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CENTRONAVE,
Associação fundada em 1907



O CENTRONAVE é uma Associação fundada em 1907 para 
representar as empresas de navegação, várias delas fundadas há 

mais de 100 anos e com longa tradição e grande credibilidade 
mundial. 

É atualmente constituído por 24 Armadores brasileiros e global 
carriers de várias Bandeiras, que hoje movimentam cerca de 95%

das cargas em contêineres do comércio exterior brasileiro: 

O CENTRONAVE E SEUS ASSOCIADOS



• Os Associados do CENTRONAVE possuem mais de US$ 40 bilhões 
em ativos em utilização no país, entre navios, equipamentos e 
instalações. 

• Empregam milhares de brasileiros e contribuem de forma decisiva 
para o desenvolvimento da economia e do comércio exterior do 
país. 

• Disponibilizam uma frota total de cerca de 400 navios, operando 
em dezenas de linhas de navegação que ligam o Brasil a 170 países, 
garantindo agilidade e eficiência logística às  exportações e 
importações e ao próprio fluxo comercial do Brasil com o exterior.

• As empresas associadas respondem ainda pelo transporte de cerca 
70% das exportações brasileiras por via marítima, em valor, e por 
cerca de 95% do volume total (exportação + importação) do 
comércio exterior brasileiro em conteineres.

O CENTRONAVE E SEUS ASSOCIADOS



Missão
Contribuir para a competitividade das 
transportadoras marítimas, em 
benefício do crescimento e 
desenvolvimento econômico do Brasil.

Visão
Ser referência em transporte marítimo 
de carga no Brasil, interagindo com o 
poder público, os parceiros do setor e 
a sociedade.

Valores • Atuar com ética e  responsabilidade social.
• Respeitar o meio ambiente.
• Defender os interesses coletivos dos armadores.
• Orgulho de fazer parte da história do comércio exterior no Brasil.

CENTRONAVE



Desempenho Portuário em 2014 –
Volume de Conteineres Movimentados 

nos Portos Brasileiros



Os Dez Portos Mais Importantes em Volume

Fonte: DATAMAR (a partir de dados ANTAQ e Adm. Portuárias); tabulação CENTRONAVE;
inclui transbordos e exclui remoções.

1. SANTOS 3.685,6 39,1
2. PARANAGUA 760,1 8,1
3. NAVEGANTES 693,0 7,3
4. RIO GRANDE 678,6 7,2
5. MANAUS 630,5 6,7
6. ITAPOA 465,1 4,9
7. RIO DE JANEIRO 438,7 4,7
8. SUAPE 415,5 4,4
9. ITAJAI 393,5 4,2
10. SALVADOR 284,3 3,0
Sub-total 8.444,9 89,5

Demais Portos 988,2 10,5

Total Geral 9.433,1 100,0

(12)

TEUs movimentados (mil), Longo Curso e Cabotagem



Os Dez Portos Mais Importantes em Volume

Destaques:

• Concentração do volume movimentado no Sul e no 
Sudeste do país.

• Grande concentração – perto de 90% do total – em 10
dos 22 portos que movimentaram conteineres no país 
em 2014.

• Concentração em Santos, que movimentou sozinho 
perto de 40% do volume total.

• Manaus ocupou o quinto lugar no ranking, tendo 
registrado um crescimento de mais de 15% entre 2013 
e 2014.

• Itapoá, inexistente em 2011, ocupou o sexto lugar 
entre todos os portos brasileiros em 2014.



Destaques:

• Crescimento de 2,8% em 2014 na movimentação total 
de conteineres nos portos brasileiros, sendo de 2,4%
no mercado de carga propriamente dito (conteineres
cheios, revenue loads).

• A importação (52,5% do total de cheios) continuou 
com participação maior que a exportação (47,5%), 
uma diferença de cinco pontos percentuais.

• Contudo, os movimentos de exportação cresceram 
4,8% em relação a 2013, mais que os 0,4% da 
importação. 

