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

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

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

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

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

• projeção da demanda prevista para o Complexo Portuário em um horizonte até 2060;

• projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de 
expansão de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento até 2045; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Plano de ações e investimentos: apresenta, de forma simplificada, as 
ações propostas para que os gargalos, fraquezas e ameaças identificados 
ao longo do estudo sejam superados no sentido de mitigar os impactos ao 
desenvolvimento do Complexo Portuário.

Assim, as análises apresentadas neste documento são orientadas ao resultado, 
sendo que as informações detalhadas bem como os procedimentos metodológicos 
referentes às especificidades do Complexo Portuário em questão podem ser 
consultadas na versão completa do Plano Mestre do Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina.
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PRINCIPAIS
RESULTADOS
Os principais resultados alcançados ao longo das análises 
realizadas no contexto do Plano Mestre estão organizados 
nesta seção, com o intuito de proporcionar uma compreensão 
linear e estruturada sobre as principais questões que têm 
impactado no desenvolvimento do Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina, bem como dos gargalos futuros que 
poderão vir a se manifestar, tendo em vista os pressupostos 
de movimentação futura estabelecidos.
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O Complexo Portuário localiza-se na Baía de Paranaguá, no Estado do Paraná, uma baía natural 
que fornece segurança às embarcações. Neste estudo, o Complexo é formado pelo Porto 
Organizado de Paranaguá, pelo Porto Organizado de Antonina e pelos Terminais de Uso Privado 
(TUP) Cattalini e Terminal Portuário Pontal do Paraná (TPPP), doravante TUP Pontal do Paraná.

A Figura 1 mostra a localização dos terminais.

O COMPLEXO PORTUÁRIO

Poligonal do Porto 

Poligonal do Porto 

Porto de Antonina

Porto de Paranaguá

TUP Cattalini

TUP Pontal do Paraná

5 km

N

S

O L

Figura 1 - Localização do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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MOVIMENTAÇÃO ATUAL

O Gráfico 1 apresenta a evolução da movimentação de cada natureza de carga no 
Complexo Portuário nos últimos anos.
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Em 2016, o Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina movimentou um total de 
44,0 milhões de toneladas, volume bem próximo ao movimentado no ano anterior. 
Identifica-se um crescimento médio de 1,4% a.a. no total movimentado entre 
2011 e 2016, sendo que a natureza de carga de contêineres foi a que mais 
cresceu (5,1% a.a.). Em seguida, os granéis líquidos apresentaram crescimento de 
3,9% a.a. e as cargas de granel sólido, 0,5% a.a. De forma oposta, as movimentações 
de carga geral apresentaram uma redução média de 8,5% a.a.

Gráfico 1 - Evolução da movimentação de cargas do Complexo Portuário – 2011-2016. Fonte: ANTAQ (2016). 
Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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Porto de Paranaguá
Paraná, Brasil

A Tabela 1 apresenta as cargas mais relevantes movimentadas no Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina.

Mercadoria Natureza de carga
Tipo de 
navegação Sentido

Movimentação 
2016 (t)

Participação em 
2016 (%)

Fertilizantes Granel Sólido Mineral Longo Curso Desembarque  8.605.883 19,6%

Soja Granel Sólido Agrícola Longo Curso Embarque  7.949.517 18,1%

Açúcar a granel Granel Sólido Agrícola Longo Curso Embarque  4.595.076 10,4%

Farelo de soja Granel Sólido Agrícola Longo Curso Embarque  4.500.962 10,2%

Contêiner Contêiner Longo Curso Embarque  3.841.834 8,7%

Contêiner Contêiner Longo Curso Desembarque  3.001.417 6,8%

Derivados de 
petróleo
(exceto GLP)

Granel Líquido 
Combustível Longo Curso Desembarque  2.585.222 5,9%

Milho Granel Sólido Agrícola Longo Curso Embarque  2.537.983 5,8%

Derivados de 
petróleo 
(exceto GLP)

Granel Líquido 
Combustível Cabotagem Embarque  903.259 2,1%

Produtos químicos Granel Líquido 
Combustível Longo Curso Desembarque  880.393 2,0%

Óleo de soja Granel Líquido Agrícola Longo Curso Embarque  697.329 1,6%

Celulose Carga Geral Longo Curso Embarque  560.472 1,3%

Açúcar ensacado Carga Geral Longo Curso Embarque  527.419 1,2%

Malte e cevada Granel Sólido Agrícola Longo Curso Desembarque  511.080 1,2%

Derivados de 
petróleo 
(exceto GLP)

Granel Líquido 
Combustível Cabotagem Desembarque  421.761 1,0%

Trigo Granel Sólido Agrícola Longo Curso Desembarque  316.677 0,7%

Sal Granel Sólido Mineral Cabotagem Desembarque  230.083 0,5%

Contêiner Contêiner Cabotagem Embarque  188.512 0,4%

Contêiner Contêiner Cabotagem Desembarque  150.702 0,3%

GLP Granel Líquido 
Combustível Cabotagem Desembarque  143.856 0,3%

Etanol Granel Líquido 
Combustível Longo Curso Embarque  103.018 0,2%
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Mercadoria Natureza de carga
Tipo de 
navegação Sentido

Movimentação 
2016 (t)

Participação 
em 2016 (%)

Veículos Carga Geral Longo Curso Embarque  101.283 0,2%

Outros óleos 
vegetais Granel Líquido Agrícola Longo Curso Desembarque  81.356 0,2%

Veículos Carga Geral Longo Curso Desembarque  39.937 0,1%

Sal Granel Sólido Mineral Longo Curso Desembarque  33.193 0,1%

Produtos químicos Granel Líquido 
Combustível Cabotagem Desembarque  33.089 0,1%

Produtos químicos Granel Líquido 
Combustível Longo Curso Embarque  15.251 0,03%

GLP Granel Líquido 
Combustível Longo Curso Desembarque   9.953 0,02%

Etanol Granel Líquido 
Combustível Longo Curso Desembarque   9.698 0,02%

Outros Outros Outros Outros  409.896 0,9%

 Total Geral  -  -  -  43.986.113 100%

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

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

• Porto de Paranaguá, que movimenta grãos, fertilizantes, açúcar a granel e ensacado, 
contêineres, derivados de petróleo, celulose, malte e cevada, trigo, sal, produtos químicos, GLP, 
veículos e óleo de soja. 

• Porto de Antonina, que movimenta fertilizantes, farelo de soja e açúcar ensacado.

• TUP Cattalini, que movimenta derivados de petróleo, produtos químicos, óleo de soja, 
etanol e outros óleos vegetais.

O TUP Pontal do Paraná, atualmente em fase de projeto, deve movimentar contêineres com 
capacidade para movimentar até 700 mil TEUs por ano na primeira fase do projeto.
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MOVIMENTAÇÃO FUTURA
Considerando o histórico das principais cargas movimentadas no Complexo 
Portuário no ano-base de 20151 e no ano de 2016 (dados consolidados), foi 
realizada a projeção da movimentação até o ano de 2060.

Até 2060, espera-se que a demanda cresça em média 1,2% ao ano, 
alcançando um total de 85,3 milhões de toneladas. Até o final do período, 
a principal tendência esperada é o aumento da representatividade das 
cargas conteinerizadas, que passam a compor 22% do total, e queda da 
participação dos granéis sólidos minerais, com 11% do total movimentado. 
Já os granéis sólidos vegetais permanecem como principal natureza de 
carga do Complexo. Os granéis líquidos combustíveis e vegetais e as cargas 
gerais também mantêm suas participações nos mesmos patamares atuais. 
A Figura 2 mostra a consolidação da projeção de demanda para o Complexo 
Portuário de Paranaguá e Antonina.

1 Cabe ressaltar que, embora o ano-base seja 2015, as análises apresentam dados consolidados de 2016 (ANTAQ, 2016).

Porto de Paranaguá
Paraná, Brasil
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Fonte: Aliceweb

Área de atuação 2016

Participação relativa das naturezas de carga na demanda do complexo
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Figura 2 – Resultados consolidados da projeção de demanda do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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Os resultados da projeção tendencial e dos cenários otimista e pessimista, de modo agregado, para 
o Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, estão ilustrados na Figura 3.
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Figura 3 – Cenários de demanda do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, observado (2016) e projetado (2017-2060) – em 
toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Enquanto no cenário tendencial a demanda do Complexo deve crescer, em média, 1,2% ao ano, 
entre 2016 e 2060, no cenário otimista essa taxa é de 1,5% ao ano, já no cenário pessimista, tem-se 
crescimento médio anual de 0,7% no mesmo período.
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GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS
Os granéis sólidos vegetais configuram a principal natureza de carga do Complexo 
Portuário, tendo como produtos relevantes a soja, farelo de soja, milho, açúcar, trigo e 
malte e cevada. Todas cargas são movimentadas, em sua maioria, no Porto de Paranaguá, 
que é considerado um dos maiores portos graneleiros da América Latina. Contudo, 
ocorrem movimentações de farelo de soja e açúcar também no Porto de Antonina.

No Gráfico 2, estão detalhadas as projeções de demanda dos principais granéis sólidos 
vegetais do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina.
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2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Trigo 317 514 573 628 676 716 748 776 804 833 

Malte e cevada 511 512 514 515 517 518 519 519 520 521 

Milho 2.538 4.521 6.005 7.359 8.387 8.900 9.110 9.361 9.615 9.868

Farelo de soja 4.501 6.021 6.369 6.822 7.256 7.567 7.776 7.967 8.157 8.348

Açúcar a granel 4.595 4.378 4.480 4.583 4.694 4.811 4.934 5.058 5.182 5.307

Soja

Total

 0   
5.000 

10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 

7.950 10.811 12.598 13.856 14.746 15.393 15.880 16.343 16.805 17.268

20.411 26.758 30.540 33.763 36.275 37.905 38.966 40.024 41.084 42.144

Gráfico 2 – Demanda observada (2016) e projetada (2017-2060) de granéis sólidos vegetais no Complexo Portuário 
Paranaguá e Antonina – em mil toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

Em relação à movimentação de grãos (soja, 
milho e farelo), essas movimentações tiveram 
como principais origens os estados do Paraná 
e Mato Grosso do Sul, com destino a países 
europeus e asiáticos. Até o ano de 2060, 
espera-se que as exportações desse grupo 
de produtos atinjam quase 35,5 milhões de 
toneladas, com destaque para a soja em 
grão, que deve representar metade do total 
movimentado (17,3 milhões de toneladas).

Essa migração da logística de grãos deve ocorrer em função da consolidação de 
investimentos previstos, tais como os recursos do Programa de Investimentos 
em Logística (PIL) para a construção de ferrovias e melhorias em rodovias nas 
regiões Centro-Oeste e Norte, que reduzirão os custos logísticos nessas áreas em 
comparação com os custos relacionados ao Complexo de Paranaguá e Antonina.

Em decorrência das expectativas de 
aumento do escoamento de grãos 
produzidos nos estados do Centro-

Oeste brasileiro (principalmente Mato 
Grosso e Goiás) pelos portos do Norte 

do País, as projeções de demanda 
para grãos apresentam taxas de 

crescimento mais conservadoras.
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No curto prazo, uma conjuntura de câmbio favorável e de melhorias 
na infraestrutura portuária deve compensar a redução do preço das 
commodities no mercado mundial e o crescimento um pouco menor da 
demanda chinesa, principal mercado dos produtos (CAETANO, 2015). Nesse 
sentido, entre 2016 e 2025, têm-se maiores taxas de crescimento dos grãos 
vegetais, de em média 4,5% ao ano.

No longo prazo, o Porto de Paranaguá deverá exportar principalmente grãos 
e farelo do Paraná, que é o segundo maior produtor de grãos de soja e milho 
do País, responsável por 21% da produção em 2016 (CONAB, 2017). Dessa 
forma, tem-se que o Porto de Paranaguá pode, a médio e longo prazo, 
perder market share em relação ao novo eixo logístico do Norte do País, mas 
não perde em volume de exportação. Assim, entre 2025 e 2060, a taxa média 
de crescimento para a movimentação de grãos deve ser de 0,9% ao ano.

Especificamente em relação à movimentação de farelo de soja, destaca-se 
que essa carga passou a ser movimentada também no Porto de Antonina, 
a partir de 2016, porém o Porto de Paranaguá deve continuar respondendo 
pela maior parte do total embarcado desse produto (97% em 2060). 

No caso do açúcar, o Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina é, 
atualmente, o segundo maior exportador no País, atrás apenas do Porto 
de Santos (ANTAQ, 2016). Além disso, as movimentações do produto 
compreendem as cargas de açúcar a granel e ensacado, que totalizaram 4,6 
milhões e 527 mil toneladas em 2016, respectivamente.

A expectativa é de que as exportações de açúcar a granel cresçam a uma 
taxa média de 0,5% ao ano até o final do período projetado, atingindo 
5,3 milhões de toneladas. O crescimento moderado projetado para o 
açúcar, de 0,5% ao ano, pode ser explicado, em parte, pela saturação 
do mercado internacional do produto. Segundo a Organização Mundial 
do Açúcar, a produção global tem excedido a demanda nos últimos anos, 
levando os estoques mundiais a níveis elevados e acirrando ainda mais a 
concorrência entre o Brasil (maior produtor do mundo) e outros grandes 
produtores mundiais, como a Índia (LEMOS, 2017). Além disso, destacam-
se no mercado internacional do produto, tendências como a inversão 
da posição da Rússia de importadora para exportadora para diminuir 
sua dependência do produto estrangeiro (POPOVA, 2017); a mudança 
esperada na política para o setor açucareiro na União Europeia (UE) com a 
liberalização da produção; e a diminuição do consumo mundial de açúcar 
em decorrência do aumento da renda per capita em economias emergentes 
(THE ECONOMIST apud UDOP, 2017).
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Já as cargas de trigo e de malte e cevada 
caracterizam-se por serem de desembarque de 
longo curso. Até o ano de 2060, espera-se que as 
movimentações de malte e cevada atinjam 519 
mil toneladas, enquanto que as de trigo devem 
totalizar 748 mil toneladas até o final do período.

As importações de trigo destinam-se em parte 
para suprir o mercado consumidor paranaense, 
e parte segue via cabotagem para moinhos 
no Nordeste. Embora o Paraná seja o maior 
produtor nacional de trigo (IBGE, [20--]), as 
dificuldades climáticas dessa cultura tornam 
a produção nacional insuficiente para atender 
a demanda. Ressalta-se que a partir de 2017 
é esperada a retomada das operações de 
embarque de longo curso e cabotagem de 
trigo, que não ocorreram no ano de 2016. O 
trigo exportado, de qualidade inferior, pode 
ser utilizado para produção de alimentos, mas 
principalmente para produção de ração animal, 
tendo como principais destinos países da Ásia e 
África. Além disso, o fluxo de importações deve 
apresentar queda também a partir de 2017, 
retornando ao patamar histórico. 

O malte e a cevada são produtos muito 
utilizados na indústria cervejeira, e também são 
produzidos em quantidade insuficiente no País 
devido ao clima desfavorável na maior parte 
do território. O estado do Paraná configura-se 
como um grande importador de malte devido 
à Agrária Malte (Cooperativa Agrária), instalada 
em Guarapuava, que é uma das maiores 
maltarias do País, detendo cerca de 25% do 
market share nacional (AGRÁRIA, 2014). Desse 
modo, as perspectivas para esse produto são de 
que as importações continuem crescendo para 
atender à demanda das maltarias existentes e 
daquelas em fase de implementação, como a 
do Grupo Petrópolis em Araucária, na Região 
Metropolitana de Curitiba.
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GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS

A movimentação de granéis sólidos minerais no Complexo compreende os fluxos de 
desembarque de fertilizantes e sal. O Gráfico 3 apresenta as projeções de demanda dos 
principais granéis sólidos minerais movimentados no Complexo Portuário de Paranaguá e 
Antonina, por sentido e tipo de navegação.

