Tabela 25 – Investimentos em portaria

Investimentos variáveis (por gate)

Valor (R$)

Estruturas Metálicas

35.201

Instalações Elétricas

32.178

Arquitetura

27.570

Sistema de Combate a Incêndio

13.200

Estruturas de Concreto

4.369

Instalações Hidrossanitárias

4.179

Total por gate

116.697

Fonte: SICRO e SINAP (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)

Nota-se que há um custo fixo para instalação das portarias, bem como custos variáveis que
aumentam de acordo com a quantidade de gates na portaria, pois estão relacionados à tecnologia
e à infraestrutura de cada gate.

7.1.2. Metodologia de cálculo de pré-viabilidade econômico-financeira
Para o cálculo de pré-viabilidade econômico-financeira foram consideradas premissas, que
são baseadas em: estudos de demanda; leis; benchmarks de custos e de receitas; e características
de operação dos serviços, previstos para serem prestados na AALP do Porto de Vitória.
Mediante os aspectos analisados a respeito do porto, como já citado, propôs-se uma AALP
de Tipologia 1, com infraestrutura para estacionamento de caminhões, além de serviços para
caminhões e caminhoneiros. Dessa forma, para o estudo de viabilidade da AALP, é indispensável o
conhecimento das premissas que abrangem o seu funcionamento, sendo divididas em: gerais,
operacionais, de demanda, de receita e de custos; conforme apresentado a seguir.

7.1.2.1.

Premissas gerais

As premissas gerais consideradas referem-se aos aspectos tributários e de depreciação,
segundo evidencia a Tabela 26.
Tabela 26 – Premissas Gerais

Premissas Gerais
PIS (% sobre RB)

1,65%

COFINS (% sobre RB)

7,60%

ISS (% sobre RB)

5,00%

Imposto de Renda (% sobre o Lucro)

25,00%

CSLL (% sobre o Lucro)

9,00%

Taxa de desconto (% a.a.)

8,00%

Depreciação
Equipamentos (anos)

10

Instalações (anos)

15

Outros investimentos (anos)

10

Fonte: RFB (2015); Prefeitura Municipal de Vitória (2015); e ANTAQ (2015)
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Adotou-se a taxa de desconto de 8% ao ano em conformidade com a taxa utilizada pela
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) nos processos de concessões portuárias.
Vale ressaltar que a modelagem financeira foi realizada com aplicabilidade até o ano de 2030.

7.1.2.2.

Premissas operacionais

As premissas operacionais relacionam-se aos aspectos da exploração das atividades da
AALP, como demonstra a Tabela 27.
Tabela 27 – Premissas operacionais

Premissas Operacionais
Turnos de Trabalho

3

Dias de operação no ano

360

Estacionamento para caminhões (m²)

26.875

Áreas de serviços ao caminhão/caminhoneiro (m²)

2.419

Estacionamentos para serviços e outros usuários (m²)

1.209

Vagas no estacionamento

215

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Essas premissas são utilizadas na estimativa das receitas e dos custos referentes à
operação e à manutenção da AALP.

7.1.2.3.

Premissas de demanda

As demandas utilizadas no modelo de análise de pré-viabilidade são provenientes de um
estudo de demanda que faz parte do Relatório de Definição de Tipologia mais Adequada, que pode
ser consultado no Apêndice 1. Com base nas projeções de cargas e nos dados de fluxo de
caminhões no dia pico, estimaram-se as projeções de demanda média de caminhões por dia. Para
isso, utilizou-se também de um fator redutor observando a sazonalidade das cargas, segundo
dados de movimentação da ANTAQ.
Por conta das diferenças operacionais dos tipos de carga, estas foram agrupadas em
contêineres e granéis; no grupo dos contêineres foram consideradas também as cargas gerais. A
principal diferença entre esses produtos, para efeito de operação dentro da AALP, está relacionada
aos tempos médios de estadia do caminhão na área.
A projeção de demanda de caminhões que deverá utilizar os serviços da AALP pode ser
observada no Gráfico 10.
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Gráfico 10 – Projeção de demanda (média diária) de caminhões por tipo de carga
Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Por seguir a mesma tendência projetada pelo Plano Mestre (2015) para a movimentação
de cargas, nota-se que a demanda de caminhões prevista para acessar o porto cresce até 2020
(ano 6 do estudo de pré-viabilidade), após este ano a perspectiva é de que o volume de caminhões
sofra queda e então se mantenha estável até 2030 (ano 16 do estudo de pré-viabilidade). As
projeções de demanda dos fluxos de caminhões assim como as premissas operacionais foram
utilizadas para aferir as receitas e os custos que serão apresentados na sequência.

7.1.2.4.

Premissas de receita

O modelo de análise de pré-viabilidade econômico-financeira ponderou dois tipos de
receitas cabíveis à AALP: i) receita pela estadia de veículos e ii) receita pelo aluguel das áreas
comerciais.
Para a estadia de veículos, foram analisados os valores cobrados em pátios de
estacionamentos com a finalidade de oferecer apoio portuário. Utilizou-se como benchmark o
modelo tarifário do Ecopátio, em Cubatão (SP). Esse modelo considera uma tarifa fixa pelo primeiro
período de seis horas e uma tarifa variável por fração ou hora adicional.
Para mensurar a receita de aluguel das áreas, foi pesquisada uma série de imóveis
comerciais no entorno do porto, então, estimou-se um valor para o preço do metro quadrado. Os
valores unitários de receitas, que consideram o estacionamento e o aluguel de áreas para os
demais serviços, são apresentados na Tabela 28.
Tabela 28 – Tarifas unitárias

Tarifas Unitárias
Estadia de veículos – Primeiro período (6 horas)

R$ 55,00

Estadia de veículos – Fração ou hora adicional

R$ 5,00

Aluguel de área (R$/m²)

R$ 9,24

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Pela dificuldade em estimar o valor do aluguel das áreas comerciais, considerou-se que o
valor do aluguel seria 10% do preço de compra de uma área de 1 metro quadrado, ou seja,
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aproximadamente R$9,24 por metro quadrado. Essas áreas comerciais são destinadas à locação de
espaço para a oferta de serviços aos caminhoneiros, conforme funcionalidades propostas.
A composição das receitas da AALP é apresentada no Gráfico 11.
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Gráfico 11 – Receitas anuais por tipo de receita
Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Em média, 97% da receita prevista para a AALP decorre da estadia de caminhões, dos quais
47% são oriundos da estadia de caminhões que transportam contêineres e/ou carga geral.

7.1.2.5.

Premissas de custos

Para aferir os custos relacionados às operações e à utilização de áreas comuns na AALP, foi
realizada, além de buscas em agências fornecedoras de energia e de água na região, uma pesquisa
de benchmarks em locais que exercem atividades semelhantes.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a partir de 2015, as contas de
energia passaram a trazer uma novidade: o sistema de bandeiras tarifárias. As bandeiras verde,
amarela e vermelha indicam se a energia custa mais ou menos, em função das condições de
geração de eletricidade.
A EDP Energias do Brasil S.A. atua nos segmentos de geração, comercialização e
distribuição de energia elétrica em diversos estados do país, inclusive no estado do Espírito Santo.
Ela utiliza valores de tarifas de energia que seguem as três faixas de consumo, conforme o sistema
de bandeiras tarifárias da ANEEL, em que:




Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre
nenhum acréscimo.
Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre
acréscimo de R$ 0,025 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido.
Bandeira vermelha: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo
de R$ 0,055 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Neste estudo, considerou-se a tarifa da bandeira amarela, pois representa um cenário
intermediário e atende a condições de geração menos favoráveis, empregando um valor de
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R$ 0,24856 por KWh consumido. Este valor foi combinado com os valores de kWh por m²,
diferenciando-se os tipos de área, como pátios e prédios administrativos.
Com relação aos custos de água e esgoto, utilizou-se o valor de cobrança da Companhia
Espírito Santense de Saneamento (CESAN). Haja vista as características das instalações de uma
AALP, empregou-se a tarifa da CESAN para locais em que o consumo mensal é maior que 50 metros
cúbicos (m³); em que o valor da tarifa cobrada pelo consumo de água é de R$ 7,32 por m³; e a tarifa
de coleta, tratamento e afastamento de esgoto também é de R$ 7,32 por m³.
Combinados os valores da tarifa de fornecimento de água, foi feita uma pesquisa do
consumo de água médio diário por pessoa no Brasil. Esse valor foi encontrado no sítio eletrônico da
Sabesp, o qual fornece uma estimativa da divisão dos gastos diários por pessoa, conforme
apresentada na Tabela 29.
Tabela 29 – Divisão do consumo de água

Atividade

%

Cozinhar e beber

27%

Tomar banho e escovar os dentes

25%

Descarga

33%

Lavagem de roupa

12%

Outros

3%

Fonte: Sabesp (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Considerando o período médio que cada caminhão permanecerá na AALP, conforme o tipo
de carga que transporta (contêineres/carga geral ou granéis), seguiu-se a premissa que somente os
caminhoneiros que transportam as cargas em granéis tomarão banho no local. Além disso, o
consumo de água para lavar roupa e cozinhar não deve ser considerado no modelo, visto que seus
custos estão relacionados à viabilidade das áreas destinadas ao aluguel para a oferta de serviços de
auxilio ao caminhão e ao caminhoneiro.
Desse modo, estipulou-se o consumo médio de água por tipo de atividade e por tipo de
caminhão, como demonstra a Tabela 30.
Tabela 30 – Consumo de água e esgoto por tipo de atividade e carga

Item de Custo

Métrica

Consumo Diário (l)

Água - por caminhão de Granel

Litros por pessoa por dia

75,00

Água - por caminhão de Contêineres

Litros por pessoa por dia

40,00

Água - por pessoa do Administrativo

Litros por pessoa por dia

40,00

Esgoto - por caminhão de Granel
Esgoto - por caminhão de Contêineres
Esgoto - por pessoa do Administrativo

Conversão de 100% do consumo
de água
Conversão de 100% do consumo
de água
Conversão de 100% do consumo
de água

75,00
40,00
40,00

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Os custos foram decompostos em fixos e variáveis: o primeiro não sofre alteração de valor
em caso de aumento ou diminuição da demanda, e o segundo varia proporcionalmente de acordo
com o nível de demanda.
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Os custos fixos e variáveis são descritos de forma resumida na Tabela 31 e na Tabela 32,
respectivamente.
Tabela 31 – Custos fixos para operacionalização da AALP

Custo
Energia Elétrica - Pátio de
Estacionamento
Energia Elétrica - Área
Administrativa

Métrica

Valor Unitário (R$)

Custo Anual (R$)

por R$/m² por ano

15,04

705.229,58

por R$/m² por ano

37,58

3.758,23

1.200,00

6.000,00

5%

50.952,75

1%

12.671,26

Manutenção equipamentos
Manutenção estacionamento

por Headcount
administrativo por ano
% do Capex de
equipamentos
% do Capex de
estacionamento

Limpeza

por ano

30.000,00

30.000,00

Outros custos

% dos custos fixos totais

5%

40.430,59

Pessoal

R$/ano

-

1.419.600,00

Telefonia

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)
Tabela 32 – Custos variáveis unitários da AALP

Custo

Métrica

Custo Unitário

Água

R$/m³

7,32

R$/m³

7,32

Esgoto
Fonte: CESAN (2015)

A partir das premissas de custos e das projeções de demanda para a AALP do Porto de
Vitória, foram projetados os custos anuais, que podem ser visualizados no Gráfico 12.
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Gráfico 12 – Custos fixos e variáveis projetados
Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

7.2. Investimentos
Os investimentos necessários para a AALP em estudo, que necessita de 215 vagas de
estacionamento e de uma área total de 60.066 metros quadrados, encontram-se descritos na
Tabela 33.
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Tabela 33 – Investimento total na AALP do Porto de Vitória

Investimentos
Quantidade de gates

1

Quantidade de vagas

215

Área total (m²)

60.066

Terreno

R$ 5.548.214,20

Tipos de investimentos

Montante (R$)

Área de tráfego pesado

1.267.126,46

Áreas de serviços (edificações)

2.367.489,39

Espaços verdes / expansão

201.028,58

Área de armazenagem

-

Serviços preliminares

269.262,24

Iluminação

134.631,12

Cercas

22.292,74

Portaria

116.697,35

Tecnologias

1.019.055,00

Investimento Total (R$)

10.945.797,08

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

O alcance desses valores considera a necessidade de um gate de entrada, com seu
correspondente gate de saída. A soma dos investimentos previstos é de R$ 10.945.797,08, em que
o valor do terreno corresponde a 50% do total, seguido das áreas destinadas às edificações para
serviços ofertados e serviços administrativos da própria AALP, que correspondem a 21% do
investimento total previsto para a AALP.

