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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este relatório apresenta o Plano Mestre do Porto de Porto Velho, o qual contempla 

desde uma descrição das instalações atuais até a indicação das ações requeridas para que o 

porto venha a atender, com elevado padrão de serviço, a demanda de movimentação de 

cargas projetada para até 2030. 

Para tanto, ao longo do relatório são encontrados capítulos dedicados à projeção da 

movimentação futura de cargas pelo Porto de Porto Velho, ao cálculo da capacidade das 

instalações do porto, atual e futura, e, finalmente, à definição de ações que se farão 

necessárias para o aperfeiçoamento do porto e de seus acessos. 

1.1. Infraestrutura de Cais e Acostagem 

O Porto de Porto Velho possui três locais para acostagem: o cais flutuante, as 

rampas Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) e o pátio das gruas. As profundidades variam de 2,5 m a 

17,5 m devido ao regime de águas do Rio Madeira, o que interfere bastante na escolha das 

estruturas de acostagem no porto. 

A figura a seguir ilustra a infraestrutura de acostagem disponível no porto. 

 

Figura 1. Locais de Acostagem do Porto Público de Porto Velho 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia (2013b); Adaptado por LabTrans 
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O cais flutuante possui 25 m de largura por 110 m de comprimento, sendo ligado à 

margem por uma ponte metálica de 113,5 m de vão. Pode comportar até duas balsas em 

cada lateral e uma balsa na extremidade de jusante. Sua área total é de 2.703,03 m². 

 

Figura 2. Cais Flutuante – Embarque de Grãos 

Fonte: LabTrans (2014) 

Destaca-se que as barcaças graneleiras possuem prioridade de atracação no berço 

que conta com um carregador de granéis. 

A acostagem próxima ao pátio das gruas ocorre em barranco de talude alto e 

estável. Como há três guindastes, são considerados três pontos de acostagem para balsas. A 

movimentação de carga é feita diretamente da balsa até o pátio por meio do guindaste. 

 

Figura 3. Pontos de Acostagem no Pátio das Gruas 

Fonte: LabTrans (2014) 

As estruturas Ro-Ro são formadas por duas rampas de concreto com capacidade de 

atracação para duas balsas simultaneamente. O local é dotado de estruturas metálicas do 

tipo charriot dando acesso ao pátio. Trata-se de rampa metálica que possibilita a transição 

entre a rampa de concreto e a balsa. 
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Figura 4. Rampas Ro-Ro 

Fonte: LabTrans (2014) 

1.2. Instalações de Armazenagem 

As instalações de armazenagem consistem em três armazéns, cinco pátios 

descobertos e as instalações do Complexo Hermasa. A figura abaixo identifica a retroárea 

portuária com ênfase nas estruturas de armazenagem. 
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Figura 5. Zoneamento do Porto de Porto Velho 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia (2013b); Adaptado por LabTrans 

1.2.1. Pátios 

Há quatro pátios pavimentados: Pátio das Rampas, Pátio das Gruas, Pátio de Apoio 

ao Motorista e Pátio da Hermasa. 

O Pátio das Rampas possui 17.721 m² e é localizado na retaguarda das rampas Ro-

Ro. É utilizado para estacionamento de caminhões e carretas destinados ao embarque nas 

balsas na modalidade Ro-Ro caboclo, ou que terão suas cargas transbordadas para outras 

carretas. 
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Encontra-se em estado regular de conservação, com o pavimento apresentando 

pontos de afundamento devido ao peso das cargas transitadas e infiltração de água devido à 

falta de drenagem. A imagem que segue ilustra o pátio mencionado. 

 

Figura 6. Pátio das Rampas 

Fonte: LabTrans (2014) 

O Pátio das Gruas possui 20.242 m² e está localizado entre a região do cais flutuante 

e das rampas Ro-Ro. É utilizado para o estacionamento das carretas cuja carga destina-se ao 

transbordo com a utilização das gruas.  

 

Figura 7. Pátio das Gruas 

Fonte: LabTrans (2014) 
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O pátio de apoio ao motorista possui 11.701 m² e é localizado à esquerda da entrada 

do porto, junto ao restaurante/refeitório. É utilizado para atender às necessidades dos 

motoristas que adentram o porto. 

O pátio da Hermasa possui 7.214 m² e é localizado à esquerda da pista interna de 

circulação no sentido de entrada no porto. É utilizado para estacionamento dos caminhões 

com destino ao terminal daquela companhia.  

 

Figura 8. Pátio da Hermasa 

Fonte: LabTrans (2014) 

O quinto pátio, para depósito de contêineres, não é pavimentado. Tem 

aproximadamente 14.500 m² com três galpões para apoio. 

 

Figura 9. Pátio para Depósito de Contêineres 

Fonte: LabTrans (2014) 

1.2.2. Armazéns 

No Porto de Porto Velho existem três armazéns, todos destinados à carga geral. Um 

localizado no pátio das gruas com 900 m², e os outros dois são armazéns alfandegados, de 

265 m² e 1.800 m². 
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Figura 10. Armazém Lonado Alfandegado de 1.800 m² 

Fonte: LabTrans (2014) 

1.2.3. Silos 

A área do terminal arrendada à Hermasa possui 40.000 m². Essa área contém quatro 

silos verticais com capacidade estática de 10.000 t cada, estocando soja em grãos e milho. A 

carga é levada ao cais flutuante por meio de esteiras. 

 

Figura 11. Imagem Aérea do Terminal Hermasa e Cais Flutuante 

Fonte: Google Maps 
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1.3. Equipamentos Portuários 

1.3.1. Equipamentos de Cais 

Para movimentação no cais, o porto conta com três guindastes tipo grua com 

capacidade nominal de 3 t a 24 m e 1,8 t a 40 m. Essas gruas permitem vencer a distância 

longitudinal do talude, assim como aquelas verticais decorrentes dos períodos de águas 

baixas, e estão posicionadas no Pátio das Gruas. Os operadores portuários sublocam os 

equipamentos, porém, devido à baixa capacidade de carga, estes vêm sendo pouco 

utilizados. 

 

Figura 12. Grua no Pátio das Gruas 

Fonte: LabTrans (2014) 

No ponto de atracação das rampas Ro-Ro, o porto conta com duas rampas charriot 

em bom estado de conservação. 
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Figura 13. Rampa Charriot no Ponto de Atracação das Rampas Ro-Ro 

Fonte: LabTrans (2014) 

No cais flutuante, há um carregador de navios arrendado pela Hermasa, utilizado 

para movimentação de grãos. 