No caso dos fertilizantes, as operações 
ocorrem tanto no Porto de Paranaguá quanto 
no Porto de Antonina. O Complexo é o maior 
importador dessa carga no País, respondendo 
por 29% das importações de fertilizantes 
brasileiras em 2016 (ANTAQ, 2016), quando 
movimentou 8,6 milhões de toneladas.

No estado do Paraná encontram-se 
importantes fábricas de fertilizantes, como a 
unidade da Fospar, em Paranaguá, e a Fábrica 
de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen-PR), 
em Araucária, de propriedade da Petrobras, 
para as quais é destinada boa parte da 
movimentação do produto do Complexo. 

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Sal - Importação 33 50 56 67 78 87 92 95 99 102 

Sal - Desembarque 
cabotagem 230 149 154 159 164 168 173 177 181 185 

Fertilizantes - Importação

Total
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8.606 8.145 7.872 7.730 7.684 7.990 8.303 8.608 8.912 9.216

8.869 8.345 8.081 7.956 7.926 8.244 8.567 8.879 9.191 9.503

Gráfico 3 – Demanda observada (2016) e projetada (2017-2060) de granéis sólidos minerais no Complexo Portuário Paranaguá e  
Antonina – em mil toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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A demanda de importações de fertilizantes no Complexo deve apresentar crescimento de 0,3% ao 
ano entre 2016 e 2060, destacando-se os seguintes aspectos:

• No curto prazo, embora o Complexo Portuário apresente vantagens competitivas, 
logísticas e de comercialização, agentes do setor acreditam em um crescimento menos 
elevado da demanda em função do câmbio desfavorável e dificuldade de obtenção de 
crédito aos produtores.

• No médio prazo (partir de 2020), com a conclusão de infraestruturas de transporte de acesso 
aos portos do Norte do País, deve ocorrer um processo migratório de cargas de adubos 
para os portos daquela região. A partir de 2035 a expectativa é que esse processo se esgote 
e a demanda por fertilizantes se estabilize e retome uma expansão determinada pelas 
necessidades de regiões mais próximas ao Complexo (Paraná e sul do Mato Grosso do Sul).

• O crescimento lento no final do período projetado ocorre porque o estado do Paraná 
consome menor quantidade de fertilizantes, tanto em números absolutos, quanto em 
proporção de sua produção de soja e milho.

No entanto, cabe destacar que mudanças 
na forma de descarga e de comercialização 
podem atenuar a tendência de queda da 
demanda de fertilizantes no Complexo. 
A descarga desse produto pode ser feita, 
desde o ano de 2015, por meio de esteiras 
aumentando a prancha mínima de descarga 
em operações que a utilizam.

Além disso, a empresa russa Uralkali 
anunciou investimentos para que seja 
dobrada a capacidade de descarregamento de 
fertilizantes no Porto de Antonina a partir de 
2018, passando para 1 milhão de toneladas  
ao ano (APPA, 2015).

A movimentação de sal ocorre no sentido de 
desembarque, tanto da navegação de longo 
curso, quanto de cabotagem. Os desembarques 

de cabotagem têm origem em Areia Branca, 
no estado do Rio Grande do Norte, maior 
produtor de sal do Brasil. Já as importações são 
originadas no Chile. O volume desembarcado 
tem como principal destino os estados do 
Paraná e de Santa Catarina e é bastante 
utilizado na indústria de carnes.

A redução esperada dos desembarques 
de sal no curto prazo pode ser justificada 
pelo aumento das cargas que chegam por 
rodovias, pagando frete de retorno do milho e 
do trigo enviados para o Norte do País. Para o 
médio e longo prazo, por outro lado, espera-
se recuperação de demanda até os patamares 
observados em 2016. Assim, a taxa média 
de crescimento da movimentação de sal no 
Complexo é de 0,9% ao ano.

Porto de Paranaguá
Paraná, Brasil
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CONTÊINER

Em 2016, a movimentação de contêineres no Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina foi de 7,2 milhões de toneladas, o equivalente a 
639 mil TEUs. Atualmente, as operações de contêineres ocorrem somente 
no Porto de Paranaguá, no Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), 
contudo, considera-se o projeto do Terminal Portuário Pontal do Paraná 
(TPPP), em fase de implantação, localizado no município de Pontal do 
Paraná, próximo ao Porto de Paranaguá. O TUP será orientado para a 
movimentação de contêineres, com ênfase em contêineres reefer.

Até 2060 espera-se que a movimentação de contêineres no Complexo 
Portuário cresça, em média, 1,3% ao ano. Assim, ao final do período 
projetado, devem ser movimentadas 1,1 milhão de TEUs. O Gráfico 4 
ilustra a projeção de contêineres por tipo de navegação e sentido.

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Cabotagem Desembarque 49 46 50 55 60 65 70 75 79 84

Cabotagem Embarque 15 16 17 19 20 22 23 25 26 28

Importação 314 359 400 437 470 495 510 524 537 551

Exportação 260 304 364 445 493 505 512 519 527 534

Total 639 725 831 955 1.044 1.087 1.115 1.143 1.170 1.197
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Gráfico 4 - Demanda observada (2016) e projetada (2017-2060) de contêineres no Complexo Portuário 
de Paranaguá e Antonina por tipo de navegação e sentido ‒ em milhares de TEU. Fonte: ANTAQ (2016) e 
AliceWeb (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017).

O Porto de Paranaguá possui um dos maiores terminais de contêineres 
da América Latina e se apresenta como líder nacional na exportação de 
produtos refrigerados. 

Atualmente, cerca de 90% do total movimentado corresponde a cargas 
de longo curso. No caso das exportações, as principais mercadorias 

movimentadas são carnes de aves e madeiras e móveis. Já nas 
importações, prevalecem os produtos químicos.

Em 2015, o Porto de Paranaguá assumiu a liderança nacional nas 
exportações de carne de frango congelada. O estado do Paraná, além 
de maior exportador nacional do produto (responsável por cerca de um 
terço do total), é também o maior produtor do País de carne de frango 
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e de carne bovina. Entretanto, o Porto de 
Paranaguá também atrai exportadores de 
carnes bovinas do Sudeste e Centro-Oeste, 
configurando-se como o 3º maior Porto 
exportador desse produto (ALICEWEB, 
2017). Outros fatores que devem contribuir 
para o aumento das exportações de carnes 

congeladas são a existência de projetos de 
iniciativa privada no setor frigorífico, como 
a nova unidade da Cotriguaçu em Cascavel 
(PR) e da Frimesa, na cidade de Assis 
Chateaubriand (PR), e a abertura de novos 
mercados para a carne bovina, como China  
e Arábia Saudita.

GRANÉIS LÍQUIDOS - COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS
O grupo referente aos granéis líquidos combustíveis e químicos compreende as movimentações de 
derivados de petróleo (exceto GLP), produtos químicos, GLP e etanol. De forma agregada, até o ano 
de 2060 espera-se que a movimentação cresça a uma taxa média de 1,7% ao ano. 

No Gráfico 5, é possível observar a evolução da projeção dessas cargas.

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Etanol 113 131 145 154 161 167 171 176 180 185 
GLP 154 299 323 352 383 414 447 479 511 543 

Produtos químicos 929 934 
Derivados de petróleo 

(exceto GLP)
Total
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1.045 1.073 1.105 1.198 1.365 1.545 1.726 1.906

3.910 3.709 3.974 4.254 4.607 5.062 5.593 6.129 6.665 7.202

5.105 5.073 5.488 5.833 6.255 6.841 7.575 8.328 9.082 9.836

Gráfico 5 - Demanda observada (2016) e projetada (2017-2060) de granéis líquidos – combustíveis e químicos no Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina ‒ em mil toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Em relação às exportações de madeira, as cargas têm como origem os estados do Paraná, Santa 
Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e constituem-se principalmente em madeiras 
compensadas para fabricação de móveis.

Já as importações de produtos químicos constituem-se principalmente em polímeros (como 
polietileno e PVC) para a região de Curitiba, que são utilizados em indústrias diversas.

Por fim, no que tange às movimentações de cabotagem, os embarques têm como principal destino o 
Porto de Manaus, e, como principais cargas dois grupos de produtos, de carnes de aves congeladas e 
de papel, cartão e suas obras. Já os desembarques de cabotagem são principalmente de miudezas de 
carne, celulose e madeira, tendo como principais origens os portos de Manaus e Santos. 
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A movimentação de derivados de petróleo (exceto GLP) ocorre tanto no Porto Público de 
Paranaguá, quanto no TUP Cattalini, sendo que, em 2016, o volume total transacionado foi de 
3,9 milhões de toneladas. Até 2060, espera-se aumento da demanda projetada, chegando em 7,2 
milhões, com taxa média de crescimento de 1,7% ao ano.

Essa movimentação é principalmente de óleos combustíveis e ocorre devido à Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas da Petrobrás (Repar) e as bases de distribuição, localizadas em Araucária, na 
região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A queda da demanda de derivados de petróleo no 
curto prazo pode ser justificada devido ao fato de que algumas empresas, que antigamente 
utilizavam óleo combustível, passaram a consumir GLP por questões ambientais. Além disso, 
a Repar inaugurou em 2014 uma unidade de coque, que mudou o perfil de movimentação da 
Transpetro, de acordo com as entrevistas realizadas ao Complexo.

Também a movimentação de produtos químicos ocorre tanto no Porto de Paranaguá quanto 
no TUP Cattalini. Neste, a movimentação é predominantemente de metanol importado, que é 
um solvente industrial utilizado nas usinas de biodiesel e na indústria de plástico. Já no Porto 
Público, destacam-se as importações de ácido sulfúrico, utilizado como insumo na produção de 
fertilizantes, bem como os desembarques de cabotagem de soda cáustica, que é utilizada como 
insumo na fabricação de celulose.

A demanda total de produtos químicos do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina deve 
apresentar crescimento médio anual de 1,7%, entre 2016 e 2060, atingindo 1,4 milhão de 
toneladas no final do período projetado.

A movimentação de GLP ocorre somente no Porto de Paranaguá e corresponde a desembarques de longo 
curso e, principalmente, de cabotagem, que representou 94% do total transacionado em 2016. Essa carga 
tem como principal origem o Porto de Suape (PE), onde se localiza a Refinaria Abreu e Lima (RNEST). 

A projeção de GLP considera o fato de que algumas empresas, que antigamente utilizavam óleo 
combustível, passaram a consumir GLP por questões ambientais, de modo que deve passar de 154 
mil toneladas para 543 mil de 2016 a 2060, possuindo taxa média de crescimento de 1,7% ao ano.

Por fim, a movimentação de etanol ocorre somente no TUP Cattalini, tendo totalizado 113 mil 
toneladas em 2016, sendo 103 mil correspondentes a exportações e as 10 mil toneladas restantes 
de importações. Em relação aos desembarques, espera-se que essa movimentação cesse a 
partir de 2017, de modo que o total movimentado ao final do período projetado, em 2060, deve 
corresponder somente a operações de embarques de longo curso, atingindo 185 mil toneladas 
em 2060 (0,9% ao ano).
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Ressalta-se que, embora haja uma 
tendência de maior utilização de óleo 
vegetal na mistura de biocombustível 
no mercado doméstico brasileiro, 
as indústrias esmagadoras de soja 
na região possuem ociosidade de 
produção, o que permite o crescimento 
da exportação do produto. 

GRANÉIS LÍQUIDOS VEGETAIS
A movimentação de granéis líquidos vegetais é inteiramente de óleos vegetais 
e ocorre no Porto de Paranaguá e no TUP Cattalini. As exportações são 
principalmente óleo de soja e há um pequeno volume de importações de outros 
óleos vegetais, com destaque para o óleo de palma.

O Gráfico 6 apresenta a projeção de demanda por sentido e por estrutura portuária.

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

TUP Cattalini - Importação 81 56 60 67 73 78 82 85 88 92 

TUP Cattalini - Exportação 655 1.286 1.421 1.512 1.568 1.601 1.629 1.660 1.691 1.721
Paranaguá - Exportação 42 75 77 78 78 78 78 78 79 79 

Total 779 1.417 1.559 1.657 1.719 1.757 1.789 1.823 1.858 1.892

0
200 
400 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 

M
ilh

ar
es

 d
e 

to
ne

la
da

s

Gráfico 6 - Demanda observada (2016) e projetada (2017-2060) de granéis líquidos vegetais no Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina por tipo de navegação e sentido ‒ em milhares de toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb 
(2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

 Entretanto, espera-se aumento 
mais significativo das exportações 
apenas no terminal privado, que 
detém 95% do market share das 
movimentações de óleo de soja  

no Complexo em 2016.

É importante observar que as taxas de crescimento das exportações de óleo de soja 
são menores do que as taxas de crescimento das exportações de grãos de soja, o que 
corrobora a tendência dos grandes importadores de commodities agrícolas brasileiras, 
como a China, de importar mais grãos – priorizando a produção do óleo no mercado 
interno, como uma forma de incentivo à indústria local e criação de empregos.

Assim, tem-se que a demanda total de óleos vegetais do Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina apresenta crescimento médio anual de 0,9%, entre 2016 e 2060.
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CARGA GERAL
As cargas gerais movimentadas no Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina são basicamente 
constituídas de veículos, açúcar ensacado e celulose, ocorrendo tanto no Porto de Paranaguá 
como no Porto de Antonina. 

O Gráfico 7 apresenta os valores projetados para a demanda de veículos e celulose, ambos 
movimentados apenas no Porto de Paranaguá, por sentido de navegação.

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Veículos - Importação 40 88 104 122 145 168 184 198 212 227 
Veículos - Exportação 101 186 202 220 238 255 272 288 305 322 
Celulose - Exportação 560 

Total 702 
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1.193 1.278 1.338 1.395 1.452 1.510 1.567 1.625 1.683
1.466 1.584 1.680 1.777 1.876 1.966 2.054 2.142 2.231

Gráfico 7 - Demanda observada (2016) e projetada (2017-2060) de veículos e celulose no Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina 
por sentido de navegação ‒ em milhares de toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Em 2016, foram movimentadas 141 mil 
toneladas de veículos no Porto de Paranaguá, 
correspondendo a unidades das montadoras 
Volkswagen, Renault e Nissan. Até 2060 espera-
se que a demanda de veículos cresça, em média, 
2,0% ao ano, atingindo 548 mil toneladas.

Em relação às importações, as expectativas são 
de que a movimentação portuária cresça, em 
detrimento do transporte rodoviário – que vinha 
capturando essa carga em decorrência de seu 
alto poder de negociação – e em resposta a uma 
recuperação esperada da economia brasileira e 
das taxas de câmbio no médio e longo prazo. 