7.3. Análise de pré-viabilidade econômico-financeira
Observadas as características e premissas já descritas, executou-se a modelagem
econômico-financeira a fim de examinar as condições de viabilidade da AALP. Tomou-se como base
o método de fluxo de caixa descontado, que se fundamenta na teoria de que o valor do negócio
depende dos resultados futuros alcançados, descontados até um valor presente, por meio de uma
taxa de desconto que reflete os riscos inerentes aos fluxos avaliados.
O modelo de pré-viabilidade econômico-financeira considerou uma taxa de desconto de
8% ao ano, definida com base nos contratos de arrendamento da ANTAQ. Desse modo, embasado
no fluxo de caixa, realiza-se o cálculo de três diferentes indicadores econômico-financeiros: Valor
Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback.
O VPL é uma fórmula matemático-financeira utilizada para calcular o valor presente de
uma série de fluxos estimados, abatendo a taxa de desconto, exceto o custo do investimento
inicial. A TIR representa a taxa de retorno que o investidor obtém, em média, no período em
análise sobre os capitais investidos. E o tempo necessário para que as entradas de caixa do projeto
se igualem ao valor a ser investido é denominado Payback.
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A análise de pré-viabilidade econômico-financeira usou como benchmark a estrutura
tarifária do Ecopátio, em Cubatão (SP). Essa estrutura considera uma tarifa fixa de R$55,00 para as
primeiras seis horas de permanência do caminhão no estacionamento e uma tarifa variável de
R$ 5,00 por hora adicional.
Por conseguinte, realizaram-se os cálculos com o objetivo de avaliar as condições de
viabilidade do projeto. Identificou-se situação viável, em que o VPL estimado foi de
R$ 31.361.050,47 ao longo dos quinze anos projetados, revelando, assim, uma TIR de 42,52%,
como representado na Tabela 34.
Tabela 34 – Indicadores econômico-financeiros para estrutura tarifária adota como benchmark

Tarifa para 6 horas
(R$)

Tarifa para hora
excedente (R$)

TIR (%)

Payback (anos)

VPL (R$)

55,00

5,00

42,52

3

31.361.050,47

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Os fluxos anuais estimados podem ser positivos ou negativos, dependendo das entradas ou
saídas de caixa. O fluxo de caixa para o presente cenário apresenta um comportamento positivo
entre o 1º (2015) e o 16º ano (2030), conforme demonstra o Gráfico 13.
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Gráfico 13 – Lucro líquido e fluxo de caixa projetados para tarifa de benchmark
Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

A operacionalização da AALP para o Porto de Vitória é positiva do ponto de vista
econômico-financeiro. Logo, a estrutura tarifária utilizada como benchmark apresenta-se
suficientemente capaz de viabilizar a AALP.

7.3.1. Atratividade da AALP
Tendo em vista que a estrutura tarifária gerou um cenário economicamente viável,
procuram-se alternativas para tornar a AALP financeiramente mais atrativa a seus usuários. Para
isso, foram feitas alterações na tarifa de estadia, que, de acordo com a modelagem adotada, possui
maior representatividade na receita da AALP.
Buscou-se como meta convergir os indicadores econômico-financeiros para o ponto de
equilíbrio que revele uma tarifa mínima correspondente a uma situação em que a TIR é igual à taxa
de desconto (8% a.a.) e o VPL é zero. Considerando-se esse ponto de equilíbrio, o payback
encontrado foi de nove anos e a tarifa mínima de R$ 22,21, como exibe a Tabela 35.
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Tabela 35 – Indicadores econômico-financeiros para tarifa mínima para viabilidade da AALP

Tarifa Mínima para 6
horas (R$)
22,21

Tarifa para hora
excedente (R$)

TIR (%)

Payback (anos)

VPL (R$)

5,00

8,0

9

0

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

O projeto da AALP para o Porto de Vitória apresenta-se viável mesmo com a redução de
aproximadamente 60% no valor da tarifa de benchmark. O fluxo de caixa com a aplicação dessa
estrutura tarifária é apresentado no Gráfico 14.
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Gráfico 14 – Lucro líquido e fluxo de caixa para uma tarifa mínima de viabilidade
Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Percebe-se uma evolução positiva dos resultados no período em análise, desde o primeiro
ano de operação.

7.3.2. Demanda mínima de caminhões para viabilidade da AALP
Visto o resultado positivo para a viabilidade econômica da AALP, utilizando-se a estrutura
tarifária do benchmark, torna-se pertinente analisar um cenário menos otimista em relação à
demanda projetada para o fluxo de caminhões. Objetiva-se com isso identificar a demanda mínima
correspondente à viabilidade econômico-financeira da AALP, tomando a estrutura tarifária do
benchmark adotado, Ecopátio.
Sustentando-se a taxa de crescimento da demanda ao longo do período em estudo e a
proporção entre as demandas de caminhões para o transporte de contêineres/carga geral e de
granéis, encontrou-se a demanda mínima para viabilizar economicamente a AALP, levando-se em
conta o ponto de equilíbrio dos indicadores econômico-financeiros (VPL nulo e TIR igual à taxa de
desconto).
A demanda mínima de caminhões, necessária para viabilizar o projeto da AALP para o
Porto de Vitória, pode ser observada, em comparação à demanda média diária do fluxo de
caminhões estimado para acessar o porto, no Gráfico 15.
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Gráfico 15 – Demanda média diária e demanda média mínima diária de caminhões para tarifa adotada como
benchmark
Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

A redução aceitável para que o projeto continue viável econômica e financeiramente é de
60% na demanda média diária de caminhões, estimada para utilizar a AALP.
A Tabela 36 apresenta a demanda mínima diária por tipo de caminhão, para o transporte
de contêineres/carga geral e de granéis, tendo em vista o período de 2015 (1º ano) a 2030 (16º
ano).
Tabela 36 – Demanda mínima por tipo de caminhões para o benchmark de tarifa de estadia

Ano

Caminhões para
Contêineres

Caminhões para
Granéis

Total da demanda
mínima de caminhões

1º

90

87

178

2º

114

90

205

3º

117

93

211

4º

121

96

217

5º

124

99

223

6º

127

102

229

7º

121

104

225

8º

115

106

221

9º

109

109

217

10º

103

111

214

11º

98

113

211

12º

93

115

209

13º

88

118

206

14º

84

120

204

15º

80

123

202

16º

76

125

201

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Verifica-se que a quantidade de caminhões que transportam contêineres/carga geral
cresce até o oitavo ano (2022). A partir disso, tende a diminuir; ao contrário da demanda de
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caminhões que transportam granel, que continua crescendo ao longo de todo o período, mantendo
a demanda mínima necessária para viabilizar a AALP.
Portanto, percebe-se que a demanda impacta significativamente na viabilidade do projeto,
ao passo que pode receber influência de diferentes fatores, por exemplo, estrutura tarifária e
surgimento de concorrentes.

7.3.3. Considerações finais da análise de pré-viabilidade econômico-financeira
Em suma, o benchmark de estrutura tarifária adotado baseia-se no modelo implantado no
Ecopátio, em Cubatão (SP), que considera uma tarifa fixa de R$ 55,00 pelas primeiras seis horas de
permanência do caminhão no estacionamento e uma tarifa variável de R$ 5,00 por hora adicional.
Para essa estrutura tarifária, o resultado de viabilidade foi positivo, com TIR de aproximadamente
40% e VPL maior que R$ 31 milhões, como se verifica na Tabela 37.
Tabela 37 – Indicadores econômico-financeiros para estrutura tarifária adotada como benchmark

Tarifa para seis horas
(R$)

Tarifa para hora
excedente (R$)

TIR (%)

Payback (anos)

VPL (R$)

55,00

5,00

42,52

3

31.361.050,47

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Para tornar a AALP mais atrativa a seus clientes, ou seja, menos onerosa, buscou-se a
estrutura tarifária mínima que permita o projeto continuar viável econômica e financeiramente. O
procedimento consistiu em encontrar a tarifa mínima que represente o ponto de equilíbrio entre
os indicadores analisados, ou seja, o ponto em que a TIR é igual à taxa de desconto adotada e o VPL
é nulo, sinalizando a viabilidade do cenário. O resultado para esse ponto de equilíbrio é descrito na
Tabela 38.
Tabela 38 – Indicadores econômico-financeiros para tarifa mínima da AALP

Tarifa mínima para seis
horas (R$)

Tarifa para hora
excedente (R$)

TIR (%)

Payback (anos)

VPL (R$)

22,21

5,00

8,0

9

0

Fonte: LabTrans/UFSC (2015)

Obteve-se estrutura tarifária mínima de viabilidade, que corresponde a 40% do valor da
tarifa de benchmark. Monetariamente, esse resultado possibilita uma diminuição de até R$ 32,78
no valor da estadia para 6 horas no estacionamento.
Analisou-se, ainda, a demanda mínima de caminhões necessária para viabilizar a AALP,
para a tarifa adotada como benchmark. Nesse cenário, constatou-se que o projeto continua sendo
viável mesmo com declínio de até 60% na demanda projetada de caminhões.
Procurou-se, com a análise desses serviços, ampliar conhecimento sobre variáveis que
permitem viabilizar o projeto e sustentar a AALP mediante cenários econômicos inesperados,
relacionados às variações de tarifa e de demanda.
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8. Considerações finais
Os estudos realizados e descritos neste relatório dão suporte à implantação de uma Área
de Apoio Logístico Portuário (AALP) para o Porto de Vitória. Em vista disso, verificou-se uma série
de características relacionadas à movimentação e infraestrutura de armazenagem, bem como à
previsão de movimentação futura e de investimentos, entre outros aspectos relacionados às
características do porto.
Ao serem verificados as principais particularidades do porto referentes à demanda de
movimentação de cargas e à capacidade de armazenagem, em que foram observadas
peculiaridades das operações, previsões de investimentos e desenvolvimento da retroárea do
porto, nota-se que a capacidade de armazenagem não é um fator operacional limitante, mesmo no
longo prazo.
Observados os principais acessos rodoviários ao Porto de Vitória, identificou-se a
possibilidade de instalação de uma AALP em algumas áreas ao longo da BR-101, que apresentam
condições favoráveis quanto ao relevo e ao nível de urbanização. Além dessas, foram indicadas
duas outras áreas para a localização aproximada da AALP: Rodovia Leste-Oeste, que liga a BR-262 à
ES-471 (Avenida Darly Santos); a outra, situa-se no lado esquerdo da Avenida Darly Santos, em
direção ao porto – esta é a área disponível mais próxima do acesso portuário.
As funcionalidades que melhor se enquadram às necessidades do porto possuem todas as
características da Tipologia 1, que dá destaque a uma área de estacionamento para caminhões e
uma central de controle de tráfego integrado ao sistema portuário, entre outros serviços voltados
às demandas de caminhoneiros e caminhões, de modo que tragam maior comodidade para esses
usuários.
No que se refere ao dimensionamento da área, considerando a previsão do fluxo potencial
de caminhões que irão utilizar a AALP, verificou-se a necessidade de 215 vagas de estacionamento
para caminhões. E, em vista da necessidade de áreas para a oferta de outros serviços, a análise de
dimensionamento para a AALP do porto resultou em uma área total de 60.066 metros quadrados.
Quanto à análise de pré-viabilidade econômico-financeira, a AALP mostrou-se um
investimento viável para diferentes cenários de demanda e de tarifas, que resultam em diferentes
períodos de retorno do investimento. A menor tarifa verificada para atender à demanda de
caminhões é de R$ 22,21 (para as seis primeiras horas de permanência do caminhão no
estacionamento), e a previsão de retorno do total investido é de nove anos.
Considerando a tarifa de R$ 55,00 (também para as seis primeiras horas de permanência),
o período de retorno para o investimento é de três anos e o VPL é igual a R$ 31.361.050,47, dada a
projeção de demanda média de fluxo de caminhões para acessar o porto, para os anos em análise
(2015 a 2030). Ainda com base nessa estrutura tarifária, a AALP mostra-se econômica e
financeiramente viável, mesmo com redução de 60% dessa demanda.
Constata-se que a AALP do Porto de Vitória, com todas as funcionalidades previstas,
apresenta condições atrativas para implantação do projeto. Os indicadores econômico-financeiros
averiguados revelaram-se acima das referências de viabilidade.
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1. Considerações iniciais
1.1. Sobre este documento
O presente documento descreve a definição da Tipologia mais adequada para o Porto de
Vitória, destacando a identificação dos fluxos de cargas e caminhões, os levantamentos das
capacidades de armazenagens e a análise dos acessos, de forma a subsidiar a escolha da Tipologia
mais aderente às necessidades do porto.
Trata-se de um estudo a respeito das características do porto, que contou com
levantamentos já realizados por meio do Plano Mestre, bem como de pesquisas na internet, além
da atualização dessas informações por meio das respostas da Autoridade Portuária ao questionário
de levantamento de dados a ela enviado. Assim, contém a descrição e análise dessas características
com relação à aderência das Tipologias de Área de Apoio Logístico Portuário, identificando a
Tipologia mais adequada, conforme as demandas mais importantes do porto.

