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NOTA DO EDITOR

Uma das características marcantes do Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de 
Janeiro – PELC/RJ 2045 é o seu ineditismo. Até hoje, nunca havia sido feito um levantamento tão 
amplo e minucioso que reunisse em um só estudo infraestrutura logística, atividades produtivas, 
stakeholders (empresas operadoras, governos, clientes e entidades representativas), operações, 
demandas, possibilidades e indicações para investimentos neste setor vital da economia fl uminense. 
E o mais importante é que tudo isso foi obtido, em boa parte, com a ajuda e a intensa participação de 
representantes dos setores público, privado e também da sociedade civil. 

Com abrangência e profundidade tão expressivas, é claro que seria impossível resumir, em tão poucas 
páginas, tudo o que foi apurado, discutido, simulado, analisado e indicado no Plano. Por essa razão, 
longe de pretender dar conta de todo o projeto, este Sumário Executivo tem como principal objetivo 
destacar alguns dos pontos mais estratégicos do trabalho e, assim, divulgar sua importância entre 
aqueles que serão, de fato, os principais responsáveis pela implementação do que é proposto pelo 
PELC/RJ 2045 para as próximas décadas. 

A versão integral dos estudos e de suas conclusões está disponível na internet, no endereço 
http://www.pelcrj2045.rj.gov.br.

O PELC/RJ 2045 é composto de vinte produtos (Documentos), organizados da seguinte forma:
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Durante os mais de 30 meses de sua elaboração, o PELC/RJ 2045 contou com o apoio de diversos parceiros, sem os quais 
não seria possível alcançar a qualidade com que esse trabalho ora se apresenta. Destacamos especialmente a Associação 
Comercial do Rio de Janeiro - ACRio, a  Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan e a Associação de 
Comércio Exterior do Brasil - AEB, entidades em nome das quais queremos estender o sincero agradecimento a todas 
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UMA AGENDA PROPOSITIVA  
EM CONJUNTURA ADVERSA

Quando os estudos para a elaboração do PELC/RJ 2045 foram iniciados em 

2014, o contexto da economia global – e sobretudo nacional – era bastante 

diverso do que vivemos no momento em que este Sumário Executivo tem 

sua edição concluída. Por uma série de fatores conjunturais, econômicos e 

políticos, o  panorama no setor de Óleo e Gás mudou radicalmente. Principal 

gerador de receitas e demandador de serviços no Estado do Rio de Janeiro,  

a ele estava atrelada uma série de projetos e investimentos em andamento  

e previstos para a próxima década, que sofreram paralisações e adiamentos, 

seja na pesquisa e desenvolvimento, exploração, bases de apoio offshore 

aéreo e marítimo, estaleiros, indústrias etc, num universo que alcança 

aproximadamente um terço do PIB do Estado do Rio de Janeiro. 

Com a demanda internacional e consequente cotação de insumos como o 

próprio petróleo, o minério de ferro e a soja em viés de baixa – em especial 

por parte do mais constante cliente das exportações brasileiras, a China 

–, as perspectivas inicialmente consideradas pelo PELC podem parecer 

agora, no mínimo, superestimadas. Teriam, afinal, todos os investimentos e 

possibilidades vislumbradas para o desenvolvimento do Estado em relação 

à Logística de Cargas deixado de ter a relevância e seus consequentes 

desdobramentos para um auspicioso futuro fluminense perdido o sentido? 

A resposta curta e objetiva, baseada nos mesmos princípios e estudos que 

construíram este Plano Estratégico, é não. Definitivamente não.

O papel defendido pelo PELC para o Rio de Janeiro, como uma Plataforma Logística 

de classe mundial, perfeitamente integrada ao setor produtivo do Estado – ao 

qual agregará condições de maior competitividade e de ampliação de mercados –, 

ao Sudeste brasileiro e, também, ao mundo, se sustenta independentemente das 

contingências momentâneas. Ele é estratégico, para o Rio e para o país, quaisquer 

que sejam os cenários futuros. 

É no comércio internacional ágil e competitivo que está baseada a economia  

global do século XXI. Sejam os itens comercializados commodities ou produtos 

industrializados, semelhantes aos que até aqui dominam essas trocas ou 

totalmente diferentes, um sistema logístico eficiente, confiável, flexível e com 

custos competitivos é e será, sempre, um fator decisivo, um dos pilares sem o qual 

nenhum modelo comercial bem sucedido se sustentará.

Nesse sentido, o PELC é constituído com características capazes de manter sua validade 

e aprimorar constantemente a sua precisão. Ele será permanentemente acompanhado, 

avaliado e terá seu portfólio de projetos propostos ajustado. Sempre com a participação 

intensiva dos principais envolvidos com as operações de logística de cargas em nosso 

Estado, públicos e privados, nas esferas municipal, estadual e federal.