 

Figura 14. Carregador de Navios no Cais Flutuante 

Fonte: LabTrans (2014) 

O porto ainda conta com um Mobile Harbor Crane (MHC), adquirido recentemente 

visando movimentações futuras de fertilizantes. 
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Figura 15. MHC no Pátio das Gruas 

Fonte: LabTrans (2014) 

1.3.2. Equipamentos de Pátio 

Os equipamentos operacionais para movimentação no pátio, e que pertencem à 

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH), estão listados na tabela a 

seguir. As empilhadeiras estão em bom estado de conservação, ao contrário dos demais 

equipamentos.  

Tabela 1. Equipamentos de Pátio Pertencentes à SOPH 

Equipamento Quantidade 

Pá carregadeira New Holland W160 2,5m³ 1 

Pá carregadeira Caterpillar 9.30 2,5m³ 1 

Trator Skider 1 

Empilhadeira 7 t 2 

Empilhadeira 4,5 t 2 

Empilhadeira 5 t 1 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia (2013b) 

A movimentação de contêineres é realizada com equipamentos do próprio operador 

portuário. 
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Há esteiras elétricas que levam granel sólido do Terminal Hermasa até o cais 

flutuante, pertencentes ao arrendatário. 

1.4. Acesso Aquaviário 

O acesso aquaviário ao Porto de Porto Velho é realizado pelo Rio Madeira, onde está 

localizado. Não há um canal de acesso. 

A profundidade do rio no porto varia consideravelmente ao longo do ano, podendo 

atingir 17 m no pico do período da cheia e reduzir para 2 m na vazante. A figura a seguir 

mostra essa variação. 

 

Figura 16. Curvas Envoltórias das Cotas Diárias Observadas em Porto Velho 

Fonte: ANA (2010) 

O Rio Madeira apresenta alguns pontos críticos que dificultam a navegação segura 

durante a vazante e que deverão ser objeto de dragagem e/ou derrocagem. Esses pontos 

estão referidos no item 3.4.7 deste plano. 
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1.5. Acessos Terrestres 

1.5.1. Acesso Rodoviário – Hinterlândia 

O Porto de Porto Velho se conecta com sua hinterlândia através de duas rodovias 

principais a BR-364 e BR-319, que se interligam. A figura a seguir ilustra os traçados dessas 

rodovias até o porto. 

 

Figura 17. Rodovias que Fazem a Conexão com a Hinterlândia do Porto de Porto Velho 

Fonte: Google Maps; Adaptado por LabTrans 

A rodovia BR-364 possui 4.374 km de extensão onde predominam trechos 

pavimentados de pista simples. É uma rodovia diagonal, que tem o marco zero na cidade de 

Limeira (SP) e se estende até a divisa com o Peru, atravessando os estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre. 

Conforme informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT, 2014) e da Confederação Nacional de Transportes (CNT, 2013), a rodovia apresenta 

estado de conservação regular em grande parte de sua extensão. Considerando apenas o 

trecho que perpassa o estado de Rondônia, é totalmente pavimentada, predominantemente 

de pista simples e está sob administração pública. Nas imediações da cidade de Porto Velho, 

no entanto, a rodovia é duplicada. 
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A tabela a seguir apresenta a análise realizada pela Pesquisa CNT de Rodovias 2013 

que qualifica a rodovia quanto à pavimentação, sinalização, geometria e seu estado em 

geral. 

Tabela 2. Caracterização da Rodovia BR-364 

Administração Extensão Pesquisada Estado Geral Pavimento Sinalização Geometria 

Pública 3.755 km Regular Regular Ruim Ruim 

Fonte: CNT (2013); Elaborado por LabTrans 

A rodovia BR-319 é uma rodovia diagonal que possui 884 km de extensão 

conectando os estados de Rondônia e do Amazonas. É a única ligação rodoviária existente 

entre as capitais dos referidos estados, Porto Velho e Manaus, respectivamente. A figura a 

seguir apresenta o traçado da BR-319. 

 

Figura 18. BR-319 

Fonte: BRASIL ([s./d.]); Elaborado por LabTrans 

De o acordo com o Ministério dos Transportes, a rodovia encontra-se implantada, no 

entanto, foi observado que apenas pequenos trechos possuem ou estão em processo de 

pavimentação. No trecho que atravessa a cidade de Porto Velho, a rodovia está 

pavimentada e duplicada. 
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Com base nas informações veiculadas pela Pesquisa CNT de Rodovias 2013, foram 

elaboradas duas tabelas que representam a situação da rodovia nos trechos dos estados de 

Rondônia e do Amazonas. 

Tabela 3. Caracterização da Rodovia BR-319 – Trecho do Estado de Rondônia 

Administração Extensão Pesquisada Estado Geral Pavimento Sinalização Geometria 

Pública 53 km Bom Ótimo Regular Boa 

Fonte: CNT (2013); Elaborado por LabTrans 

Tabela 4. Caracterização da Rodovia BR-319 – Trecho do Estado do Amazonas 

Administração Extensão Pesquisada Estado Geral Pavimento Sinalização Geometria 

Pública 399 km Ruim Regular Péssimo Regular 

Fonte: CNT (2013); Elaborado por LabTrans 

A análise dos níveis de serviço nas rodovias, disponível no Capítulo 3 deste relatório, 

indicou que as duas rodovias não estão saturadas. 

1.5.2. Acesso Rodoviário – Entorno 

Os acessos ao entorno do Porto de Porto Velho referem-se, principalmente, aos 

trechos urbanos das rodovias BR-364 e BR-319. A figura abaixo ilustra tais trechos. 

 

Figura 19. Acessos ao Entorno Portuário de Porto Velho 

Fonte: Google Maps; Adaptado por LabTrans 
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A rodovia BR-364, que fica dentro de Porto Velho, encontra-se duplicada, com 

sinalização horizontal deficiente e com alguns trechos em obra, podendo apresentar desvios. 

A figura a seguir representa a situação geral da via. 

 

Figura 20. Rodovia Transamazônica (BR-364) 

Fonte: Google Maps 

A Av. Governador Jorge Teixeira (BR-319) possui três faixas de rolamento por sentido 

de tráfego e acostamento suficiente para estacionar veículos de pequeno e médio porte. A 

sinalização apresenta boas condições de conservação. A figura a seguir representa a situação 

geral da via. 
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Figura 21. Av. Governador Jorge Teixeira (BR-319) 

Fonte: Google Maps 

A Av. dos Imigrantes (BR-319) está duplicada com semaforização em boa parte dos 

cruzamentos. A rodovia apresenta acostamentos com espaço suficiente para veículos de 

pequeno e médio porte. A figura a seguir representa a situação geral da via. 