1.2. Objetivos
Para a realização de estudos mais aprofundados sobre as Áreas de Apoio Logístico
Portuário, faz-se necessária a definição da Tipologia de AALP mais adequada ao porto em função de
suas necessidades, o que reflete o objetivo central deste documento.
A partir dessa definição, os estudos de áreas de apoio logístico portuário para os portos
estão aptos à realização de suas fases subsequentes, tais como determinação das funcionalidades
necessárias, dimensionamento, análise de localização e análises de viabilidade.
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2. Sobre o Porto de Vitória
O Porto de Vitória é um porto marítimo público, administrado pela Companhia Docas do
Espírito Santo (CODESA). Situado nas cidades de Vitória e Vila Velha, no Estado do Espírito Santo,
possui terminais nas duas margens do rio. Sua localização é ilustrada na Figura 1.

Figura 1 – Localização do Porto de Vitória no território nacional
Fonte: Adaptado de Google Maps (2014)

Há movimentação de cargas como contêineres, granéis líquidos, granéis sólidos e carga
geral. O Porto de Vitória movimentou 5,3 milhões de toneladas em 2013, sendo que o principal
tipo de mercadoria movimentada foi o contêiner, os fertilizantes se apresentam como a segunda
mercadoria com maior movimentação, na atualidade.
O acesso ao porto público ocorre em sua grande parte através de rodovias, sendo que as
principais são as federais BR-101 e BR-262 e a estadual E-080. O acesso ferroviário ocorre através
de ramais da Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM). No ano de 2013 a participação na
movimentação da carga pela via férrea foi cerca de 9% apenas.
O Porto de Vitória conta com diversas instalações de armazenagem, na área portuária e
em sua retroárea, as quais são em maioria destinadas ao abrigo de contêineres e carga geral, como
granito e mármore.
Na Figura 2, nota-se a localização do porto de forma aproximada.
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Figura 2 – Localização aproximada do Porto de Vitória
Fonte: Google Earth (2014)

As seções seguintes apresentam as características do porto, a fim de identificar a Tipologia
que melhor se adequa às necessidades e aos atributos do porto.

10
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3. Análise do Perfil da Demanda
Este capítulo apresentará a análise realizada sobre o perfil da demanda do Porto de
Vitória. Nele, são descritas a metodologia utilizada para a realização da identificação e a análise do
perfil da demanda sobre as movimentações de cargas e suas projeções até o ano de 2030. Trata
também sobre as sazonalidades anuais, mensais e diárias, além de detalhar os fluxos estimados de
caminhões direcionados aos portos.

3.1. Metodologia
Para a realização de uma análise sobre o perfil da demanda dos portos integrantes ao
projeto, foram determinados três tópicos principais de análise: o fluxo de cargas, a sazonalidade
das cargas e o fluxo de caminhões registrado junto ao porto.

3.1.1. Metodologia para a análise de fluxo de cargas
Para a análise realizada sobre o fluxo de cargas e as projeções de demanda para o porto,
torna-se importante revelar a quantidade total movimentada, sua natureza e identificação, bem
como as expectativas quanto ao futuro de cada carga relevante ao desenvolvimento do porto. Para
isso, os dados foram retirados, principalmente, do Sistema de Informações Gerenciais (SIG), da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
O caráter metodológico realizado sobre as projeções de demanda, de modo geral, pode ser
configurado pela estimação e projeção dos fluxos comerciais, bem como pela distribuição e
alocação das cargas movimentadas. As duas primeiras etapas referem-se ao estudo da demanda
em nível macroeconômico, enquanto as outras compõem o impacto sobre o âmbito específico.
No caso de informações estatísticas disponíveis, as equações de fluxos de comércio para
esses produtos são estimadas e projetadas para o porto específico. Assim, para um determinado
produto k, os modelos de estimação e projeção são apresentados a seguir.

Sendo que:


é a quantidade exportada do produto k pelo porto, com origem na microrregião i e



destino no país j, no período t.
é o PIB (Produto Interno Bruto) do principal país de destino da exportação do
produto k.






é a taxa de câmbio do Real em relação à moeda do país estrangeiro.
é a quantidade importada do produto k pelo porto, com origem no país j e destino
na microrregião i, no período t.
é o PIB (Produto Interno Bruto) da microrregião de destino i.
são os erros aleatórios.
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3.1.2. Metodologia para a análise de sazonalidade
Para determinar a existência de sazonalidades nos fluxos de demanda para cada
mercadoria transacionada no porto, foram verificadas três periodicidades: anual, mensal e diária.
Para isso, foram extraídas informações básicas do banco de dados da ANTAQ sobre a quantidade
movimentada de cada mercadoria durante os períodos observados.
Com o objetivo de mensurar a existência de uma sazonalidade anual, foram extraídos os
dados referentes ao total geral de carga, revelado pelo somatório, em toneladas, de carga bruta
para o período entre 2005 e 2013. Após esse primeiro processo, foi realizada uma comparação do
volume total transacionado em cada ano do período observado.
Para mensurar a presença de sazonalidade mensal, foram utilizados os dados mensais do
total geral de cargas movimentadas durante o período entre 2010 e 2013. Em sequência, foi
realizada uma média aritmética do volume movimentado em cada mês durante o período,
convergindo para um indicador de movimentação média mensal. As médias encontradas em cada
mês foram divididas pelo volume total médio anual. Assim, foi encontrada a representatividade
média de cada mês em relação ao volume total médio transacionado no porto, em um ano.
Por fim, para encontrar a existência de sazonalidade diária na transação de mercadorias, a
metodologia utilizada convergiu para uma soma do total de cargas movimentadas em cada dia dos
doze meses. O resultado da soma diária foi dividido pelo volume total movimentado no ano
observado. Assim, foi encontrada a representatividade de cada dia em relação ao volume total
médio movimentado em um mês, para o total de cargas transacionadas no porto.

3.1.3. Metodologia para a análise de fluxo de caminhões
Para fins de dimensionamento de fluxos, para os portos em que foram realizados
levantamentos de dados no projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente, optou-se pela utilização
dos dados detalhados, obtidos via questionário. No entanto, nos portos em que ainda não foram
realizados os estudos do CLPI para elaboração de uma projeção de veículos preliminar, adotou-se
um método para estimativa do número de caminhões com base nos volumes de carga
movimentados, bem como os volumes projetados, considerando também a sazonalidade mensal e
diária e as divisões modais.
A metodologia para estimativa simplificada utiliza como base o volume total de cargas
movimentadas pelo porto. Esse volume em toneladas é multiplicado pelo percentual de cargas que
chegam ao porto pelo modal rodoviário, com base na sua divisão modal. Com essa multiplicação,
excluem-se do volume total movimentado pelo porto as parcelas referentes aos modais
ferroviários, hidroviários e dutoviários, visto que esses modais não devem ser convertidos em
fluxos de caminhões.
O resultado obtido é o total de cargas movimentadas no ano pelo modal rodoviário, o qual,
quando multiplicado pelo percentual das cargas movimentadas no mês de pico e posteriormente
no dia de pico, converte-se em um volume de cargas movimentadas no dia de pico do porto. Por
fim, esse volume de cargas é convertido em caminhões dividindo esse valor por uma tonelagem
média, de acordo com a frota de caminhões que acessam os portos, chegando, assim, a um
número base de caminhões que acessam o porto no dia de pico.
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3.2. Análise do fluxo de cargas
No ano de 2013 os contêineres representaram 44% do volume total movimentado no
porto, de modo que, no cenário atual eles são o tipo de carga com maior volume de movimentação
no Porto de Vitória. Há, contudo, uma forte tendência de que esse comportamento mude, e o
porto tenha um volume de movimentação mais homogêneo entre essas cargas.
Isso pode ser verificado com a Tabela 1, que apresenta os dados relevantes das projeções
realizadas, além do desempenho dos produtos no ano observado.
Tabela 1 – Volume de produtos transportados em Vitória entre os anos 2013 (observado) e 2030 (projetado)

Produtos

Contêineres

2013
2015
2020
2.339.525 2.466.589 2.745.830

2025
1.321.959

2030
566.959

Fertilizantes

647.196

707.969

848.316

889.336

907.840

Combustíveis

530.026

540.350

650.750

786.748

915.845

Granito

423.160

442.996

545.515

639.648

735.224

Malte

261.573

250.264

278.208

330.753

369.470

Concentrado de Cobre

228.756

248.319

294.217

312.872

322.652

Trigo

173.342

178.834

192.363

205.390

217.681

Soda Cáustica

140.484

147.023

166.668

189.432

209.879

Carvão

90.630

94.936

98.243

104.561

110.117

Siderúrgicos

86.918

90.534

97.449

103.119

107.801

Automóveis

63.371

63.470

76.145

81.746

86.144

Ferro Gusa

-

153.437

189.236

222.884

254.326

275.584

292.678

336.423

281.132

259.616

6.519.363

5.469.580

5.063.553

Outros
Total (t)*

5.260.565 5.677.400

* A partir de 2014, no total não estão incluídas as cargas de apoio.
Fonte: Plano Mestre (2014)

No ano de 2030 a projeção aponta que os principais produtos movimentados no porto
serão combustíveis e fertilizantes, seguidos de granito e só então os contêineres, que passarão a
representar apenas 11% do total de cargas movimentado no porto.
Apesar do aumento no volume da maior parte das cargas, há uma baixa perspectiva de
crescimento para o cenário futuro, principalmente com relação aos contêineres. Sendo que, o
volume total movimentado no porto, no ano de 2030, tende a permanecer praticamente o mesmo
que o verificado na atualidade.

3.3. Análise da sazonalidade
O desempenho do nível de atividade observado no Porto de Vitória durante os anos de
2005 e 2013 está representado no Gráfico 1. Nesse período, foi registrado um volume médio anual
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de 7,1 milhões de toneladas. Atualmente, o porto concentra suas atividades na movimentação de
contêineres. Sendo que, está operando em um nível inferior à média observada no período.
Em 2013, o porto acumulou um montante de 5.065.851 toneladas movimentadas,
conforme SIG/Antaq, o que representa a segunda menor movimentação de cargas. Perdendo
apenas para o ano de 2009, em que houve uma grande crise mundial, neste ano foi observado o
menor nível de atividade, com um volume equivalente a 4,8 milhões de toneladas.
No período avaliado, apenas dois anos apresentaram um desempenho superior a 08
milhões de toneladas movimentadas. 2007 e 2011, com praticamente a mesma quantidade,
8.100.000 toneladas em 2007 e 8.112.748 toneladas em 2011.