Já as exportações, que apresentaram 
queda entre os anos de 2011 e 2014, devido, 
principalmente, à crise econômica argentina 

(que é o principal parceiro do Brasil e do próprio 
Porto de Paranaguá), se recuperaram em 2015 e 
2016 e devem continuar crescendo a taxas mais 
moderadas (1,6% em média ao ano entre 2016 
e 2060). Esse crescimento deve-se à expectativa 
de aumento da renda dos países compradores, 
bem como em função de acordos comerciais 
como o Acordo de Complementação Econômica 
(ACE) nº 55, utilizado para a comercialização de 
produtos do setor automotivo, assinado pelo 
Mercosul e o México; ACE 02, entre Uruguai e 
Brasil; ACE 14, entre Argentina e Brasil; ACE 18, 
entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai; e 
ACE 35, entre Brasil e Chile (ANFAVEA, [20--]).

As operações de exportação de celulose tiveram 
início no Porto de Paranaguá no ano de 2016, 
totalizando 560 mil toneladas. A carga exportada 
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corresponde à produção da nova fábrica da 
empresa Klabin, localizada em Ortigueira, no 
estado do Paraná.

Essa nova unidade possui capacidade para 
produzir 1,5 milhão de toneladas de celulose por 
ano, dividida em três tipos de produto: celulose 
de fibra curta, de fibra longa e do tipo Fluff. O 
produto de exportação é a celulose de fibra curta, 
em que a expectativa da empresa é de produzir 
1,1 milhão de toneladas por ano (KLABIN, 2016). 

Dessa forma, espera-se que a demanda de 
celulose cresça em média 1,1% ao ano até 
2060, quando deve atingir 1,7 milhão de 

toneladas anuais. Ressalta-se que a projeção 
de demanda pode superar a capacidade 
esperada de produção da empresa até o 
fim do período projetado, pois considera, 
também, as expectativas do mercado 
internacional importador da celulose.

Já a movimentação de açúcar ensacado 
ocorre tanto no Porto de Paranaguá como 
no Porto de Antonina, que responderam, em 
2016, por 76% e 24% do total movimentado, 
respectivamente. O Gráfico 8 apresenta a 
projeção de demanda de açúcar ensacado, 
por instalação portuária.

2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Porto de Antonina 124 138 143 146 148 150 152 153 154 156 

Porto de Paranaguá 403 308 319 326 332 336 339 342 346 349 

Total 527 446 462 472 480 486 491 495 500 505 
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Gráfico 8 ‒ Demanda observada (2016) e projetada (2017-2060) de açúcar ensacado no Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina – 
em milhares de toneladas. Fonte: ANTAQ (2016) e AliceWeb (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

O açúcar ensacado, diferentemente do açúcar a granel, tem como principais destinos países da 
África (ANTAQ, 2016). Embora exista uma tendência de redução do transporte mundial de açúcar 
ensacado como carga geral (com consequente aumento da conteinerização dessa carga), uma 
vez que os portos de diversos países tendem a modernizar suas instalações, a expectativa é de 
crescimento da movimentação de açúcar em sacaria no Complexo Portuário. Isso ocorre pois o 
mercado de destino corresponde, principalmente, a países subdesenvolvidos, cujos portos possuem 
instalações menos modernas e com pouca estrutura para receber grandes navios como os porta-
contêineres, sem perspectivas de mudanças no horizonte projetado. De acordo com informações 
obtidas durante visita técnica, a origem dessa carga é principalmente o oeste paulista. 

Até 2060, espera-se que a demanda de exportações de açúcar ensacado cresça em média 0,3% ao ano 
no Complexo. A taxa de crescimento mais moderada justifica-se pela concorrência com outros países 
mais próximos logisticamente do mercado consumidor (como a Tailândia, por exemplo).



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

Porto de Paranaguá
Paraná, Brasil
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Porto de Paranaguá
Paraná, Brasil

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
A análise da capacidade levou em consideração o Porto de Paranaguá, o Porto de 
Antonina, o TUP Cattalini e o TUP Pontal do Paraná.

A estrutura considerada está exibida na Figura 4 e na Figura 5. 
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Figura 4 – Localização das estruturas de acostagem do Porto de Paranaguá, Porto de Antonina e TUP Cattalini. Fonte: 
Google Earth (2017) e Cattalini Terminais Marítimos ([201-]). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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As capacidades para cada uma das cargas 
relevantes, calculadas em intervalos de cinco 
anos, foram comparadas à demanda a fim de 
verificar se e quando, ao longo do horizonte 
avaliado, manifestarão possíveis déficits. 

Parâmetros considerados no cálculo foram:

• O índice de ocupação do trecho de 
cais foi adotado de acordo com o seu 
respectivo número de berços. Para a 
situação de um berço no trecho de cais, o 
índice de ocupação admissível é de 65%; 
para dois berços, esse índice é de 70%; 
para três berços, 75%; e para quatro ou 
mais berços, o valor adotado é de 80%. 

• Para o tempo entre atracações 
sucessivas, os valores apresentados 
foram calculados com base em amostras 
de atracações cujas embarcações 

chegaram ao Complexo antes de ser 
finalizada a atracação anterior no 
respectivo berço.

• Como melhorias operacionais admitiu-se 
no Porto de Paranaguá a expansão do 
Terminal de Contêineres de Paranaguá 
(TCP) e a modernização do Berço 201, já 
aprovados pela SNP/MTPA. O aumento 
da capacidade no TCP se deve, além 
da construção de um novo berço para 
contêineres, à construção de um novo 
berço Ro-Ro, o que possibilita que mais 
horas do cais do TCP sejam destinadas 
à movimentação de contêineres. Já com 
relação à modernização do Berço 201, 
considera-se que, uma vez expandido 
esse berço, haverá maior disponibilidade 
de cais entre os berços 202 e 204, de 
forma que, na prática, o Porto terá um 
berço adicional disponível. Admitiu-se, 
portanto, que o novo berço movimentará 

Figura 5 – Layout da estrutura geral do TUP Pontal do Paraná. Fonte: Dadas obtidos através de questionário on-line (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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as mesmas cargas que o Berço 202 – 
açúcar a granel, celulose, malte e cevada 
e sal. Além dessa mudança, considerou-
se aumento de 54% da produtividade 
no Berço 201, pois, devido aos novos 
equipamentos de cais, a capacidade 
nominal combinada dos equipamentos 
saltará de 2.600 t/h para 4.000 t/h.

• Foram realizadas simulações de 
melhorias operacionais na Fospar e 
no Corredor de Exportação (COREX). 
Considera-se que, com a substituição dos 
shiploaders mais antigos por recentes 
e com a compatibilização do sistema 
de correias transportadoras do COREX, 
a produtividade dos berços aumentará 
33%, em decorrência da capacidade 
nominal limitante do sistema aumentar 
de 1.500 t/h para 2.000 t/h. Para a 
Fospar, admitiu-se que, com o projeto de 
duplicação das correias transportadoras, 
a capacidade do terminal será de 3 
milhões de toneladas por ano. 

• Para o Porto de Antonina, considerou-
se como melhoria operacional a 
modernização do Terminal Portuário 

Ponta do Félix. Com a expansão, a partir 
de 2020, será possível atracar três navios 
simultaneamente no terminal, um a mais 
que atualmente. Não foram previstas 
melhorias operacionais no TUP Cattalini. 

• A construção do TPPP, cujo projeto já 
está autorizado pela SNP/MTPA, foi 
considerada no impacto da capacidade  
do Complexo Portuário com o início de 
suas operações.

• No caso de mercadorias movimentadas 
em mais de um trecho de cais, como é 
o caso dos fertilizantes, por exemplo, 
foram adotados, para todos os anos,  
os shares observados no ano-base em  
cada trecho de cais.

• Ressalta-se que a capacidade 
de movimentação no cais não é, 
necessariamente, a mesma para todos 
os anos, em decorrência de fatores 
como: a mudança, com o decorrer do 
tempo, da movimentação esperada 
do Porto e a variação, em função do 
crescimento da frota no decorrer dos 
anos, do lote médio movimentado.

GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS

EMBARQUES DE SOJA, MILHO, FARELO DE SOJA E TRIGO
No Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, os grãos vegetais (soja, milho e farelo de soja) e trigo 
são atendidos, atualmente, nos berços 201, 204, 206 e no COREX do Porto de Paranaguá. Além disso, 
o farelo de soja também foi movimentado no Porto de Antonina. A Figura 6 apresenta a capacidade de 
movimentação de embarque de grãos vegetais para os anos de 2016 e 2045, calculadas com base no 
arranjo operacional dos Portos e considerando as obras de expansão e melhorias do Berço 201. 
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CAPACIDADES DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIS
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Figura 6 - Capacidade de movimentação de embarques de soja, milho, farelo de soja e trigo (t) por trecho de cais – 
Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Os Gráfico 9, Gráfico 10, Gráfico 11 e Gráfico 12 apresentam a relação entre a 
capacidade instalada para a movimentação dessas mercadorias e a demanda 
projetada, nos cenários pessimista, tendencial e otimista, para o período entre 
os anos de 2016 e 2045. Considera-se a implantação, no COREX, de correias 
transportadoras com capacidade nominal de 2 mil t/h, ou seja, compatíveis às 
capacidades nominais dos shiploaders do local.
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Gráfico 9 – Cenário com melhoria das correias transportadoras do COREX – soja – demanda vs. capacidade.  
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 10 – Cenário com melhoria das correias transportadoras do COREX − milho – demanda vs. capacidade.
Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Gráfico 11 – Cenário com melhoria das correias transportadoras do COREX – farelo de soja – demanda vs. capacidade. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 12 – Cenário com melhoria das correias do COREX – trigo (embarque) – demanda vs. capacidade. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Ao serem analisados os resultados encontrados, pode-se afirmar que embora 
haja aumento considerável da capacidade (da ordem de 20% em relação ao 
cenário atual), o aumento de produtividade das correias transportadoras do 
COREX não é suficiente para suprir a demanda projetada para o embarque de 
grãos vegetais, durante todo o horizonte de análise.
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Gráfico 13 - Farelo de soja no Porto de Antonina – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Nota-se que a capacidade de embarque de farelo de soja do Porto de Antonina, será 
suficiente para atender aos três cenários de demanda projetados até o ano de 2045.

Percebe-se que, quando se trata do Complexo como um todo, há déficit de 
capacidade de embarque de farelo de soja já a partir do ano de 2017, o qual se 
mantém até o ano de 2045.

O Gráfico 13 apresenta a análise de demanda vs. capacidade para o embarque de farelo 
de soja realizado no Porto de Antonina entre 2016 e 2045.
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DESEMBARQUES DE TRIGO E MALTE E CEVADA
O desembarque de trigo e de malte e cevada ocorre, principalmente, nos berços 201, 202, 206, no 
trecho 208, 209 e 211 e no COREX. A Figura 7 apresenta os valores de capacidade de movimentação 
dessas cargas para os anos de 2016 e 2045, por trecho de cais.
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Figura 7– Capacidade de movimentação de desembarque de cereais por trecho de cais (t) – Porto de Paranaguá. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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O Gráfico 14 e o Gráfico 15 comparam a capacidade de movimentação de cais com a demanda 
projetada para a movimentação dessas cargas no Complexo Portuário.
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Gráfico 14 - Situação atual e melhoria das correias do COREX – trigo (desembarque) – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Gráfico 15 - Situação atual e melhoria das correias do COREX – malte e cevada - demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Nota-se que a capacidade de desembarque de trigo e de malte e cevada do Porto de 
Paranaguá, será suficiente para atender a projeção de demanda tendencial até o ano de 
2045, sendo identificado déficit apenas em relação à demanda otimista, por volta de 2043. 
Com a instalação das novas correias transportadoras no COREX, a capacidade de desembarque 
dessas cargas também tende a aumentar. Entretanto, como a representatividade do COREX para 
a movimentação dessas mercadorias é pequena (da ordem de 4% da movimentação de malte e 
cevada e 9% da movimentação de desembarque de trigo), a alteração é pouco representativa.
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Com relação à armazenagem, a análise de capacidade dos granéis sólidos vegetais é realizada em 
conjunto para todos os grãos vegetais, uma vez que os silos espalhados pela área portuária podem 
armazenar alternativamente uma ou outra carga, de acordo com a demanda solicitada.

Cerca de 85% dos grãos vegetais são movimentados no COREX, enquanto o restante (15%) é 
movimentado nos outros berços. Com base nessa informação, a demanda projetada para o 
Complexo Portuário foi alocada nesses dois trechos. Isso posto, o Gráfico 16 e o Gráfico 17 
comparam a demanda com a capacidade de armazenagem, considerando os tempos médios de 
estadia de 10 e 15 dias. 
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Gráfico 16 - Grãos vegetais – COREX – demanda vs. capacidade de armazenagem.Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 17 - Grãos vegetais – demais berços – demanda vs. capacidade de armazenagem. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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A armazenagem destinada ao COREX é suficiente 
para o atendimento da demanda, considerando 
o tempo médio de estadia de 10 e 15 dias até o 
ano de 2045, com um pequeno déficit no final 
do período em relação a demanda otimista. Já a 
armazenagem destinada a outros berços  
mostra-se suficiente para o atendimento dos 
cenários de demanda previstos.

Considerando o Porto de Antonina e as 
estrutura de armazenagem do Terminal 
Portuário Ponta do Félix, a armazenagem 
de farelo de soja não apresentará déficit no 
horizonte de planejamento. 
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Figura 8 – Capacidade de movimentação de açúcar a granel por trecho de cais (t) – Porto de Paranaguá. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

O açúcar a granel é movimentado nos berços 
201 e 204 do Porto de Paranaguá de forma 
prioritária e no Berço 202 sem prioridade. 

A Figura 8 indica os valores de capacidade de 
movimentação para os anos de 2016 e 2045, 
por trecho de cais.
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Gráfico 18 – Açúcar a granel – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Ao serem analisados os resultados encontrados, pode-se afirmar que em todo 
o horizonte analisado, a capacidade de exportação de açúcar a granel será 
suficiente no Porto de Paranaguá. 

A armazenagem de açúcar a granel é realizada, principalmente, em três silos 
arrendados ao Terminal Pasa, totalizando uma capacidade estática estimada em 
239 mil t. Considerando um cenário com tempo de permanência médio igual a 
15 dias, chegou-se a uma capacidade dinâmica de 5,8 milhões t/ano. No segundo 
cenário, adotando-se 10 dias, a capacidade calculada atingida foi de 8,7 milhões 
t/ano. Ambos os valores são superiores à demanda otimista, que chega até 
aproximadamente 5,7 milhões t/ano em 2045.

GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS
Nesta seção serão analisadas as capacidades das cargas de fertilizantes e sal, sendo que 
o primeiro é movimentado tanto no Porto de Paranaguá como no Porto de Antonina.

FERTILIZANTES
No Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, as movimentações de fertilizantes são 
realizadas nos seguintes trechos de cais, conforme a Figura 9.

O Gráfico 18 mostra a capacidade de movimentação da carga no cais do Complexo 
Portuário, comparada com três cenários de demanda.
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Figura 9 – Capacidade de movimentação de fertilizantes por trecho de cais (t) – Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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O Gráfico 19 apresenta a comparação entre a capacidade e a demanda de fertilizantes para todo o 
Complexo, considerando o incremento de capacidade ocasionado pela expansão da Fospar.
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Gráfico 19 - Fertilizantes no Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

A partir dos resultados encontrados, é 
possível observar que a capacidade total 
do Complexo será suficiente para atender 
a demanda tendencial durante todo o 
horizonte de planejamento, em todos os 
cenários considerados. 