• A movimentação de conteineres vazios 
(reposicionamento) continuou dentro da tendência 
histórica, em torno de 28% do total.

Crescimento em 2014



Evolução Histórica

Fonte: DATAMAR (a partir de dados ANTAQ e Adm. Portuárias); tabulação CENTRONAVE;
inclui transbordos e exclui remoções.

TEUs movimentados (mil), Longo Curso e Cabotagem

2011 2012 2013 2014

Exportação 2.686,2 2.911,9 3.069,3 3.217,6
Importação 2.955,6 3.178,5 3.543,0 3.556,4
Vazios 2.267,3 2.484,8 2.565,5 2.659,1

Total 7.909,1 8.575,2 9.177,8 9.433,1
8,4% 7,0% 2,8%



Evolução Histórica

Destaques:

• A taxa de crescimento anual da movimentação de 
conteineres nos portos brasileiros foi decrescente ano 
a ano entre 2011 e 2014, sendo que a de 2014 (2,8%) 
foi a menor do período.

• Os volumes de exportação foram sempre inferiores 
aos de importação no mesmo período (relação de 1 
TEU cheio exportado para 1,115 TEU cheio importado 
em 2011, e de 1 TEU para 1,105 em 2014). 

• Contudo, os movimentos de importação em 2014 
cresceram apenas 0,4% contra 11,4% no período 
anterior (de 2012 para 2013).



2011 2012 2013 2014 Δ%
TOTAL REGIÃO NORTE 524,9 553,2 613,2 698,3 13,9
TOTAL REGIÃO NORDESTE 934,9 891,7 978,8 1.013,1 3,5
TOTAL REGIÃO SUDESTE 4.011,3 4.263,7 4.542,9 4.596,7 1,2
TOTAL REGIÃO SUL 2.438,1 2.866,5 3.042,9 3.125,0 2,7

TOTAL GERAL 7.909,1 8.575,2 9.177,8 9.433,1 2,8

6,7%
11,8%

50,7%

30,8%
7,4%

10,7%

48,7%

33,1%

Norte

Sudeste
Sudeste

Sul Sul

Norte
Nordeste

Nordeste2011 2014

A Dinâmica da Distribuição Regional

Fonte: DATAMAR (a partir de dados ANTAQ e Adm. Portuárias); tabulação CENTRONAVE; inclui transbordos e exclui remoções.

TEUs movimentados (mil), Longo Curso e Cabotagem
2013/14



Os Dez MaisAs Regiões e sua Participação no Total
Norte: 7,4%

Nordeste:
10,7%

Sudeste: 48,7%

Sul: 33,1%



Evolução Histórica, destaques

• Os portos do Sudeste – Vitória, Rio de Janeiro, Sepetiba, 
Santos e São Sebastião – responderam em 2014 por quase a 
metade do total movimentado no país (40% só em Santos).

• Esta participação, contudo, apresenta tendência de queda, 
com os portos do Sul – Navegantes, Itajaí, Paranaguá, Itapoá, 
S.Francisco, Imbituba e Rio Grande – gradativamente  
aumentando sua participação no total, de 30,8% em 2011 
para 33,1% em 2014. Os principais responsáveis foram Rio 
Grande (crescimento de 9% em 2014) e Itapoá (inexistente 
em 2011).

• Os portos do Norte – Manaus, Vila do Conde, Belém e 
Santarém – também aumentaram sua participação, de 6,7% 
em 2011 para 7,4% em 2014. Os do Nordeste, por seu lado, 
apesar do crescimento de 4,4% de SUAPE em 2014, tiveram 
sua participação reduzida de 11,8% para 10,7% do total.