Gráfico 1 – Volume total de produtos movimentados no Porto de Vitória para o período entre 2005 e 2013
Fonte: Antaq (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)

A análise realizada sobre a sazonalidade mensal das atividades no Porto de Vitória pode
ser encontrada no Gráfico 2. Ela registra uma amplitude de 3,4 p.p., apresentando, ainda, uma
média mensal equivalente a 8,3% do volume movimentado em um ano.
Durante os anos de 2010 e 2013, os meses de agosto, outubro e março registraram o
maior nível de volume transacionado em um ano. Esses meses apresentam uma representatividade
média equivalente a 10,1%, 9,7% e 8,3% do total movimentado em doze meses.
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Gráfico 2 – Representatividade dos meses no total movimentado no Porto de Vitória para o período entre 2010 e
2013
Fonte: Antaq (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)

O mês de agosto se apresentou como o de maior movimentação no período verificado, de
modo que, averiguando apenas o mês de agosto, a movimentação de carga de contêineres
correspondeu, em média, a 23% do volume total movimentado. Esse mês registrou uma magnitude
média de 305,8 mil toneladas, tendo como base o período em questão.
Entretanto, os meses de abril, fevereiro e maio registraram durante os anos de 2010 e
2013 o menor nível de movimentação de cargas. Em um ano, eles representam em média 6,7%, 7%
e 7,7% do total movimentado. Durante o mês de menor atividade no porto, as cargas de
contêineres não foram identificadas como o principal produto movimentado, tendo registrado 16%
do total movimentado. Plásticos e suas obras apresentaram o maior volume movimentado,
atingindo cerca de 18% do volume total médio movimentado no mês.
Em razão do Porto de Vitória possuir suas atividades atualmente voltadas principalmente
para a movimentação de cargas de contêineres, o Gráfico 3 registra o volume relativo
movimentado em cada mês.
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Gráfico 3 – Sazonalidade mensal de movimentação de contêineres no Porto de Vila do Conde no período 2010-2013
Fonte: Antaq (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)

A demanda por esse tipo de produto no porto apresenta-se constante nos quatro últimos
meses do ano. No entanto, durante o período de 2010 a 2013, o mês de agosto apresentou grande
volume de movimentação de contêineres no porto. Em média, esse mês representou o equivalente
a 10% do volume total movimentado em um ano. Outros meses de destaque são maio e abril, com
9,6% e 9,2% do volume médio total.
O principal período em que há grande atividade voltada para a movimentação de cargas de
contêiner está representado entre os meses de agosto e dezembro. Nesse período, foi registrado
um montante mensal médio movimentado de 8,9% do total transacionado em um ano.
No período, apenas quatro meses registraram um volume inferior a 8% do total
transacionado. Fevereiro, janeiro, abril e julho registraram um montante equivalente a 6,5%, 7%,
7,3% e 7,7% do volume movimentado em um ano, sendo que no mês de menor atividade, o
montante médio movimentado entre os quatro anos observados foi de 1.98,7 mil toneladas.
A análise sobre a sazonalidade diária do nível de atividade no Porto de Vitória pode ser
observada no Gráfico 4. O porto apresentou forte movimentação de cargas nos dias 05, 06, 18, 20,
25, 26, e 28. Destes, nos dias 18, 20 e 28 o volume movimentado foi superior a 300 mil toneladas.
Durante o dia 18, observou-se uma expressiva movimentação de contêineres, trigo e
açúcar. No dia 20, costuma haver movimentação de todos os produtos mais representativos na
movimentação anual do porto, sendo um dos poucos dias em que se movimenta carvão mineral.
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Gráfico 4 – Sazonalidade diária de movimentação de produtos no Porto de Vitória no ano de 2012
Fonte: Antaq (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)

3.4. Análise do fluxo de caminhões
O porto de Vitória encontra-se no escopo do projeto CLPI, o qual tem entre seus objetivos
o levantamento dos fluxos de caminhões que acessam o complexo portuário. Portanto, o
detalhamento apresentado na Tabela 2 é resultado da extensa coleta de dados do projeto CLPI.
Tabela 2 – Dados de fluxos coletados e projetados para o Porto de Vitória

Caminhões em dia de
pico (cenário atual)

Caminhões em dia de
pico (cenário 2030)

Portaria da margem de Vitória

130

125

Portaria da margem de Vila Velha

1170

1.126

Total

1.300

1.251

Margem/terminal

Fonte: CODESA (2013) e Antaq (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)

Os dados apresentados estão detalhados por margem para o Porto de Vitória. Nesse
sentido, para a realização das projeções de fluxos, foram utilizadas as expectativas registradas no
mais recente Plano Mestre do porto, aplicando as taxas de crescimento por natureza de carga,
objetivando, dessa forma, um melhor resultado.
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4. Análise da Infraestrutura de Armazenagem
Este capítulo contém informações a respeito das instalações de armazenagem portuárias e
retroportuárias, traz observações sobre a existência de projetos e obras para a armazenagem
futura, além de verificar áreas análogas às áreas de apoio com serviços de armazenagem, próximas
ao porto. Considera, portanto, a oferta e a capacidade das estruturas de armazenagem portuárias e
retroportuárias, na situação atual e futura.
Essa análise buscou observar tanto a capacidade estática como a dinâmica. No entanto,
nem todas as instalações presentes no porto e em seu entorno possuem dados disponíveis nesses
dois formatos. Logo, os dados são descritos de acordo com o tipo de formato encontrado nos
levantamentos realizados.
Vale lembrar que armazenagem estática refere-se à quantidade máxima de carga que pode
ser armazenada em determinada instalação. Sua variação operacional no tempo não é
considerada, enquanto que a armazenagem dinâmica leva em conta as variações operacionais
durante um intervalo de tempo definido de, por exemplo, um ano.

4.1. Metodologia
A análise das infraestruturas de armazenagem do porto foi feita por meio do levantamento
dos dados do Plano Mestre. As infraestruturas de armazenagem existentes na retroárea do porto
foram identificadas com um levantamento feito com a utilização do Google Earth e de pesquisas na
internet.
Esse levantamento também contou com auxílio das respostas do questionário,
provenientes da autoridade portuária, a qual colaborou também na verificação de áreas análogas
às áreas de apoio logístico no entorno portuário. Para a identificação dessas áreas, o Plano Mestre
do porto foi estudado, no sentido de verificar a existência de condomínios logísticos, pátios de
estacionamento, entre outros.
Por meio de informações da Receita Federal, foi possível conferir a existência de Portos
Secos, Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportações (REDEX), Centros Logísticos e
Industriais Aduaneiros (CLIA). Além das informações mencionadas, ainda no Plano Mestre do
porto, averiguou-se a existência ou não de obras e de planos de expansão futura relacionados à
armazenagem.
Além disso, com o auxílio das informações contidas no questionário, respondido pela
Autoridade Portuária, foi possível identificar a oferta de serviços logísticos no entorno portuário,
tais como armazenagem, transporte, transbordo, integração intermodal, entre outros que sejam
disponibilizados.

4.2. Análise de armazenagem portuária
Como principais tipos de instalação de armazenagem, o porto conta com pátios, armazéns
e silos. A previsão de aumento na movimentação de cargas, como veículos, minério de cobre, trigo,
coque de petróleo, produtos químicos orgânicos, soda cáustica, entre outras, pode fazer com que
seja necessário aumentar a capacidade das instalações de armazenagem.
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Existem algumas cargas movimentadas no porto e que não contam locais para a sua
armazenagem, como açúcar e minério de ferro. Existem ainda algumas cargas que são
armazenadas em instalações de terceiros. Além desses, relata-se que os produtos químicos
movimentados no porto não são armazenados em suas instalações devido à falta de área
segregada para atender aos requisitos da Resolução ANTAQ no 2239/2011.
A Tabela 3 apresenta a capacidade de armazenagem do Porto de Vitória, de acordo com o
tipo de mercadoria movimentada.
Tabela 3 – Capacidade de armazenagem no Porto de Vitória

Carga

Capacidade estática Capacidade dinâmica

Carvão Mineral

18.000

100.000

Combustíveis e Óleos Minerais

50.000

-

Contêiner

8.000

-

Coque de Petróleo

18.000

100.000

Fertilizantes e Adubos

40.000

300.000

Malte e Cevada

52.000

-

Produtos Siderúrgicos

300.000

1.200.000

10.000 (m²)

60.000

Soda Cáustica

10.000

-

Trigo

30.000

300.000

9.000 (un.)

50.000 (un.)

Reatores, Caldeiras, Máquinas

Veículos

Fonte: CODESA (2014)

Como o Porto de Vitória não trabalha com importação de ferro gusa, as exportações dessa
mercadoria são feitas com uso de embarque direto por meio de Pedido de Embarque de
Mercadoria (PEM) e despacho antecipado, de modo que o referido produto não conta com
instalações de armazenagem.
Salienta-se também, a respeito das instalações de armazenagem do porto, que ele dispõe
de área para armazenamento de pedras ornamentais. Todavia, por estratégia comercial dos
exportadores, a mercadoria sofre embarque direto.
Segundo a autoridade portuária, o Porto de vitória não apresenta, atualmente, problemas
relacionados com armazenagem. Existem diversos terminais retroportuários que auxiliam nas
operações de armazenagem no entorno do porto.

4.3. Análise de armazenagem retroportuária
Os terminais retroportuários identificados oferecem instalações principalmente para a
armazenagem de carga geral, produtos siderúrgicos, produtos químicos, produtos eletrônicos,
mármore e granito, entre outros. Na Tabela 4, estão descritos os terminais identificados no
entorno do Porto de Vitória, com as respectivas áreas totais.
Tabela 4 – Terminais de armazenagem localizados na retroárea do Porto de Vitória

Nome do Terminal
Interport
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Nome do Terminal

Área Total (m²)s

Multilift

60.000

Tcges

82.000

Tegma

727.000

MSC

44.842

Silotec

216.592

TCW

54.466

Terca

1.392.195
Fonte: Google Earth (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2014)

Além dos terminais listados na tabela anterior, segundo a CODESA (2014), há também
instalações de armazenagem na empresa Capuaba Comercial Importadora e Exportadora, que
possui 6 silos verticais metálicos com capacidade total de 18.000 toneladas para malte e cevada, na
Rodovia Darly Santos, em Vila Velha.
Ainda segundo informações da autoridade portuária, existem instalações de armazenagem
do terminal Hiper Export, o qual se encontra dentro da área do porto. Ele movimenta carga geral e
conteinerizada, conta com capacidade estática de 5.200 TEUS e capacidade dinâmica de 41.000
TEUS/ano.
Ainda com relação à capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários, destacase a existência de três Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (CLIAs) com capacidade para
armazenar contêineres, veículos e máquinas, como consta na Tabela 5.
Tabela 5 – Capacidade de armazenagem dos CLIAs localizados na retroárea do Porto de Vitória

Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros
(CLIA)
SILOTEC-CIA DE TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS
(330 m2)

COTIA/TERCA ARMAZÉNS GERAIS S.A.
(720 m2)

TEGMA LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

Capacidade (unidades)

Tipo de carga
movimentada

Estática

Dinâmica

contêineres

700

3.500

veículos

12.000

36.000

máquinas

1.000

3.000

contêineres

1.500

7.500

veículos

25.000

75.000

máquinas

3.200

16.000

contêineres

1.000

5.000

veículos

20.000

60.000

máquinas

2.000

10.000

Fonte: CODESA (2014)

4.4. Serviços alfandegados
Como mencionado na seção anterior, há oferta de serviços alfandegados por meio de três
Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (CLIAs), situados na cidade de Cariacica (ES), sendo que
as empresas que administram esses centros são: Silotec Cia. de Transportes e Armazéns Gerais S.A,
Cotia Armazéns Gerais S.A. e Tegma Logística Integrada S.A.
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Mesmo com a existência dessas áreas voltadas a serviços alfandegados, as operações de
importação e exportação sofrem atrasos, de modo que um conjunto de fatores causa dificuldades
operacionais e perdas de atratividade do porto público e de competitividade, o que indica que os
serviços alfandegados se apresentam como um gargalo nas operações de comércio exterior do
Porto de Vitória.
As principais dificuldades encontradas com referência aos órgãos anuentes e
intervenientes, conforme a Autoridade Portuária do Porto de Vitória, são as seguintes:







burocracia alfandegária;
exigências e interpretação da legislação aduaneira,
procedimentos de desembaraço aduaneiro;
contingente humano escasso;
falta de articulação entre os órgãos anuentes e intervenientes;
falta de sistemas de informação integrados.

4.5. Previsão de armazenagem futura
A CODESA não possui um planejamento de longo prazo para armazenagem de nenhuma
carga específica, mas dispõe de uma retroárea de aproximadamente 300.000 m² dentro do porto
organizado para utilização na armazenagem de carga geral diversa.
Há necessidade de obras para armazenagem de mercadorias dentro e fora da área do
porto, sendo que ele conta com locais disponíveis, para a realização dessas obras, que precisam ser
voltados principalmente ao armazenamento de granéis sólidos (construção de galpões e armazéns,
devido à demanda dos órgãos ambientais). Nesse contexto, considera-se necessária a
armazenagem para granéis agrícolas, principalmente soja, com capacidade mínima de 80.000
toneladas.
A armazenagem de granéis sólidos, haja vista o baixo valor agregado que essas
mercadorias possuem, bem como suas características de carga e descarga, geralmente realizadas
por esteiras situadas próximas aos berços de atracação, devem ter suas instalações de
armazenagem próximas ao cais do porto. É importante destacar que os custos de frete e
tombamento dessas cargas em uma área de apoio mais distante do porto podem ser
financeiramente inviáveis.
Vale mencionar também que a intensa urbanização nos arredores onde o Porto de Vitória
se encontra instalado, de certa maneira, limita as operações de armazenagem e transbordo de
cargas por falta de áreas disponíveis e financeiramente atrativas para isso. Verifica-se, entretanto,
a existência de uma área com o total de 1.000.000 m², a cinco quilômetros do porto, e que se
encontra disponível para a criação de um estacionamento.
Nessa área, objetiva-se a instalação desse estacionamento a fim de garantir melhores
condições de trafegabilidade, bem como melhorar a triagem das mercadorias relacionadas ao
porto. Contudo, esse estacionamento está apenas em fase de planejamento, mas salienta-se a
possibilidade de que esse espaço também atue na armazenagem de algumas cargas, como
contêineres. Essas características se alinham com a proposta das funcionalidades da Tipologia 1.
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4.6. Áreas análogas às Áreas de Apoio Logístico Portuárias
Os três CLIAs já citados atuam como áreas análogas a uma AALP. Todavia, não possuem
controle de tráfego e o acesso ao porto ocorre de forma não planejada, sendo verificados
constantes problemas com congestionamento no entorno portuário. Esses centros estão distantes
até 24 km do porto e contam com uma área aproximada de 20.000 m². Eles ofertam diversos
serviços logísticos como estacionamento, armazenagem de cargas e despacho de mercadorias.