Com relação à armazenagem, a análise da 
capacidade foi feita a partir da divisão das 
movimentações entre o terminal da Fospar, 
demais operadores do Porto de Paranaguá e 
o Porto de Antonina. Considerando-se a nova 

capacidade estática com o projeto de expansão 
do terminal da Fospar, além do desembarque 
direto no terminal, não se identifica déficit de 
capacidade de armazenagem. Para os demais 
operadores e para o Porto de Antonina, os 
valores calculados para a capacidade dinâmica 
de armazenagem (considerando tempos médios 
de estadia de 10 e 15 dias) são superiores à 
demanda de fertilizantes projetada. Portanto, 
a armazenagem de fertilizantes não representa 
um gargalo no Complexo Portuário. 
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SAL
A movimentação de sal no Porto de Paranaguá é realizada, principalmente, nos berços 202, 206, 208, 
209 e 211. O Gráfico 20 traz a comparação entre a capacidade e a demanda para o desembarque de 
sal no Porto de Paranaguá.
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Gráfico 20 – Sal – desembarque – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

A variação da capacidade de desembarque de sal ao longo do horizonte de planejamento é 
motivada pela variação da sua representatividade nos berços onde é operado. Apesar disso, nota-
se que a capacidade é suficiente para atender aos três cenários de demanda projetados até 2045.

Tendo em vista que a movimentação de sal ocorre basicamente por descarga direta, sendo 
armazenada em terminais retroportuários, considera-se que a armazenagem dessa mercadoria 
não configura um gargalo para as operações do Porto.

CONTÊINER

No Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, as cargas conteinerizadas são movimentadas, 
atualmente, no TCP. Para o cálculo da capacidade a partir de 2020, considerou-se o projeto de expansão 
desse terminal, de modo que os números apresentados incorporam as melhorias operacionais 
resultantes do projeto, conforme o Gráfico 21.

Ao analisar os resultados, é possível observar que não haverá déficit na capacidade no TCP, 
inclusive em relação à projeção de demanda otimista. Essa situação se mantém ao considerar 
um cenário com a construção do TPPP, que será dedicado prioritariamente à movimentação de 
contêineres, e absorverá parte da demanda que atualmente é destinada ao TCP.
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Otimista Tendencial Pessimista Capacidade do Cais
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Gráfico 21 - Contêineres movimentados no TCP após sua expansão e construção do TPPP – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Atualmente, a armazenagem de contêineres ocorre principalmente no pátio do TCP. Com a 
expansão do terminal, sua capacidade dinâmica de armazenagem deve atingir 2,5 milhões de 
TEUs/ano, sendo superior à capacidade de cais e não se caracterizando como o elo limitante das 
movimentações do terminal durante o horizonte de análise. Esse valor também foi adotado para 
o TPPP, cuja capacidade estática de armazenagem prevista é de 63.906 TEUs. Portanto, no TPPP a 
armazenagem também não se caracteriza como um limitante das operações.

Em relação à suficiência das tomadas reefer no Porto de Paranaguá, existem, no pátio do TCP, 
2.812 tomadas, o que permite o atendimento de cerca de 160 mil unidades/ano. Considerando a 
proporção de unidades reefer movimentadas em 2016 e mantendo-a para o horizonte de projeção, 
as tomadas reefer serão suficientes para suprir a demanda em todos os anos analisados. 

Po
rt

o 
de

 P
ar

an
ag

uá
Pa

ra
ná

, B
ra

si
l



51COMPLEXO PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ E ANTONINA

GRANÉIS LÍQUIDOS – COMBUSTÍVEIS E QUÍMICOS
 
Nesta seção serão analisadas as capacidades das cargas de derivados de petróleo 
(exceto GLP), produtos químicos e etanol, as quais são movimentadas nos berços 
do píer de inflamáveis do Porto de Paranaguá e no píer de granéis líquidos do TUP 
Cattalini. A Figura 10 indica os valores de capacidade de movimentação para os anos 
de 2016 e 2045, por trecho de cais.
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Figura 10 – Capacidade de movimentação de granéis líquidos – combustíveis e químicos por trecho de cais (t) – Porto 
de Paranaguá (Píer de inflamáveis) e TUP Cattalini (Píer de granéis líquidos). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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DERIVADOS DE PETRÓLEO (EXCETO GLP)
O Gráfico 22 e o Gráfico 23 mostram a capacidade de movimentação de derivados de petróleo 
(exceto GLP) no Porto de Paranaguá e no TUP Cattalini, por sentido de navegação, comparando 
com os três cenários de demanda projetados.
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Gráfico 22 – Embarque de derivados de petróleo (exceto GLP) – píer de inflamáveis do Porto de Paranaguá + píer de granéis líquidos do 
TUP Cattalini – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Gráfico 23 – Desembarque de derivados de petróleo (exceto GLP) – píer de inflamáveis do Porto de Paranaguá + píer de granéis líquidos 
do TUP Cattalini – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

De acordo com as análises realizadas, a 
capacidade de cais do Porto de Paranaguá 
deve ser capaz de atender à demanda durante 
todo o período projetado nos sentidos de 
embarque e desembarque. Já no TUP Cattalini, 

a capacidade deve se mostrar suficiente para 
atender apenas aos embarques, ao passo que 
a capacidade de desembarque de derivados 
de petróleo estará em déficit com a demanda 
projetada para o horizonte de estudo.
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GLP
O GLP foi movimentado no sentido de desembarque no Porto de Paranaguá. O Gráfico 24 mostra a 
comparação entre a capacidade de desembarque de GLP e as demandas pessimista, tendencial e 
otimista projetas.
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Gráfico 24 – Desembarque de GLP – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Com relação à armazenagem, a capacidade para granéis líquidos (exceto GLP) – incluindo 
combustíveis, químicos e vegetais – foi analisada em conjunto em decorrência da destinação 
operacional de grande parte dos tanques ser flexível, ou seja, não ser restrita a apenas um tipo 
de mercadoria. Ainda, foi considerada em conjunto a armazenagem do TUP Cattalini e a do 
Porto Público de Paranaguá. No total, a capacidade estática de granéis líquidos, excetuando-se o 
GLP, é de 850.350 m³. Considerando-se tempos de estadia médios de 10 e 15 dias, a capacidade 
dinâmica calculada para a armazenagem se mostra superior à demanda projetada no decorrer 
do horizonte de planejamento.

De acordo com os resultados obtidos, pode-se perceber que a capacidade será capaz atender 
a demanda por esta carga até o ano de 2035. No ano de 2040, a capacidade poderá suprir a 
demanda tendencial, enquanto que em 2045 estará próxima à pessimista. 

A armazenagem de GLP é realizada em três tanques esféricos da Transpetro, os quais possuem 
7.631 m³ de capacidade total. Tendo em vista que grande parte do GLP desembarcado em 
Paranaguá vai diretamente para a Repar via duto, não utilizando a armazenagem do Porto, a 
capacidade armazenagem para GLP não se configura em um limitante das operações portuárias, 
embora seja inferior à demanda projetada.
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PRODUTOS QUÍMICOS
Os produtos químicos do Complexo Portuário são movimentados nos berços do Píer 
de inflamáveis do Porto de Paranaguá e no píer de granéis líquidos do TUP Cattalini. 
O Gráfico 25 e o Gráfico 26 trazem o comparativo entre a demanda de produtos 
químicos como um todo, assim como a capacidade total do Complexo. 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

1.400.000 

1.600.000 

1.800.000 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

To
ne

la
da

s/
an

o

Otimista Tendencial Pessimista

Capacidade do Complexo Capacidade Paranaguá Capacidade cais Tup Cattalini

Gráfico 25 - Desembarque de produtos químicos– píer de inflamáveis do Porto de Paranaguá + píer de granéis líquido do 
TUP Cattalini – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Em relação ao desembarque, as análises de capacidade indicam que o Complexo Portuário 
será capaz de atender à demanda em todo o período projetado. Ressalta-se, entretanto, 
que o TUP Cattalini será capaz de suprir a demanda por essa carga até cerca de 2040, 
quando passa a haver um déficit entre demanda e capacidade na instalação. 

Otimista Tendencial Pessimista

Capacidade do Complexo Capacidade Paranaguá Capacidade cais Tup Cattalini

0
10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

80.000 
90.000 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

To
ne

la
da

s/
an

o

Gráfico 26 - Embarque de produtos químicos– píer de inflamáveis do Porto de Paranaguá + píer de granéis líquido do TUP 
Cattalini – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

No que tange aos embarques, é possível observar que a capacidade de 
cais do Complexo está em déficit à demanda projetada ao longo de todo o 
horizonte projetado, tanto no Porto de Paranaguá como no TUP Cattalini.
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ETANOL
O etanol é movimentado no píer de granéis líquidos do TUP Cattalini. Destaca-se que, a 
partir de 2017, é esperado que as operações de desembarque cessem. Assim, o Gráfico 
27 mostra a comparação entre a demanda e a capacidade de exportação de etanol.
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Gráfico 27 – Embarque de etanol – TUP Cattalini – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

De acordo com os resultados obtidos, pode-se perceber que a capacidade de embarque 
de etanol do TUP Cattalini poderá atender à demanda por essa carga até cerca de 
2035. No ano de 2040, a capacidade do cais poderá atender apenas à demanda 
pessimista, sendo possível notar um déficit a partir desse ano entre demanda e 
capacidade de embarque de etanol no TUP Cattalini. 

GRANÉIS LÍQUIDOS VEGETAIS
 
No Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, o cálculo de capacidade de 
movimentação de granéis líquidos vegetais foi realizado para o Píer de inflamáveis do 
Porto de Paranaguá e para o píer de granéis líquidos do TUP Cattalini. A Figura 11 indica 
os valores de capacidade de movimentação de óleo de soja e outros óleos vegetais para 
os anos de 2016 e 2045, por trecho de cais.
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Figura 11 – Capacidade de movimentação de óleo de soja por trecho de cais (t) – Porto de Paranaguá e TUP Cattalini. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

ÓLEO DE SOJA
O óleo de soja é movimentado tanto 
no Píer de inflamáveis do Porto de 
Paranaguá quanto no píer de granéis 
líquidos do TUP Cattalini. O Gráfico 28 

traz a comparação entre a demanda 
total pela carga e a capacidade de 
embarque das duas instalações, assim 
como a sua capacidade total.
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Gráfico 28 - Óleo de Soja – píer de inflamáveis do Porto de Paranaguá + píer de granéis líquidos do TUP Cattalini – 
demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Pode-se perceber que a capacidade do Complexo Portuário para a movimentação 
de óleo de soja estará em déficit com a demanda por essa carga durante os anos 
considerados para este estudo. 
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OUTROS ÓLEOS VEGETAIS
Outros óleos vegetais são movimentados no píer de granéis líquidos 
do TUP Cattalini. O Gráfico 29 traz a comparação entre a capacidade 
do terminal para movimentação dessa carga e a demanda nos anos 
considerados para o estudo. 
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Pode-se perceber que a capacidade será capaz de suprir a demanda 
durante os anos do horizonte de estudo para os cenários tendencial e 
pessimista, podendo haver déficit no cenário otimista a partir de 2040.

Gráfico 29 – Outros óleos vegetais – píer de granéis líquidos do TUP Cattalini – demanda vs. capacidade. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

CARGA GERAL

AÇÚCAR ENSACADO
A movimentação de açúcar ensacado ocorre, atualmente, no Porto de 
Paranaguá e no Porto de Antonina. No primeiro, essa movimentação é 
realizada principalmente no Berço 205, de maneira prioritária, embora 
volumes significativos da carga também sejam movimentados, atualmente, 
nos berços 206 e 201, entre agosto e janeiro. No Porto de Antonina, a 
movimentação do açúcar ensacado é realizada nos berços 102 e 103. Na 
Figura 12 é apresentada a localização dos trechos de cais e os valores 
de capacidade considerando a modernização do Berço 201 do Porto de 
Paranaguá e a modernização do Terminal Portuário Ponta do Félix. 
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Figura 12 – Capacidade de movimentação de açúcar ensacado por trecho de cais (t) – Porto de Paranaguá e Porto de Antonina. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Gráfico 30 - Açúcar ensacado no Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina – demanda vs. capacidade. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

A armazenagem do açúcar como carga geral é realizada, principalmente, nos armazéns 6A, 6B e 
6A/B do Porto de Paranaguá e em alguns armazéns retroportuários e no Terminal Portuário Ponta 
do Félix. Portanto, a armazenagem de açúcar ensacado não é caracterizada como deficitária no 
decorrer do horizonte de planejamento no Complexo Portuário.

VEÍCULOS

No Gráfico 30, a capacidade de movimentação 
de açúcar ensacado é comparada com a 
demanda projetada até 2045. No caso do Porto 
de Paranaguá, consideram-se as melhorias 
no Berço 201, entretanto, como apenas 2% 
da carga é direcionada a esse berço, essas 
melhorias não terão grande impacto sobre 
a capacidade de movimentação de açúcar 
ensacado. Já no Porto de Antonina, é possível 

notar que há um incremento de capacidade de 
movimentação de açúcar ensacado em torno 
de 70 mil toneladas, entre os anos de 2016 
e 2020, motivado pelo início das operações 
do terceiro berço do Porto. Analisando os 
resultados encontrados, é possível concluir 
que o Complexo possui capacidade de cais 
suficiente para atender a todos os cenários de 
demanda projetados até o ano de 2045. 

A movimentação de veículos ocorre 
atualmente no Berço 218, o qual é exclusivo 
para a movimentação desse tipo de 
mercadoria, e nos berços 215, 216 e 217, de 

forma não prioritária. A Figura 13 indica a 
localização do trecho, assim como os valores 
de capacidade de movimentação para os anos 
de 2016 e 2045.
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Figura 13 – Capacidade de movimentação de veículos por trecho de cais (t) – Porto de Paranaguá. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

O Gráfico 31 mostra a comparação entre a demanda e a capacidade de movimentação de veículos no 
cais, considerando o arranjo operacional e a infraestrutura atuais e a expansão do TCP a partir de 2020. 
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Gráfico 31 – Veículos – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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De acordo com os resultados encontrados, o Porto de Paranaguá não 
apresentará dificuldades para atender à demanda projetada de veículos 
durante todo o período de análise. 

Em relação à armazenagem, esta é realizada em dois pátios distintos: um 
arrendado pela Volkswagen e outro pertencente a Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina (APPA), mas operado pela Renault. A capacidade 
estática dos terminais que operam veículos varia de acordo com o tamanho do 
automóvel. Foram consideradas, para fins de cálculo, capacidades para 6,5 mil 
e 3,5 mil unidades para os pátios da Volkswagen e Renault, respectivamente, 
e tempo médio de estadia de 10 dias. O resultado da capacidade aponta que 
a armazenagem não se caracteriza como deficitária em relação à projeção de 
demanda de veículos ao longo do horizonte de planejamento. 

CELULOSE
A celulose deve a ser movimentada nos próximos anos no Porto de Paranaguá nos 
berços 202, 206, 208, 209/210 e 211. A Figura 14 indica a localização do trecho, assim 
como os valores de capacidade de movimentação para os anos de 2016 e 2045.
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Figura 14 - Capacidade de movimentação de celulose por trecho de cais (t) – Porto de Paranaguá. 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

No cálculo de capacidade para movimentação de celulose, foi considerada 
a melhoria do Berço 201, além da possibilidade de atracação de dois navios 
no Berço 202, incrementando a capacidade das cargas movimentadas nesses 
trechos de cais, como é o caso da celulose.
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Gráfico 32 - Celulose – demanda vs. capacidade. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Como é possível observar, considerando as melhorias descritas 
anteriormente, espera-se um incremento de capacidade, entre os anos de 
2016 e 2020, em torno de 2,3 milhões de toneladas. Assim, não é previsto 
déficit de capacidade para movimentação de celulose ao longo do 
horizonte de planejamento.

