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Evolução dos navios
Aumento dos navios é uma realidade internacional na busca
pela eficiência operacional

Fonte: Wilson Sons



Evolução dos navios
Navio de 18.340 TEUs atracado, em outubro de 2015, no
terminal da APM Terminals em Roterdã. O mega navio já é uma
realidade.



ACESSO AQUAVIÁRIO:

Iniciativa 



 Operadores Portuários e Armadores - Grupo formado pelos operadores
de terminais de contêineres, granéis e líquidos do Porto de Santos, além
dos armadores - representados pelo Centro Nacional de Navegação

Integrantes



Coordenação

 Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo,
responsável pela coordenação e articulação da iniciativa com as
instituições intervenientes ao processo

Apoio diligente e fundamental



Objetivos

Avaliar a possibilidade de atingir a profundidade de 17 metros em

toda a extensão do canal de navegação santista até o ano de 2017

Inicial

Novo horizonte

Ampliar o objetivo inicial sugerido, buscando descobrir até onde o

Porto de Santos é capaz de chegar operacionalmente



 Incrementar a competitividade do Porto de Santos, através da
viabilidade de recebimento dos navios maiores, que estão
disponíveis para serem alocados para a América do Sul

 Estimular a vocação do Porto de Santos como elemento
estratégico da logística do País, visando também torná-lo hub
port regional

 Possibilitar aumento de economias de escala, com comércio
realizado em maiores embarcações

 Diminuir substancialmente o Custo Brasil, a partir do ganho de
capacidade de movimentação do complexo portuário

Benefícios a serem alcançados
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 Nomear a Empresa responsável pelo gerenciamento do Projeto. Estudos
serão custeados pela iniciativa Santos 17

 Buscar apoio de outras entidades, tais como ABTL, ABTRA...

 Continuar a divulgar a iniciativa através de encontros, reuniões e
imprensa, buscando entendimento e aceitação da opinião pública e apoio
dos órgãos aprovadores intervenientes

Próximos passos



 Necessidade de dragagem de manutenção do canal de navegação como
garantia das profundidades já homologadas

 Importância de manutenção das profundidades não só do canal de acesso,
navegação e bacias de evolução como também dos berços de atracação
dos terminais

 Dragagem permanente como instrumento fundamental para permitir a
isonomia competitiva entre os terminais instalados ao longo do canal

Dragagem de manutenção



CANAL DE NAVEGAÇÃO – 13,2 M



ACESSO TERRESTRE:
Rodoviário e Ferroviário



O Caso Ultracargo

Fonte: site UOL

 Um incêndio de grandes proporções atingiu os tanques de combustível da empresa
Ultracargo em Santos.

 O fogo começou na manhã de 2 de abril de 2015, bloqueando totalmente o acesso ao Porto.



Iniciativas para melhoria nos acessos terrestres

 O Porto de Santos prevê aumento significativo nos volumes de carga
movimentadas para os próximos anos, sendo imperativo estarmos
preparados para atender a essa demanda

 Adicionalmente, o incêndio da Ultracargo trouxe à tona a necessidade de
termos não só melhor infraestrutura de rodovias / acesso ao Porto como
também outras alternativas de conexão logística (novas entradas e saídas)

 Esse episódio propiciou uma ação integrada (inédita), unindo esforços de
todas esferas de governo (federal, estadual e municipal) para solucionar o
acesso ao Porto



Iniciativas para melhoria nos acessos terrestres

 Os investimentos nesse setor precisam acontecer de forma integrada, e o
acesso ferroviário vem como alternativa positiva, na medida em que
apresenta inúmeras vantagens como:

- diminuição da quantidade de caminhões nas rodovias;

- consequente diminuição de CO2 na atmosfera;

- menores tarifas para toda a cadeia logística impactada;

- redução do Custo Brasil.



OBRIGADO!