4.6.1. Oferta de serviços logísticos
A avaliação da disponibilidade e qualidade dos serviços logísticos do porto e de seu
entorno, realizada pela Autoridade Portuária do Porto de Vitória, pode ser verificada na Tabela 7,
que seguiu os parâmetros de avaliação, apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 – Parâmetros de Avaliação

Avaliação

Nível

Ótimo

5

Bom

4

Razoável

3

Ruim

2

Péssimo

1

Fonte: LabTrans/UFSC (2014)
Tabela 7 – Disponibilidade e qualidade dos serviços logísticos ofertados no Porto de Vitória e em seu entorno

Tipo de serviço
Tempo médio de espera para liberação de cargas (órgãos
anuentes e intervenientes)

Disponibilidade

Qualidade

3

3

Capacidade estática de armazenagem dentro do porto

4

4

Capacidade dinâmica dentro do porto (tempo de giro)

3

3

5

5

Serviços de abastecimento para os caminhões no entorno
portuário
Serviços para caminhões borracharias no entorno portuário
Serviços para caminhões oficinas no entorno portuário
Serviços de alimentação – restaurantes e lanchonetes
Autoatendimento bancário
Fonte: CODESA (2014)

No que tange aos serviços logísticos disponíveis nos arredores do porto de Vitória, a
CODESA (2014) destaca os serviços ofertados pelos CLIAs existentes em Cariacica (ES), cidade
vizinha a Vitória e a Vila Velha. Os serviços voltados aos caminhões e aos seus condutores, como
abastecimento, borracharias, oficinas, alimentação e autoatendimento bancário contam com ótima
disponibilidade e qualidade.
Verifica-se certa demora na liberação de cargas dentro do pátio do porto, o que aumenta o
tempo médio de liberação das cargas e prejudica também a capacidade dinâmica de
armazenagem.
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5. Análise dos Acessos
A análise dos acessos ao porto averigua a capacidade das principais vias de acesso aos
terminais portuários, considerando a situação atual e futura. Nesta análise, então, é examinada a
existência, ou não, de obras e/ou projetos para a melhoria da infraestrutura desses acessos.
Com relação aos acessos rodoviários, foi avaliada a capacidade das principais rodovias de
acesso ao porto, por meio do nível de serviço, calculado com a utilização do Highway Capacity
Manual (HCM). Esse modal consiste no principal responsável pelo acesso das cargas movimentadas
no Porto de Vitória.
Ressalta-se a existência de acesso ferroviário pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM),
cuja malha alcança a Região Centro-Leste do país, onde se interliga com a malha da Ferrovia
Centro-Atlântica (FCA). Há um trecho dessa malha, com bitola estreita, em bom estado de
conservação, mas que atua apenas na movimentação de carga de granéis sólidos, basicamente de
minério de ferro, movimentado no Terminal de Uso Privativo da Companhia Vale do Rio Doce.
Por outro lado, o ramal ferroviário que permite acesso ao cais de Capuaba, porto público,
não se encontra em condições de uso, visto que se situa dentro do perímetro urbano e com
permissão de baixíssima velocidade. Os demais terminais do porto público não possuem acesso do
modal. A previsão para o ano de 2030 é que esse ramal passe a ser utilizado, haja vista existência
do Programa de Investimentos em Logística (PIL).
A Figura 3 destaca os acessos terrestres ao Porto de Vitória.

Figura 3 – Principais rodovias de acesso ao Porto de Vitória
Fonte: Adaptado de Google Earth (2014)

As principais vias de acesso aos terminais do Porto de Vitória são as rodovias federais BR101 e BR-262, as quais se interceptam, sendo coincidentes em determinado trecho. A ferrovia tem
menor participação no transporte das cargas movimentadas no porto, considerando os modais de
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acesso. Pois houve uma queda expressiva de sua participação, que em termos percentuais, passou
de pouco mais de 48% em 2009, para menos de 9% em 2013. Atualmente, a principal
movimentação do modal ferroviário são produtos de carga geral, como pedras em blocos e placas,
como também produtos siderúrgicos, mas em volumes pouco expressivos.
A seguir, encontra-se descrita a metodologia utilizada para o cálculo da capacidade dos
acessos terrestres ao porto.

5.1. Metodologia
5.1.1. Metodologia de análise do acesso rodoviário
Para estimar a capacidade rodoviária, fez-se uso da metodologia proposta pelo Highway
Capacity Manual (HCM). A metodologia do HCM consiste em um conjunto de técnicas para estimar
a capacidade e determinar o nível de serviço (Level Of Service – LOS) para os diferentes tipos de
rodovias. Para tanto, são utilizados os dados de volume de tráfego, composição do tráfego,
dimensões da via e relevo.
A capacidade de uma rodovia, além de suas características de infraestrutura, está
relacionada à velocidade e ao fluxo de veículos que trafegam por ela, em uma dada unidade de
tempo, de geralmente uma hora. A capacidade rodoviária pode ser interpretada através do nível
de serviço (LOS). Ele indica o quão próxima da capacidade a rodovia está operando e é classificado
em: A, B, C, D, E e F.
O ível de se viço E sig ifica ue o volu e de veículos alca çou a capacidade da odovia
du a te o ho á io de pico. Po ta to, o ível F ep ese ta ue a odovia está ope a do co u
fluxo de veículos acima de sua capacidade. Para estimar a capacidade, devem ser utilizados os
valores de fluxo de tráfego da hora pico, que representam o pior nível de serviço que aquele trecho
da rodovia opera.
Para a análise da capacidade dos acessos rodoviários, foram utilizados os dados do Plano
Mestre do porto. A Tabela 8 apresenta de forma simplificada a classificação do LOS adotada no
Plano Mestre.
Tabela 8 – Classificação do nível de serviço (LOS) em rodovias

LOS

Avaliação

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Muito Ruim

F

Péssimo
Fonte: Plano Mestre (2012)

O nível de serviço é a medida qualitativa da influência de vários fatores nas condições de
funcionamento da via. Algumas variáveis capazes de influenciar o LOS são a velocidade de fluxo
livre, o volume de veículos, o tempo de percurso, entre outras. No HCM, são considerados os
diferentes métodos de calcular o LOS, que dependem do tipo de rodovia que está sendo analisada.
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Para estimar o LOS em rodovias de faixas múltiplas, determina-se a velocidade de fluxo
livre da via (FFS), que é a velocidade de projeto (BFFS), descontados os fatores de ajustamento de
largura da faixa, de desobstrução lateral, de tipo de divisor central e de acessos. Feito isso, calculase a taxa de fluxo de demanda, para então alcançar o valor da densidade de veículos de passeio por
milha por faixa (pc/mi/ln). A partir do FFS e da densidade, obtém-se o LOS para rodovias de faixas
múltiplas, através da Tabela 9.
Tabela 9 – Definição dos níveis de serviço (LOS) na rodovia de faixas múltiplas

LOS

FFS (mi/h)

Densidade
(carros/mi/faixa)

A

Todos

>0 - 11

B

Todos

>11 - 18

C

Todos

>18 - 26

D

Todos

>26 - 35

60

>35 - 40

55

>35 - 41

50

>35 - 43

45

>35 - 45

60

>40

55

>41

50

>43

45

>45

E

F

Fonte: HCM (2010)

Segundo consta no HCM, sob condições básicas em rodovias de faixas múltiplas, a
capacidade de veículos de passeio, por hora, por faixa, é dada conforme a velocidade, sendo:





60 mi/h (97 km/h) – 2200 veíc./h/faixa
55 mi/h (88 km/h) – 2100 veíc./h/faixa
50 mi/h (80 km/h) – 2000 veíc./h/faixa
45 mi/h (72 km/h) – 1900 veíc./h/faixa

As memórias de cálculo não se encontram apresentadas neste relatório, visto que se
tomou como base o LOS já estimado no Plano Mestre do porto em análise.

5.1.2. Metodologia de análise do acesso ferroviário
Para a análise da capacidade ferroviária foram utilizados dados da Declaração de Rede,
contendo informações a respeito da malha concedida em atendimento a resolução nº 3.695/11.
Esse documento deve ser entregue anualmente à Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), órgão regulador do setor ferroviário no Brasil.
Dentre as diversas informações apresentadas na Declaração de Rede, para este estudo é
importante considerar o inventário de capacidade dos trechos ferroviários, conforme definição a
seguir:
I - Capacidade instalada: capacidade de transporte possível em um trecho ferroviário,
expressa pela quantidade de trens que poderão circular, nos dois sentidos, em um período de vinte
e quatro horas;
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II - Capacidade vinculada: quantidade de trens que poderão circular em um trecho
ferroviário, nos dois sentidos, em um período de vinte e quatro horas, definida em função da meta
de produção pactuada entre a concessionária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT, incluindo a utilização de reserva técnica;
III - Capacidade ociosa: capacidade de transporte definida pela diferença entre a
capacidade instalada e a capacidade vinculada.

5.2. Análise do acesso rodoviário
As principais rodovias de acesso ao porto são a BR-101, a BR-262 e a ES-080. Nesta seção
serão verificadas as características e capacidades das rodovias federais BR-101 e BR-262, que
consistem nas maiores rodovias de acesso ao porto, situadas em sua área de influência.
A BR-101, no trecho Capixaba, possui pista simples com sinalização vertical e horizontal em
boas condições. Já a BR-101 no Contorno de Vitória apresenta trechos duplicados e com separação
por barreira New Jersey ou canteiro entre os sentidos. Todo o trecho da BR-101 no estado do
Espírito Santo é concessionado a Eco101, concessionária do grupo EcoRodovias.
O contrato de concessão foi firmado em 2013 com prazo de 25 anos. Além de operar e
fazer a manutenção da rodovia, a concessionária será responsável pela duplicação de todo o trecho
concedido até o final do contrato, em 2038. O trecho inicia no município de Mucuri, ao sul da
Bahia, e termina no município de Mimoso do Sul, no extremo sul do Espírito Santo, totalizando 458
quilômetros. Estão previstos investimentos em cerca de R$ 3,2 bilhões em todo o período de
concessão.
As obras de duplicação, segundo a empresa, serão iniciadas em 2015 e a previsão é de que
nos próximos cinco anos metade do trecho da rodovia no Espírito Santo seja duplicado. O primeiro
trecho a ser duplicado compreende o trajeto entre as cidades de Serra/ES e Fundão/ES. Ainda de
acordo com a concessionária, em 10 anos está previsto que 90% de toda a via estará duplicada,
embora o prazo para que todas as obras sejam concluídas seja ao final do contrato de concessão.
A rodovia BR-262, no o trecho do estado do Espírito Santo está sob administração pública.
Na região metropolitana de Vitória, a rodovia conflita com a cidade, principalmente na altura do
bairro de Itaquari, município de Cariacica. Nessa região as pistas estão divididas por um canteiro
central e se encontram em boas condições de uso, embora existam locais onde a sinalização
horizontal de separação de faixas está prejudicada.
No trecho entre a BR-262 e o entroncamento com a ES-060, a rodovia encontra-se
duplicada. Já a partir do entroncamento entre as rodovias estaduais até a Avenida Brasil, na cidade
de Vila Velha/ES, a via possui três faixas por sentido.
No restante da rodovia, a pista é simples e, geralmente, possui acostamentos em ambos os
lados. São encontradas sinalizações verticais e horizontais, sendo que a última encontra-se
bastante desgastada em alguns trechos. Apesar de possuir pista simples, é comum em aclives a
pista apresentar uma faixa adicional. A imagem a seguir ilustra as condições da BR-262 descritas
acima.
Por conta das diferentes características dos trechos rodoviários em análise, essas rodovias
tiveram sua capacidade calculada através de uma segmentação. A Tabela 10 descreve algumas
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características utilizadas no cálculo de capacidade rodoviária, considerando a homogeneidade de
cada trecho.
Tabela 10 – Características das rodovias BR-101 e BR-262