Mais do que reconhecer uma vocação natural do Rio de Janeiro e apontar caminhos 

para que essa vocação seja realizada nos próximos 30 anos, o PELC/RJ 2045 é um 

instrumento elaborado especificamente para que nosso estado se beneficie de 

sua melhor oportunidade para um desenvolvimento planejado e sustentável. 

Independentemente de cenários conjunturais.

Foto: D
ollarphotoclub
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O Rio de Janeiro como sistema logístico de classe mundial
Nesta publicação, apresentamos de forma resumida o conteúdo do Plano Estratégico de Logística 
e Cargas do Estado do Rio de Janeiro – PELC/RJ 2045, elaborado para a Secretaria de Estado  
de Transportes – Setrans, com financiamento do Banco Mundial e contratado pela Companhia 
Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – Central, vinculada a essa secretaria.  
O PELC/RJ foi desenvolvido em sintonia com o PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes 
apresentado pelo Governo Federal em 2007 e revisado em 2011, que previa a estruturação  
de planos regionais pelos estados brasileiros. Ele é o resultado de estudos e análises realizados 
por um consórcio de empresas especializadas e, de uma forma até então inédita, contou com  
uma importante participação, durante sua elaboração, dos principais envolvidos e interessados  
(os chamados stakeholders) em atividades logísticas, públicos e privados, em todas as regiões  
de nosso Estado, bem como de suas áreas fronteiriças.

O PELC/RJ 2045 vai funcionar como base para que o Governo formule uma política pública para 
o Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio de Janeiro. Mais do que um plano, porém, o 
que se pretende é que o PELC/RJ 2045 seja percebido como um processo dinâmico, permanente 
e participativo de planejamento, com monitoramento e avaliações constantes de suas ações. 
Por ter um perfil de longo prazo, ele deverá ser avaliado, reformulado e negociado com todos 
os agentes envolvidos ao logo do tempo. Para tanto, é indicada a constituição de uma equipe 
permanente, lotada na Setrans, que atuará para viabilizar as ações e projetos, bem como no 
acompanhamento das implementações e revisões periódicas do Plano. 

O objetivo do PELC/RJ 2045 é ser um plano de Estado e não apenas uma lista de ações defendidas 
por uma gestão ou corrente política específica. Para que o compromisso com a continuidade do 
planejamento não corra o risco de ficar restrito a mandatos políticos, o Plano sugere que algumas 
de suas recomendações sejam transformadas em projetos de lei e votados no Legislativo e que a 
sociedade esteja permanentemente envolvida em sua estrutura de governança.

PLANO ESTRATÉGICO DE LOGÍSTICA E 
CARGAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PELC/RJ 2045
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A intensa participação da sociedade em sua elaboração é 
um dos grandes diferenciais do PELC/RJ 2045. Na grande 

maioria dos casos, os planos são relatórios elaborados 
entre quatro paredes. Enquanto você está fazendo o seu 
plano, os outros agentes do setor também estão fazendo 
os deles e só um acaso lotérico fará com que esses planos 
coincidam. O fato de não haver diálogo faz com que não 
só não exista sintonia entre esses planejamentos, como, 

muitas vezes, exista até oposição entre eles.”
Mario Eduardo Garcia, consultor do PELC/RJ 2045

Planejar as próximas ações pensando no longo prazo, buscando antecipar o comportamento do ambiente 
de negócios, aproveitando as oportunidades que existem e as que deverão surgir, é fundamental para o 
sucesso de qualquer tipo e tamanho de empreendimento. Se esse princípio se aplica a empresas e outras 
organizações, no caso dos governos ele se torna ainda mais estratégico. Afinal, cabe ao Poder Público 
definir, articular, regulamentar e, muitas vezes, viabilizar os investimentos que tornarão possível a 
expansão das atividades econômicas em benefício de toda a sociedade. Uma coordenação complexa, que 
envolve, ao mesmo tempo, diferentes esferas de Governo – Federal, Estadual e Municipal –, Poderes – 
Executivo, Legislativo e, por vezes, também o Judiciário – e, claro, a iniciativa privada e a sociedade como 
um todo.

No caso específico da Logística – segmento que se compõe de uma série de atividades complementares 
que, por sua vez, estão intimamente ligadas aos diversos setores produtivos – é preciso criar as condições 
e a infraestrutura necessárias para fazer com que os interesses, necessidades e possibilidades de todas 
essas partes de uma mesma cadeia econômica funcionem de modo harmônico e vantajoso para todos. E 
isso pode significar a diferença entre a estagnação ou o desenvolvimento econômico e social nas próximas 
décadas. Nesse sentido, o PELC trata, fundamentalmente, do papel do Setor Público no sistema logístico 
na dimensão do Estado do Rio de Janeiro como centro de ligação de importantes áreas do país. 