 

Figura 22. Avenida dos Imigrantes (BR-319) 

Fonte: Google Maps 

Nas proximidades do porto, as rodovias de acesso atravessam uma zona 

densamente urbanizada onde se destaca a atividade comercial. 
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Considerando as atuais condições de acesso ao entorno portuário de Porto Velho, 

tendo em vista não somente o porto público, mas também os terminais privados localizados 

ao longo da orla do Madeira, alguns pontos devem ser destacados por apresentarem 

problemas de mobilidade urbana e, dessa forma, são identificados como gargalos. É o caso 

dos seguintes locais: 

 Áreas que circundam a construção de viadutos e que apresentam muitos desvios, 

principalmente para as marginais, quando existentes, ou outras vias que não comportam 

a demanda da rodovia que atravessa a capital. 

 O acesso principal aos Terminais de Uso Privativos (TUPs) que sobrecarrega a Av. dos 

Imigrantes e a Av. Governador Jorge Teixeira (trechos da BR-319). 

 Na Av. Governador Jorge Teixeira e na Av. dos Imigrantes há conflitos de cruzamento 

devido ao fluxo de veículos de grande porte. 

 No entroncamento entre a BR-364 e BR-319 ocorre afunilamento dos veículos advindos 

de ambos os sentidos da BR-364. 

Um possível futuro gargalo será a ponte que atravessa o Rio Madeira que, com o 

início do seu funcionamento, poderá gerar um fluxo maior vindo principalmente da margem 

esquerda do rio, seja de veículos de carga ou de veículos leves.  

A figura abaixo identifica a localização dos gargalos existentes e de possíveis gargalos 

futuros.  
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Figura 23. Gargalos Atuais e Futuros no Acesso ao Entorno Portuário de Porto Velho 

Fonte: Google Maps; Adaptado por LabTrans 

Informações mais detalhadas sobre as obras e ações para melhorar o acesso ao 

entorno portuário encontram-se no item 3.1.7.2.1 deste plano. 

1.5.3. Acesso Rodoviário – Vias Internas 

O Porto de Porto Velho conta com dois portões de acesso, o acesso principal, restrito 

a veículos pesados, e o portão exclusivo para o acesso de veículos leves. A figura abaixo 

ilustra os trajetos possíveis para cada tipo de veículo. 
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Figura 24. Trajetos as Vias Internas para Veículos Leves e Pesados 

Fonte: Google Earth; Adaptado por LabTrans 

Nas vias internas do porto, o maior fluxo de caminhões refere-se à descarga de grãos 

no terminal arrendado à Hermasa. Os caminhões com destino à Hermasa ficam estacionados 

em uma área próxima ao terminal até serem chamados para o descarregamento. Essa 

chamada é feita via sistema de senhas. Conforme informações da autoridade portuária, o 

tempo de espera dos caminhões no pátio é de 2 horas em média. 
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Figura 25. Fluxo dos Caminhões com Destino ao Terminal da Hermasa 

Fonte: Google Maps; Adaptado por LabTrans 

Outra carga que demanda grande tráfego nas vias internas do porto é a modalidade 

Ro-Ro caboclo, na qual os semirreboques baú são embarcados e desembarcados em balsas e 

necessitam de cavalos mecânicos para chegarem ou serem retirados do porto. Esse fluxo nas 

vias internas do porto é destacado na imagem que segue. 
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Figura 26. Trajeto dos Semirreboques no Porto 

Fonte: Google Earth; Adaptado por LabTrans 

De maneira geral, as vias internas do Porto de Porto Velho atendem à demanda. No 

entanto, é recomendável que sejam estudadas melhorias para organizar o fluxo de entrada 

dos caminhões no porto, a fim de evitar conflitos de tráfego tanto nas vias internas quanto 

nas vias do entorno portuário. Estruturas de apoio logístico, como estacionamentos 

reguladores, podem ser uma alternativa interessante para organizar o fluxo de acesso ao 

porto. 

1.6. Movimentação Portuária 

1.6.1. Características da Movimentação de Cargas 

1.6.1.1. Características Gerais da Movimentação 

De acordo com as estatísticas da SOPH, no ano de 2013 o Porto Público de Porto 

Velho movimentou 3.396.733 t de carga, sendo 2.992.785 t de granéis sólidos e 403.948 t de 

carga geral, sempre de ou para embarcações da navegação interior. 

Ressalta-se a forte predominância de granéis sólidos, decorrente principalmente dos 

significativos volumes de soja (1.922.620 t) e milho (976.449 t) embarcados em comboios de 
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barcaças graneleiras com destino ao TUP Hermasa em Itacoatiara (AM) para posteriormente 

serem transferidos a navios de longo curso. 

Vizinho ao porto organizado há o TUP Cargill, onde são embarcados relevantes 

volumes de soja e milho para transferência a navios de longo curso no terminal arrendado 

pela mesma empresa no porto de Santarém (PA). 

Ainda referente aos granéis sólidos, no final do ano de 2013 deixaram de ser feitos 

os desembarques de clínquer, matéria-prima usada para a produção de cimento, que teve 

certa importância nos últimos anos em decorrência da construção das usinas hidrelétricas de 

Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira. 

Cabe mencionar também que as estatísticas da SOPH mostram desembarques de 

quantidades razoáveis de fertilizantes no período entre 2004 - 2011, com um pico de 

161.716 t no primeiro ano. Essa movimentação, que cessou completamente em 2011, 

deverá ser retomada ainda no corrente ano de 2014, devendo o desembarque ser 

feitoserem por guindaste MHC. 

No tocante à carga geral, destaca-se a movimentação de semirreboques com e sem 

carga, operados no tráfego de e para Manaus. Esta movimentação totalizou 166.723 t em 

2013. Nesse mesmo ano, houve uma movimentação atípica de 119.866 t de máquinas e 

peças de turbinas, sempre no sentido de desembarque, que pode ser atribuída à conclusão 

da montagem das usinas hidrelétricas do Rio Madeira. 

A carga geral que pode ser considerada tradicional, no sentido de que apresentou 

uma movimentação de certo vulto ao longo de todo o período de 2004 - 2013 é o açúcar, 

que é embarcado principalmente para Manaus e para Iquique no Peru. 