Característica

BR-101-1

Trecho SNV

BR-101-2

BR-101-3

BR-262-1

BR-262-2

101BES2270 101BES2330 101BES2390 262BES0030 262BES0070

Número de faixas por
sentido
Largura de faixa (m)
Largura de acostamento
externo (m)
Largura de acostamento
interno (m)
Tipo de Terreno
Velocidade Máxima
permitida (km/h)

1

2

1

3

1

3,5

3,6

3,5

3,5

3,5

≥ , ; < ,8

2

≥ ,6; < ,

≥ , ; < ,8

≥ , ; < ,8

-

0,6

-

0,3

-

Ondulado

Plano

Ondulado

Plano

Ondulado

80

60

80

60

80

Fonte: Plano Mestre (2014)

Uma vez que ambas as rodovias estão passando por obras de duplicação, foram realizados
os cálculos do nível de serviço para as rodovias, considerando a duplicação concluída. Para tanto
foram utilizados os dados da Tabela 11.
Tabela 11 – Características das rodovias BR-101 e BR-262 com a duplicação

Característica

BR-101-1

Trecho SNV

Largura de faixa (m)
Largura de acostamento
externo (m)
Largura de acostamento
interno (m)
Velocidade Máxima
permitida (km/h)

BR-101-3

BR-262-1

BR-262-2

101BES2270 101BES2330 101BES2390 262BES0030 262BES0070

Número de faixas por
sentido

Tipo de Terreno

BR-101-2

2

3

2

3

2

3,6

3,6

3,5

3,5

3,6

2,0

2,0

2,0

≥ , ; < ,8

2,0

0,6

0,6

0,6

0,3

0,6

Ondulado

Plano

Ondulado

Plano

Ondulado

80

80

80

60

80

Fonte: Plano Mestre (2014)

O Volume Médio Diário (VMD) estimado, por hora, também denominado de VMD horário
(VMDh), encontra-se relacionado na Tabela 12, considerando os anos de 2014 e 2030. Esses dados
também são considerados no cálculo do LOS.
Tabela 12 – VMDh estimados para os trechos em análise

Ano

BR-101-1

BR-101-2

BR-101-3

BR-262-1

BR-262-2

2014

1.203

2.629

668

2.015

906

2030

3.097

6.774

1.713

5.184

2.332

Fonte: Plano Mestre (2014)

O trecho denominado como BR-101-1 é o trecho mais ao norte da região metropolitana de
Vitória. Atualmente, a rodovia opera próxima à sua capacidade (Nível D). O trecho BR-101-2,
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localizado no contorno de Vitória, em condições normais de tráfego apresenta nível de serviço
variando entre B e C. Por outro lado, nos horários de pico a capacidade já se encontra excedida e
mesmo com as melhorias propostas, verifica-se que a capacidade deverá ser excedida antes do fim
do horizonte de projeto.
O trecho 3 da BR-101 é o trecho mais ao sul dentre os analisados. Também é o trecho com
menor volume de tráfego, motivo pelo qual apresenta a melhor relação demanda/capacidade,
apresentando nível de serviço C para condições normais até 2022 e nível A após esta data, em
função da duplicação. Em horários de pico a situação é menos favorável, todavia entende-se que
não é alarmante, visto que a duplicação será suficiente para reestabelecer níveis de serviço
adequados no trecho em horários de pico, atingindo o limite entre os níveis B e C ao final do
horizonte projetado.
O trecho 1 da BR-262 apresenta a maior urbanização dentre os trechos analisados e recebe
praticamente todos os caminhões de/para o porto. Apesar disso, dispõe de três faixas de tráfego,
de modo a acomodar de maneira satisfatória o tráfego em condições normais ao longo do
horizonte projetado. Como não há previsão de quaisquer obras de ampliação da capacidade de
tráfego, a tendência – observada no gráfico anterior – é de que em horários de pico a capacidade
seja excedida no futuro.
O trecho 2 da BR-262 é o trecho mais a oeste dentre os analisados e faz conexão com
grande parte da hinterlândia do Porto de Vitória, por se ligar ao Estado de Minas Gerais. Os
volumes de tráfego são relativamente baixos, mas ainda assim a capacidade é excedida em
horários de pico, fato ocorrido principalmente em função do terreno ondulado onde está situado o
trecho. Um ano antes do estipulado para a conclusão da duplicação, o VMDh estará atingindo o
limite entre os níveis D e E, de modo que o salto de capacidade será de fundamental importância
para que a rodovia comporte o tráfego futuro previsto.

5.3. Análise do acesso ferroviário
Com o Programa de Investimentos em Logística (PIL) está prevista a construção de 10 mil
quilômetros de novas ferrovias, estima-se um investimento total de R$ 91 bilhões. Dentre as novas
ferrovias previstas, está a ferrovia que ligará as cidades de Rio de Janeiro – Campos – Vitória, a qual
deve favorecer ainda mais o acesso deste modal ao Porto de Vitória.
Um fator positivo, alcançado com essa nova ferrovia, é a retomada da ligação do norte do
estado fluminense e a sua capital com o Porto de Vitória. O que vai permitir a geração de novos
fluxos de transporte, criando alternativa de acesso ferroviário e mais perspectivas para o porto
Diante da previsão de importantes investimentos nos ramais ferroviários de acesso ao Porto de
Vitória, vale observar as características atuais e a tendência de aumento futuro da capacidade.
A EFVM vem do entroncamento com o Terminal de Tubarão e se cruza com a FCA na
estação de Porto Velho, seguindo até a estação de Vitória. A seguir constam as tabelas com
informações técnicas a respeito do ramal de acesso ao Porto de Vitória.
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Tabela 13 – Características Gerais da do Ramal de Vitória

Linha: Ramal de Vitória
Concessionária: EFVM / FCA
Extensão: 3,150 km

Linha: Singela

Bitola: Métrica

Trilho: TR68 / TR37

Dormente: Madeira

Lastro: Pedra Bitolada

Fonte: Plano Mestre (2014)
Tabela 14 – Características dos Pátios Existentes no Ramal de Vitória

Pátio

Código/Prefixo Km (EFVM) Km (FCA)

Pedro Nolasco

VPN

0

Porto Velho

VPV

3

Vitória

GVT

Pedro Nolasco

VPN

634,297
634,447

0

Fonte: Plano Mestre (2014)
Tabela 15 – Características dos Trechos do Ramal de Vitória

Origem

Destino

Pedro Nolasco

Extensão
(km)
Porto Velho
3

Porto Velho

Vitória

Raio Mínimo de
Curva (m)
86

Velocidade Máxima
Autorizada (km/h)
20

82

13

0,15

Fonte: Plano Mestre (2012)

A Tabela 16 e a Tabela 17 relacionam os dados de capacidade (nº de trens por dia) dos
trechos do acesso, informados pelas concessionárias na Declaração de Rede.
Tabela 16 – Declaração de Rede – Capacidade do Trechos de Acesso ao Porto de Vitória – Concessionária EFVM

Origem

Destino

Entroncamento
Tubarão

EADI

EADI

Extensão
(km)

Instalada

Vinculada

Ociosa

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

Flexal

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

Flexal

Pedro Nolasco

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

Pedro Nolasco

Porto Velho

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

Fonte: Plano Mestre (2012)
Tabela 17 – Declaração de Rede – Capacidade do Trechos de Acesso ao Porto de Vitória – Concessionária FCA

Origem

Destino

Extensão
(km)

Instalada

Vinculada

ociosa

Marechal
Floriano

Domingos
Martins

7,000

6,5

6,5

0,5

0,5

5,9

5,9

Domingos

Viana

21,660

6,5

6,5

0,5

0,5

5,9

5,9
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Origem

Destino

Extensão
(km)

Instalada

Vinculada

ociosa

Martins
Viana

Porto Velho

20,536

6,5

6,5

0,5

0,5

5,9

5,9

Porto Velho

Vitória

0,150

6,5

6,5

0,5

0,5

5,9

5,9

Fonte: Plano Mestre (2012)

A ANTT, com base na Declaração de Rede de todas as concessionárias ferroviárias, define o
índice de ocupação percentual da malha, sendo a capacidade vinculada dividida pela capacidade
instalada. Além disso, a ANTT classificou em três classes os trechos ferroviários de acordo com o
índice de ocupação. Sendo menor que 50% é Baixo, igual ou acima de 50% e menor que 80% é
Médio e igual ou acima de 80% é Alto.
No caso do Porto de Vitória a ocorrência de índice de ocupação é Baixo , ou seja, e o
que 50%. Atualmente a utilização do modal ferroviário junto ao porto vem diminuindo, em especial
no que se refere aos fluxos da concessionária FCA, que deve desativar e devolver à união o trecho
de acesso ferroviário ao Porto de Vitória em breve.
Segundo o Plano Mestre (2014) a atual demanda no Porto de Vitória pelo transporte no
modal ferroviário gira em torno de 535 mil toneladas/ano. De acordo com as projeções de
demanda, esse volume de movimentação deve subir para cerca de 690 mil de toneladas, no ano de
2030.
Ainda conforme o Plano Mestre (2014) o número médio de 0,73 trens/dia em cada sentido
no fluxo de operação em 2013, vai subir para um número médio de 0,95 trens/dia em 2030 para
atender a projeção de demanda.
Considerando as informações de capacidade instalada das linhas ferroviárias que fazem a
ligação ao Porto de Vitória, conforme as tabelas da Declaração de Rede mostradas no capítulo 6, é
possível fazer uma análise da demanda atual e futura com essa capacidade.
Para uma avaliação da capacidade instalada, definida em número de trens/dia, foi feito um
cálculo para obter o percentual de utilização requerido pela demanda em termos de circulação de
trens no período de análise deste estudo. No caso do acesso ao Porto de Vitória, a comparação foi
feita com o trecho de menor capacidade, sendo o de ligação direta ao porto, que tem capacidade
de 6,5 trens/dia em cada sentido.
Desta forma foi possível montar um quadro com a variação de utilização da capacidade no
período de análise da projeção de demanda, segue abaixo.
Tabela 18 – Utilização da Capacidade Ferroviária Instalada

Capacidade
Declaração de Rede
6,5

Demanda 2013
(Trens /Dia)
0,73

Utilização 2013
11,23%

Demanda 2030
(Trens/Dia)
0,95

Utilização 2030
14,62%

Fonte: Plano Mestre (2014)

A capacidade do acesso ferroviário atual atende com boa margem toda a demanda
projetada para movimentação ferroviária junto ao porto. Não foi necessário considerar nenhuma
expansão das linhas e pátios, e também nenhuma alteração no padrão das composições, ou seja, o
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trem tipo das cargas movimentadas. Aliás, mesmo havendo movimentação com composições
menores, que diminuem a tonelada útil média transportada por trem e aumentam a utilização da
capacidade, há bastante folga no tráfego para a demanda projetada.
Com uma estimativa de movimentação de carga via modal ferroviária em torno de 691 mil
toneladas no ano de 2030, considerando as cargas de ferro gusa (100% via modal ferroviário),
produtos siderúrgicos (61% via modal ferroviário) e mármore e granito (46% via modal ferroviário)
– todas classificadas como carga geral - também é possível calcular qual o número médio de
trens/dia que deve circular para atendar esta demanda. Para tanto será utilizada a mesma TU
média atual por Trem Tipo. Segue quadro com o cálculo.
Tabela 19 – Número de Trens / Dia Ano 2030

Produto
Carga Geral

Cálculo do Número de Trens / Dia Ano 2030
Produção
Média
Nº de Trens
2030
TU por Trem
Ano
691.000
2.000
345,5

Nº de Trens
Dia
0,95

Fonte: Plano Mestre (2014)

Como a projeção prevê um crescimento da demanda na carga geral, a circulação média de
trens vai aumentar para um por dia. Novamente é importante ressaltar que este tráfego também já
considera a movimentação dos vagões que retornam vazios, por tanto esta taxa é considerada em
ambos os sentidos.
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6. Definição da Tipologia Mais Adequada
A definição da Tipologia mais adequada de Área de Apoio Logístico para o Porto de Vitória
consiste no estudo das necessidades locais do porto, levantadas nos capítulos anteriores, e na
indicação da Tipologia que possui maior aderência a essas necessidades.
Este capítulo apresenta resumidamente as Tipologias estudadas ao longo do projeto e a
metodologia utilizada para determinação da Tipologia mais adequada. Na sequência, serão
apresentadas as análises de aderência de cada Tipologia às necessidades do porto, elencadas
anteriormente no documento, e, por fim, será apresentada a recomendação de Tipologia para o
porto em estudo.