Em TEUs
Fonte: Containerization International, 

Março 2015



Armadores e Navios



Participação dos 
Armadores 
no Mercado Brasileiro 
em 2014

Armador %
HAMBURG-SUD / ALIANÇA 21,0
MSC 19,3
GRUPO MAERSK 13,8
GRUPO CSAV 11,9
CMA-CGM 8,3
MITSUI 5,3
HAPAG LLOYD 4,3
NYK 2,8
EVERGREEN 2,3
ZIM 1,8
HANJIN 1,6
COSCO 1,5
HYUNDAI 1,4
CHINA SHIPPING 1,3
K LINE 0,7
CIA CHILENA DE NAV. INT. 0,7
GRIMALDI 0,6
YANG MING 0,6
LOG IN 0,5
UNITED ARAB - UASC 0,4
Outros 0,6
Total 100,0

Notas:
• As participações da Hamburg-Sud e da Aliança, 

de pouco mais de 10% cada uma, estão 
somadas na tabela, enquanto a CCNI aparece 
segregada.

• Grupo Maersk: compreende Maersk Line, 
Mercosul e Safmarine.

• Grupo CSAV: compreende as bandeiras CSAV, 
Libra, Libra Uruguay, Norasia Container Line e 
Sudamericana Austral; Hapag-Lloyd ainda 
aparece em separado, mas a partir de 2015 
será agregada ao conjunto anterior.

• CMA-CGM: compreende as bandeiras CMA-
CGM e Delmas.

• Outros: compreende PIL-Pacific International
Lines, NDS, Niver Lines e Marfret.



O crescimento do porte dos navios 
porta-conteineres nos portos brasileiros
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Sea Puma - Panamax / 2.450 TEUs

Monte Class – Overpanamax /  5.560 TEUs

L Class – Overpanamax /  4.500 TEUs

Cap Class - Panamax / 3.700 TEUs
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2.000Monte Rosa - Panamax /1.200

Rio Class - Overpanamax / 5.900 TEUs

Santa Class - Overpanamax / 7.100 TEUs2015: 10.000 TEUs









Teus: 5.560
Plugs: 1.365
Speed: 23Kn

1 Navio

2.730 containeres 40‘ Reefer = US$ 49 milhões

= US$ 90 milhões

1.885 containeres 40‘ Dry = US$ 8 milhões
147 milhões por navio x 6

= $ 882 milhões

INVESTIMENTO NAVIO + CONTAINER



Principais fatores e problemas que 
afetam a atividade marítima no Brasil



O QUE É O CENTRONAVEPrincipais fatores que afetam a atividade 
marítima mercante no Brasil

1 – Acessos aquaviários inadequados: geometria dos canais, 
calado e tempos de espera por razões burocráticas e de 
congestionamentos.

2 – Acessos terrestres insuficientes e inadequados: 
. Rodo-ferroviários – deficientes, congestionados ou 

inexistentes;
. Integração intermodal – praticamente inexistente;
. Terminais retroportuários – carências diversas; área 

disponível e características físicas e de projeto.
3 – Terminais de Conteineres (causas externas) :

. Dificuldade de expansão inclusive gerando falta de berços de 
atracação com comprimento adequado;

. Adequação de equipamentos.



O QUE É O CENTRONAVEPrincipais fatores que afetam a atividade 
marítima mercante no Brasil

4 – Regulação: restritiva, punitiva, fiscalizatória e intervencionista;
resulta em insegurança jurídica, perda de credibilidade, 
diminuição de investimentos, lentidão em licitações e em 
autorizações para a expansão e/ou implantação de novos 
terminais. 

5 – Órgãos governamentais intervenientes e Receita Federal : 
Na prática, a Receita não tem visão de comércio exterior, mas 
de fiscalização e de punição. Alto volume de multas indevidas.
De uma forma geral, formação de pessoal deficiente; falta de 
estrutura.
Valores, visão, integração de sistemas. 

6 – Custos operacionais elevados: combustível, tripulação, taxas 
portuárias, praticagem, entraves para a importação de 
sobressalentes, tripulação técnica e outras; ESPERAS.



