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1. Porque um terminal oceânico? Porque no Potengi? 

 
O Porto de Natal, reformado, ampliado e bem gerido, tem um futuro promissor e pode retomar 
a importância regional que já teve. No entanto, hoje em dia, trata-se de um porto confinado no 
seu acesso por terra, devido à expansão urbana da capital do estado que o cercou, inviabilizando 
ou dificultando o acesso de granéis e grande máquinas à atual retro-área localizada na margem 
direita do rio Potengi.  
 

 
 
Por outro lado, o Estado do Rio Grande do Norte precisa solucionar o seu maior empecilho 
logístico à instalação de indústrias com potencial exportador bem como à expansão das suas 
promissoras cadeias produtivas de mineração, grãos e frutas – granéis hoje confinados por falta 
de saída oceânica adequada.   
 
Deste contexto advém a necessidade URGENTE de se conceber e implementar um novo 
terminal oceânico de grande escala, destinado escoamento de granéis sólidos (ferro, calcário 
etc) e líquidos (combustíveis, óleos vegetais), além da carga containerizada e carga nobre 
atualmente já operada por Natal que ganharia e contribuiria com a escala para viabilizar 
economicamente o projeto unificado.  
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Análises recentes realizadas tanto pela CODERN quanto pelo CERNE, e, não por coincidência, 
historicamente também pelos colonizadores portugueses, passando pelos invasores franceses 
e holandeses e chegando à Era Moderna durante a cooperação brasileira com os norte-
americanos na 2a Grande Guerra, concluíram ser o estuário do Rio Potengi o ponto estratégico 
e logístico mais adequado para a interação marítima com os destinos de carga europeus, 
americanos (costa leste) e africanos.  
 
Além de ser geograficamente o ponto mais equidistante das três massas continentais, o estuário 
possui fácil e imediato acesso oceânico, ao mesmo tempo em que propicia a ancoragem e 
operação em ambiente de “águas protegidas”, sem turbulências e sobressaltos.  
 
Some-se a isso:  
 

(i) a recente instalação do Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves (São 
Gonçalo do Amarante), projetado e em vias de se consolidar como “hub de 
carga e passageiros” para a região Nordeste e, a partir de sua consolidação, até 
para todo o Norte da América do Sul, e  
 

(ii) a possibilidade de integração intermodal deste aeroporto com o novo porto e 
com um entreposto roteador de cargas terrestres a ser localizado no interior 
do estado (e.g. Assú) e conectado aos dois por ramal ferroviário eficiente 
(cargas e passageiros).  

 
 
Portanto, a lógica que apresentamos, ao organizar esta proposta conceitual de logística 
portuária para o RN levou em conta os seguintes fatores principais:  
 

- a inexistência de outro ponto geográfico da costa do RN que seja, ao mesmo tempo, 
logística, econômica e ambientalmente propício para a instalação de um terminal 
oceânico, 
 

- a consideração dos efeitos ambientais muito mais significativos das alternativas até 
agora apresentadas, além da sua exclusividade de uso e acesso, que diminui a escala e, 
por conseguinte, a viabilidade comercial e econômica, 
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- a possibilidade de integração intermodal com o aeroporto e o interior do Estado, 
através de ramal ferroviário único, com escala de uso para ter viabilidade econômica, 

 
- a consideração dos efeitos naturalmente decorrentes do projeto no que se refere à 

efetiva preservação, com recursos garantidos e monitoramento efetivo, dos mangues 
e demais elementos do ambiente do estuário, em convivência com o conceito de “porto 
verde” onde se aplicam severas regras mitigadoras e equipamentos avançados, 

 
- a potencialização, não apenas paisagística mas prática, da revitalização urbana 

sustentável das áreas ribeirinhas, com a inserção do parque ecológico como ponto de 
encontro entre as regiões da cidade separadas pelo rio.  

 
O CERNE – Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, no seu papel de “think-tank” 
que concebe e ajuda a implementar estratégias para governos e empresas, associou-se à 
proposta original de expansão do atual Porto de Natal na margem esquerda da CODERN - 
Companhia Docas do Rio Grande do Norte para a apresentação da presente proposta conceitual 
respaldada técnica e urbanisticamente na expertise internacional do Studio Catucci 
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(Roma/Italia) representada pelo Dr Claudio Catucci e Ciro Baroni Pattacini,  e na assessoria local 
das empresas MCC Consulting e CRN-Bio (Bioconsultants). 
 