 01. INTRODUÇÃO 

Foto: D
ivulgação A

eroporto de C
abo Frio
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O Rio possui uma vocação natural para o comércio global
Quarto menor Estado do país em tamanho, o Rio de Janeiro possui a terceira maior extensão no 
litoral brasileiro e ainda conta com a facilidade de ser banhado por águas profundas, ótimas para 
a circulação de navios e excelente para a instalação de grandes portos. Uma condição natural 
extremamente favorável para que nosso Estado participe ativamente do comércio  
que sustenta a globalização e a “mundialização” do sistema produtivo, com cadeias (estruturas  
de produção complementares e interligadas) cada vez mais espalhadas pelo planeta. Já é comum 
um mesmo produto ter em sua fabricação componentes e até etapas de montagem ocorrendo 

em vários países de diferentes continentes.  
O aproveitamento dos diferenciais de produção 
de cada região só é possível se houver um sistema 
logístico capaz de unir todas as etapas dos processos 
e, ao final, levar seu resultado ao consumidor.

Paralelamente, as perspectivas para as próximas 
décadas – dentro do horizonte de tempo 
desenhado pelo PELC/RJ 2045 – são de que o Brasil 
progressivamente deixe de ser principalmente  
um exportador de matérias-primas e importador  
de produtos industrializados e evolua para participar 
mais ativamente de um sistema de produção 
globalizado.

Nesse cenário, o Rio de Janeiro não pode deixar de aproveitar suas grandes vantagens 
competitivas para expandir e incluir cada vez mais suas cadeias produtivas nesse sistema global, 
atender aos fluxos marítimos e aéreos de cargas, regionais, nacionais e internacionais e exercer 
um papel de destaque dentro da logística, impulsionando seu desenvolvimento de forma 
integrada ao do país. Foi exatamente com esse foco que foram desenvolvidos os vários trabalhos 
que deram origem ao relatório final do PELC/RJ 2045.

O aproveitamento dos 
diferenciais de produção de 
cada região só é possível se 

houver um sistema logístico 
capaz de unir todas as 

etapas dos processos e, ao 
final, levar seu resultado ao 

consumidor.

O Rio deve aproveitar suas grandes vantagens 
competitivas para atender aos fluxos marítimos e 

aéreos de cargas, nacionais e internacionais, e exercer 
papel de destaque dentro da logística, impulsionando 
seu desenvolvimento de forma integrada ao do país.

DE CUSTO A RECEITA

A logística é composta pelas atividades de armazenagem, carregamento, estoque, 
gerenciamento da informação e transporte – este último, seu principal componente 
e responsável pela maior parte do custo: chega até a 90% no caso de commodities 
e, mesmo com outros produtos, é sempre superior a 50%. Além disso, é a partir das 
características do transporte – tempo, segurança e confiabilidade  – que se desenham 
outros custos logísticos, como os de armazenagem, estoques reguladores  
e carregamentos, entre outros.

Por outro lado, frequentemente as empresas consideram a logística como uma despesa,  
um centro de custo. No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, porém, há um grande 
potencial para que a logística seja, em si mesma, um grande negócio e fonte de lucro, um 
centro de receita. Somente as necessidades de transporte de produtos relevantes para o 
Rio – como os siderúrgicos, da indústria de óleo e gás e da indústria automobilística, além 
dos itens básicos de consumo para sua grande população – já justificariam planejamento 
e investimentos para sua viabilidade e expansão.

O principal objetivo do PELC/RJ 2045 é justamente 
funcionar como ferramenta de direcionamento 

e apoio constante para que o Estado do Rio 
de Janeiro possa cumprir uma de suas mais 

significativas vocações: ser um sistema  
logístico de classe mundial.

Porém, como ficou claro nas entrevistas, nos seminários e nas visitas feitas para a 
elaboração do PELC, a ideia de que o Rio de Janeiro possa se tornar um “estado logístico” 
– um produtor de serviços logísticos que, além de atender suas próprias demandas, 
deverá desenvolver negócios para outros estados do país – já está no pensamento  
de vários envolvidos (stakeholders) desse segmento da economia. 

Foto: M
ultiterm

inais

Foto: M
ultiterm

inais
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Definição de prioridades
Para que um sistema logístico de classe mundial como o desejado para o Rio de Janeiro funcione 
bem, ele depende de componentes fundamentais: de um lado, a infraestrutura, de outro, 
processos e a gestão e, junto a esta, a regulação. Para tratar do primeiro deles, ao longo do 
processo de construção do Plano, um dos principais esforços foi o de identificar um conjunto 
de projetos de infraestrutura que deverá ser colocado em ação para dar suporte a esse sistema 
logístico. Esses projetos surgiram dos seminários, oficinas e das reuniões realizadas em diferentes 
regiões do Estado, na forma de demandas (solicitações) – chamados de pleitos – apresentadas por 
seus participantes, em entrevistas, pesquisas e também de outros estudos desenvolvidos nesta 
área. Ao final do processo, foram selecionados cerca de 400 pleitos, um volume que reflete o fato 
de que nosso Estado não contava com uma pesquisa específica nesses moldes havia muito tempo. 
Essa lacuna ficou explícita na grande lista de passivos – pontos onde a carência de infraestrutura  
e de outros investimentos limitam ou impedem o desenvolvimento das atividades econômicas. 