As operações com contêineres são pouco significativas, totalizando 18.880 t em 

2013. Entretanto, um armador atuante no tráfego entre Manaus e Porto Velho relatou que 

em 2014 é possível que haja um razoável crescimento dos embarques no porto de produtos 

refrigerados ou resfriados, incluindo carne bovina, aves e pescado. Ainda segundo o 

armador, as aves e o pescado destinar-se-ão primariamente ao mercado interno. A carne 

bovina deverá ser transferida para navios de longo curso em Manaus. 

 Os contêineres reefers deverão ser conectados a tomadas portáteis 

alimentadas por gerador tanto no pátio do porto como no convés das chatas, e serão 

empilhados neste último em duas alturas por meio de reach stackers. 
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O crescimento médio anual da movimentação no porto foi de 4,5%. Pode-se 

observar que se deveu principalmente a uma mudança de patamar ocorrida em 2012, 

quando a movimentação ultrapassou três milhões de toneladas. A evolução dessa 

movimentação ao longo do último decênio é apresentada na tabela e no gráfico a seguir. 

Tabela 5. Movimentações no Porto de Porto Velho 2004 – 2013 (t) 

Ano Quantidade 

2004 2.281.178 

2005 2.423.808 

2006 2.505.571 

2007 2.702.227 

2008 2.709.232 

2009 2.594.773 

2010 2.414.214 

2011 2.676.705 

2012 3.273.500 

2013 3.396.733 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia (2013b); Elaborado por LabTrans 

1.6.1.2. Movimentações Mais Relevantes no Porto 

A tabela abaixo apresenta as movimentações mais relevantes ocorridas no Porto de 

Porto Velho em 2013 de acordo com as estatísticas da SOPH, explicitando aquelas superiores 

a 50.000 t, que correspondem a 98,2% do total movimentado ao longo do ano. 

Tabela 6. Movimentações Relevantes no Porto de Porto Velho em 2013 (t) 

Carga Natureza Sentido Quantidade 
Partic. 

Acumul. 

Soja Granel Sólido Embarque 1.922.620 56,6% 

Milho Granel Sólido Embarque 976.449 85,3% 

Máquinas e equipamentos Carga Geral Solta Desembarque 119.866 88,9% 

Semirreboques Carga Geral Rodante Embarque 101.348 91,9% 

Clínquer Granel Sólido Desembarque 93.716 94,6% 

Semirreboques Carga Geral Rodante Desembarque 65.375 97,5% 

Açúcar Carga Geral Solta Embarque 54.916 98,2% 

Outros   62.443 100% 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia (2013b); Elaborado por LabTrans 
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É importante registrar que nos primeiros meses de 2014, a extraordinária cheia do 

rio Madeira impediu a operação regular de vários TUP do complexo portuário de Porto Velho 

e também do próprio cais flutuante, cuja ponte de acesso ficou sob as águas do rio. 

Como consequência, as movimentações de cargas dos TUP foram transferidas para o 

porto público, que atendeu as embarcações no barranco do rio (pátio das gruas), em 

instalações improvisadas emergencialmente. Em especial, todas as movimentações de 

granéis líquidos foram realizadas no porto público durante este período 

1.6.2. Indicadores Operacionais 

Os dados operacionais mais recentes são da base de dados de atracação da Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), relativos ao ano de 2012. Esses dados serão 

utilizados para a estimativa dos indicadores operacionais das diversas movimentações. 

1.6.2.1. Embarque de Granéis Vegetais 

Segundo a base de dados da ANTAQ, em 2012 o lote médio de soja e milho 

embarcado no Porto de Porto Velho, em embarcações da navegação interior, foi de 

1.811 t/barcaça. 

No período de cheia do rio, de novembro a julho, o lote médio foi de 

1.927 t/barcaça, enquanto que na vazante, foi de 1.318 t/barcaça. 

Ainda de acordo com a ANTAQ, o total de horas de operação de carregamento e das 

respectivas atracações foi de exatamente 2 horas e 30 minutos, e o tempo gasto com todas 

as trocas de barcaças de um mesmo comboio foi de exatamente 30 minutos. 

Ainda que essa extrema regularidade não seja crível, sugerindo que tenham sido 

registrados dados padronizados, e não observados, as informações levantadas no porto dão 

conta de que tais tempos constituem uma boa aproximação da realidade. 

Assim sendo, com base nos dados, conclui-se que a produtividade média do 

carregamento foi de 730 t/hora de operação, produtividade próxima à medida baseada nos 

tempos de atracação. 

1.6.2.2. Movimentação de Semirreboques 

A base de dados de atracações da ANTAQ, relativa ao ano de 2012, mostra que a 

quantidade média movimentada por atracação foi de 1.097 t, e que o tempo médio de 

operação (e de atracação) foi de 50,9 horas. 
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A produtividade associada foi de 21,5 t/hora, evidentemente muito baixa e não 

realista para a carga Ro-Ro, levando a supor que as embarcações permaneceram atracadas 

por longo tempo sem operar efetivamente de modo contínuo. 

Observações anteriores feitas num terminal de Manaus, considerado eficiente, 

indicam que o tempo para descarregar uma barcaça com 35 semirreboques baús e 

posteriormente recarregá-la com outros 35 já estacionados no pátio, foi de no máximo 6 

horas. 

1.6.2.3. Movimentação de Açúcar 

De acordo com a base de dados da ANTAQ, o lote médio de açúcar embarcado por 

atracação foi de 370 t. 

Em todas as atracações foram movimentadas outras mercadorias junto, de modo 

que o lote médio total por atracação foi de 607 t e o tempo médio de operação foi de 

82,2 horas. A produtividade calculada para a movimentação de todas as cargas foi de 7,4 t 

por hora de operação (ou de atracação), que é muito baixa e não condiz com a realidade. 

Neste caso, tais números indicam que as barcaças permaneceram atracadas por 

longos períodos de tempo, sem efetivo carregamento, embora tenham sido registrados na 

base de dados como período de operação. 

1.7. Análise Estratégica 

1.7.1. Matriz SWOT 

A matriz Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) foi elaborada para 

observar os pontos mais fortes e mais fracos do porto, assim como as ameaças e 

oportunidades que este oferece. 

Os itens foram ranqueados de acordo com o grau de importância e relevância. 

Utilizaram-se critérios baseados em análises de especialistas para a elaboração deste Plano 

Mestre, bem como na visita técnica feita pelo LabTrans à SOPH. Neste sentido, a matriz 

procura exemplificar os principais pontos estratégicos de acordo com o seu ambiente 

interno e externo. 