2. Dimensionamento  
 
O dimensionamento da movimentação demandada pelos diversos setores potencialmente 
usuários do novo Complexo Portuário da Grande Natal podem ser estimados de acordo com 
dados da própria indústria local. 
 

 
 
Segundo estudos realizados pela CODERN, o total de carga de granéis sólidos e líquidos minerais 
alcança 22 milhões de toneladas/ano, com distribuição por espécie conforme abaixo: 
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Tais carregamentos de granéis destinam-se, em sua maioria, a mercados internacionais – mas 
também, por cabotagem, a outros portos brasileiros. Tais cargueiros possuem calados entre 14 
a 17 metros e capacidades entre 80.000 e 100.000 TPB.  
 
Altura da Ponte: note-se que, em relação à altura da Ponte Newton Navarro (55m), todos os 
cargueiros de grande porte passam com tranquilidade pois chegam, no máximo à altura de 
48,5m, sendo a grande maioria deles abaixo de 30m de altura.  
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Além dos graneleiros de grande porte, Natal também tem potencial de cargas industriais 
adicionais e cabotagem estimado em 800.000 toneladas/ano adicionais, o que poderá ser 
ampliado significativamente no caso da instalação de indústrias de aerogeradores, petro/gás-
química, revitalização da perfuração de petróleo (sondas), e integração/complementação com 
o hub de cargas aéreas.  No total geral, são 22,8 milhões de toneladas/ano em movimentação.  
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3. A análise das alternativas de localização e operação 
 
Inicialmente imaginou-se que tal nova instalação viesse a ser localizada na Costa Branca (Litoral 
Norte) a partir dos estudos técnico-econômicos e socioambientais que viessem a definir sua 
microlocalização ideal (município e ponto da costa).   
 

 
 
É bom salientar que tal definição não deve absolutamente ser realizada segundo critérios políticos - 
desconectados com a realidade logística, social e ambiental da região. E que o projeto deverá se 
preocupar-se, sobremaneira, com os aspectos ecológicos e a preservação das praias e manguezais. 
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4. A volta do Potengi 
 
Após analisar detalhadamente as configurações operacionais, logísticas e principalmente 
ambientais dos diversos pontos da costa passíveis de tal implantação, bem como após realizar 
simulações de custo por tonelada transportada/embarcada, acessos rodo-ferroviários e 
conexão com infra-estrutura e mercados de trabalho já existentes, sem descartar mas 
considerando as dificuldades operacionais marítimas e excessivo custo/investimento da 
possibilidade de empreendimento complementar destinado exclusivamente a granéis no Litoral 
Norte (Terminal Graneleiro do Norte), conclui-se que a localização ideal dos pontos de vista 
logístico e operacional, e mais viável técnica e economicamente, seria instalar o novo complexo 
portuário na Grande Natal, mais exatamente na península fluvial do Potengi, hoje ocupada 
por área degradada de salinas e fazendas de camarão desativadas.  
 
A área faz parte da ZPA-8 de Natal, ainda não regulamentada, o que permitiria estabelecer uso 
econômico sustentável para atividade portuária circundada por parque urbano ecológico com 
benefícios de uso pela população e consequências positivas de revitalização urbana no entorno 
e incorporação da desejada Terceira Ponte ao projeto. 
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4.1 Vantagens 
 
Além de não provocar nova e grave antropização na região do Litoral Norte, onde as áreas 
ambientalmente não-sensíveis seriam escassas e haveria o custoso e inevitável uso de barcaças 
e múltiplos transbordos para atingir o calado pretendido (15 metros, a 18 km mar adentro), o 
novo projeto promoveria o aproveitamento e aprimoramento do atual Porto de Natal, integrado 
ao sistema logístico do RN, como porto especializado em cargas nobres (perecíveis, refrigeradas, 
frágeis ou tecnológicas) e containers em geral (unidades padronizadas para carga, além de 
passageiros (através do novo Terminal de Passageiros). 
 
Além disso, o projeto de adaptação das condições atuais do Porto de Natal e as condições de 
calado, ambiente protegido e proximidade da costa permitem que o novo complexo portuário 
esteja adaptado à grande maior parte das dimensões de embarcações de carga hoje utilizadas.  
 