Com uma perspectiva estratégica, foram definidas 12 Âncoras Logísticas em torno das quais os 
pleitos foram organizados em agrupamentos, de acordo com suas caraterísticas físicas e logísticas  
(tais como localização geográfica, tipos e volumes de cargas envolvidos e conectividade com 
outros ativos, por exemplo), dando origem a um portfólio de demandas (pleitos), que foi o ponto 
de partida para a elaboração do conjunto de projetos do PELC/RJ 2045. São essas âncoras os 
pontos-chave do Plano, em torno dos quais são apontadas as ações prioritárias. Elas englobam 
portos, aeroportos, regiões delimitadas, complexos multimodais (que reúnem mais de um meio 
de transporte) e eixos logísticos (corredores de transporte por onde passam as cargas).

Para que se chegasse a uma relação final de projetos 
propostos, foi feita uma análise levando em conta 
características como a sustentabilidade econômica 
e socioambiental, o atendimento ao público-alvo 
e o alinhamento com os objetivos estratégicos do 
Plano, entre outros. A análise se baseou, também, 
em simulações, com previsões para os volumes de 
transporte, testados matematicamente de acordo com 
um modelo projetado (modelagem) especificamente 
para este fim.

Foram também considerados outros projetos setoriais 
do próprio Estado e dos municípios – como, por 
exemplo, contornos de rodovias, acessos a portos e 

aeroportos, problemas de circulação nas malhas urbanas. Alguns deles já estavam parcialmente 
contemplados em outros planos ou estudos – como, por exemplo, o PNLT - Plano Nacional de 
Logística e Transportes, do Governo Federal, que entre outras, aponta soluções para melhorar o 
trânsito nos corredores e principais acessos da região metropolitana do Rio de Janeiro e, assim, 
dar mais agilidade e eficiência à logística de cargas que se dirigem ao porto, ao aeroporto e a 
outros pontos da região.   

Âncoras e Plataformas Logísticas do Estado do Rio
Um dos principais diferenciais do PELC/RJ 2045 em relação a outros planos estratégicos está na 
elaboração de estudos detalhados sobre aspectos fundamentais da logística para o Estado do Rio 
de Janeiro. O setor de Óleo e Gás, as ligações multimodais entre Rio e São Paulo e entre o Rio e 
Minas Gerais, a rede rodoviária do estado, a melhoria da fluidez do tráfego de veículos na Região 
Metropolitana do Rio e a estruturação de Plataformas Logísticas foram os alvos desses estudos, 
que dão um suporte robusto à construção do portfólio de projetos do PELC. O desenho proposto 
se apoia no conceito de Âncoras Logísticas, em torno das quais toda a rede se fundamenta.

As Âncoras Logísticas reúnem os ativos (equipamentos, eixos de transporte etc.) que formam a 
infraestrutura utilizada para o movimento de cargas das cadeias logísticas no Estado do Rio de 
Janeiro. Elas somam o que cada um tem de mais vantajoso, gerando melhores resultados para 
todos. Parte integrante das Âncoras Logísticas, as Plataformas Logísticas localizadas em pontos 
estratégicos do Estado também foram consideradas fundamentais para consolidação do PELC. 

As plataformas serão responsáveis por oferecer serviços e interligar os diferentes meios  
de transporte que compõem a rede logística estadual – ferrovias, rodovias, portos, aeroportos 
e heliportos – de modo que atendam às necessidades dos vários setores produtivos, como 
acontece nos modelos mais bem sucedidos em diversos países europeus e também nos  
Estados Unidos.

Governança eficiente
Os mais importantes componentes do sistema logístico do Rio de Janeiro não estão sob 
jurisdição estadual. São equipamentos federais (portos, estradas, aeroportos etc.), em 
alguns casos municipais e incluem também projetos da iniciativa privada. Além disso, não 
basta criar uma base de infraestrutura se junto não vierem medidas que deem uma lógica e 
uma  sustentação econômica para o sistema, em termos de preços, custos e impostos. Nesse 
sentido, será fundamental uma governança eficiente, envolvendo os governos, as entidades do 
segmento e a iniciativa privada – cujos recursos são vitais – para a implantação e a operação 
desses projetos.