A matriz SWOT do Porto de Porto Velho está expressa na tabela que segue. 
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Tabela 7. Matriz SWOT do Porto de Porto Velho 

  Positivo Negativo 

Ambiente Interno 

Crescente movimentação de cargas 
Necessidade de retiradas constantes 
de paliteiros e dragagem 

Boa produtividade das operações de 
granéis vegetais 

Operações ineficientes de 
semirreboques e cargas gerais 

Boa estrutura de armazenagem 
Falta de estrutura para movimentar 
contêineres reefers 

Boa saúde financeira Insegurança na área portuária 

Ambiente Externo 

Importante para o desenvolvimento 
regional 

Previsão de novos e a existência de 
terminais privativos na região 

O plano diretor prevê e aprova a 
localização do porto 

Conflito com a cidade 

Perspectivas de movimentação de 
fertilizantes e cargas refrigeradas 

Estado regular de conservação da BR 
364 

Diversificação na movimentação de 
cargas 

Necessidade de dragagem e de 
derrocagem ao longo do Rio Madeira 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

1.7.2. Linhas Estratégicas 

A partir da matriz SWOT foram enunciadas as seguintes linhas estratégicas: 

 Promover a melhoria dos acessos rodoviários, contribuindo para que não haja conflito 

com o tráfego urbano. 

 Através dos resultados financeiros favoráveis, investir na maior eficiência operacional do 

porto público, principalmente para a movimentação de carga geral e semirreboques. 

 Estimular junto à prefeitura de Porto Velho uma realocação da população que reside 

próxima ao porto público, a fim de usar as áreas, ora ocupadas, nas atividades 

portuárias. 

 Ampliar a segurança portuária com medidas eficazes de monitoramento e controle de 

entrada e saída de veículos e indivíduos. 

 Estimular investimentos em estruturas que permitirão a movimentação adequada de 

cargas refrigeradas. 

 Promover a dragagem do Rio Madeira para que sejam mantidas condições plenas de 

operação ao longo de todo o ano, inclusive nos períodos de seca. 
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1.8. Projeção de Demanda 

No Capítulo 5 são apresentadas as projeções de movimentação das principais cargas 

do Porto de Porto Velho. Essas projeções foram feitas após detalhados estudos envolvendo 

parâmetros macroeconômicos nacionais e internacionais, questões logísticas de acesso ao 

porto, competitividade entre portos, identificação das zonas de produção, reconhecimento 

de projetos que pudessem afetar a demanda sobre o porto, entre outros. 

É importante ressaltar que as projeções feitas estão de acordo com as projeções do 

PNLP e a elas se subordinam. 

O porto público de Porto Velho está localizado na margem direita do Rio Madeira. 

Importante atividade econômica da região amazônica, o porto destaca-se como canal de 

escoamento para parte dos grãos produzidos no centro-oeste brasileiro.  

De acordo com dados da ANTAQ, as produções de granéis agrícolas (soja e milho) e 

carga geral têm acesso a Porto Velho especialmente através do modal rodoviário, para 

realizar, à jusante do Rio Madeira, o percurso via barcaça até os portos de Itacoatiara (AM) e 

Santarém (PA), de onde ocorre a distribuição das cargas em navios de longo curso, seja para 

o mercado interno ou externo. 

Nesse sentido, em 2010, soja e milho foram responsáveis por quase 85% do 

transporte de carga no Rio Madeira. No que se refere às cargas que sobem o rio, merecem 

destaque o transporte de: fertilizantes e adubos, combustíveis e óleos minerais, 

semirreboques baú (ou Ro-Ro caboclo), produtos químicos orgânicos, entre outros (ANTAQ, 

2011). 

A hidrovia do Rio Madeira possui um porto organizado (Porto Velho) e seis Terminais 

de Uso Privativo (TUPs) autorizados pela ANTAQ, com destaque para a presença de grandes 

operadores como a Hermasa (Grupo André Maggi) e a Cargill.  

Considerando a localização do porto, é possível visualizar no mapa a seguir os 

estados que compõem a área de influência primária de Porto Velho. Segundo o Ministério 

dos Transportes (BRASIL, [s./d.]b), são eles: Rondônia, o sul do estado do Amazonas e o leste 

do estado do Acre. Embora não constante na área definida pelo Ministério dos Transportes, 

o estado de Mato Grosso pode ser incluído como área de influência do Porto de Porto Velho, 

visto que movimenta cargas lá originadas. 
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Figura 27. Área de Influência Complexo Portuário de Porto Velho e Características 
Econômicas (2010). 

Fonte: BRASIL ([s./d.}b) e IBGE (2010); Elaborado por LabTrans 

Nos termos da dinâmica econômica dessas regiões, a figura abaixo ilustra o 

comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) dos três estados da área de influência direta 

do Complexo Portuário de Porto Velho. Considerando os dados das Contas Regionais do 

Brasil do IBGE (2010), é possível acompanhar as trajetórias de crescimento dos referidos 

estados, todos crescendo a taxas médias anuais superiores à do país como um todo no 

período de 2002 - 2012, que cresce a uma taxa média real de 3,3% ao ano. O estado de 

Rondônia vem crescendo 5% ao ano, seguido pelo Amazonas (4,5%) e Acre (3,6%). 

PIB (1000 R$/ano) 27.839.144 PIB (1000 R$/ano) 8.794.362

PIB per capita (R$/ano) 17.659,33 PIB per capita (R$/ano) 11.782,59

Agropecuária (%) 20,2 Agropecuária (%) 17,7

Indústria (%) 19,0 Indústria (%) 13,4

Serviços (%) 60,8 Serviços (%) 68,9

PIB (1000 R$/ano) 64.555.404 PIB (1000 R$/ano) 71.417.805

PIB per capita (R$/ano) 18.244,30 PIB per capita (R$/ano) 23.218,24

Agropecuária (%) 6,9 Agropecuária (%) 24,1%

Indústria (%) 41,7 Indústria (%) 18,6%

Serviços (%) 51,4 Serviços (%) 57,3%

AcreRondônia

Amazonas Mato Grosso
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Figura 28. Evolução do PIB (em bilhões de US$) dos Estados da Área de Influência 
(2002-2012). 

Fonte: IBGE (2010) e The Economist Unit Intelligence ([s./d.]); Elaborado por LabTrans 

No estado de Rondônia vale destacar a importância da pecuária, que nos últimos 

anos vem conquistando um espaço importante na produção do país, ocupando hoje o 7º 

lugar no ranking nacional de rebanho, com mais de 12 milhões de bovinos em 80 mil 

propriedades rurais. Segundo estimativas, é possível que o rebanho do estado dobre nos 

próximos dez anos como consequência do incentivo ao uso de tecnologias que evitam o 

problema de degradação das pastagens (ALVES, 2014). 