Autoridades Intervenientes nos Portos

Fonte: Comissão Portos, Abril 2014



• Navegação de acesso e atracação 24hs, sem espera 
ou fila.

• Canal de acesso com geometria adequada.
• Calado adequado (porta-contêineres: 15-17 m).
• Garantia de atracação na chegada.
• Berços de tamanho adequado (pc: 400 metros).
• Preços de carga/descarga competitivos (Box Rate).
• Produtividade de carga e descarga, visando menor 

tempo-porto.
• Operação 24 horas, inclusive para recebimentos e 

entregas de vazios.
• Áreas de armazenagem suficientes e adequadas.

Benchmark portuário: Requisitos Básicos

1/2

DRAG
AG

EM



• Atuação operacional das Autoridades: foco no 
comércio exterior.

• Autoridade Aduaneira (Receita Federal). 
• Tempo de liberação da carga (dwell time).
• Custos portuários adequados para o navio.
• Serviços de abastecimento (bunker, água, etc.).
• Ambiente trabalhista estável, com boa relação 

capital/trabalho (lado marítimo).
• Acessos rodoviários dimensionados e desimpedidos.
• Conexão ferroviária operante, capacitada e regular.

Benchmark portuário: Requisitos Básicos

2/2



Consequências dos problemas



68,8

14,5

Esperas para atracação

Esperas para desatracação

Consequências

• 83,3 MIL HORAS DE ATRASO: foi o que os Associados do 
CENTRONAVE registraram de atraso em 2013 para atracar e 
desatracar nos portos brasileiros, sendo:

• 68,8 MIL PARA ATRACAR e 
• 14,5 MIL PARA DESATRACAR.

• Médias por escala: espera para atracar - 14 horas; espera para 
desatracar: 3 horas; tempo atracado: 18 horas.

• Ou seja, levou-se praticamente o mesmo tempo esperando que 
operando.



Consequências

• Em 2014 (1° Trimestre) registrou-se uma piora: foram 24,9 MIL 
HORAS DE ATRASO registradas pelos Associados do 
CENTRONAVE para atracar e desatracar nos portos brasileiros, 
sendo:

• 22,5 MIL PARA ATRACAR e 
• 2,4 MIL PARA DESATRACAR.

• Médias por escala: espera para atracar - 15 horas; espera para 
desatracar: 2 horas; tempo atracado: 19 horas. Novamente, 
levou-se praticamente o mesmo tempo esperando que 
operando.

• Entre as principais causas estão: restrições operacionais (marés e 
calado), condições metereológicas desfavoráveis (fechamento de 
barra), não concessão de livre prática pela ANVISA (gerando 
esperas inclusive com perda de marés), congestionamento de 
acessos e obras de dragagem.



• Prejuízo direto estimado em 2013 para os associados: 
US$ 175 milhões. 
Um atraso total desta magnitude equivale a uma frota 
de 10 navios porta-conteineres paralisados durante 
todos os 365 dias do ano !

• Rompimento da programação de escalas e de 
sua previsibilidade.

• Cancelamento de escalas.
• Maior transit time da carga. 
• Aumento geral de custos de toda a 

cadeia logística.

Prejuízos



Pode ser diferente?
Nada é novidade...



The Economist – Nov. 2012

“Indonesia Port Corporation 
(IPC) is seeking international
operators to register interest in 
a tender to secure 49% of Joint 
Venture companies that will
operate Container Terminals 2 
and 3 at NewPriok Terminal at
Port of Tanjung Priok, Jakarta –
Indonesia.
Further details of the
opportunity can be found at
www. ....”