Alguns projetos selecionados 
já estavam contemplados  

em outros planos ou 
estudos, como o PNLT - 

Plano Nacional de Logística 
e Transportes, do Governo 

Federal.

Do ponto de vista da gestão e da regulação, o PELC/RJ 2045 
contribui com um conjunto de medidas e recomendações, 

indicando o comprometimento dos governos, entidades e da 
iniciativa privada na implantação dos projetos.

Foto: PELC
/RJ 2045

Foto: H
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Fonte: PELC/RJ 2045
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FERROVIAS 
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RODOVIAS EXISTENTES

1 PORTO DO RIO DE JANEIRO

2 EIXO MULTIMODAL DO AÇU 

3 AEROPORTO DO GALEÃO

4 PORTO DE ITAGUAÍ

5 EIXO MULTIMODAL RIO–ESPÍRITO SANTO

6 EIXO MULTIMODAL RIO–SÃO PAULO

7 EIXO MULTIMODAL CENTRAL RIO-MINAS GERAIS

8 ARCO METROPOLITANO

9 EIXOS RODOVIÁRIOS METROPOLITANOS

10 LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS TRANSVERSAIS

11 EIXO RODOVIÁRIO REGIÃO SERRANA–NOROESTE FLUMINENSE

12 INSTALAÇÕES DE APOIO OFFSHORE
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CAMINHOS PARA O CRESCIMENTO

Uma das principais missões a que nos propomos na Secretaria de Estado  

de Transportes é trabalhar pela integração e o desenvolvimento da logística  

no território fluminense, garantindo mais competitividade e melhor qualidade  

de vida para os habitantes de nosso estado. De imediato, o enorme desafio 

consistia em conhecer em profundidade os principais problemas, bem como suas 

causas e consequências, acumulados por décadas de investimentos insuficientes 

em infraestrutura no país, com efeitos específicos sobre o fluxo de cargas no 

Estado do Rio de Janeiro e sua abrangência logística.

Isso porque a movimentação de pessoas e de produtos é particularmente 

complexa no território fluminense, devido às suas características geográficas e à 

concentração econômica, sendo cada vez mais evidente a necessidade de integrar, 

de maneira eficaz, os diferentes modais. Nesse sentido foi inspirado o Plano 

Estratégico de Logística e Cargas – PELC/RJ 2045, que se formulou justamente 

para criar uma condição inovadora na logística do Estado do Rio de Janeiro. 

A logística de cargas é uma vocação histórica do Rio por vários motivos, a começar 

por sua localização privilegiada, que abriga o terceiro mais extenso litoral do país, 

contendo águas profundas e abrigadas ideais para a operação portuária. Essas 
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vias representam um caminho natural dos produtos oriundos de regiões  

do Vale do Paraíba, Minas Gerais e futuramente do Centro-Oeste do país rumo  

aos grandes mercados consumidores nacionais e internacionais. 

A atual rede logística do Estado – composta por portos com excepcionais 

condições de acesso marítimo, aeroportos e heliportos, malha ferroviária federal 

e rodovias de alta capacidade – é o ponto de partida para a consolidação de uma 

plataforma logística de classe mundial. O PELC foi estruturado de forma a unir  

e possibilitar o crescimento sustentável – gerando desenvolvimento, empregos 

e renda – para todas as regiões. 

O Plano aqui apresentado foi elaborado a partir de um grande levantamento, 

que envolveu representantes de entidades públicas e privadas, sobretudo atores 

mais diretamente ligados a esse segmento. Em vista do peso da logística como 

importante gerador de negócios, empregos e receitas no Rio de Janeiro, o Governo 

do Estado prioriza a implantação do Plano em estreita parceria com a iniciativa 

privada, especializando cada vez mais sua infraestrutura logística, notadamente 

cargas de valor agregado, com eficiência e custo reduzido. 

RODRIGO GOULART DE OLIVEIRA VIEIRA,  

Secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro
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NASCIDO PARA AGREGAR

O Rio de Janeiro quer liderar o país em Logística, oferecendo excelência em 
qualidade, eficiência e custos, sendo reconhecido como um sistema logístico  
e classe mundial e é com esse objetivo que foi desenvolvido o Plano Estratégico 
de Logística e Cargas – PELC/RJ 2045. Isso pode até parecer ambicioso, mas é 
algo que condiz perfeitamente com sua história e vocação natural. Com apenas  
43.780 km², ou 0,51% do território nacional, o menor estado do Sudeste tem o 
maior litoral da Região e o terceiro do País, com 636 km de extensão, ou 8,6% 
da costa brasileira, e características particularmente favoráveis para receber 
navios de grande porte.  

A cidade do Rio de Janeiro foi capital do Brasil, durante dois séculos – de 
1763 a 1960. Desse passado, o Estado recebeu como herança não somente a 
infraestrutura de quem era o centro – inclusive logístico – do País, mas também 
núcleos de formação de inteligência. O Rio de Janeiro foi moldado para pensar  
o Brasil e pretende continuar a fazê-lo. 