 
 
Segundo dados e conversações havidas com a CODERN recentemente, a operacionalidade deste 
porto estaria mesmo acima das capacidades e dimensões por nós indicadas, comportando 
navios de porte até maior que os considerados nesta proposta conceitual, mediante obras 
relativamente simples de dragagem e escavação do atual leito.  
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A alternativa Natal/Potengi também traz a vantagem de incorporar um ativo de alto valor 
econômico para a capital norte-riograndense e as cidades do seu entorno, propiciando-lhes 
fator crítico para desenvolvimento industrial ordenado e eficiente, e integrando-se com o novo 
Aeroporto, ZPEs e distritos industriais, gerando centenas de empregos formais.  
 
Outra vantagem desta alternativa é a possibilidade de incorporação direta da autoridade 
portuária federal CODERN no empreendimento, trazendo a experiência técnica/operacional, o 
peso institucional e a conexão direta com o interesse federal para junto dos investidores 
privados e incrementando a segurança jurídica e institucional do empreendimento. 
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Alternativas de layout 
 
Tendo em vista a associação dos projetos conceituais entre a proposição original do CERNE 
(Studio Catucci- Dr. Claudio Catucci) e a concepção pré-existente apresentada pela CODERN 
Através do Dr. Hanna Yousef Emile Safieh foram elaboradas duas ideais conceituais, a serem 
analisadas: 
 
Alternativa “A”- STUDIO CATUCCI  
 
1) Objetivo 
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2) A configuração geográfica e a composição operacional do novo complexo seria a seguinte: 
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3) Antes e Depois 
 
Uma simulação fotográfica permite visualizar o atual estado de antropização avançado da área 
pretendida em comparação com o futuro desejado onde o terminal portuário estaria confinado 
à antiga área degradada e uma área ainda maior seria totalmente recuperada. 
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4) Fases 
 
O projeto está concebido e planejado para ser desenvolvido em fases, conforme abaixo:  
 
 
 

 
 
 
A expansão em módulos garante a viabilidade econômica do projeto em fases, acompanhando 
o crescimento da demanda por movimentação que dependerá de fatores externos, relativos à 
dinamização esperada das cadeias produtivas atendidas.  
 
A própria existência do novo porto deverá estimular o processo de revitalização de setores como 
mineração, exportações agrícolas e graneleiras, processamento de calcário e exportação de 
clinker, processamento petro e gás-químico, fabricação de equipamentos para a energia 
renovável (eólica e solar) etc. 
 
5) Projetos conexos 
 
A nova concepção do escoamento portuário do RN pela margem esquerda do Rio Potengi, em 
Natal, permitirá a criação do Corredor Logístico da Grande Natal para acesso ao novo complexo 
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portuário e sua conexão com outros modais ou centros distribuidores, inclusive as ZPEs de 
Macaíba e de Assu, bem como o Aeroporto Internacional, em São Gonçalo do Amarante. 
 

 
 
 
O mesmo projeto incorpora também a construção de uma Terceira Ponte conectando o bairro 
do Alecrim (na altura do atual Viaduto do Baldo mas livrando o acesso de embarcações à Base 
Naval) diretamente à Avenida Senhor do Bonfim (na altura do Carrefour), na Zona Norte. 
 
A nova ponte, propositalmente baixa, evitará o acesso de grandes embarcações além do ponto 
onde se situa a atual Base Naval, contribuindo assim para garantir a preservação da área 
ambiental que será reforçada dali em diante. 
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Como decorrência da nova ponte, além da conexão direta entre Alecrim e Potengi (Zona Norte), 
teríamos também a via radial expressa para o Aeroporto (pedagiada) e as conexões rodoviárias 
com a BR-304, BR-406 e BR-101.  
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Também como consequência da mesma configuração portuária, teremos a construção de um 
Parque Urbano Ecológico na franja sul do complexo portuário, a reurbanização da margem 
urbana da foz do rio Potengi (Contorno, Ribeira, Mercado do Peixe) e a revitalização da Ribeira 
como bairro de alto potencial turístico e comercial acoplado ao Terminal de Passageiros, e 
mantendo a tradição das atividades de processamento de pescado em torno do Terminal 
Pesqueiro. 
 

 
 
 
Finalmente, será possível a consolidação de um Ramal Ferroviário de Cargas, que viabilizará o 
transporte de granéis e containers entre as regiões produtoras do interior do Estado, as ZPEs e 
distritos industriais, o Aeroporto, o Terminal Oceânico e o novo Complexo Portuário da Grande 
Natal. 
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6) Controle ambiental e reconstituição de áreas verdes 
 
A área pretendida para instalação do Complexo Portuário situa-se na foz do Rio Potengi, em 
terreno de propriedade do Estado atualmente ocupada por grandes tanques de carnicicultura e 
salinas desativadas, com flora comprometida e utilização condizente com as condições 
ambientais, socioeconômicas e operacionais da atualidade.   
 