Com relação à armazenagem, a celulose é atualmente estocada em um 
armazém, externo ao porto, da empresa Klabin. Esse terminal tem capacidade 
operacional de 1,5 milhão de toneladas por ano. Além disso, o novo 
empreendimento listado no Programa de Arrendamentos Portuários (PAP) prevê 
um terminal capaz de atender a 1,3 milhão toneladas por ano, ampliando a 
capacidade de armazenagem dinâmica de celulose no Porto de Paranaguá para 
2,8 milhões de tonelada por ano e atendendo a demanda otimista projetada 
de celulose até o ano de 2045. Caso não realizados os investimentos do 
arrendamento previsto, o Porto atenderá a demanda tendencial até 2045. 

DIVISÃO MODAL
As cargas movimentadas no 
Complexo Portuário de Paranaguá 
e Antonina chegam ou saem das 
instalações portuárias por meio 
dos modais rodoviário, ferroviário e 
dutoviário. Dessa forma, a demanda 
sobre os acessos é diretamente 

influenciada pela divisão das cargas 
entre os modais utilizados. Nesse 
sentido, a Tabela 2 apresenta a 
divisão modal atual (2016) e futura 
(2045) quanto à movimentação de 
cargas no Complexo Portuário.
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Carga Sentido
Rodovia (%) Ferrovia (%) Dutovia (%)

2016 2045 2016 2045 2016 2045

Granel sólido vegetal 66,80% 74,80% 33,20% 25,20% 0,00% 0,00%

Soja Recepção 81,10% 83,10% 18,90% 16,90% 0,00% 0,00%

Farelo de soja Recepção 84,90% 84,30% 15,10% 15,70% 0,00% 0,00%

Milho Recepção 81,20% 90,60% 18,80% 9,40% 0,00% 0,00%

Açúcar a granel Recepção 12,10% 0,00% 87,90% 100,00% 0,00% 0,00%

Malte e cevada Expedição 96,70% 95,00% 3,30% 5,00% 0,00% 0,00%

Trigo Expedição 79,00% 100,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Granel sólido mineral 91,80% 28,40% 8,20% 71,60% 0,00% 0,00%

Fertilizantes Expedição 91,50% 87,00% 8,50% 13,00% 0,00% 0,00%

Sal Expedição 100,00% 86,60% 0,00% 13,40% 0,00% 0,00%

Contêiner 87,60% 100,00% 12,40% 0,00% 0,00% 0,00%

Contêiner Recepção 80,80% 90,90% 19,20% 9,10% 0,00% 0,00%

Contêiner Expedição 96,20% 86,60% 3,80% 13,40% 0,00% 0,00%

Granel líquido – combustíveis e químicos 74,50% 97,40% 6,50% 2,60% 19,10% 0,00%

Derivados de petróleo (exceto GLP) Recepção 55,70% 80,50% 0,00% 6,60% 44,30% 12,90%

Derivados de petróleo (exceto GLP) Expedição 74,90% 58,60% 11,00% 0,00% 14,10% 41,40%

Produtos químicos Recepção 72,30% 80,00% 0,00% 10,90% 27,70% 9,20%

Produtos químicos Expedição 99,30% 72,30% 0,00% 0,00% 0,70% 27,70%

GLP Expedição 9,40% 99,30% 0,00% 0,00% 90,60% 0,70%

Etanol Recepção 100,00% 68,80% 0,00% 0,00% 0,00% 31,20%

Etanol Expedição 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Granel líquido vegetal 95,80% 96,70% 4,20% 3,30% 0,00% 0,00%

Óleo de soja Recepção 95,30% 96,60% 4,70% 3,40% 0,00% 0,00%

Outros óleos vegetais Expedição 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Carga geral 68,40% 63,40% 31,60% 36,60% 0,00% 0,00%

Celulose Recepção 30,70% 40,40% 69,30% 59,60% 0,00% 0,00%

Veículos Recepção 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Veículos Expedição 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Outros 99,90% 100,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 77,00% 80,70% 20,80% 18,00% 2,20% 1,30%

Tabela 2 – Divisão modal atual (2016) e futura (2045) – cenário tendencial – Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Fonte: ANTT 
([2016]), ANTAQ (2016) e Transpetro (2016). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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A demanda sobre o acesso ferroviário está diretamente ligada à capacidade 
do trecho crítico da Estrada de Ferro Curitiba–Paranaguá. Por meio da Tabela 
2 verifica-se que há perspectiva de aumento na movimentação de 
cargas que utilizam esse modal, mas sem a ocorrência de aumento na 
capacidade ferroviária na mesma proporção, visto que não há expectativa de 
investimentos concretos que justifique um acréscimo na capacidade instalada.

De modo geral, observa-se que a participação do modal de transporte varia de acordo 
com o tipo de carga movimentada. Verifica-se também que, mesmo com a presença 
de ferrovias e dutos, o modal rodoviário tende a ampliar sua participação na maior 
parte das cargas movimentadas, tornando-se predominante no acesso terrestre 
ao Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina.

ACESSO AQUAVIÁRIO
O Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina está localizado no interior 
da Baía de Paranaguá, cujo acesso é compartilhado por todas as instalações 
portuárias compreendidas neste estudo, além do TUP Pontal do Paraná, 
atualmente em fase de projeto. 

A Baía de Paranaguá pode ser demandada pelos canais da Galheta, Norte 
ou Sudeste, sendo o primeiro considerado o principal acesso ao Complexo 
Portuário. O Canal da Galheta é segmentado em três trechos: Alfa, Bravo 
1 e Bravo 2. A área Alfa corresponde ao trecho do canal externo de acesso ao 
Complexo, situando-se no início do Canal da Galheta em área não abrigada. 
Entre a Ilha do Mel e a Ilha da Galheta está localizado o trecho Bravo 1, 
situado em área semiabrigada, enquanto a área Bravo 2 situa-se em área 
abrigada. A região onde estão localizados os berços de atracação do cais 
comercial do Porto de Paranaguá é denominada Charlie 2. As áreas Charlie 1 e 
3 compreendem, respectivamente, as bacias de evolução do cais comercial e 
dos píeres de granéis líquidos, inflamáveis e de fertilizantes. No entanto, essas 
áreas também servem de passagem aos navios que demandam os terminais 
localizados mais adentro da Baía de Paranaguá. 

Enquanto o canal principal pode ser utilizado por todos os navios que 
demandam o Complexo, a navegação no canal alternativo do TCP/Surdinho é 
restrita a navios que demandam o TCP com calado compatível à limitação do 
canal. Já a área Delta 1 corresponde à ligação entre os canais que chegam ao 
Porto de Paranaguá e o Terminal Portuário Ponta do Félix, no Porto de Antonina, 
ao passo que a área Delta 2 corresponde à bacia de evolução do TPPF.

A Figura 15 apresenta a configuração do canal de acesso e a localização do 
Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina.

COMPLEXO PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ E ANTONINA
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Figura 15 - Acesso aquaviário ao Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Fonte: APPA e Acquaplan (2015) e Brasil (2013). 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Para avaliar a capacidade do acesso aquaviário 
ao Complexo Portuário de Paranaguá e 
Antonina, foram realizadas simulações 
utilizando o software ARENA, uma ferramenta de 
simulação de eventos discretos. Os processos 

implementados no modelo do acesso aquaviário 
ao Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina 
são apresentados e descritos na Figura 16 e no 
texto que a segue.
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1. CHEGADA DE NAVIOS

• A chegada de navios é um processo 
estocástico representado por uma 
distribuição de probabilidade para o 
intervalo entre as chegadas. 

• O perfil atual e futuro da frota de navios define 
quais são os percentuais de cada classe de 
navio que demandam o canal de acesso. 

• O comprimento do navio é estabelecido 
por meio de uma distribuição discreta em 
função de sua classe e destino no Complexo.

• O calado do navio é atribuído em função 
de sua classe e de seu comprimento, 
considerando o mínimo valor entre o calado 
de projeto e o calado máximo recomendado 
para tráfego, que leva em conta o canal de 
acesso e o berço de atracação.

2 E 11. LIBERAÇÃO TRECHOS 1 E 2

• A navegação somente é liberada caso 
sejam atendidas as exigências para 
navegar em ambos os trechos (1 e 2).

• Trecho 1 em monovia, entre os pares de 
boias 1A/2A e 5/6 (APPA, 2012).

• Trecho 2 em monovia para navios com 
comprimento maior ou igual a 270 m, 
não sendo permitido que esses cruzem 
com outros navios de mesmo porte, 
entre os pares de boia 5/6 e 17/18 
(Portaria nº 57/CPPR, de 30 de outubro 
de 2013) (BRASIL, 2016).

3 E 10. LIBERAÇÃO TRECHO 3

• Trecho em monovia para navios com 
comprimento maior do que 306 m, não 
sendo permitido que estes cruzem com 
outros navios de mesmo porte, segundo  
a praticagem.

4 E 9. SELEÇÃO DO CANAL DE ENTRADA 
E DE SAÍDA

• A seleção do canal é decorrente do 
destino do navio.

• O canal alternativo TCP/Surdinho 
é utilizado somente por navios que 
demandam o TCP, com calado compatível à 
sua limitação, enquanto o canal principal é 
utilizado pelas demais embarcações.

• O canal principal e o Surdinho são 
operados em monovia.

• As condições para manobrar no Porto 
de Paranaguá e no TUP Cattalini 
são verificadas antes de autorizar a 
navegação, permitindo somente uma 
manobra na bacia de evolução para cada 
destino. Por exemplo, dois navios não 
podem manobrar simultaneamente se 
ambos demandarem o TCP, no entanto 
podem ocorrer manobras simultâneas no 
TCP e no trecho de Cais 1.

5 E 7. NAVEGAÇÃO E ATRACAÇÃO NO BERÇO

• Paranaguá: após navegar pelo canal 
principal ou pelo Surdinho, conforme 
seleção realizada no item 5, o navio segue 
para seu destino, realiza a manobra na 
bacia de evolução e atraca.

• Antonina: após navegar pelo canal de 
acesso ao Porto, conforme verificação 
realizada no item 6, o navio segue para 
seu destino, realiza a manobra na bacia 
de evolução e atraca.

6 E 8. LIBERAÇÃO CANAL DE ACESSO AO 
PORTO DE ANTONINA

• Aplicam-se as regras da Portaria nº 
76/CPPR, de 17 de outubro de 2012 
(BRASIL, [2016]).

• Trecho em monovia.

• Espaçamento temporal entre manobras 
no mesmo sentido e na mesma maré de 
30 minutos.

• Antes de autorizar a navegação no canal 
de acesso é verificado se a bacia de 
evolução estará livre para a manobra.
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O modelo de simulação considera que os 
navios que acessam o Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina estão sujeitos, ainda, às 
seguintes regras:

• As condições de estofo da maré ( janela 
de maré horizontal) e de FAQ ( janela de 
maré vertical) são verificadas para todos 
os trechos nos quais essas regras se 
aplicam.

• Da Barra ao Porto de Paranaguá, o 
tráfego noturno somente é autorizado 
para navios com calado inferior a 10,6 m.

• Do Porto de Paranaguá ao Porto de 
Antonina, não é permitido o tráfego 
noturno.

• Para navios de comprimento menor 
que 270 m que demandam o Porto de 
Paranaguá, a passagem no trecho crítico 
(entre as boias 29, 30 e 31) deve ser 
realizada no estofo da maré (1h30 antes e 
depois da preamar).

• Para navios de comprimento entre 306 
m e 336 m que demandam o Porto de 
Paranaguá, a manobra de entrada e de 
saída deve ser realizada no estofo da 
maré (1h30 antes e depois da preamar).

• Para navios de comprimento superior 
a 336 m e até 368 m que demandam 
o Porto de Paranaguá, a manobra de 
entrada e de saída deve ser realizada no 
estofo da maré (45 min antes e depois da 
preamar).

• Para navios com destino ou origem em 
Antonina, a navegação entre o Porto de 
Paranaguá e o Porto de Antonina deve ser 
realizada no estofo da maré (1h30 antes 
e depois da preamar), tanto na chegada 
quanto na saída.

Um resumo dos processos do sistema de 
serviços relativos ao acesso aquaviário ao 
Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina é 
apresentado na Figura 17.

Porto de Paranaguá 
Paraná, Brasil
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ACESSO AQUAVIÁRIO AO COMPLEXO PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ E ANTONINA
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Figura 17 – Fluxograma das etapas do processo de chegada e saída dos navios: acesso aquaviário do Complexo Portuário de Paranaguá e 
Antonina. Elaboração: SNP/MTPA (2017)



SUMÁRIO EXECUTIVO70

Local/Berço Calado na preamar (m) Calado na baixa-mar (m)

Porto de Paranaguá

201 11,3 10,1

202/203 10,7 9,5

204 11,3 10,1

205 10,1 8,85

206/207 10,1 8,85

208 8,8 7,6

209/210 10,7 9,5

211 10,8 9,6

212* 12,5 10,7

213* 12,5 10,7

214* 12,5 10,7

215 12,3 10,7

216 12,3 10,7

217 12,3 10,7

Dolfins 9,5 9,5

Píer de inflamáveis – Berço 141 (externo) 11,6 10,1

Píer de inflamáveis – Berço 142 (interno) 10,1 8,2

Píer de fertilizantes – Berço 200 externo 12,0 10,1

Píer de fertilizantes – Berço 200 interno 9,2 7,9

TUP Cattalini
Píer de granéis líquidos – Berço 143 (externo) 12,0 10,1

Píer de granéis líquidos – Berço 144 (interno) 8,0 6,8

Porto de Antonina

Cais do Terminal Portuário Ponta do Félix 9,0 **

Cais do Terminal Barão de Teffé 5,8 4,6

A bacia de evolução deverá estar livre de outras embarcações, em função da limitação do raio de giro, por 
ocasião das manobras de atracação e de desatracação de navios.

Os calados máximos para a realização de manobras de atracação e desatracação em cada berço 
são apresentados na Tabela 3.

(*) Berços que tiveram o calado máximo alterado pela Ordem de Serviço 137-16 divulgada pela autoridade portuária (APPA, 2016)
(**) Não informado

Tabela 3 – Calados máximos operacionais para as manobras nas bacias de evolução. Fonte: APPA (2012; 2016). Elaboração: SNP/MTPA 
(2017)

Para a estimativa da demanda futura sobre 
o acesso aquaviário ao Complexo Portuário 
de Paranaguá e Antonina, são avaliadas a 
projeção de movimentação de cargas, bem 
como a evolução do perfil da frota de navios, 

que considera um crescimento dos portes dos 
navios, conforme a tendência da evolução 
dos portes observados atualmente no setor 
portuário e também de acordo com a visão dos 
diversos players do setor. 

Em relação aos navios porta-contêineres, espera-se uma substituição progressiva de navios 
Panamax por Post-panamax e New-panamax, destacando-se o início das operações do TPPP, 
que deve atender a navios de longo curso e de grande porte. Portanto, com o início das operações 
nesse terminal, a consignação média de contêineres aumenta, reduzindo assim a demanda em 
termos de número de acessos ao Complexo Portuário. 