Exemplificando I:



Res. ANTAQ 3.708 –
17/10/2014:
“Art.18 – Para estimular a 
concorrência e fomentar 
a modicidade tarifária, o 
edital poderá restringir 
ou impedir a participação 
de empresas integrantes 
de grupos econômicos 
que já atuem: ...“

Exemplificando II:



• O projeto de expansão começou em 2008.
• Primeiro estágio entregue em 22 de maio de 2013.
• Dentro do cronograma, dentro das especificações 

técnicas e dentro orçamento (€ 1,9 bi).
• Área de 700 hectares (aterro).
• Dragados 240 milhões de m³. 
• Construídos 7,5 km de praias/dunas, 3,5 km de quebra-

mar (utilizados 20.000 blocos de concreto de 40 t cada), 
3,5 km de cais, 24 km de rodovias, e 14 km de ferrovias.

• Parceiros privados da Port of Rotterdam Authority: 
APM Terminals e RWG-Rotterdam World Gateway.

Exemplificando III: Projeto Maasvlakte 2, expansão 
portuária do Porto de Rotterdam



24 de abril de 2013

Exemplificando III: Projeto Maasvlakte 2, expansão 
portuária do Porto de Rotterdam

9 de julho de 2012



Exemplificando IV: onde é?

_ _ _ _ _ _ _ Khoai Port



ANEXO – Estudo dos problemas e 
soluções para Santos, 2012



DB International GmbH

Region Americas & Logistics Consulting Unit

Berlin, February 2012

Performance analysis of the Port of 
Santos
Final report



Best practice benchmarks show gaps in terminal  infrastructure
of the Port of Santos

42

Terminal 
A

Terminal 
B

Terminal 
C

Terminal 
D

BACTSSA* 
(Buenos Aires)

JNPCT 
(Jawaharlal

Nehru)

YICT
(Shenzhen)

Deltaport* 
(Vancouver)

ECT Delta 
(Rotterdam) 

CTA* 
(Hamburg)

Quay length 980 1,100 830 325 885 680 6,743 1,100 3,600 1,400

Number of
STS – Cranes

14 /14 
(100%) 7/7 (100%) 0/6 (0%) 0/3 (0%) 3/4 (75%) 8/8 (100%) 74/74 

(100%)
10/10 

(100%)
36/36 

(100%)
15/15 

(100%)
Meter quay wall per 
crane [90 – 110m] 70 157 138 108 221 85 91 110 100 93

Access to rail 
terminals Nearby No close 

access On site Nearby - On site On site On site
8 tracks On site On site

7 tracks
Distance to national 
roads 3-6km >6km 3-6km 3-6km - 0km 1,5km 0 km 1,0km 1,5 km

Employees 1,780 2,500 1,000 600 - - 2,700 - 484

Country Total
Infrastructure

Road Railway Port 

Germany 2 5 5 5

Netherlands 7 27 9 3

Canada 9 17 16 14

China* 50 53 27 67

Brazil 62 105 87 123

Argentina 77 89 82 88

India 86 90 23 83

 The benchmark table shows the results of the WEF Report. 
International best practice benchmarks in Infrastructure are 
mostly driven by the European and North American 
terminals.

 The best in class terminals of Vancouver, Rotterdam and 
Hamburg provide excellent infrastructure for all modes of 
transport and for the terminals itself

 Santos meets these benchmarks in certain criteria, 
however, the rail connections in Latin America are less 
developed compared to  other ports.

 Due to this, the terminals in Santos should improve its 
practices and benchmarks in order to become more 
competitive in the near future.

Source: WEF - Global Competitiveness Report 2010-
2011

© DB International GmbH 2011Best in class Deficiency

Infrastructure Benchmarks: Santos and International

Ranking Global Competitiveness Report 



Performance benchmarks show a big difference between 
South American Ports and Best in class ports 

 Similar to the infrastructure benchmarks, the terminals in the Port of Santos can hardly compete with the European, North 
American and Asian terminals. Only in selected fields Terminal A and Terminal B reach figures which are comparable to the 
western standard

 Significant is the difference in the per-employee performance.  While the CTA in Hamburg reaches nearly 5,000 TEU per 
employee, the best terminal in Santos reaches a little bit more than 700 TEU per employee and the weakest 293. This 
means, that an employee in Hamburg makes 17times more TEU per year. 