O novo projeto incluirá a revitalização ambiental de grande parte da área, com a criação do 
Parque Urbano Ecológico de Natal (pelo menos 600 hectares de área preservada reconstituída 
com flora original e instalações culturais, esportivas, de lazer e educação ambiental, com fácil 
acesso a partir das áreas urbanas conectadas.  
 
A fim de mitigar o impacto ambiental das operações portuárias, será considerado o conceito de 
“Green Port.” incorporando a entrada com motores desligados puxados por rebocadores 
modernos ambientalmente corretos, utilização de energia advinda de fontes renováveis, 
recuperação total e tratamento da água de lavagem e lodo; construção de coletor urbano e 
tratamento de esgoto; recolha e descarte correto de resíduos das embarcações; conservação e 
eficiência energética nos prédios e operações.  
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7) Benefícios decorrentes da localização 

 
Para a cidade, vários legados são resultantes da correta implementação deste projeto:  
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Para os bairros, em especial a Ribeira, o Alecrim e comunidades da frente ribeirinha,   
 

 
 
...e para o rio Potengi e seus arredores, também. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) INVESTIMENTO E PRAZOS DE EXECUÇÃO 
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A estimativa de investimentos para o empreendimento, e seus projetos conexos, é a seguinte:  
 

Novo Terminal Portuário da Grande Natal, porto seco (ZPE) e adaptação do Porto de Natal  

• Tempo de Execução: 3 anos e 4 meses  

• Investimento Estimado: R$ 3.6 Bi 
 
Corredor Logístico (integração rodoviária), Terceira Ponte e Parque Urbano Ecológico   

• Tempo de Execução: 3 anos e 8 meses  

• Investimento Estimado: R$ 580 milhões 
 
Ramal Ferroviário (Natal-Assu-Macau-Mossoró-Jucurutu-Caicó)  

• Tempo de Execução: 4 anos e 9 meses  

• Investimento Estimado: R$ 2.8 Bi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativa “B” –Dr. Hanna Yousef Emile Safieh. 
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1) Terminal de múltiplo uso na margem esquerda do Rio Potengi. 
 
 

 
 
 

2) Introdução:  
 

Os portos constituem indispensável e relevante infraestrutura física logística que facilita 
sobremaneira os canais de distribuição nos mercados consumidores. Tal afirmativa cresce de 
valia à medida que analisamos o papel fundamental dos portos como concentradores de carga 
e como pontos nodais de todo o processo de exportação (no Brasil, o modal marítimo responde 
por 95% de todo o volume de exportação), de importação e de cabotagem.  
 
O nosso estado requer a integração e o completo engajamento dos seus portos na cadeia de 
transporte e, para isso, exige efetivos investimentos, tanto em suas estruturas físicas como em 
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seus equipamentos, de forma a ampliar a capacidade e a eficiência operacionais necessárias 
para que possam prestar decisivo e extraordinário apoio à economia do Rio Grande do Norte, 
funcionando como catalisadores de uma gama de empreendimentos.  
 
O porto de Natal, situado à margem direita do Rio Potengi, dispõe de três berços de atracação 
que totalizam 540m de cais acostável. Conta também com pátios de contêineres com área total 
de armazenagem de cerca de 25.000m², três armazéns e dois galpões que somam 6.400m², um 
Terminal de Passageiros com geração de energia própria, um castelo d’agua e uma cisterna que 
totalizam 300m³, três subestações elétricas totalizando 5.600kVA, três usinas com capacidade 
de geração de energia de 2.650kVA e 340 tomadas para contêineres reefers. Tal estrutura, 
porém, não é compatível com as demandas atuais da economia potiguar, inclusive chegando a 
dificultar a implantação da linha de cabotagem devido à exiguidade de espaço físico. 
 
A execução da dragagem de aprofundamento da bacia de evolução e do canal de acesso ao 
Porto de Natal para -12,5m, cujo término ocorreu em 2012, possibilitou o acesso de navios com 
capacidade de até 65.000TPB, exigindo, com mais ênfase ainda, a solução do problema da 
exiguidade de espaço físico destinado a armazenagem e movimentação de cargas.  
 