No caso dos navios graneleiros observou-se a presença maciça dos Panamax em 2016, 
sugerindo uma participação cada vez mais significativa de navios de maior porte, sendo mais 
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Gráfico 33 – Comparativo demanda vs. capacidade – Acesso aquaviário. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

frequente a presença dos Minicapesize. Com 
um eventual aprofundamento do canal e dos 
berços no Porto de Paranaguá, esses navios 
representarão uma opção mais econômica 
para a exportação de granéis sólidos, atraindo 
uma quantidade significativa de graneleiros da 
classe Capesize. Ressalta-se no que Porto de 
Antonina, devido ao fundo rochoso do canal de 
acesso, os navios de maior porte que escalarão 
o Porto o farão com capacidade de carga 
restrita, muitas vezes aliviando-se  
previamente em outros portos.

Quanto ao transporte de veículos a frota 
continuará sendo constituída de navios pequenos, 
tendo em vista que dentro da progressão das 
novas construções não há apontamentos para 
mudanças significativas do perfil da frota para 
os próximos anos. Já a frota de navios de granéis 
líquidos que escalam a baía de Paranaguá não 
deverá sofrer grande alteração. 

O comparativo entre a demanda e a 
capacidade do acesso aquaviário ao Complexo 
Portuário é exibido no Gráfico 33.

Com exceção de 2020, nota-se que em nenhum dos cenários simulados a capacidade 
é significativamente superior a demanda. Nesse sentido, e visto que o perfil da frota 
pode sofrer alterações tanto pela mudança nas parcelas de mercadorias movimentadas 
pelo Complexo quanto pela inserção de novas classes de navios, recomenda-se o 
monitoramento da capacidade do acesso aquaviário para que ações possam ser 
tomadas caso, no curto e médio prazo, seja identificado déficit.
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ACESSOS TERRESTRES
A análise dos acessos terrestres é uma parte fundamental do diagnóstico da situação 
portuária, pois é por meio de rodovias e ferrovias que toda a mercadoria recebida ou com 
destino ao Complexo é escoada.
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Além disso, identificou-se que o fator que 
mais exerce influência sobre o valor médio da 
capacidade do acesso aquaviário é a existência 

de trechos em monovia, seguido pela restrição 
de navegação noturna para navios com calado 
superior a 10,6 metros.
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ACESSO RODOVIÁRIO

A hinterlândia do Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina é composta pela BR-
277, que se estende até as proximidades do 
Porto de Paranaguá e do TUP Cattalini, onde 
recebe o nome de Av. Senador Atílio Fontana. 
Próximo à cidade de Curitiba, essa rodovia se 

interliga à BR-376 e à BR-116. Por outro lado, 
para acessar o Porto de Antonina, a BR-277 se 
conecta com a PR-408, e, para acessar o TUP 
Pontal do Paraná, interliga-se à PR-407.  
A localização das rodovias da hinterlândia 
pode ser vista na Figura 18.
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Figura 18 – Localização aproximada das rodovias da hinterlândia do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Fonte: Google Earth 
(2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Foi realizada uma análise dos níveis de serviço (LOS – do inglês Level of Service) utilizando a 
metodologia do Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2010). Os resultados da simulação para o 
cenário atual estão exibidos na Figura 19. 
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Figura 19 – LOS dos acessos rodoviários: hinterlândia. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Nesses segmentos, destaca-se o tipo de 
terreno, identificado como montanhoso, que 
quando aliado ao alto volume de veículos, 
atua no agravamento do nível de serviço, 
diminuindo a capacidade dos trechos.

Outro segmento que inspira atenção é o 
PR-407-18, que apresentou LOS D, o que 

corresponde a uma situação que começa a 
ser instável, mas ainda aceitável, desde que o 
volume de veículos da hora de pico não ocorra 
por longos períodos.

A Figura 20 apresenta os níveis de serviço para 
os segmentos da hinterlândia, considerando o 
horizonte temporal de análise do ano de 2045.

Constata-se que os acessos ao Complexo 
Portuário de Paranaguá e Antonina situados na 
hinterlândia operam com bom nível de serviço, 

abaixo de sua capacidade de operação, com 
exceção dos segmentos BR-277-10, BR-277-11 e 
BR-277-12, que apresentaram LOS E e LOS F, os 

quais correspondem a uma situação indesejável.
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Salienta-se que os segmentos BR-116-5 e  
BR-116-6 também fazem parte da BR-
277, sendo que o segmento 6 é também 

concomitante com a BR-376, evidenciando 
grande volume de veículos estimado na 
demanda de tráfego para esses segmentos. 
Assim, a previsão é de que operem em 
LOS F ainda antes do ano de 2045, o 
que corresponde à situação crítica de 
congestionamento, em que a demanda 
excede a capacidade. Além disso, o  
segmento BR-277-16, mais próximo ao 
entorno do Porto de Paranaguá, também 
apresentou LOS F, no sentido Leste–Oeste.

No caso da BR-116, os segmentos 
de 5 a 7 apresentam situação mais 
preocupante, pois possuem maior 
influência do tráfego urbano, uma 

vez que compõem parte do contorno 
viário da cidade de Curitiba. 

A Rodovia BR-376 irá operar próximo de sua capacidade, com melhores condições no sentido 
Sul–Norte. Na BR-277, os segmentos mais próximos da região urbanizada de Curitiba e da Serra 
do Mar possuem previsão de operar com LOS F e, para os demais segmentos, a expectativa é 
que operem próximo da capacidade, mas ainda com condições aceitáveis de trafegabilidade no 
sentido Oeste–Leste.

O trecho duplicado da PR-407 (segmento 15), apresenta boas condições de trafegabilidade e 
há perspectiva de mantê-las, operando abaixo de sua capacidade somente após 2045; já para o 
segmento 16 da mesma rodovia, com faixa do tipo simples (não duplicada), a previsão é de que em 
2045 ela opere em LOS F caso não sejam realizadas intervenções em sua infraestrutura.
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ENTORNO PORTUÁRIO
De modo geral, os pontos mais críticos em termos de acessos terrestres são 
os que se situam em áreas mais urbanizadas, característica prevalecente nas 
vias mais próximas às instalações portuárias. Dessa maneira, neste estudo, 
a análise das vias do entorno portuário que fazem a interface porto–cidade, 
contempla os trajetos percorridos pelos caminhões até as instalações do 
Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina.

A Figura 21 ilustra as vias do entorno do Porto de Paranaguá e do TUP Cattalini 
e suas localizações.
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Figura 21 – Vias do entorno do Porto de Paranaguá e do TUP Cattalini. Fonte: Google Earth (2017). 
Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Para minimizar os impactos gerados ao tráfego de Paranaguá, em 2012, a 
APPA e o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) estabeleceram 
rotas obrigatórias, porém não exclusivas, para os veículos de carga 
com destino aos terminais portuários do Porto de Paranaguá e ao TUP 
Cattalini. Salienta-se que a Av. Gabriel Lara foi incluída à rota indicada 
pela APPA (2014) no PDZ por dar acesso ao terminal da Bunge. Além disso, 
foi incluído o trecho da Av. Ayrton Senna da Silva por ser utilizado pelos 
caminhões como rota de retorno do Porto de Paranaguá.
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Um ponto considerado crítico encontra-se 
no início da delimitação do entorno do 
Porto do Paranaguá e do TUP Cattalini, na 
interseção da Av. Ayrton Senna da Silva com 
a Av. Senador Atílio Fontana. Nesse ponto, 
o tráfego intenso acarreta em acidentes 
frequentes e congestionamentos ou 
diminuição da velocidade operante.
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Rua Eng. Luís Fonseca

Av. Tiago Peixoto

Rua Antônio Mendes

Figura 22 – Vias do entorno do Porto de Antonina. Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Para acessar o futuro TUP Pontal do Paraná, os veículos de carga deverão transitar por uma nova 
via, contemplada no projeto do TPPP, chamada de Via Portuária, a qual ligará o futuro terminal à 
PR-407. Dessa forma, o movimento gerado pelo TUP não deverá afetar o trânsito urbano.

Nas rotas de acesso às instalações 
portuárias, também se verifica 

a existência de interrupções 
de tráfego causadas pelas 

passagens em nível de trens em 
diferentes pontos. 

Um trecho crítico para o acesso rodoviário é a passagem de nível próxima à Av. Coronel Santa 
Rita, onde observa-se, habitualmente, a formação de filas, pois, por esse ponto, trafegam todos os 
caminhões com destino aos terminais de Paranaguá.

Em relação ao Porto de Antonina, o acesso se dá por meio de vias que passam em regiões 
urbanizadas da cidade, como pode ser observado na Figura 22. Ademais, boa parte do trajeto 
é composto de vias estreitas, sem acostamento e pavimentadas com paralelepípedo. Por outro 
lado, o trajeto apresenta apenas um cruzamento em nível entre rodovia e a ferrovia América Latina 
Logística Malha Sul (ALLMS), o qual não representa um gargalo no acesso ao Porto de Antonina, 
pois, atualmente, a ferrovia não transporta carga nesse trecho. 
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Nota-se que, de maneira geral, a maioria das vias do entorno das 
instalações portuárias analisadas encontram-se com pavimentação que 
varia de regular a ruim, prejudicando consideravelmente a fluidez do 
tráfego e diminuindo a velocidade operacional das vias. Além disso, grande 
parte das vias não possui acostamento e é composta por pista simples. Cabe 
salientar também que a sinalização vertical se mostra deficiente e, em alguns 
casos, inexistente. A carência de sinalização gera insegurança ao usuário e 
pode ser um fator facilitador na ocorrência de acidentes.

Analisou-se o nível de serviço dos acessos no entorno portuário do Porto 
de Paranaguá e do TUP Cattalini, em virtude da inexistência de dados a 
respeito dos volumes de tráfego nas proximidades do Porto de Antonina e 
do futuro TUP Pontal do Paraná, assim como na hinterlândia, desse modo, 
utilizou-se a metodologia do HCM (TRB, 2010) para fluxo ininterrupto. 
Todavia, para as quatro interseções em nível, fez-se uso dos métodos para 
fluxo interrompido, por meio dos modelos TWSC ou Urban Street Segments. 
A Figura 23 mostra os níveis de serviço estimados.
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Figura 23 – LOS dos acessos rodoviários: entorno portuário. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Verificou-se LOS D para a Av. Senador Atílio Fontana, o que indica 
condições de trafegabilidade que começam a ser instáveis na hora de 
pico. Com relação à Av. Ayrton Senna da Silva, estimou-se LOS C em 
alguns trechos, indicando a presença de condições estáveis de tráfego; 
e em um dos segmentos LOS D, devido à maior densidade de acessos 
por quilômetro, o que acarreta em aumento na incidência de veículos, 
contribuindo para o início de uma situação instável no tráfego no sentido 
de retorno do Porto de Paranaguá.
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Futuramente, tem-se que para a maior parte dos segmentos 
analisados no entorno portuário, será necessária alguma 
intervenção em infraestrutura pois a demanda prevista tende a 
ultrapassar o LOS D. Essa circunstância aponta que os acessos 
rodoviários do entorno podem representar gargalos para o acesso de 
cargas a serem movimentadas no Complexo Portuário, prejudicando 
também a mobilidade do município.

A análise do nível de serviço para o fluxo interrompido indica que, para 
as interseções, essa situação é ainda mais grave. Em 2045, a projeção de 
demanda de tráfego foi identificada como sendo maior que a capacidade 
operacional de todas as interseções estudadas.

PORTARIAS DE ACESSO
Para um diagnóstico mais preciso do entorno portuário e dos acessos internos, 
faz-se necessária também a análise das portarias de acesso aos pátios e 
terminais, uma vez que os procedimentos realizados em seus gates podem ser 
geradores de gargalos no Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Assim, 
foram realizadas simulações a fim de identificar a capacidade atual e futura de 
atendimento das portarias e identificação de possíveis gargalos. As portarias 
consideradas no estudo estão apresentadas na Figura 24 e na Figura 25.
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da aplicação de questionários on-line (2017); Google Earth (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

O Gráfico 34 apresenta a formação de filas no cenário atual, segundo a simulação 
numérica: a escala vertical representa a quantidade total de veículos aguardando 
na fila da portaria e a escala horizontal representa o dia e a hora (tempo) em que 
essa fila ocorre, considerando as 72 horas simuladas.
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Gráfico 34 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Fonte: Dados obtidos 
durante visita técnica e por meio da aplicação de questionários on-line (2017). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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As simulações para os cenários futuros indicam formação de filas ao 
longo de três dias consecutivos e refletem o aumento no volume de 
cargas previstos para o Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, 
sobretudo nas portarias dos terminais que utilizam o modal rodoviário para a 
movimentação de grãos, automóveis e contêineres.
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Gráfico 35 – Formação de filas nos gates do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina no cenário 
tendencial para o ano de 2045. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

A portaria principal do TCP, que no cenário atual tem filas de aproximadamente 
cinco veículos, deve apresentar filas de 67 veículos aguardando para entrada no 
terminal nos três cenários futuros, de acordo com as simulações de tráfego. Mesmo 
dispondo de uma boa infraestrutura de recepção de veículos, se a expectativa 
de demanda se concretizar e não houver investimento em áreas de apoio para 
estacionamento de caminhões e sequenciamento dos acessos, espera-se que o 
elevado movimento do TCP gere conflito na Avenida Portuária, local onde o tráfego 
diário de veículos que acessam os terminais próximos será intenso.
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ACESSO FERROVIÁRIO
A hinterlândia ferroviária do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina 
é composta por uma malha de ferrovias de bitola métrica, concessionada 
à empresa Rumo Logística. Os terminais ferroviários D. Pedro II e Km 5, 
localizados na linha Paranaguá–Uvaranas, atendem ao Porto de Paranaguá e ao 
TUP Cattalini. O Porto de Antonina é atendido pelo pátio homônimo, localizado 
no Km 15,7 do Ramal de Antonina (ANTT, [2016]).

A Malha Sul, onde o Complexo Portuário está inserido, é denominada Rumo 
Malha Sul (RMS), e possui 7.223 km de ferrovias distribuídas em 46 linhas (ANTT, 
2015). Na Figura 26 é possível visualizar a hinterlândia ferroviária de 2016 e 
como ela insere-se na malha ferroviária.
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De modo geral, os pontos mais críticos em termos de velocidade dos acessos ferroviários são os 
que se situam em áreas mais urbanizadas, característica prevalecente nas vias que dão acesso 
direto ao Complexo Portuário.
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Figura 27 – Passagens em nível no entorno do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Fonte: Google Earth (2017) Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Das passagens em nível apresentadas na Figura 27, a única em que o trem cruza sem 
desmembramento localiza-se no cruzamento com a Av. Cel. Santa Rita. O conflito está 
relacionado à operação rodoviária, pois o cruzamento está localizado na rota de acesso dos 
caminhões provenientes do pátio de triagem com destino ao Porto de Paranaguá. Nesse 
sentido, a APPA manifestou a necessidade de intervenção nessa passagem em nível, contudo, 
ainda não há projetos para o local. Nas demais passagens em nível, as interferências são menores, 
pois tratam-se de manobras de posicionamento de vagões ou blocos de vagões com destino aos 
terminais, com tempos menores de interrupção de tráfego.