 The number of moves per hour per crane is also very different to the European and Asian Ports. While the low number of 
Terminal D is mostly caused due to the used equipment (MHC), the also low number of Terminal A cannot be justified by 
this due to the use of STS cranes. The Western and Asian Terminals are able to perform more than 2-3 times more than 
the best Terminal in Santos.

 These shown figure show only an excerpt of the port performance. The reasons for the difference in the figures are various 
and they will be shown in this report. 
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Terminal 
A

Terminal 
B

Terminal 
C

Terminal 
D

BACTSSA* 
(Buenos Aires)

JNPCT 
(Jawaharlal

Nehru)

YICT
(Shenzhen)

Deltaport* 
(Vancouver)

ECT Delta 
(Rotterdam) 

CTA* 
(Hamburg)

Annual container 
throughput in 2008 1,261,710 892,082 397,484 165,541 311,700 1,063,435 9,684,000 1,200,000 4,300,000 2,400,000

Handled container 
(TEU) per quay m 1,296 811 381 542 352 1,564 1,436 1,091 1,194 1,714

Dwell time [days] 10 - 15 15 13-14 17 - - 10-12 6,4 6,4

TEU per crane per 
year 90,122 127,440 66,247 55,180 77,925 132,929 130,864 120,000 119,444 160,000

Moves/vessel/hour 50 39 45-50 38 - - 100 - 150 165

TEU per employee 713 357 316 293 - - 2,587 - - 4,959

*BACTSSA: 2007, Deltaport, CTA: CapacityBest in class Medium Deficiency

© DB International GmbH 2011



Example: The ECT Delta Terminal in Rotterdam shows an 
optimal layout of a modern container terminal

44

ECT Delta Terminal

Linear and 
continuous 

quay

Rectangle and 
continuous 
area layout 

Appropriate 
back reach

App. 550 m back reach

http://www.ect.nl/Terminals/rotterdamt
erminals/deltaterminal/Pages/default.a

spx

On-dock rail 
facilities

Suprastructure and equipment1

Source: ECT

© DB International GmbH 2011



Example: The Chinese Yantian International Container 
Terminal (YICT) provides the recommended direct access to 
the highway

45

3 Road accessibility

Source: YICT Handbook

© DB International GmbH 2011

Highway Access

Highway

Highway Access



Example: On-dock rail facilities are essential and 
recommended in order to intensify the utilization of railway 
transport 

46

Deltaport Terminal at the Port Metro Vancouver Container Terminal Altenwerder at the Port of Hamburg 

On-dock rail facilities On-dock rail facilities

Number of tracks 8

Total length of tracks 
(m) 8,535 meter

Average track length 1,067meter

Source: http://www.tsi.bc.ca/t3/fileadmin/template/tsi/pdf_files/TSI_Facilities_update_March__2011.pdf

Number of tracks 7

Total length of tracks 
(m) 4,900 meter

Average track length 700 meter

4 Railway accessibility

© DB International GmbH 2011

Source: www.hafen-hamburg.de/ article/HHLA-CTA



Example: The modal split of the Port of Hamburg shows 
the orientation towards railway transport in the hinterland

47

Railway network at the Port of Hamburg

 At the Port of Hamburg the share of railway transport is approximately 30 percent of all cargo volumes and 28 percent of 
container volumes. Consequently, Hamburg is the largest rail port in Europe. 