Desta forma, com a intensificação da utilização de contêineres no modal marítimo e a existência 
de um grande potencial de cargas a granel, sólidos e líquidos, o estado demanda uma 
infraestrutura portuária mais robusta e moderna, adequada às necessidades reais e com 
possibilidade de atender as mais variadas cargas (granéis sólidos e líquidos, carga em geral e 
contêineres). A infraestrutura do Porto de Natal, na sua atual configuração (na margem direita 
do Rio Potengi), atende de maneira balizada o volume de carga hoje movimentado, uma vez que 
não existe disponibilidade de grandes extensões de área capazes de permitir significativas 
ampliações ou oferta de novas áreas adjuntas que poderiam vir a ser adquiridas e/ou 
incorporadas de forma a permitir relevantes incrementos operacionais, no que se refere à 
armazenagem e movimentação de cargas, considerados indispensáveis para atender as futuras 
demandas exigidas e imprescindíveis ao crescimento econômico do Estado. 
 
 
 
 
 

3) Demanda de Cargas 
 

3.1) Carga de granéis sólidos e líquidos 
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No Rio Grande do Norte existem produtos, especialmente de origem mineral em jazidas 
de alto potencial, que precisam ser escoados a granel para os mercados consumidores, tantos 
brasileiros (cabotagem), como internacionais (longo curso). Este tipo de produto precisa ser 
transportado por navios cargueiros, que, no caso do Porto de Natal, devem possuir calados da 
ordem de 14 a 17 metros, com capacidade de carga de 100.000 a 150.000 toneladas de porte 
bruto (TPB), para serem comercialmente competitivos.   

As cargas do nosso estado reconhecidamente com potencial para esse tipo de navio são: 
minério de ferro (> 800 milhões de toneladas), calcário (>2 bilhões de toneladas), feldspato (>2 
bilhões de toneladas, caulim (> 2 bilhões de toneladas), sal (6 milhões de toneladas ano), 
clínquer, manganês, cobre, ilmenita, rutilo, zirconita, cianita, etc. Além de combustíveis e 
produtos químicos.  

Deverá ser prevista uma estrutura capaz de atender as seguintes estimativas de volumes 
iniciais de cargas anuais:  

• Minério de Ferro – 7.000.000,0 toneladas/ano;  

• Calcário – 4.500.000,0 toneladas/ano;  

• Feldspato - 4.500.000,0 toneladas/ano;  

• Caulim – 2.500.000,0 toneladas/ano;  

• Clínquer – 1.500.000,0 toneladas/ano;  

• Manganês – 380.000,0 toneladas/ano;  

• Cobre – 120.000,0 toneladas/ano;   

• Sal – 3.500.000,0 toneladas/ano; 

• Combustíveis e produtos químicos – 1.500.000 toneladas/ano.  

O carregamento do total estimado de 22,5 milhões toneladas/ano de granel sólido pode 
ser atendido através da utilização de três linhas de carregamento por correia transportadora, 
realizando uma prancha média de 3.000 toneladas/hora, operando 15 horas por dia.  
 

3.2) Cargas de projetos industriais  

A industrialização do estado do Rio Grande do Norte e os projetos de desenvolvimento 
na área de prospecção, extração e refino de petróleo, como também a ampliação de parques de 
geração de energia Térmica, Eólica, e fotovoltaica, demandam o desembarque de equipamentos 
de grande porte sob forma de carga de projeto (solta) no Porto de Natal. Este tipo de carga 
exigirá uma infraestrutura capaz de proporcionar uma movimentação de aproximadamente 
120.000 ton/ano, sendo de logística operacional complexa devido às formas e dimensões não 
uniformes, muitas vezes de grande volume e/ou de elevado peso unitário.  
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3.3) Trigo  

O Grande Moinho Potiguar, instalado no Porto de Natal, é o principal fornecedor de 
farinha de trigo do nosso estado. A importação por cabotagem ou longo curso está crescendo 
anualmente para atender a demanda, e em 2019 superou a marca de 260.000 toneladas 
movimentadas.  

 
3.4) Açúcar  

Os últimos embarques de açúcar através do Porto de Natal superaram o volume de 
110.000 toneladas/ano. Atualmente, o açúcar está sendo exportado em contêineres, em 
menores quantidades.   

 
3.5) Carvão mineral  

Recentemente surgiu uma nova necessidade de importação de carvão mineral para 
atender o Setor de geração de energia termoelétrica na região industrial de Natal, num volume 
inicial de 30.000 toneladas mensais, podendo ser duplicada num prazo relativamente curto.  

  
3.6) Cargas diversas  

Frequentemente a Companhia Docas do Rio Grande do Norte é consultada sobre a 
possibilidade de movimentação de outros tipos de cargas, tais como a importação de milho e 
arroz a granel através do Porto de Natal.   
 