Hoje, nosso Estado possui o mais diversificado complexo de terminais 
marítimos do Brasil, no qual se oferece a maior diversificação de instalações e 
operações e, também, as melhores possibilidades de expansão para funcionar 
como nossa principal rótula logística. 

Todos esses fatores levaram a Setrans e enxergar no PELC/RJ 2045 uma 
oportunidade sem precedentes para colocar o Rio de Janeiro nos trilhos 
do pleno desenvolvimento de seu potencial logístico de transporte de 
cargas. Levantar e debater potencialidades, problemas e soluções; conhecer 
necessidades e vocações de concorrentes e parceiros no Brasil e no Mundo; e, 
principalmente, planejar a longo prazo, estabelecer uma política de Estado para 
as próximas décadas – que será implementada, fiscalizada e aprimorada pela 
Sociedade – foi esta a nossa motivação para nos engajarmos a fundo no projeto 
que está resumido nas próximas páginas.

Pela conjunção de suas características geoeconômicas e históricas, o Estado do 
Rio de Janeiro foi moldado para a articulação e para a qualidade, para agregar. 
O PELC/RJ 2045 foi pensado neste sentido, de dotar o Estado, por meio de um 
plano de excelência, de inteligência competitiva e infraestrutura para que se 
consolide como um sistema logístico de qualidade reconhecida globalmente. 

Como uma plataforma logística de classe mundial.     

DELMO PINHO,  

Subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro
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A iniciativa da Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro -  

Setrans de preparar um plano logístico para o seu estado é muito importante 

e oportuna. Os custos logísticos no Brasil são altos, se comparados aos dos 

países desenvolvidos e aos de outras grandes economias emergentes, e 

reduzem sua competitividade. Atualmente, o país ocupa a 65ª posição entre 

160 países no ranking de desempenho logístico (Logistics Performance Index, 

2014) e o 145º lugar entre 189 economias no quesito que mede a facilidade para 

a realização de comércio transfronteiriço no ranking Doing Business (Doing 

Business Database, 2016). 

O Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de Janeiro – PELC/

RJ 2045 conta com apoio técnico e financeiro do Banco Mundial e busca 

abordar essa temática tão relevante para o desenvolvimento econômico. O 

Plano visa identificar os gargalos de infraestrutura física e de logística para a 

importação e exportação dos mais importantes produtos do Estado do Rio de 

Janeiro. O Plano vai além dos estudos anteriores que visavam unicamente a 

infraestrutura de transporte. Assim, o PELC examina elementos importantes, 

como os custos de administração, de manter inventários devido à pouca 

confiabilidade do transporte e de armazenagem requerida. Esses custos 

substanciais são repassados ao consumidor, que acaba pagando um preço 

maior por causa de uma logística deficiente.

O plano também inova ao envolver os usuários do sistema logístico na 

identificação de gargalos e potenciais soluções. Para preparar o PELC, a Setrans 

realizou várias reuniões de trabalho com os principais atores envolvidos na 

expedição e recepção de cargas, tanto públicos como privados.  

A Secretaria de Transportes desenvolveu também várias pesquisas para 

levantar novos dados. Com esses elementos, um modelo logístico foi empregado 

para determinar o custo generalizado de transporte de alguns produtos. 

Esperamos que esta iniciativa seja ampliada e divulgada a todas as partes 

interessadas, inclusive às universidades, e que conduza a ações e políticas que 

possam melhorar significativamente o movimento e custo logístico de cargas 

no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.

AURELIO MENENDEZ,  

Gerente Regional para o Setor Transporte - Banco Mundial
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Para envolver a sociedade na construção do PELC/RJ 2045 e colher dados, opiniões e 

sugestões que contribuíssem na orientação deste trabalho, foram realizados os seminários 

de Abertura  “Rio – A Plataforma Logística que queremos”, e um seminário no Aeroporto  

do Galeão, seguidos por oficinas e reuniões regionais, complementados por entrevistas.  

Os  eventos serviram principalmente para apresentar o PELC, debater questões estratégicas 

e foram uma ferramenta fundamental na confecção do diagnóstico da situação inicial 

nos estudos. Eles apontaram os principais problemas e gargalos de logística e transportes 

do Estado na percepção de todos aqueles que se relacionam de alguma forma com estas 

atividades – os stakeholders – tais como clientes (que geram as cargas), instituições / 

associações de classe, operadores de cargas e representantes de setores do governo.

Seminários
SEMINÁRIO DE ABERTURA

O Seminário de Abertura, realizado em novembro de 2013, apresentou o PELC/RJ 2045 
para os stakeholders e fez a primeira convocação aos principais grupos para contribuírem 
com o Plano.