 An average of about 200 freight trains with a maximum of 5,000 railcars are daily cleared at the Port of Hamburg.
 The port railway network comprises of 305 kilometers. It is used by circa 80 national and international rail transport 

companies.
 Approximately 35 national and international railway operators provide container block-train connections to national and 

international destinations; 56 are container train operators
 The nine strongest operators are responsible for 80% of the volumes.
 The strongest destinations in the Hinterland are: Praha, Bremen, Munich and Nuremberg

Key data

Number of daily trains / railcars 200 / 5,000

Port railway network 305 km

Railway operator of the port network Ca. 80

Number of container train operators 56

Number of container block trains 
operators 35 (national and international)

4 Railway accessibility

© DB International GmbH 2011



DB International identified five fields of bottleneck
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Insufficient suprastructure and equipment
1

Inadequate seaside access
2

Inadequate road accessibility
3

Railway accessibility
4

Inefficient processes
5

© DB International GmbH 2011



The Port of Santos should eliminate the existing bottlenecks to 
improve its performance

49

 Terminal 
connection

 Congestion

 Transportation 
costs at day time

 Missing 
connection 
between the 
margins

 Geographical 
constraints

 Sea terminal 
connection

 Quality of 
equipment

 Determination due 
to passenger 
transport

 Hinterland 
terminals 
connection

 Geographical 
constraints

 Dwell time

 Berthing

 Bureaucracy

 IT – systems

 Missing 
automation, 
standardization 
and harmonization  

 Formulations in 
the legal 
framework 

 Channel depth

 Channel width

 VMTS

 Quay dimension

 Berth dimension

 Area layout

 Available 
expansion area

 Ship-to-shore 
cranes

Inadequate 
road accessibility Railway accessibility Inefficient processesInadequate 

seaside access

Insufficient 
suprastructure
and equipment

1 2 3 4 5

© DB International GmbH 2011



A short term focus on process optimization and the base 
steps for infrastructure enhancement

50 © DB International GmbH 2011

Short Term Actions Estimated Duration

Carry out a study of railway operation 6 Months

Carry out a study of logistics platform 6 Months

Reduce the average dwell time 12 Months

Increase the efficiency of area utilization 12 Months

Empower Port Authority 12 Months

Enhance the implementation of  PSP 12 Months

Eliminate duplicate processes 12 Months

Enhance the berthing process 12 Months

Precise formulation of  regulations/laws 12 Months

Relocate certain clearance steps 12 Months

Carry out a study for alt. margin connections 12 Months

Install a traffic system at the gates 12 Months

Continue round table discussions with all players ongoing

 Based on DBI‘s experience and international benchmarks, the required time to do the named actions can be estimated as 
listed in the following table.

 It would be necessary define the exact implementation time for each project. 

Estimated duration of recommended actions:



The long term actions focus on infrastructure investments 
into the connections and the berths

51 © DB International GmbH 2011

Long Term Actions Estimated Duration

Install VMTS 1 Year

Construct linear quays 1 Year

Lengthen the berths 2 Years

Implement a toll system to level flows 3 Years

Separate and regulate public port traffic 3 Years

Construct rail connection to inland terminals 3 Years

Construct a rail connection to sea terminals 3 Years

Construct bypass for the terminal area 3 Years

Purchase modern equipment 3 Years

Increase track capacity 3 Years

Dredge the channel ongoing

Construct a margin connection > 3 Years

 Based on DBI‘s experience and international benchmarks, the required time to do the named actions can be estimated as 
listed in the following table.

 It would be necessary define the exact implementation time for each project.

Estimated duration of recommended actions:



 The expected economic development will lead to a tremendous growth of container traffic in Brazil.

 Specially the terminals in Santos will benefit from this development.

 However, the existing terminals already operate at their capacity limits.

 Bottlenecks in infrastructure and processes complicate the capacity situation due to the expected volume 

growth.

 Two terminal projects to increase capacity in Santos are currently under construction and will start to 

operate soon.

 These projects will aggravate the traffic situation for Santos, the whole Port as well as the other terminals.

 Thus, one day in the near future the traffic could collapse in Santos.

 There are two apparent solutions:

– Constructing a new port, or

– Improving the situation in Santos fast

 The following report shows how to improve the situation in Santos to handle the expected volumes.

The capacity of the container terminals of the Port of 
Santos is limited and will be reached soon

52 © DB International GmbH 2011



Obrigado
centronave@centronave.org.br

Claudio Loureiro de Souza
Diretor-Executivo