3.7) Cargas unitizadas (contêineres)  

As cargas unitizadas são aquelas movimentadas, agrupadas, seja em pallets ou em 
contêineres. Atualmente o Porto de Natal movimenta cargas unitizadas em contêineres, tanto 
para exportação como para importação. Anualmente, o Porto de Natal movimenta os seguintes 
produtos: frutas tropicais (200.000 toneladas), pescados (6.000 toneladas), frutos do mar (6.000 
toneladas), produtos agrícolas diversos (12.000 toneladas), tecidos e confecções (12.000 
toneladas), balas e pirulitos (3.000 toneladas), minérios como quartzo, tungstênio, pedras 
semipreciosas, tantalita e rochas ornamentais (60.000 toneladas), produtos industrializados 
diversos (10.000 toneladas) e maquinários e equipamentos (20.000 toneladas). Todos esses são 
produtos de amplo potencial de crescimento.  

 
3.8) Cabotagem  
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A cabotagem é uma vocação natural do Brasil, que tem 7.400 km de costa e 32 portos 
ao longo dela, bem como 75% da população vive em cidades que ficam até 200 km da costa 
brasileira. Além da redução dos riscos enfrentados nas estradas, a cabotagem oferece outros 
grandes benefícios, como redução de custos, além de minimização de avarias e roubos das 
cargas. O transporte marítimo também garante pontualidade nas entregas, boa estrutura de 
armazenagem e controle das informações através de rastreamento, desde a coleta até a 
chegada da mercadoria ao destino. A cabotagem também apresenta vantagens ecológicas se 
comparada com o modal rodoviário, principalmente, quando se compara a quantidade de gases 
tóxicos lançados na atmosfera pelos caminhões com a dos navios por tonelada transportada. 
Quando a navegação de cabotagem é implantada em um porto há imediato crescimento 
econômico alcançando toda a região por ele atendida. Para viabilizar a linha de cabotagem no 
Porto de Natal, tem-se que garantir uma movimentação mínima de 200 contêineres de 
importação e 200 contêineres de exportação por escala (semanal ou quinzenal).  

 

4) Objetivo do empreendimento, Infraestrutura, e Equipamentos Portuários 

Necessários:  

 

 
A construção de um novo Porto numa área disponível de aproximadamente 9,0 km², localizada 
na margem esquerda do rio Potengi, em frente ao atual Porto de Natal, com 1000 metros de 
cais acostável linear e retro área de 1km², aproveitando o canal de acesso e a bacia de evolução 
existentes.  
 
A construção desse novo Porto será feita de maneira modulada, conforme a demanda de 
movimentação de carga, sendo que no projeto inicial serão contemplados:  
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• 1000 metros de cais acostável e retro área de 1km²;  

• Três pátios para contêineres, sendo um para vazios, um para importação e outro 

para exportação, os dois últimos com tomadas para contêineres frigorificados; 

• Três pátios destinados à movimentação de granéis sólidos (minério de ferro, 

feldspato, calcário, caulim etc.) com esteiras transportadoras nos dois sentidos 

(carregamento e descarregamento) acopladas a carregadores de navio 

totalizando uma área de 300.000 m²;  

• Um pátio de tancagem de combustíveis e produtos químicos com capacidade 

para 80.000,0m³; 

• Um pátio com tancagem para óleo diesel marítimo e bunker com instalações 

para abastecimento de embarcações; 

• Armazéns e galpões para carga geral (10.000,0m²); 

• Um galpão frigorifico com capacidade para 2.000 toneladas estáticas em 6 

câmaras independentes, 4 baias de recepção e 2 túneis de resfriamento; 

• 4 subestações elétricas, cada uma com capacidade de 4.600kVA e dois grupos 

geradores que totalizam 2.000kVA; 

• Prédio para alfandega, órgãos federais de fiscalização e OGMO; 

• Armazém para Receita Federal; 

• Galpões oficinas para manutenção eletromecânica, refrigeração etc.; 

• Prédios administrativos (CODERN, usuários e trabalhadores);   

• Castelo d’água e cisterna com capacidade total de 1.500 m³;  

• Subestações de energia elétrica conjugadas com usinas geradoras;  

• Estacionamentos de caminhões e heliponto com sinalização horizontal 

delimitando a área especificada; 

• Entradas e saídas com 8 portões de acesso com controle automatizado, 

controlados pelo sistema de segurança portuária (ISPS CODE), sendo 4 destes 

dotados de balanças rodoviárias e scanners para fiscalização.  