6.1. Tipologias de AALPs
As Áreas de Apoio Logístico Portuárias (AALP), do ponto de vista do projeto que está sendo
realizado pela SEP/PR em cooperação junto ao LabTrans/UFSC, têm como principal objetivo
viabilizar o cadenciamento dos fluxos de caminhões destinados aos terminais portuários, refletindo
positivamente na redução de filas nas vias de acesso aos portos. Esse projeto é complementar a um
projeto de maior amplitude, denominado Cadeia Logística Portuária Inteligente (CLPI).
Entre as principais diretrizes para a implantação de uma Área de Apoio Logístico Portuário,
seguindo os conceitos preconizados no projeto CLPI, destaca-se que:










A área deve estar localizada antes dos pré-gates (quando existirem) e das portarias de
acesso aos terminais, através das quais se deseja controlar os principais fluxos de veículos.
A área deve estar localizada preferencialmente no lado direito da via, no sentido
percorrido pelo caminhão em direção ao porto, minimizando os impactos no trânsito e a
necessidade de investimentos expressivos no sistema rodoviário.
A localização deve ocorrer preferencialmente ao longo de vias arteriais de grande
capacidade e alta velocidade, com acesso dedicado e exclusivo por meio de via marginal.
A área deve estar localizada, sempre que possível, ao longo de vias que já são utilizadas
pela maior parte dos caminhões com destino ou origem no porto, evitando que o
caminhão desvie de sua rota tradicional, após a confluência de vias principais.
A área deve estar localizada preferencialmente distante de polos muito urbanizados, ou de
locais onde haja grande tráfego de carros de passeio, a fim de evitar o conflito entre
veículos pesados e automóveis.
O espaço para a implantação da AALP deve considerar a existência de uma zona de
proteção no entorno da área de apoio, a fim de evitar possíveis influências de urbanização,
geradas a longo prazo com o desenvolvimento natural da região.

Essas diretrizes visam ao objetivo principal do projeto, alinhado também aos objetivos do
projeto CLPI. Todavia, as áreas de apoio podem e devem, quando possível, possuir objetivos
secundários complementares a ambos os projetos, os quais são relacionados às características e
realidades de cada local, em busca de maior eficiência às operações logísticas do porto.
Com base nas diretrizes apontadas, a Figura 4 mostra o desenho conceitual de uma AALP
dentro das concepções preconizadas nos projetos AALP e CLPI. Cabe ressaltar que a imagem é
meramente ilustrativa, idealizada de maneira que pudesse facilitar a compreensão do conceito de
uma Área de Apoio Logístico Portuária e seu entorno imediato (zona urbana e portuária).
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Figura 4 – Principais diretrizes utilizadas para a definição das áreas de apoio logístico portuárias
Fonte: LabTrans/UFSC (2014)
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Existem diversos serviços e facilidades que podem ser ofertadas em áreas de apoio
logístico, sendo que há também diferentes tipos de locais que ofertam esses serviços. Portanto,
foram realizadas pesquisas em material nacional e internacional referentes aos estacionamentos
inteligentes, às áreas de descanso, aos terminais intermodais, aos centros de distribuição, aos
portos secos, às zonas de atividades logísticas, às plataformas logísticas, entre outras abordagens
relacionadas ao melhor desempenho da logística portuária.
Destaca-se que um conceito bastante mencionado nesse contexto é o de plataformas
logísticas, que, apesar de não ser apresentado de forma consensual, pondera a respeito de
aspectos como: localização logística e estratégica, serviços que agregam valor à carga e
flexibilidade dos transportes, dando destaque à existência de multimodalidade como um fator
capaz de atuar facilitando a distribuição de bens.
Para o alcance das definições de Tipologias, buscou-se identificar as melhores práticas
referentes aos serviços, às facilidades e às instalações aplicáveis às áreas de apoio logístico
portuário. Foi realizado o levantamento de diversos estudos que abordam questões como logística
portuária, trafegabilidade rodoviária e sistemas inteligentes de transportes (Intelligent Transport
System – ITS) aplicados ao controle de tráfego.
Considerando as conveniências pertinentes a uma área de apoio logístico, ponderou-se a
respeito da adequação das melhores práticas à realidade nacional. Então, mediante as distintas
necessidades portuárias e com base nos levantamentos realizados, nas seções a seguir serão
descritas três Tipologias para o projeto AALP. Ressalta-se que elas precisam ser implantadas e
adequadas de acordo com as particularidades do porto.
Essas Tipologias consistem em áreas complementares, ou seja, a Tipologia 1 é a mais
simples. As funcionalidades e os serviços dessa Tipologia estão presentes nas Tipologias 2 e 3. Logo,
a Tipologia 2 adiciona às suas características aquelas já existentes na Tipologia 1. Sendo a Tipologia
3 o modelo mais complexo, pois possui todas as características presentes nas Tipologias anteriores,
adicionadas às suas especificidades.
As Tipologias 2 e 3, dependendo dos acessos e da infraestrutura existentes no porto,
podem contar com mais de um modal. Quando isso ocorrer, haverá disponibilidade para que
operações intermodais sejam realizadas. Portanto, essas áreas de apoio podem, ou não, contar
com terminais intermodais – isso dependerá das características dos acessos do porto.
Os terminais intermodais têm a função de otimizar a utilização conjugada dos diversos
modais de acesso ao porto. Para tanto, contam com infraestrutura e área apropriada, em que seja
possível o transbordo da carga entre pelo menos dois modais. Vale salientar que a viabilidade de
implantação de terminais intermodais próximos aos portos está relacionada ao custo logístico,
quando adicionada uma transferência modal.
A intermodalidade e a multimodalidade vêm sendo cada vez mais exploradas nas cadeias
logísticas, em nível global. A diferença entre esses dois termos se encontra no fato de que no
transporte intermodal há transferência tanto do modal como do responsável pelo transporte,
enquanto que no multimodal, mesmo com a utilização de mais de um modo, o responsável pelo
transporte da mercadoria é o mesmo. Vale lembrar que no Brasil a operação de transporte
intermodal é a mais praticada, haja vista que a operação multimodal está na fase de
implementação.
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6.1.1. Tipologia 1: Área de regulação de tráfego rodoviário e serviços gerais – Truck
Center
A Tipologia 1 possui uma área de estacionamento compatível com a demanda de tráfego
gerada pelo porto. Trata-se de um pátio de estacionamento inteligente, que permite o controle dos
veículos com destino ou origem no porto. Esse controle deve ocorrer em conformidade com as
diretrizes do projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente (CLPI).
Portanto, essa Tipologia de área de apoio trabalha de acordo com o sequenciamento de
acesso de caminhões ao porto. Assim, influencia na trafegabilidade do entorno portuário, no
sentido de diminuir os problemas com filas e estacionamentos irregulares. Além do controle
rodoviário de acesso ao porto, a Tipologia 1 disponibiliza serviços gerais voltados aos caminhões,
aos seus condutores e ao transporte de cargas.
Em suma, as principais características da Tipologia 1 consideram:
 Área de estacionamento para caminhões, dimensionada de acordo com a projeção de
demanda futura de veículos que irão acessar o porto.
 Serviços de comunicação e organização portuária, como uma central de controle de
tráfego integrado ao sistema portuário e ao departamento de organização de liberação de
caminhões, seguindo os preceitos do CLPI.
 Serviços para os caminhões, tais como oficinas e abastecimento.
 Serviços para os caminhoneiros, tais como alimentação, áreas de lazer, hospedagem,
bancos, internet e comércio.
 Serviços para terceiros, tais como alimentação, bancos e internet, a fim de garantir o uso e
assegurar a sustentabilidade econômica do empreendimento.
 Serviços de transporte de cargas, como uma central de fretes.
A implantação das instalações de serviços e do pátio de estacionamento (vagas e fluxos)
deve ser estabelecida visando minimizar o deslocamento de caminhões dentro do pátio. A área de
apoio deve funcionar vinte e quatro horas por dia, de forma que os serviços e as funcionalidades da
área precisam estar disponíveis, mesmo que isso ocorra de maneira limitada em determinados
horários.
Para ser implantada, é preciso que se tenha conhecimento a respeito da capacidade média
de processamento de caminhões/hora no(s) gate(s) do porto. É fundamental, além disso, a
comparação entre demanda atual e futura da quantidade de caminhões/hora que o porto é capaz
de processar, considerando, assim, tanto as suas características físicas como operacionais. Esse tipo
de área de apoio atua como um ponto de transferência direta ao porto, sem a necessidade de
estocagem.
Trata-se do mais simples formato de área de apoio, que se assemelha aos locais existentes
em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, entre outros países da Europa que possuem
estacionamentos, centros de boas-vindas e áreas de descanso ao longo de seus corredores
rodoviários. A implantação de estacionamentos inteligentes para caminhões, em diferentes países,
demonstra que a aplicação de ferramentas de sistemas inteligentes de transportes (Intelligent
Transport Systems – ITS) gera resultados efetivos, com ótima relação custo-benefício.
A Figura 5 apresenta, por meio de um desenho conceitual, a disposição das
funcionalidades e as características básicas da Tipologia 1, em que é ilustrado um cenário com
fluxos e edifícios implantados, de maneira que sejam facilitados os acessos de entrada, saída e
passagem pela área de apoio.
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Figura 5 – Representação estrutural da Tipologia 1
Fonte: LabTrans/UFSC (2014)
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6.1.2. Tipologia 2: Área de serviços logísticos e de armazenagem
Além do controle, dos serviços e das facilidades disponíveis na Tipologia 1, a Tipologia 2
oferece serviços logísticos como aluguel de equipamentos para carga e descarga de mercadoria,
locais de armazenagem e transbordo de carga. As características que a diferenciam da Tipologia 1
são a oferta de serviços logísticos relacionados à movimentação e à armazenagem da carga.
As características da Tipologia 2, além daquelas presentes na Tipologia1, consideram:











armazéns;
galpões modulares;
instalações industriais;
edifícios logísticos;
atividades logísticas de gestão da cadeia de suprimentos;
operações de almoxarifados e estoques;
movimentação de granéis sólidos e líquidos (incluindo silos para estocagem de grãos);
estufagem e pré-armazenagem de contêineres;
reembalagem, etiquetagem, finalização e montagem de produtos;
transporte e distribuição, conforme o interesse dos clientes do porto.

Trata-se de uma Tipologia bastante conveniente à gestão de contêineres, visto que
permite a prestação de serviços como:







recepção;
empilhamento em estoque;
estiva e localização do contêiner;
inspeção;
lavação;
conserto.