O estado do Amazonas apresenta uma composição setorial um pouco diferente das 

observadas no Acre e em Rondônia, uma vez que grande parte da renda gerada (41,7%) no 

estado é proveniente da indústria, com destaque para a indústria de transformação da Zona 

Franca de Manaus. De acordo com os dados da Superintendência da Zona Franca de 

Manaus, até novembro de 2013, a receita do polo foi de R$ 86,2 bilhões, crescimento de 

13,8% em relação ao mesmo período em 2012 (SUFRAMA, 2014).  

Por fim, o estado do Acre representa 0,2% (R$ 8,794 bilhões) do PIB brasileiro, sendo 

que a agropecuária, a indústria e o setor de serviços constituem 17,7%, 13,4% e 68,9%, 

respectivamente da economia acreana. Sua economia tem como base o extrativismo e a 

produção de produtos naturais, tais como castanha do Brasil, coco, entre outros produtos. 

Além disso, o Acre se destaca na heveicultura, ou seja, o cultivo de seringueiras, cuja 

atividade tem sido apoiada por iniciativas como a da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) do Acre. Informações do Ministério da Agricultura destacam ainda 
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alguns produtos potenciais do estado, quais sejam farinha de mandioca, abacaxi, urucum, 

entre outros (BRASIL, 2014a).  

De modo geral, percebe-se que o rápido crescimento das regiões de influência de 

Porto Velho – no sentido de reduzir a discrepância de desenvolvimento dessa região em 

relação ao centro-sul do país – deve resultar em uma demanda crescente e acima da média 

nacional por serviços portuários. Corroboram essa expectativa, os investimentos em 

pavimentação de rodovias de acesso ao porto e a posição competitiva da hidrovia do 

Madeira (frente a outras opções logísticas para a região). 

Com base nessas considerações, foi elaborada a tabela a seguir com uma projeção 

da demanda em Porto Velho. 

Tabela 8. Projeção de Demanda de Cargas do Complexo Portuário de Porto Velho entre 
os Anos 2012 (Observado) e 2030 (Projetado) – em Toneladas 

Carga Natureza Navegação Sentido 2013 2015 2020 2025 2030 

Soja Granel Sólido Interior Emb. 2.651.355 2.809.009 3.466.897 4.404.099 5.621.759 

Milho Granel Sólido Interior Emb. 1.703.112 2.159.679 2.931.460 3.758.178 4.581.139 

Semirreboque Baú Carga Geral Rodante Interior 
 

407.628 403.324 419.513 429.520 436.782 

Semirreboque Baú Carga Geral Rodante Interior Emb. 279.379 282.249 296.842 305.862 312.409 

Semirreboque Baú Carga Geral Rodante Interior Desemb. 128.249 121.075 122.671 123.657 124.373 

Cargas Diversas Carga Geral Interior 
 

119.221 135.109 149.205 157.919 164.242 

Cargas Diversas Carga Geral Interior Emb. 108.062 124.674 139.934 149.368 156.214 

Cargas Diversas Carga Geral Interior Desemb. 11.159 10.435 9.271 8.551 8.028 

Açúcar Carga Geral Solta Interior Emb. 54.916 53.756 62.066 67.202 70.930 

Contêiner (Carnes refrigeradas)  
Carga Geral 

Conteinerizada 
Interior Emb. - 181.954 304.662 408.098 546.651 

Fertilizantes Granel Sólido Interior Desemb. - 171.241 299.825 382.023 468.039 

Máquinas e equipamentos Carga Geral Solta Interior Desemb. 119.866 18.972 - - - 

Clínquer Granel Sólido Interior Desemb. 93.716 - - - - 

Outros Carga Geral Interior 
 

62.443 69.548 94.627 127.400 167.109 

Total 
   

5.212.256 6.002.592 7.728.253 9.734.438 12.056.653 

Fonte: ANTAQ (2013) e SECEX (2013); Elaborado por LabTrans 

A figura que segue apresenta a evolução esperada do volume transportado, de 

acordo com a natureza de carga, num período entre 2012 - 2030, no Complexo Portuário de 

Porto Velho. 
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Figura 29. Movimentação Observada (2013) e Projetada (2014-2030) por Natureza de 
Carga no Complexo Portuário de Porto Velho. 

Fonte: ANTAQ (2013) e SECEX (2013); Elaborado por LabTrans 

Como é possível  observar, o Complexo Portuário de Porto Velho, que compreende o 

porto público e terminais de uso privativo da Cargill, Passarão e Belmonte, movimenta 

principalmente granéis sólidos (soja e milho), que corresponderam a 85,4% da demanda 

total no ano de 2013. 

Em 2013, também foram movimentadas cargas gerais, soltas e em semirreboques 

baús, correspondendo a 14,6%. 

Espera-se que a partir de 2015 o complexo passe a movimentar um volume mais 

expressivo de contêineres, mais especificamente de carnes refrigeradas.  

Assim, até 2030, espera-se queda na participação relativa de cargas gerais soltas e 

aumento na participação dos contêineres, que chegarão ao final do período com 

participações de 7% e 4,5%, respectivamente. Os granéis sólidos devem aumentar sua 

participação, tendo em vista as altas taxas de crescimento da soja e do milho, podendo 

chegar a 88,5% da demanda total do complexo portuário. 

1.9. Cálculo da Capacidade 

No Capítulo 6, são estimadas as capacidades de movimentação das cargas nas 

instalações do porto público. Essas capacidades foram calculadas a partir da premissa básica 

de que o porto irá operar com padrão de serviço elevado, buscando reduzir o custo Brasil 

associado à logística de transporte.  
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A capacidade de movimentação no cais foi calculada com o concurso das planilhas 

referidas na metodologia de cálculo constante de anexo deste plano. 

Para todos os cálculos foram utilizadas as planilhas dos tipos 1 e 3. A planilha do tipo 

3 foi usada no cálculo das capacidades das cargas que são movimentadas no cais flutuante, a 

saber, a carga geral (açúcar e outras) e, no futuro, a carga refrigerada e os fertilizantes. 

Considerando que o lote médio dos comboios de granéis agrícolas varia muito entre 

os períodos de cheia e vazante do rio, foram criadas planilhas separadas para estimar a 

capacidade nessas duas condições. No entanto, em qualquer dos dois casos, foi admitido 

que as barcaças são carregadas uma a uma e que o tempo para troca de uma barcaça cheia 

no cais pela vazia seguinte é de meia hora. 