Além dos itens acima descritos, será necessária também a execução de uma nova 
dragagem de aprofundamento e de enlarguecimento do canal de acesso e de sua bacia de 
evolução, alcançando, inicialmente, a profundidade de 15 m, com largura do canal de 140 m e 
diâmetro da bacia de evolução de 500 m.  
 

5) Justificativas da Localização:  
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O Rio Grande do Norte tem 410 km de costa marítima, porém rasa, o que impede a construção 
de um Porto Continental a um custo economicamente viável e compatível com a economia da 
região, entretanto, o desenvolvimento econômico e social do Estado depende fortemente da 
existência de um Porto a nível internacional com capacidade de atracação de navios de grande 
porte para atender a movimentação de todo e qualquer tipo de carga, essencial ao 
desenvolvimento econômico do Estado.   
 
A única localização que apresenta as condições adequadas para esta construção é o estuário do 
rio Potengi na sua Margem esquerda, já que dispõe de uma área livre de aproximadamente 9,0 
km². O Porto, construído nesta localização, será um dos melhores de todo o Nordeste, por ter 
cais em águas abrigadas e tranquilas, podendo ter 17 m de profundidade, ou até mais, dispondo 
de um amplo retro área para a armazenagem e movimentação.  
 

 
 
Esta localização, devido a sua proximidade com o Aeroporto Internacional de São Gonçalo, 
fornece ao mercado nacional e internacional um complexo de logística física e economicamente 
viável para atender as suas demandas no transporte de produtos e pessoas. 
 
Os acessos tanto rodoviários como futuras capacidades ferroviárias serão fáceis, amplas e 
múltiplas e constituirão uma excelente infraestrutura para acelerar o crescimento da economia 
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do estado do Rio Grande do Norte, através do aumento nas exportações e importações, assim 
como, da implantação de novas empresas e indústrias nesse estado. 
 

6) Estudo Ambiental 
 

Inicialmente, será realizada a caracterização da área de interesse, sob os seguintes aspectos:  
 

6.1) Avaliação de alternativas locacionais, com base na relação de custo-benefício da 
implantação do empreendimento na área pretendida, correlacionadas com as características 
do litoral do RN ou com o impacto ambiental de instalação de complexo portuário equivalente 
off-Shore. 

6.2) Caracterização do meio físico e biótico da área pretendida, estabelecendo a 
situação de conservação do ambiente natural;  

 6.3) Diagnóstico e prognóstico de impactos socioambientais, positivos e negativos, 
advindos da instalação e operação do empreendimento;  

 6.4) Proposição de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias para 
eventuais impactos socioambientais negativos advindos da instalação e operação do 
empreendimento.  

 
Tal estudo deverá dar base ao diálogo com o poder público e com a sociedade e subsidiar o 
licenciamento ambiental.  

 
Entretanto, tendo-se por base as medidas de controle ambiental da operação portuárias 
rotineiramente recomendadas a portos no Brasil, já podem ser traçadas as seguintes diretrizes 
de controle ambiental, das quais, grande parte já se encontra implementada na rotina das 
atividades portuárias do Porto de Natal, e as demais, em fase de implantação:  
 
- Planejamento, controle, documentação, avaliação E melhoria contínua da gestão ambiental;  

-Gerenciamento do uso de recursos naturais e da geração de resíduos;  

-Prevenção, monitoramento E controle da poluição de corpos d’água e águas subterrâneas;  

-Prevenção, monitoramento E controle da contaminação do solo;  

-Prevenção, monitoramento E controle da poluição do ar;  

-Prevenção, monitoramento E controle da poluição sonora;  

-Prevenção, monitoramento E controle da degradação da fauna e flora nativa;  

-Compensação de perda da cobertura vegetal;  

-Educação, treinamento E capacitação sanitária e ambiental da comunidade portuária;  
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-Estabelecimento de infraestrutura para segurança ambiental da operação portuária;  

-Estabelecimento de um canal de comunicação com a comunidade portuária, o poder público e 

a sociedade como um todo.  

 

7) Layout das áreas e instalações:  
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8) Vista do Projeto e sessões longitudinal e transversal do cais 
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9) Avaliação Econômica do Empreendimento 

9.1 – Custo estimativo da construção da infraestrutura e aparelhamento.  