Ao analisar o histórico das movimentações via modal ferroviário, verifica-se que tanto a demanda 
do Complexo Portuário quanto a movimentação ferroviária apresentaram valores bastante 
estáveis no período, com leve alta entre 2015 e 2016, como pode ser visto no Gráfico 36. 
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Gráfico 36 – Demanda total do modal ferroviário no Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina – 
2012-2016 – em milhões de toneladas. Fonte: ANTT ([2016]). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

A capacidade de movimentação da ferrovia que dá acesso 
ao Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina é de, 
aproximadamente, 14 milhões de toneladas por ano, sendo 12 
milhões com destino ao Complexo, e quase 2 milhões no seu 
sentido oposto, com origem no Complexo Portuário.

Como ponto crítico, destaca-se o trecho entre o pátio de Pinhais e D. Pedro 
II, que apresenta uma capacidade instalada de 16,5 pares de trens por dia, 
correspondente ao segmento mais restritivo, entre os pátios Marumby e 
Véu de Noiva, localizado na Serra do Mar. Além disso, por conta da safra 
de açúcar e grãos, o mês de agosto é considerado crítico, demandando, 
aproximadamente, seis pares de trens adicionais por dia em comparação 
com os meses de menor movimentação.

A avaliação, em percentual, do atendimento ao crescimento da demanda 
tendencial limitado pela capacidade da ferrovia pode ser visualizada no 
Gráfico 37 e no Gráfico 38.
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Gráfico 37 – Demanda atual (2016) e futura (2045) no cenário tendencial, por produto, e participação do modal ferroviário com destino ao 
Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina – em milhões de toneladas. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Gráfico 38 – Demanda atual (2016) e futura (2045) no cenário tendencial, por produto, e participação percentual do modal ferroviário com 
origem ao Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina – em milhões de toneladas. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Apesar de haver um incremento na demanda de todos os produtos – sendo o principal 
deles a soja –, a ferrovia não ultrapassa os 20% de atendimento à demanda dos 
produtos analisados, com exceção do açúcar e da celulose. 
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Gráfico 39 – Participação do modal ferroviário no atendimento à demanda 2045 nos diferentes cenários com destino ao Complexo 
Portuário de Paranaguá e Antonina – em milhões de toneladas. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

No caso das cargas com destino ao Complexo, percebe-se que o modal rodoviário acaba 
absorvendo as variações dos cenários, uma vez que a capacidade da ferrovia permanece 
a mesma. Os combustíveis apresentam a opção de serem transportados por dutovias, porém 
o transporte dos demais produtos contribuirá para o aumento substancial da quantidade de 
caminhões nas proximidades do Complexo Portuário.

Em relação às cargas com origem no Complexo Portuário movimentadas pelo modal ferroviário, 
destaca-se que a taxa de utilização da ferrovia para esses fluxos aumenta de 7% em 2016 para 8% 
em 2045 no cenário tendencial.

A participação do modal ferroviário nos demais cenários apresenta-se conforme Gráfico 39.
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Porto de Antonina
Paraná, Brasil
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OUTROS RESULTADOS 
RELEVANTES
Além das análises diagnósticas e prognósticas voltadas 
para as instalações portuárias, acesso aquaviário e acessos 
terrestres, o Plano Mestre do Complexo Portuário de 
Paranaguá e Antonina também se dedicou em analisar a 
relação do complexo com o meio ambiente, a interação 
porto–cidade e a gestão administrativa e financeira da 
Autoridade Portuária.

Porto de Paranaguá
Paraná, Brasil
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Porto de Paranaguá
Paraná, Brasil

A análise da interação porto–cidade do Complexo Portuário de Paranaguá 
e Antonina abrange os territórios dos municípios de Paranaguá, Antonina e 
Pontal do Paraná. 

No que se refere ao município de Paranaguá, destaca-se que apesar das 
áreas e suas finalidades estarem bem definidas no Zoneamento e no Plano 
Diretor Municipal (PDM), nota-se que há espaços localizados dentro da 
Zona de Interesse Portuário (ZIP), até mesmo dentro da poligonal do Porto 
Organizado de Paranaguá, que não correspondem à respectiva função 
ou atividades afins, além da presença de comunidades nessas regiões. 
A ausência de uma zona de transição entre a ZIP e a Zona de Requalificação 
Urbana (ZRU) potencializa a ocorrência desses conflitos no limite entre essas 
áreas. Como consequência, observa-se que os locais de uso residencial dentro 
da ZIP não possuem tratamento adequado para esse fim.

Nesse sentido, podem ser destacadas as comunidades Vila Becker, Canal 
do Anhaia, parte da comunidade Beira Rio, Vila Alboit, Vila Guadalupe e 
os Bairros Costeira e D. Pedro II. Há também comunidades localizadas às 
margens das vias de acesso ao Porto, que são impactadas diretamente pelo 
fluxo intenso de caminhões, configurando-se como entraves para obras e 
melhorias de infraestrutura relacionada à logística portuária. 

A maior parte dessas ocupações, além de impactarem na expansão 
do Porto em relação à sua infraestrutura de acesso prejudicando o 
fluxo de veículos de carga, estão normalmente localizadas em áreas 
de insalubridade, de risco e sensibilidade ambiental, e de potenciais 
acidentes viários e químicos; sendo essas situações de vulnerabilidade que 
prejudicam a qualidade de vida dessa população. 

Ressalta-se que está em andamento a atualização do Plano Diretor de 
Paranaguá, que deve reforçar as diretrizes relacionadas às condições 
ambientais do município, à configuração de cidade portuária e suas 
necessidades de expansão, atuando na gestão dos conflitos que precisam 
ser administrados, como os da relação porto–cidade. A Figura 28 e a 
Figura 29 mostram o zoneamento do município e os principais conflitos 
relacionados às comunidades e a atividade portuária em Paranaguá.

PORTO-CIDADE
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Figura 28 – Zoneamento urbano de Paranaguá: entorno portuário. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Figura 29 – Zoneamento urbano de Paranaguá e principais comunidades em conflitos no entorno portuário. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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Em relação à Antonina, o espaço do entorno portuário é marcado principalmente pelo uso 
residencial, com exceção das áreas conhecidas como Ponta da Pita e Prainha, que são lugares 
destinados ao turismo e ao lazer da população. As principais vias utilizadas para a mobilidade 
urbana no município são as mesmas utilizadas para o acesso aos terminais, com destaque para a Rua 
Engenheiro Luís Augusto de Leão Fonseca que liga os dois terminais do Porto, conforme a Figura 30.

Área urbanizada

Ponta da Pita

Prainha

Terminal
Ponta do Félix

Terminal
Barão de Teffé

Indústrias
Matarazzo

Rua Eng.
Luís Augusto

de Leão Fonseca

Figura 30 – Entorno portuário do Porto Organizado de Antonina. Fonte: Correio do Litoral (2014). Elaboração: SNP/MTPA (2017)

O município de Pontal do Paraná instituiu 
o seu Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado (PDDI) no qual prevê uma área 
própria para a atividade portuária, a Zona 
Especial Portuária (ZEP), caracterizada pelo 
espaço urbano destinado à instalação das 
atividades portuárias. Isso tem por objetivo a 
criação de uma região de atividades logísticas e 

portuárias separadas das atividades balneárias 
já consolidadas no município para minimizar a 
possibilidade de quaisquer conflitos. 

Além disso, o plano diretor propõe uma via 
de acesso (Via Portuária) contornando a área 
de maior densidade urbana do município, 
conforme apresentado na Figura 31.
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Ademais, os seguintes aspectos são importantes 
da interação porto-cidade:

• A realização de medidas importantes 
para a organização do fluxo dos veículos 
de carga e melhoria da mobilidade 
urbana no município de Paranaguá, tais 
como a definição de vias prioritárias 
para o acesso ao Porto, a ampliação do 
Pátio de Triagem e a implantação de 
estacionamentos pulmões próximos 
aos gates. Após essas ações, torna-se 
importante a realização de um trabalho 
conjunto entre o Poder Público Municipal 
e a Autoridade Portuária, para avaliar o 
sucesso dessas iniciativas e possibilitar a 
continuidade dessas ações de melhorias 
e de mitigações de impactos, como o 
Programa de Gerenciamento de Tráfego.

• Outra iniciativa significativa é a 
existência de diálogo contínuo entre 
Autoridade Portuária, Poder Público, 
população e demais intervenientes, 
sobre a realocação das comunidades 
inseridas dentro ou próximas às áreas 
operacionais. Para a resolução dessas 
situações, que envolve a mobilização de 
diferentes agentes, seria construtiva a 
criação de Grupos Externos de Trabalho 
(GET) específicos para isso ou a utilização 
do grupo existente para esses fins.

• As obras de melhorias em infraestruturas 
de apoio à atividade portuária, como a 
restauração de vias de acesso e iniciativas 
de harmonização com o espaço urbano, 
como o projeto do complexo turístico, são 
essenciais para a qualificação da relação 
entre o Porto e a cidade, contribuindo 
para o desenvolvimento econômico e 
social da região. 

• Os programas socioambientais 
realizados pela APPA e pelos terminais 
do Complexo Portuário contribuem 
para o estabelecimento de uma relação 
benéfica entre as atividades portuárias 
e a população do entorno. Do mesmo 
modo, indica-se a continuidade dos 
programas realizados e a previsão de 
novos programas e ações que possam 
qualificar o relacionamento com as 
comunidades do entorno.

• Em Antonina, a atividade portuária 
possui relevância significativa para a 
economia do município. No entanto, 
nota-se ainda hoje a presença de 
conflitos apontados em análises técnicas 
e em instrumentos de planejamento 
realizados na década de 1990, período de 
retomada das operações no município. 
Dessa forma, caso haja investimentos em 
infraestrutura portuária para promover 
melhores condições operacionais e 
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Paraná
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Figura 31 – Pontal do Paraná: Zona Especial Portuária (ZEP). Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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aumento da capacidade, estes devem ser acompanhados de investimentos estruturantes 
no município, sobretudo os que visam à adequação dos acessos no entorno portuário. 
Demonstram-se necessárias, também, ações de mitigação aos impactos presentes na região 
residencial entre os dois terminais (Terminal Barão de Teffé e TPPF), e de preservação dos 
edifícios históricos e demais áreas turísticas do município.

• Pontal do Paraná tem sido visto como uma possibilidade para a expansão do Complexo 
Portuário paranaense. Observa-se que o município possui características potenciais para 
esse tipo de atividade e vem se preparando para receber investimentos nesse setor. Ressalta-
se que uma ação importante seria o fomento à criação de uma região de amortecimento 
entre as áreas zoneadas para uso portuário e residencial. A ausência desse espaço de 
transição poderá acarretar em conflitos futuros, mediante o provável crescimento da 
atividade portuária e a possível expansão imobiliária no município.

• Existem comunidades tradicionais indígenas e ribeirinhas no entorno do Porto de Paranaguá 
que são abordadas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da ampliação do cais do TCP. Devido à 
proximidade com essas comunidades e aos potenciais impactos dessa obra, foi elaborado o Plano 
Básico Ambiental (PBA) pelo Ibama, o qual sinaliza a necessidade da realização de oito programas 
e 16 subprogramas socioambientais com as comunidades indígenas da Ilha da Cotinga e Ilha de 
Sambaqui. A proximidade dessa expansão com as comunidades de pescadores das ilhas Perdida, 
dos Valadares e da Cotinga, também demanda a previsão de ações para mitigar os impactos 
socioeconômicos nestas e no Canal da Cotinga. Não foram identificadas comunidades tradicionais 
quilombolas no entorno do Complexo Portuário ou nos municípios de Paranaguá e Antonina.

• Por fim, observa-se que, embora grande parte das atividades realizadas pelos portos 
paranaenses estejam voltados a um contexto global, nota-se a dinamização da economia local 
a partir dessas atividades. Ressalta-se, nesse sentido, o papel da Autoridade Portuária e do 
Poder Público Estadual, pois ambos demonstram preocupação com a importância do setor 
portuário para o desenvolvimento regional. Em consonância, os poderes públicos municipais 
das três cidades portuárias analisadas demonstram reconhecimento da importância dessa 
atividade para os seus municípios. 

Porto de Paranaguá
Paraná, Brasil
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O Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina está localizado no Complexo Estuarino de Paranaguá, 
um ecossistema costeiro de grande biodiversidade, com destaque para o bioma da Mata Atlântica. É 
considerado um dos sistemas costeiros menos impactados do sul do Brasil e possui grandes áreas de 
preservação, além de unidades de conservação e outras áreas de interesse ambiental que funcionam 
como criadouro natural, fundamental para a manutenção da fauna marinha e da pesca.

Em relação à sensibilidade ambiental, o Complexo Portuário encontra-se limítrofe a 
manguezais e outras Áreas de Preservação Permanente (APP), além de estar muito próximo 
de diversos cursos d’água e áreas de grande densidade de vegetação, terras indígenas e de 
Unidades de Conservação, como a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba. 

A Figura 32 apresenta a área de sensibilidade ambiental na qual o Porto de Paranaguá e o TUP 
Cattalini encontram-se inseridos.

Figura 32 – Área de sensibilidade na Baía de Paranaguá. Elaboração: SNP/MTPA (2017)

Ainda em relação à sensibilidade ambiental, no que tange às atividades de dragagem na região, 
destaca-se a elaboração de um conjunto de programas ambientais e planos de monitoramento 
pela APPA com o objetivo de prevenir, mitigar e gerenciar os impactos negativos e potencializar os 
impactos positivos causados pelas obras e pelas intervenções delas decorrentes.

MEIO AMBIENTE
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Os processos de gestão ambiental no 
Complexo Portuário indicam que há 
um fortalecimento no núcleo de meio 
ambiente da APPA para lidar com as 
questões ambientais portuárias em seu 
estado atual e nas expansões previstas. As 
atividades relacionadas à gestão ambiental 
e de segurança do trabalho fazem parte da 
competência da Diretoria de Meio Ambiente, 
ligada à presidência da APPA.

Os principais pontos levantados referentes às 
atividades de controle ambiental da APPA são:

• A agenda ambiental e política 
ambiental da APPA encontram-se 
elaboradas.

• A realização, pela APPA, de um estudo 
de levantamento de passivos ambientais 
na retroárea do Porto de Paranaguá, 
onde foi identificada uma área com 
potencial de contaminação. No local 
funcionava um posto de combustível, 
que atualmente encontra-se desativado 
e em fase de remediação.

• A presença do Centro de Defesa 
Ambiental (CDA) da APPA, que visa 
assegurar suas unidades em caso de 
emergência. Ainda sobre o atendimento 
de emergência, o Porto estabeleceu 
um convênio com a Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da Faculdade 
Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
Paranaguá e da Universidade Estadual do 
Paraná (FUNESPAR) para atendimento à 
fauna silvestre, em caso de acidentes.

• Atualmente, a APPA não realiza o 
aproveitamento de água de chuva, porém 
existe um projeto em andamento para 
captação de água, ligada a uma cisterna 
de 300.000 litros, que será utilizada para 
combate à emergência e lavagem do pátio.

• O desenvolvimento de ações para 
promover a redução do consumo de 
água, como o mapeamento da rede de 
distribuição de água para identificação 
de vazamentos. Além dessas medidas, a 
APPA executa o programa de Educação 
Ambiental para abordar, entre outros 
assuntos, aqueles relacionados à redução 
do consumo de água.

• Não há armazenamento de combustíveis 
nas unidades operacionais da APPA.

• Auditorias internas são realizadas de 
forma semestral, e a externa, de forma 
bianual, através de empresa terceirizada.

• É realizada a limpeza e a manutenção do 
entorno do porto, dentro da poligonal, 
através de equipamentos próprios da 
APPA.