Assim, para fins do cálculo das capacidades foram criadas as seguintes planilhas: 

 Planilha Grãos Hermasa Cheia: calcula a capacidade de movimentação de grãos agrícolas 

no porto público no período da cheia, assumido de novembro a julho; 

 Planilha Grãos Hermasa Vazante: calcula a capacidade de movimentação de grãos 

agrícolas no porto público no período da vazante, assumido de agosto a outubro; 

 Planilha Grãos Cargill Cheia: calcula a capacidade de movimentação de grãos agrícolas no 

TUP Cargill no período da cheia, assumido de novembro a julho; 

 Planilha Grãos Cargill Vazante: calcula a capacidade de movimentação de grãos agrícolas 

no TUP Cargill no período da vazante, assumido de agosto a outubro; 

 Planilha Flutuante: calcula a capacidade de movimentação de carga geral e carga 

refrigerada no porto público, considerado com 3 berços; 

 Planilha Rampa Ro-Ro: calcula a capacidade de movimentação de semirreboques no 

porto público, considerado com dois pontos de atracação; 

 Planilha Pátio das Gruas fertilizantes: calcula a capacidade de movimentação de 

fertilizantes na área operada pela Hermasa para a movimentação de fertilizantes. 

Os itens seguintes mostram as capacidades calculadas para cada carga, para os anos 

de 2013, 2015, 2020, 2025 e 2030. 
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1.10. Demanda vs Capacidade 

No capítulo 7 é feita a comparação entre as demandas e as capacidades atuais, tanto 

das instalações portuárias quanto dos acessos terrestres. 

No que diz respeito às instalações portuárias, a comparação foi feita para cada carga, 

reunindo as capacidades estimadas dos vários berços e/ou terminais que movimentam a 

mesma carga. 

1.10.1. Granéis Agrícolas 

A comparação entre a demanda e a capacidade de movimentação de granéis 

agrícolas em Porto Velho foi feita para o complexo portuário da região, estando nele 

incluídos não somente o porto em si, bem como o TUP da Cargill. 

Para tanto, em adição às capacidades calculadas para a instalação existente no porto 

da Hermasa, mostradas no capítulo anterior, foram estimadas também as capacidades dos 

referidos TUPs.  

A próxima figura mostra a comparação entre a demanda e a capacidade dessa 

movimentação. 

 

Figura 30. Granéis Agrícolas – Demanda vs Capacidade 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

Observa-se que deverá ocorrer um déficit de capacidade a partir do ano de 2017. 

Esse déficit poderá ser superado pelas novas instalações da Hermasa, ainda em projeto, que 
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permitirá a movimentação adicional na região de 5.000.000 t anuais. Instalada essa unidade 

em operação até 2017, o déficit será superado, como mostra a figura seguinte. 

 

Figura 31. Granéis Agrícolas – Demanda vs Capacidade – Novo TUP da Hermasa 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

1.10.2. Semirreboques 

A próxima figura mostra a comparação entre demanda e capacidade de 

movimentação de semirreboques no porto público de Porto Velho. 

 

Figura 32. Semirreboques – Demanda vs Capacidade 

Fonte: Elaborado por LabTrans 



Plano Mestre     

 

Porto de Porto Velho   35 

É possível notar que a capacidade, no horizonte do projeto, será superior à demanda 

projetada. 

1.10.3. Carga Geral e Carga Refrigerada 

As figuras seguintes mostram a comparação entre a demanda e a capacidade de 

movimentação de carga geral e de carga frigorificada no porto público de Porto Velho. 

 

 

Figura 33. Carga Geral – Demanda vs Capacidade 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

 

Figura 34. Carga Refrigerada – Demanda vs Capacidade 

Fonte: Elaborado por LabTrans 
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Portanto, em ambos os casos, a capacidade poderá se mostrar insuficiente a partir 

de 2016. 

Como referido no Capítulo 6, as capacidades futuras foram estimadas utilizando-se 

as produtividades calculadas pelos dados constantes na base de atracações da ANTAQ de 

2012. 

Em relação à carga geral, a produtividade é muito baixa no diagnóstico das 

operações portuárias (7,4 t/hora/balsa), como ressaltado no Capítulo 3. 

Um pequeno e factível aumento desta produtividade, para 12 t/hora/balsa a partir 

de 2017, será suficiente para deslocar os déficits de capacidade para 2023. Vide figuras 

seguintes. 

 

Figura 35. Carga Geral – Demanda vs Capacidade – Produtividade da CG de 12 t/h 

Fonte: Elaborado por LabTrans 
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Figura 36. Carga Refrigerada – Demanda vs Capacidade – Produtividade da CG de 12 
t/h 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

Entretanto, para garantir a capacidade até o horizonte deste plano, pode-se 

considerar a adição de dois novos berços pela instalação de um segundo flutuante, como 

descrito no capítulo 3, aqui prevista para 2020. Nesta situação estas cargas seriam atendidas 

em cinco berços. 

A comparação entre a demanda e a capacidade se modifica como mostrado nas 

próximas duas figuras. 
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Figura 37. Carga Geral – Demanda vs Capacidade – Produtividade da CG de 12 t/h e 
Cinco Berços 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

 

Figura 38. Carga Refrigerada – Demanda vs Capacidade – Produtividade da CG de 12 
t/h e Cinco Berços 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

1.10.4. Fertilizantes 

A próxima figura mostra a comparação entre demanda e capacidade de 

movimentação de fertilizantes no Porto de Porto Velho. 
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Figura 39. Fertilizantes – Demanda vs Capacidade 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

Pode-se observar que a capacidade, no horizonte do projeto, será superior à 

demanda projetada. 

1.10.5. Acessos Terrestres 

1.10.5.1. Acesso Rodoviário 

A comparação entre a demanda e a capacidade foi realizada para as rodovias BR-319 

e BR-364. 

Essas rodovias foram divididas em dois trechos, um antes e um depois do porto, para 

tornar a análise mais objetiva. A figura seguinte mostra os trechos analisados. 
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Figura 40. Divisão de Trechos das Rodovias que dão Acesso à Hinterlândia do Porto de 
Porto Velho 

Fonte: Google Maps; Adaptado por LabTrans 

A demanda das rodovias é apresentada no item 5.3.1 deste plano e está resumida na 

próxima tabela. 