As funções de gestão de contêineres justificam-se, por um lado, pela necessidade de
adotar zonas fora dos portos para gerir o armazenamento temporário de contêineres vazios, de
modo a não ocupar a sua área primária com atividades que não precisam ser necessariamente
realizadas no mesmo cais. E, por outro lado, pelo transporte intermodal (quando houver), que
também requer espaços nos terminais a fim de possibilitar a administração do traslado dos
contêineres cheios, entre os diferentes modos de transporte.
Os centros de serviços logísticos previstos para essa Tipologia consideram áreas destinadas
à exploração de empresas de prestação de serviços portuários, como de administração,
comunicação, fretes, corretagem, assessoria comercial e aduaneira, aluguel de equipamentos, bem
como atuação de instituições privadas e públicas envolvidas em processos de comércio exterior.
Esses centros consistem em edifícios logísticos, dotados de instalações com escritórios, salas de
reuniões, entre outras que sejam necessárias à prestação dos serviços.
A Figura 6 apresenta, por meio de um desenho conceitual, a disposição das
funcionalidades e as características da Tipologia 2. Cabe salientar, no entanto, a importância de
uma portaria única para entrada e outra para saída de veículos. Ainda, destaca-se o acesso à área
de armazenagens, que acontece diretamente pelo estacionamento e usufrui dos serviços
disponíveis na Área de Apoio.
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Figura 6 – Representação estrutural da Tipologia 2
Fonte: LabTrans/UFSC (2014)
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6.1.3. Tipologia 3: Zona de atividade logística aduaneira
Essa Tipologia de área de apoio opera como um anteporto, pois é capaz de realizar os
mesmos procedimentos que um terminal portuário em zona primária. Nela, são realizados todos os
processos administrativos e de fiscalização vinculados ao comércio exterior para os itens de carga
selecionados que usam esse padrão de serviço.
Conta com as mesmas funcionalidades da área de apoio da Tipologia 2, acrescida da oferta
de serviços relativos à inspeção dos órgãos anuentes da operação portuária, como alfândega,
vigilância sanitária e Polícia Federal. Sendo assim, essa Tipologia deve possuir todos os requisitos
para que os órgãos anuentes possam trabalhar de forma integrada, fazendo inspeções simultâneas
em instalações preparadas para a realização do procedimento, de forma segura e em condições
ideais.
Nessa Tipologia, assim como nas demais, ocorre o controle do tráfego de veículos, o que
permite o incremento no desempenho do fluxo entre os acessos ao porto, de modo a reduzir o
tempo de espera do transportador, o que se traduz em um aumento na rotatividade dos veículos,
permitindo operações mais rentáveis.
Na Tipologia 3, além disso, há a oferta de serviço de transporte entre o terminal portuário
e a área de apoio. Isso pode ser feito por meio de frota própria ou terceirizada. Esse tipo de serviço
permite minimizar os retornos vazios, otimizando o tráfego na área portuária. A melhoria na
conexão entre a área de apoio e o porto reduz os tempos de trajeto dos veículos, a fim de realizar
as operações de importação e exportação.
O porto de Valparaíso no Chile possui uma área de apoio com serviços semelhantes aos da
Tipologia 3. A definição dessa Tipologia se embasou em exemplos como esses, bem como na gama
de serviços presentes em Zonas de Atividades Logísticas (ZAL), como a ZAL de Barcelona. Essas
áreas permitem maior controle e regulação de caminhões nos terminais dentro da área primária do
porto.
A Figura 7 apresenta, por meio de um desenho conceitual, a disposição das
funcionalidades e as principais características da Tipologia 3. A grande diferença em comparação
com a Tipologia 2 está na implantação de uma área exclusiva para os anuentes, a qual possui
portarias restritas para a entrada e saída. Também foi considerado um corredor de circulação que
tem como finalidade facilitar os fluxos internos e garantir a segurança total da Área de Apoio, além
de uma área destinada às operações intermodais, considerando a necessidade de transbordo.
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Figura 7 – Representação estrutural da Tipologia 3
Fonte: LabTrans/UFSC (2014)
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6.2. Metodologia
Para a determinação da Tipologia mais adequada ao porto, foi adotada uma série de
verificações que consistem basicamente em averiguar as características do porto, com base nas
informações descritas nos capítulos anteriores, avaliando as suas principais necessidades.
Mediante essas considerações, é realizada a análise de aderência das Tipologias em relação ao
porto. Para isso, são considerados os seguintes fatores:






Análise da demanda atual e futura do porto, verificando as características dos fluxos de
carga, a existência de sazonalidade e a densidade do fluxo de caminhões nos terminais,
identificando os pontos críticos e as principais necessidades do porto, com relação ao seu
perfil de demanda.
Análise das instalações para armazenagem, considerando a situação atual e futura,
inclusive previsões de investimentos e obras.
As características do porto e de seu entorno devem ser verificadas, de modo que seja
possível identificar os pontos críticos e as necessidades emergenciais.
A verificação das principais vias de acesso ao porto, bem como a sua capacidade, permite
observar se existe possibilidade de operações intermodais ou não e qual a tendência de
utilização dos acessos para o futuro.

Logo, observados aspectos como perfil da demanda, capacidade de armazenagem e
análise dos acessos ao porto, ponderando a respeito das necessidades mais urgentes, a análise de
aderência das Tipologias ao porto pode ser realizada, de modo que seja possível indicar a Tipologia
mais adequada, ou seja, aquela a que o porto possui melhor aderência.
Para a verificação da aderência das Tipologias, são consideradas as necessidades do porto
e a compatibilidade destas com a oferta de serviços e instalações de cada Tipologia. Os itens a
seguir destacam as principais características observadas para a análise de aderência:






Tipologia 1 – considera prioritariamente informações de fluxo de cargas e veículos, oferta
de estacionamentos e áreas análogas às AALPs; também pondera sobre a necessidade do
porto e projetos de investimentos em áreas de estacionamento ou pátios de triagem.
Tipologia 2 – leva em conta prioritariamente dados de capacidade de armazenagem
portuária e retroportuária, armazenagens estáticas e dinâmicas, previsão de obras futuras
de armazenagens, necessidade de armazenagem dentro ou fora do porto e a projeção de
demanda.
Tipologia 3 – avalia prioritariamente dados sobre os anuentes, agilidade na liberação de
cargas, tempos médios de desembaraço, oferta de portos secos, de CLIA e de REDEX.

Por meio da análise dos dados expostos anteriormente, somados aos dados dos
questionários, averígua-se a aderência das Tipologias às necessidades do porto, o que permite
indicar a Tipologia mais adequada, haja vista a situação atual e suas possíveis evoluções futuras.

6.3. Análise da aderência das Tipologias às necessidade do porto
A presente seção avalia as características e as demandas do porto com relação às
funcionalidades e aos aspectos de cada uma das Tipologias propostas, servindo de subsídio para a
recomendação da Tipologia que melhor se adequa às necessidades do porto.
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6.3.1. Análise da aderência da Tipologia 1 às necessidades do porto
Como observado, os serviços da Tipologia 1 estão centrados na oferta de vagas para
estacionamento e suporte aos serviços básicos demandados pelos condutores dos caminhões. O
objetivo da implantação da Tipologia 1 é sanar a necessidade do porto voltada ao controle e
estacionamento dos veículos que realizam carga ou descarga de mercadoria em seus terminais.
Nota-se que o Porto de Vitória por estar situado em uma área bastante urbanizada possui
problemas relacionados à trafegabilidade de seu entorno, já na atualidade. Situação que tende a
piorar futuramente por conta do aumento do fluxo de caminhões e por consequência, do crescente
conflito entre os veículos de passeio e os de carga.
As principais mercadorias movimentadas no porto, como contêineres, fertilizantes e
combustíveis fazem uso do modal rodoviário para terem acesso ao porto. Salienta-se inclusive que
a maior parte das cargas movimentadas utiliza predominantemente a rodovia, como modal de
transporte. Sendo que, as cargas contam com tendência de crescimento em seus volumes de
movimentação, segundo as projeções de demanda, exceto os contêineres, que possuem previsão
de queda considerando os cenários futuros posteriores a 2020.
Vale salientar a existência de planos de investimentos no modal ferroviário, no sentido de
aumentar a capacidade deste, que passará a ter maior participação na movimentação das cargas,
principalmente na movimentação de ferro gusa (100%). Existem ainda outras cargas com
perspectivas de serem movimentadas, em parte, pela ferrovia como o mármore e o granito (46%) e
os produtos siderúrgicos (61%). O aumento da participação desse modal contribui para a fluidez do
tráfego, contudo ainda não é suficiente para solucionar problemas de congestionamento.
A margem localizada na cidade de Vila Velha é a que possui maior volume de
movimentação de cargas, sendo que o fluxo de caminhões no dia de pico, considerando o cenário
atual, é de 1.170 caminhões. O cais localizado na margem da cidade de Vitória conta, no cenário
atual, com 130 caminhões no dia de pico. Estes fluxos, os quais devem se manter quase constantes,
visto as projeções do plano mestre, utilizam acessos urbanos para chegar aos terminais portuários
e geram grandes conflitos, necessitando de investimento em soluções.
No que diz respeito às áreas com disponibilidade de serviços logísticos, foram identificados
diversos terminais retroportuários, bem como locais com oferta de serviços alfandegados. Essas
áreas também possuem zonas de estacionamento, no entanto, não há informações precisas de
quantas vagas são ofertadas. Além disso, apesar da existência dessas áreas, percebe-se que há
necessidade de mais locais voltados ao estacionamento de veículos, haja vista o intenso volume de
tráfego na região, bem como a forte influência de urbanização e de tráfego local no entorno do
porto.
Diante dessas constatações é perceptível a forte aderência das necessidades do porto às
funcionalidades presentes na Tipologia 1. Principalmente no que tange ao estacionamento para
veículos de carga, com acesso às informações de trânsito e com controle de tráfego. A oferta
serviços básicos ao caminhão e ao caminhoneiro é mais um atrativo para os usuários e uma forma
de viabilizar a área.
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6.3.2. Análise da aderência da Tipologia 2 às necessidades do porto
Conforme mencionado, a Tipologia 2 tem como principal funcionalidade, além de uma
área para estacionamento e controle de tráfego, a disponibilidade de instalações voltadas ao
armazenamento, à movimentação e caso seja necessário ao transbordo de carga.
Existem diversos terminais retroportuários, bem como áreas destinadas aos serviços
alfandegados como os CLIAs, os quais também contam com áreas de armazenagem, de modo que
auxiliam a suprir a demanda por locais de armazenagem. A oferta de armazenagem das áreas no
entorno do porto é fundamental para que ele consiga manter a grande movimentação que possui.
Segundo a autoridade portuária o Porto de Vitória não apresenta problemas relacionados
à armazenagem de mercadorias, haja vista a infraestrutura de armazenagem existente no porto,
bem como a dos terminais localizados na retroárea, que como mencionado no parágrafo anterior.
Entretanto, diante do considerável desenvolvimento da região nota-se potencial para a oferta de
algumas das funcionalidades relacionadas às desserviços logísticos para as cargas.
Essas funcionalidades encontram-se presentes na Tipologia 2 e podem ser vistas como
atrativas, por meio da oferta de serviços como a armazenagem de contêineres vazios (depots) e a
estufagem dos mesmos. Por exemplo, uma carga com considerável volume de movimentação no
porto é o granito conteinerizado, que utilizando esses serviços em uma área como a AALP,
contribui para a eficiência das operações no porto e em seu entorno, inclusive no que diz respeito à
trafegabilidade.

6.3.3. Análise da aderência da Tipologia 3 às necessidades do porto
O principal diferencial da Tipologia 3 é a oferta de serviços alfandegados, além daqueles já
presentes na Tipologia 2. O Porto de Vitória, além da oferta de terminais com infraestrutura de
armazenagem, conta com a oferta de serviços alfandegados em sua retroárea.
Os três Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (CLIA), situados na cidade de Cariacica
(ES), possuem extensa área para estacionamento, armazenagem de carga e até mesmo operações
intermodais, no caso da CLIA administrada pela Cotia Armazéns gerais S.A. Além desses três
centros, existe um porto seco localizado na cidade de Vitória, administrado pela MSC
Mediterranean Logística Ltda.
Constata-se, portanto, que há grande oferta de serviços aduaneiros, principalmente no
que tange a importação de cargas. Sendo assim, a baixa aderência da Tipologia 3 às necessidades
do porto.
Contudo, vale salientar que as funcionalidades presentes nas tipologias são conceituais, de
modo que, é possível o enquadramento das necessidades do porto apenas a uma das
funcionalidades presentes em uma tipologia, como é o caso do Porto de Vitória. Este porto se
enquadra à funcionalidade da Tipologia 3 relacionadas apenas a exportação.
Segundo a autoridade portuária, existe potencialidade para a implantação de um REDEX,
junto a AALP, o que se alinha com algumas das funcionalidades já presentes na Tipologia 2, como a
estufagem de contêineres e a armazenagem de contêineres vazios. Isso pode trazer maior
eficiência às operações de exportação realizadas no porto.
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6.3.4. Recomendação da Tipologia mais adequada
Averiguando as análises realizadas, observa-se que no Porto de Vitória há carência de
serviços de estacionamento e de controle de tráfego, percebe-se também a potencialidade para
oferta de serviços como estufagem e armazenamento de contêineres vazios, bem como a
preparação para exportação dos mesmos.
Essas atividades são vistas como importantes atrativos para a implantação de uma AALP,
no sentido de proporcionar melhorias consideráveis na trafegabilidade do entorno e por
consequência, aumentar a eficiência das operações.
Desta forma, por meio das análises anteriores, percebe-se aderência das necessidades do
porto às funcionalidades contidas nas três tipologias, com maior necessidade daquelas alinhadas à
Tipologia 1.
.
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Lista de Siglas
AALP

Área de Apoio Logístico Portuária

ANTT

Agência Nacional de Transportes Terrestres

BFFS

Velocidade de projeto

CLIA

Centro Logístico e Industrial Aduaneiro

CLPI

Cadeia Logística Portuária Inteligente

CODESA

Companhia Docas do Estado do Espírito Santo

EFVM

Estrada de Ferro Vitória Minas

FCA

Ferrovia Centro-Atlântica

FFS

Fluxo livre da via

HCM

Highway Capacity Manual

ITS

Intelligent Transport Systems

LabTrans

Laboratório de Transportes e Logística

LOS

Nível de serviço

PIB

Produto Interno Bruto

PIL

Programa de Investimentos em Logística

REDEX

Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportações

SEP/PR

Secretaria de Portos da Presidência da República

UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina

VMD

Volume Médio Diário

VMDh

Volume Médio Diário Horário

ZAL

Zonas de Atividades Logísticas
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