• Não há geração de energia renovável 
nas operações da APPA, porém foi 
implantado um sistema de eficiência 
energética em sua via principal (Avenida 
Portuária), através de um sistema de 
iluminação com lâmpadas de LED.

Embora os Portos de Paranaguá e de Antonina não possuam certificação ISO 14001, a APPA está 
buscando a EcoPorts (cujos requisitos são similares) com previsão de conclusão até o início de 
2018. Além disso, a entidade sinalizou que existe a intenção de buscar a certificação para o Porto de 
Paranaguá após a implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Além disso, cinco terminais do 
Complexo possuem a ISO 14001.

Em relação aos programas e ações de integração relacionadas ao Complexo Portuário de Paranaguá 
e Antonina, destacam-se o Plano de Ajuda Mútua (PAM), composto por 29 empresas, para atuação 
conjunta na resposta a emergências nas suas instalações; e o Plano de Área (PA), que integra os 
recursos dos Planos de Emergências Individuais (PEI) dos Portos Organizados de Paranaguá e Antonina, 
além dos terminais arrendados da região do Complexo Portuário.
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O modelo de gestão portuária dos Portos de Paranaguá e Antonina 
caracteriza-se como landlord, tendo em vista que a Autoridade Portuária 
não participa das operações portuárias. Destaca-se, no entanto, a área do 
Silão do Porto de Paranaguá, cuja exploração foi transferida pela APPA à 
Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação do Porto 
de Paranaguá (AOCEP), mas sua superestrutura ainda é de propriedade da 
Autoridade Portuária, constituindo uma exceção ao modelo landlord.

A APPA possui 472 funcionários, dos quais 57% estão alocados no 
setor operacional, 19% no setor de segurança portuária e 14% na área 
administrativa, sendo que a maior parte dos funcionários (82%) possui 
entre 41 e 72 anos. Destaca-se que de todos os cargos de gerência da APPA, 
apenas um é funcionário de carreira, todos os demais ocupam cargos 
comissionados, sendo que cerca de 86% dos funcionários têm entre 23 e 40 
anos de tempo de serviço.

O Porto de Paranaguá possui nove áreas disponíveis para arrendamento, 
enquanto o Porto de Antonina possui a área do Terminal Barão de Teffé 
como passível de ser arrendada, conforme apresentado na Figura 33.

Ainda sobre o atendimento à legislação e aos processos de 
licenciamento ambiental, no Complexo Portuário de Paranaguá 
e Antonina, a maioria dos seus agentes, que está em operação, 
encontra-se devidamente regulamentada, já licenciada ou com 
processo de renovação/aquisição de licença ambiental em andamento. 

GESTÃO PORTUÁRIA
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Figura 33 – Localização das áreas arrendáveis do Porto de Paranaguá e do Porto de Antonina. Fonte: APPA (2015). Elaboração: SNP/MTPA 
(2017)
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Em relação aos instrumentos de planejamento e gestão, verificou-se 
que o planejamento estratégico da APPA tem como foco as questões de 
segurança, acesso e circulação. Quanto às metas, não foi identificada, no 
diagnóstico, a existência de indicadores para o acompanhamento de cada 
uma das metas estabelecidas.

Sobre a atração de novos tipos de carga, a APPA participa, anualmente, 
da feira Intermodal South America, em São Paulo. Também é realizado o 
projeto “Porto no Campo”, que promove a aproximação e o diálogo com 
o setor produtivo do interior do Estado do Paraná. As ações comerciais 
são realizadas pela Autoridade Portuária em conjunto com os operadores, 
porém, tratam-se de ações pontuais não havendo um planejamento 
estruturado para elas. 

Destaca-se o sistema de gestão Enterprise Resource Planning (ERP), 
que começou a ser implantado em setembro de 2014 e já se encontra 
em funcionamento. Está em andamento, também, a implementação da 
certificação ISO 9001 e do Sistema de Gestão e Qualidade para projetos 
ambientais e de segurança.

Por fim, ressalta-se que a situação financeira da APPA é favorável, sendo que 
em 2014, 80% do passivo total da APPA era constituído pelo patrimônio líquido, 
o que significa que somente 20% dos recursos utilizados eram dependentes de 
terceiros. O confronto das receitas e dos gastos da APPA, enquanto constituída 
como autarquia, resultou em superávit entre 2011 e 2013, indicando déficit 
apenas em 2010, quando foram realizados mais investimentos.
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COMPLEXO PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

Característica multipropósito. Distribuição espacial favorável da malha ferroviária intraporto.

Relevância na movimentação de granéis vegetais. Disponibilidade de utilização do pátio ferroviário Km 5 como 
entreposto.

Referência na movimentação de fertilizantes. Existência de mecanismo para fomentar a interação com 
intervenientes.

Estrutura para movimentação de graneis líquidos segregada das 
demais cargas. Ações comerciais e interação com players do setor.

Aprofundamento dos berços 202 a 214 para -14 m. Implantação de um Sistema de Gestão ERP.

Modernização e ampliação do Berço 201. Situação financeira favorável.

Condições favoráveis das rodovias situadas na hinterlândia do 
Complexo Portuário. Ações de reestruturação do quadro de pessoal.

Disponibilidade de pátios de triagem para caminhões. Alteração de autarquia para empresa pública.

Existência de agendamento para os caminhões que transportam 
granéis sólidos vegetais. Estudos ambientais da APPA atualizados (2015).

Existência de um estacionamento de veículos de carga próximo ao 
cais público. Existência do Plano de Área (PA) e Plano de Ajuda Mútua (PAM).

Vias de acesso internas em boas condições de trafegabilidade. Portos Organizados de Paranaguá e Antonina com licenciamento 
ambiental regularizado.

Existência de rotas definidas para acesso aos terminais do Porto de 
Paranaguá e ao TUP Cattalini. 

Processo de implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da 
APPA.

Revitalização de vias do entorno portuário de Paranaguá. Ações de gestão ambiental sobre arrendatários.

Fraquezas

Espera por atracação. Conflito rodoferroviário na passagem em nível na Av. Coronel Santa Rita.

Berços de atracação insuficientes. Falta de manutenção da malha ferroviária intraporto.

Atracação de navios de passageiros no cais comercial do Porto de 
Paranaguá. Cargos de gerência ocupados por funcionários comissionados.

Incompatibilidade entre shiploaders e sistema de correias 
transportadoras do COREX. Excesso de funcionários com elevado tempo de serviço.

Inexistência de uma base de dados de movimentação de  
cargas por dutos.

Capacitação de pessoal realizada de forma pontual e não 
sistematizada.

Capacidade da principal via de acesso está saturada na 
região da Serra do Mar (Morretes/PR). Ausência de uma sistemática de custeio.

Capacidade saturada nas interseções rodoviárias do  
entorno portuário. Planejamento Estratégico desalinhado.

Formação de filas no acesso a terminais portuários. Ausência de monitoramentos integrados.

Presença de veículos estacionados em locais impróprios. Possível déficit de capacidade do acesso aquaviário para  
atender à projeção de demanda.
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Oportunidades

Perspectiva de investimentos em infraestrutura. Ociosidade das indústrias esmagadoras de soja na região.

Disponibilidade de dados de contagem de tráfego detalhados. Proximidade do Complexo em relação à produção de açúcar.

Construção de novo acesso rodoviário ao Porto de Antonina. Tendência da China em priorizar as importações de grãos.

Interesse da concessionária em antecipar a renovação dos contratos 
de concessão ferroviária e ampliar a capacidade. Possibilidade de arrendamento de áreas subutilizadas.

Construção do novo acesso ferroviário, em bitola larga (Maracaju–
Lapa e Lapa–Paranaguá). Possibilidade de integração dos monitoramentos ambientais.

Fim do embargo da carne bovina na China, nos EUA e na Arábia Saudita. Aumento da capacidade com o início das operações no TPPP.

Ameaças

Previsão de capacidade saturada em segmentos das vias de acesso 
na hinterlândia.

Ampliação prevista da estrutura para exportação de grãos no 
Complexo de São Francisco do Sul.

Instabilidade político-econômica do país. Localização do Complexo em áreas ambientalmente sensíveis.

Investimentos previstos nos portos e nas vias de escoamento na 
Região Norte. Perspectivas do crescimento da frota de navios.

Concorrência internacional nas exportações de açúcar.

Tabela 4 – Matriz SWOT do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Elaboração: SNP/MTPA (2017).
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PLANO DE AÇÕES
A partir dos resultados das análises apresentadas neste 
Sumário Executivo, construiu-se o Plano de Ações, apresentado 
na Tabela 4, que elenca todas as iniciativas necessárias para 
a adequação do Complexo Portuário em estudo no sentido de 
atender, com elevado nível de serviço, a demanda direcionada 
ao Complexo tanto atualmente quanto no futuro.
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo

recomendado

Melhorias operacionais

1

Adequação do sistema de 
correias transportadoras do 
COREX para a capacidade 
nominal de 2 mil t/h

Porto de 
Paranaguá Em andamento APPA 5 anos

Investimentos portuários

2 Modernização e ampliação do 
Berço de atracação 201

Porto de 
Paranaguá Licitação em andamento APPA 5 anos

3 Construção do TPPP TPPP Em projeto TPPP 5 anos

4 Expansão do TCP Porto de 
Paranaguá Em projeto TCP 5 anos

5 Expansão do terminal de 
fertilizantes da Fospar

Complexo 
Portuário Em projeto Fospar 5 anos

6
Resolução do déficit de 
capacidade para exportação de 
grãos vegetais

Complexo 
Portuário Em andamento APPA 5 anos

7
Dragagem de aprofundamento 
(canal de acesso, bacia de 
evolução e berço público)

Complexo 
Portuário Em licenciamento SNP/MTPA 5 anos

Acessos ao Complexo

8
Monitoramento do perfil de 
navios restringidos no acesso 
ao canal aquaviário

Complexo 
Portuário

Em andamento APPA Ação contínua

9
Fomento à manutenção e 
reforma da malha ferroviária 
intraporto

Porto de 
Paranaguá

Em andamento APPA/Rumo Ação contínua

10
Fomento à construção das 
Ferrovias Maracaju-Lapa e 
Lapa-Paranaguá

Complexo 
Portuário Em andamento SNP/MTPA 5 anos

11

Fomento à inclusão de obras de 
melhorias do acesso ferroviário 
na renovação dos contratos de 
concessão

Complexo 
Portuário Em andamento SNP/MTPA 5 ano

12
Fomento à utilização do 
Pátio Ferroviário Km 5 como 
entreposto

Porto de 
Paranaguá Não iniciado APPA/Rumo 1 ano

13

Resolução do conflito 
rodoferroviário da passagem 
em nível na Av. Coronel Santa 
Rita

Porto de 
Paranaguá Não iniciado Appa/Prefeitura de 

Paranaguá
A ser definido 
pela APPA

Gestão portuária

14
Implementação do Programa 
de Capacitação dos 
colaboradores da APPA

Porto de 
Paranaguá 
e Porto de 
Antonina

Em andamento APPA Ação contínua

15 Realinhamento do 
Planejamento Estratégico

Porto de 
Paranaguá 
e Porto de 
Antonina

Em andamento APPA Ação contínua
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PLANO DE AÇÕES DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Item Descrição da ação Instalação 
portuária Status Responsável Prazo

recomendado

Meio ambiente

16 Inserção da variável ambiental 
no planejamento portuário

Complexo 
Portuário Em andamento

APPA Funai, Ibama, 
ICMBio, Iphan, Prefeituras 
municipais de Paranaguá e 
Antonina

Ação contínua

17
Adequação das instalações 
portuárias do Complexo à 
legislação ambiental

Complexo 
Portuário Em andamento APPA, terminais 

arrendados e TUPs 2 anos

18

Capacitação de colaboradores 
das instalações portuárias em 
gestão ambiental e segurança e 
saúde do trabalho

Complexo 
Portuário Em andamento APPA, terminais 

arrendados e TUPs 4 anos

19
Consolidação do setor de 
gestão ambiental e saúde e 
segurança do trabalho

Complexo 
Portuário Em andamento APPA, terminais 

arrendados e TUPs 2 anos

20
Implantação de boas práticas 
de gestão ambiental e de 
segurança e saúde do trabalho

Porto de 
Paranaguá 
e Porto de 
Antonina

Em andamento APPA 4 anos

21

Promover a certificação 
ambiental no Porto de 
Paranaguá e do Porto de 
Antonina

Porto de 
Paranaguá 
e Porto de 
Antonina

Em andamento APPA 5 anos

22
Manutenção e atualização dos 
programas de monitoramento 
realizados pela APPA

Porto de 
Paranaguá 
e Porto de 
Antonina

Em andamento APPA Ação contínua

23

Integração de monitoramentos 
e condicionantes entre 
APPA, arrendatários e outras 
instalações portuárias do 
Complexo

Complexo 
Portuário

Em andamento
APPA, arrendatários, 
TUPs, SNP/MTPA, órgãos 
licenciadores

Ação contínua

Porto-Cidade

24
Continuidade no processo de 
realocação da Vila Becker

Porto de 
Paranaguá

Iniciado APPA/Cohapar 5 anos

25

Fomento a processos de 
realocação, desapropriação e 
aquisição de áreas em situação 
de risco no entorno portuário

Complexo 
Portuário

Iniciado

APPA, Prefeitura Municipal 
de Paranaguá, Cohapar 
e Governo do Estado do 
Paraná

5 anos

26
Continuidade às ações para 
implantação do Complexo 
Turístico

Porto de 
Paranaguá Iniciado

APPA, iniciativa privada 
e Governo do Estado do 
Paraná

2 anos

27

Pleitear estudos acerca dos 
impactos que envolvem o 
aumento de atividades do 
Porto de Antonina

Porto de 
Antonina Iniciado

APPA, Prefeitura Municipal 
de Antonina e Governo do 
Estado do Paraná

Ação contínua

28

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

Complexo 
Portuário Iniciado APPA Ação contínua

29

Fortalecimento da 
comunicação e de ações 
conjuntas entre Autoridade 
Portuária, terminais 
portuários, Poder Público e a 
população

Complexo 
Portuário Iniciado

APPA, terminais 
portuários, Prefeitura 
Municipal de Paranaguá, 
Prefeitura Municipal 
de Pontal do Paraná e 
Governo do Estado do 
Paraná

Ação contínua

Tabela 5 – Plano de ações do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonin. Elaboração: SNP/MTPA (2017)
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ALLMS  América Latina Logística   
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 Portuários do Corredor   
 de Exportação do Porto de   
 Paranaguá
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 Permanente

APPA  Administração dos Portos de  
 Paranaguá e Antonina
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Ambiental
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 Planning 

FUNESPAR Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento da 
Faculdade Estadual de 
Filosofia, Ciências e Letras de 
Paranaguá e da Universidade 
Estadual do Paraná 

GET  Grupos Externos de Trabalho

HCM  Highway Capacity Manual

LO  Licença de Operação

MTPA  Ministério dos Transportes,   
 Portos e Aviação Civil

PA  Plano de Área

PAM  Plano de Ajuda Mútua

PAP  Programa de Arrendamentos  
 Portuários

PBA   Plano Básico Ambiental

PDDI  Plano Diretor de    
 Desenvolvimento Integrado

PDM  Plano Diretor Municipal

PEI  Planos de Emergências   
 Individuais
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 Ponta do Félix
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ZRU  Zona de Requalificação   
 Urbana



SUMÁRIO EXECUTIVO116