O evento teve como mote apresentar uma visão de futuro do Rio de Janeiro para as 
próximas décadas, tratando das oportunidades que o PELC  oferece para o Estado e o 
seu plano de trabalho. Em seguida, houve um debate sobre os desafios logísticos da 
Região Metropolitana, a partir de dados de movimentação de cargas levantados pelo 
Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana – PDTU e das visões de 
representantes do setor de transporte de carga. Ao final, foi apresentado ao público 
o portal criado pela Setrans para estabelecer o canal de comunicação do PELC com a 
sociedade: www.pelcrj2045.rj.gov.br. O seminário contou com a participação de mais 
de 200 convidados. O evento foi encerrado convocando o público a acompanhar o 
desenvolvimento do PELC/RJ 2045, colaborar com sugestões, críticas e disponibilização 
de estudos e trabalhos relacionados ao tema, participar dos eventos que seriam 
realizados ao longo do trabalho, além de manter a cobrança sobre seus resultados após a 
conclusão do Plano.

SEMINÁRIO DO GALEÃO

O Seminário “Aeroporto do Galeão: Hub de Cargas na Plataforma Logística do Rio de 
Janeiro” debateu os desafios estratégicos para restabelecer sua importância no cenário 
sul-americano de logística, atraindo voos para o transporte de passageiros e de cargas. 
O evento aconteceu no momento de transição da gestão pública para a concessionária 
RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim.

A Setrans apresentou um breve histórico e as potencialidades do Aeroporto do Galeão 
frente aos seus principais concorrentes, enquanto o Consórcio PELC/RJ 2045 expôs 
uma síntese do plano de trabalho, com seus objetivos e estrutura, informou ao público 

Mapeamento de problemas e oportunidades feito com a efetiva participação da 
sociedade foi o ponto de partida do PELC/RJ 2045. O plano envolveu representantes 
de empresas, órgãos de governo, operadores  e entidades de classe que atuam na 
cadeia de logística e de transportes de cargas de todo o Estado do Rio de Janeiro.

os canais e formas disponíveis de participação e contato, e explicou a metodologia e 
dinâmica empregada no seminário. O objetivo foi fazer do público agente do processo  
de planejamento. Os desafios estratégicos consolidados foram apresentados, chamando 
os participantes a refletirem sobre a proposta de discussão. Divididos em grupos, 
segundo a identificação e experiência de cada um, os participantes representantes 
de 39 entidades – uma governamental e 38 não vinculadas ao Governo (entidades 
representativas, operadores logísticos e geradores de carga) debateram sobre os desafios 
e, com o auxílio dos consultores do Consórcio PELC/RJ 2045, identificaram os elementos 
(pontos fracos, ameaças e oportunidades) capazes de formar uma visão de futuro.

Embora se esperasse como resultado do trabalho uma visão do futuro, verificou-se que a 
pressão dos problemas emergenciais do aeroporto levou os participantes a privilegiarem 
uma análise de curto prazo. Todos os grupos indicaram questões presentes sobre a 
movimentação de cargas no aeroporto, claramente demandando melhorias imediatas 
nas áreas de Gestão e Processos; Infraestruturas; e Relacionamento Institucional.  
Ficou adiada, assim, uma abordagem mais estratégica para esse ativo fundamental.

OFICINAS REGIONAIS E ENTREVISTAS

No caso do PELC/RJ, que envolve o setor público, 
concessionários das infraestruturas de logística, 
empresários e usuários do sistema de transportes de 
cargas, é normal que as visões de futuro não sejam as 
mesmas para todas as pessoas que estão envolvidas e 
interessadas nas transformações.

Assim, torna-se necessária uma atividade inicial que 
pode ser denominada de busca de consensos mínimos. 
Trata-se, em certa medida, de acordo ou pacto, que 
levará a um planejamento que possa ser bom para 
todos os envolvidos. Neste sentido, o Plano não é meramente técnico, mas também 
político, pois articula interesses e valores apresentados por todos os atores. Os recursos 
necessários à implantação do PELC/RJ não são somente financeiros, de conhecimento, 
tecnológicos, econômicos, mas são também de recursos políticos, como a capacidade de 
articulação e mobilização da sociedade.

 02. PONTO DE PARTIDA 
2.1 
A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO FUTURO

O ato de planejar  
pode ser definido de 

forma muito simples: 
significa visualizar 

uma situação futura 
melhor do que a que se 

vive no momento.

A
eroporto do G

aleão - Foto: D
ivulgação
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A realização de ofi cinas e entrevistas levantou os principais problemas e gargalos de 
logística e transportes do Estado por intermédio das percepções e visões de stakeholders. 
Pesquisas, ofi cinas de trabalho e reuniões regionais foram as ferramentas utilizadas para 
se chegar ao diagnóstico. Desta maneira, foram defi nidas Regiões de Interesse Logístico 
do Estado, de acordo com critérios econômicos e de infraestrutura existente.