Item Descrição Valor 

1  
 

Construção de 1000 metros de cais linear, ao custo de R$ 
200.000,00/metro 

 
200.000.000,00  
 

2  
 

Construção de 500.000 m² de retro área pavimentada, ao 
custo de R$ 1.500,00/m²   
 

 
750.000.000,00  
 

3  
 

Dragagem de aprofundamento (aproximadamente 
1.600.000 m³) do canal de acesso para 15 metros, 
alargamento para 140 metros e ampliação do diâmetro da 
bacia de evolução para 500 metros.   
 

 
 

60.000.000,00  
 

4  
 

Aparelhamento (subestação de geração de energia, 
sistema de esteira transportadoras, guindaste equipados 
com grabs, equipamentos rodantes, scanners, sistema de 
segurança ISPS Code, sistema de tancagem para 

 
 

150.000.000,00 
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armazenamento de combustíveis diesel: MGO e Bunker 
etc.)  
 

 
Diante do exposto, temos um custo total de investimento na construção da infraestrutura e 
aparelhamento, no valor de R$ 1.160.000.000,00 (um bilhão cento e sessenta milhões de reais).  

 
 9.2 – Cálculo da amortização do investimento em 20 anos, considerando 15% de juros anuais 
e uma movimentação anual de 7 milhões de toneladas.  

O cálculo do pagamento do capital mais os juros em 20 parcelas fixas resultariam no 
montante de:  

• R$ 185.332.091,00/ano  

O que corresponde a:  

• R$ 26,48 por tonelada movimentada  

9.3 – Composição de custo de uma tonelada de granel sólido Free on board (FOB/ton)  
 

Item Descrição Valor (R$) 

1 Custo construção infraestrutura R$ 26,48/t 

2 Frete mina-porto R$ 40,00/t 

3 Custo operador portuário R$ 14,00/t 

4 Tarifas portuárias + armazenagem R$ 10,00/t 

 Total R$ 90,48/t    

* Considerando a cotação de 1 US$ = R$ 4,00, o valor total calculado corresponde a U$ 22,62/t.  
Considerando que o preço médio internacional varia entre U$$ 30,00 e US$ 35,00 por tonelada, 
esse cálculo evidencia a viabilidade econômica de investimento no empreendimento e sua 
competitividade frente ao mercado internacional. 
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ANALISE COMPARATIVA:  
 
 



 

 
 

PROPOSTA CONCEITUAL DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA – RN 
TERMINAL OCEÂNICO DO RIO GRANDE DO NORTE | PORTO POTENGI  

 

 

 
 

(C) CERNE – CENTRO DE ESTRATÉGIAS EM RECURSOS NATURAIS E ENERGIA  
+ STUDIO CLAUDIO CATUCCI | MCC CONSULTING | BIOCONSULTANTS |  

DR HANNA YOUSEF EMILE SAFIEH.  
Todos os direitos reservados 

 

 

 
 
 



 

 
 

PROPOSTA CONCEITUAL DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA – RN 
TERMINAL OCEÂNICO DO RIO GRANDE DO NORTE | PORTO POTENGI  

 

 

 
 

(C) CERNE – CENTRO DE ESTRATÉGIAS EM RECURSOS NATURAIS E ENERGIA  
+ STUDIO CLAUDIO CATUCCI | MCC CONSULTING | BIOCONSULTANTS |  

DR HANNA YOUSEF EMILE SAFIEH.  
Todos os direitos reservados 

 

 

 
 
Se, por um lado, a alternativa B certamente indica custos iniciais mais baixos, por outro, 
apresenta desafios quando se trata de uma possível expansão de cais e principalmente quanto 
ao aspecto paisagístico e ecológico aparente.  No entanto, o aprimoramento das análises, a 
partir das duas alternativas sugeridas, deverá esclarecer a melhor solução a ser utilizada. 
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Estas são as ideias conceituais que gostaríamos e apresentar a V. Sas. pessoalmente, em maior 
grau de detalhamento e para que possamos debater pontos críticos, desafios e soluções.   
 
Para a elaboração do projeto completo, foram consideradas as seguintes fontes: 
 



 

 
 

PROPOSTA CONCEITUAL DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA – RN 
TERMINAL OCEÂNICO DO RIO GRANDE DO NORTE | PORTO POTENGI  

 

 

 
 

(C) CERNE – CENTRO DE ESTRATÉGIAS EM RECURSOS NATURAIS E ENERGIA  
+ STUDIO CLAUDIO CATUCCI | MCC CONSULTING | BIOCONSULTANTS |  

DR HANNA YOUSEF EMILE SAFIEH.  
Todos os direitos reservados 

 

 

 