Tabela 9. Projeções do Tráfego para as Rodovias BR-319 e BR-364 

Rodovia BR-319 BR-364-1 BR-364-2 

2013 24 181 420 

2015 26 195 451 

2020 31 234 541 

2025 36 282 650 

2030 41 333 770 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

De forma complementar, para os horizontes temporais do presente estudo, 

obtiveram-se os níveis de serviço para estas rodovias, mostrados na tabela a seguir. 

Tabela 10. Níveis de Serviço Futuros para as Rodovias BR-319 e BR-364 

Rodovia BR-319 BR-364-1 BR-364-2 

2013 C C D 

2015 C C D 

2020 C C D 

2025 C C D 

2030 C C D 

Fonte: Elaborado por LabTrans 
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Vale destacar que, como comentado no item 3.1.4.1.3, as características físicas da 

rodovia foram consideradas como de Classe II, de acordo com o Manual de Projeto 

Geométrico de Rodovias Rurais do extinto  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER, 1999), pela ausência de dados. Dessa forma, destacam-se que as análises 

consideraram as características de vias de Classe II preconizadas no referido manual. 

De posse das informações apresentadas, foram construídos gráficos comparando a 

demanda com a capacidade das rodovias. Os gráficos podem ser vistos a seguir.  

 

 

Figura 41. BR-319– Demanda vs Capacidade 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

O trecho em estudo da BR-319, que compreende as adjacências do município de 

Humaitá (AM), apresenta uma alta capacidade em relação a sua demanda. Essas condições 

podem ser alteradas na medida em que a obra de conclusão da cabeceira da margem direita 

da ponte sobre o Rio Madeira for concluída, uma vez que permitirá uma ligação por via 

terrestre entre as cidades de Porto Velho (RO) e Humaitá (AM). No entanto, mesmo que o 

tráfego no trecho em questão aumente significativamente, dentro do horizonte do estudo, a 

capacidade da via não deve ser esgotada. 
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Figura 42. BR-364-1 – Demanda vs Capacidade 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

O trecho 1 da BR-364 apresenta alta capacidade em relação a sua demanda. Em 2030 

a rodovia tende a se aproximar do nível de serviço D, contudo, o nível de serviço permanece 

admissível. 

 

Figura 43. BR-364-2 – Demanda vs Capacidade 

Fonte: Elaborado por LabTrans 

Embora o trecho 2 da BR-364 seja o mais demandado para o tráfego de cargas e para 

deslocamentos entre as regiões Norte e Centro-Oeste, ainda apresentará nível de serviço 
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considerado admissível ao longo do período projetado, embora em condições inferiores às 

apresentadas pelos demais trechos analisados. 

1.11. Alternativas de Expansão 

De acordo com o exposto no capítulo anterior, foi verificada a necessidade da 

instalação de um segundo flutuante, para atender à demanda crescente de carga geral e 

carga refrigerada. 

Ademais, ao longo do diagnóstico, foi identificada a necessidade de realizar alguns 

investimentos nas instalações do porto para permitir que este opere com mais eficiência e 

menores custos. 

São eles: 

 Pavimentação do pátio de contêineres. Propõe-se a pavimentação dessa área visando: o 

aumento da vida útil dos equipamentos de movimentação no pátio, integridade dos 

contêineres (diminuir a concentração de tensões devido à irregularidade do terreno), e o 

aumento da confiabilidade dos clientes e armadores nos serviços de armazenagem do 

porto; 

 Instalação de tomadas reefer e eventual expansão da estação de energia elétrica do 

porto. Esse investimento decorre do crescente interesse dos produtores de carnes da 

hinterlândia de Porto Velho em utilizar o porto para escoar sua produção, seja para o 

mercado interno ou para exportação; 

 Melhoria da rampa Ro-Ro e da operação dos charriots; 

 Construção do Log-Boom (vide item 3.4.4); 

 Dragagem do Rio Madeira (vide item 3.4.7); 

 Contenção de taludes (vide item 3.4.2);  

 Melhoria das instalações prediais para a administração em geral. 

Recomenda-se que esses investimentos sejam realizados o mais breve possível. 

1.12. Programa de Ações 

Destaque-se a instalação de um novo flutuante e a elaboração de um estudo para 

preparar o porto para o atendimento emergencial em casos de grandes cheias do rio. 
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Tabela 11. Plano de Ações do Porto de Porto Velho 

Fonte: Elaborado por LabTrans 
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1 Instalação de tomadas reefer e expansão da estação de energia elétrica

2 Melhoria da rampa ro-ro e operação das charriots

3 Construção do log-boom

4 Melhoria da produtividade das operações de carga geral

5 Adequação do pátio das gruas para a movimentação de fertilizantes

6 Contenção dos taludes no Pátio das Gruas e Rampas Ro-Ro

7 Pavimentação do pátio de contêineres

8 Instalação do segundo flutuante

9 Realização de concurso público para adequação do quadro de pessoal

10 Realização de estudos para desenvolvimento de um Plano Emergencial para movimentação das cargas em épocas de cheia

11 Adequação do organograma da SOPH em relação ao seu estatuto

12 Estimular, junto à prefeitura, a realocação da população instalada em área de expansão portuária

13 Investir em monitoramento e controle de acesso de pessoas e veículo à área portuária

14 Melhoria das instalações prediais para a administração em geral

15 Projeto de monitoramento de estatísticas e indicadores de produtividade portuária

16 Programa de treinamento de pessoal

17 Dragagem do Rio Madeira

18 BR319: Finalização da construção da ponte sobre o Rio Madeira entre Porto Velho e Humaitá - Cabeceira da margem direita

19 BR-319: Construção do Arco Norte

20 BR-364: Adequação do traçado no entorno de Porto Velho - Contorno Sul

21 BR-364: Construção de vias marginais na travessia de Porto Velho

22 BR-364: Construção de viadutos nas vias do entorno de Porto Velho e no entroncamento com a BR-319

23 Construção da ETC Bertolini

24 Contrução do TUP Grupo Amaggi

25 Construção de ponte sobre o Rio Madeira no município de Abunã na BR-364

26 Construção da Ferrovia Ferronorte - Trecho entre Lucas do Rio Verde (MT) e Porto Velho (RO)

27 Construção da Ferrovia de Integração Centro oeste - Trecho entre Vilhena (RO) e Porto Velho (RO)

Acessos ao Porto

Investimentos e Ações que afetarão o porto

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE PORTO VELHO

Item Descrição da Ação
Emergencial Operacional Estratégico

Melhorias operacionais

Investimentos portuários

Gestão portuária