Regiões de interesse logístico

FORMANDO O CENÁRIO DA LOGÍSTICA DE CARGAS DO RIO

A percepção de representantes de diferentes grupos e interesses gerou um cenário 
para a atual oferta de plataforma logística do Estado. Tendo como visão o Rio de Janeiro 
como plataforma logística de classe mundial, a infraestrutura precisa ser adequada sob 
inúmeros aspectos, sendo as principais carências:

 f Rodovias mal conservadas, com vários trechos operando acima ou no limite da 
capacidade em diversos horários, com destaque para os acessos à Região Metropolitana 
do Estado do Rio de Janeiro – RMRJ;

 f Rodovias com as faixas de domínio e áreas não edifi cadas ocupadas, difi cultando a 
sua ampliação, além de potencializar a ocorrência de acidentes decorrentes de tráfe-
go local excessivo;

 f Falta de áreas de estacionamento adequadas aos caminhões nas principais rodovias;

 f Aeroporto Tom Jobim com acesso rodoviário estrangulado e com difi culdades na 
liberação, tramitação e movimentação de cargas, em especial as de importação;

 f Ferrovia de ligação RJ/SP/MG focada apenas no transporte de minério de ferro, além 
da ausência de pátios ferroviários para cargas em geral localizados próximos a polos 
industriais. Falta de conexão com o Centro Oeste e o Espírito Santo;

 f Alguns portos com ausência de retroárea, acessos rodoviários estrangulados e, na visão 
de alguns participantes, com uma série de limitações e sem alternativas para os clientes. 
Segundo estes, o tempo de movimentação de cargas é considerado excessivo, ao se 

comparar com outros portos do mundo (para movimentação de contêineres) e não 
haveria instalações de suporte a operações com caminhoneiros (área de convivência);

 f Difi culdade de movimentação de cargas excedentes nos portos por problemas de 
acesso rodoviário;

 f Política de navegação de cabotagem inadequada, difi cultando a operação de linhas 
regulares e obrigando a contratação de fretes rodoviários para a movimentação de 
cargas por longas distâncias;

 f Problemas de dragagem nos portos e canais de navegação, inadequados para 
atendimento de navios de grande porte;

 f Em alguns pontos do Estado do Rio de Janeiro falta infraestrutura complementar, 
como água, energia e internet banda larga;

 f Setor rodoviário com regulamentação e regulação, em alguns casos, ainda não 
homologadas, gerando difi culdades na movimentação das cargas do ponto de 
vista físico e burocrático, problemas com autônomos no pagamento de frete e 
regulamentação das horas de trabalho;

 f Falta de articulação política entre as esferas de poder para a implantação de soluções 
e projetos de infraestrutura que dependam de mais de uma instância ou órgão, em 
especial nas áreas urbanas;

 f Baixa qualifi cação dos recursos humanos dos operadores de logística;

 f Falta de uma política mais setorizada para as estradas vicinais,  fundamentais para a 
economia dos municípios de certas áreas do interior do Estado do Rio de Janeiro;

 f Falta de segurança pública em algumas estradas e terminais ou armazéns, obrigando 
em certos locais a escolta de cargas e ajuda às comunidades lindeiras, gerando custos 
adicionais à logística de cargas;

 f Carência de condomínios logísticos e inexistência de plataformas logísticas;

 f Algumas tarifas de fretes altamente reguladas, com valor percebido como elevado, 
gerando baixa competitividade nos preços fi nais ao mercado e reduzindo as 
potencialidades de implantação de uma plataforma logística robusta;

 f Licenciamento ambiental com processos demorados e altos custos de medidas 
mitigadoras dos impactos ambientais;

 f Excesso de burocracia e em muitos casos necessidade de duplicidade de entrada de 
dados e informações para a liberação de cargas de importação e exportação.

Em uma análise ampla, a falta de articulação entre os diversos órgãos que participam 
ou intervêm na movimentação das cargas em portos e aeroportos acarreta a frequente 
incompatibilidade dos horários de trabalho e gera tempos excessivos para a liberação e 
movimentação das cargas.

Os problemas de infraestrutura se disseminam por todos os modos, apontam para a 
defi ciência de centros de armazenagem, a insufi ciência de fi nanciamento dos projetos e a 
baixa capacidade para implantar múltiplos empreendimentos simultaneamente. 

Reclama-se, na área de planejamento, da falta de uma política estratégica de longo prazo 
que venha a construir uma malha de acessibilidade inteligente. Este é, certamente, um 
dos desafi os do PELC/RJ 2045.

As menções à defi ciência de recursos humanos e de limitação de opções para treinamento 
e qualifi cação são frequentes. Com problemas semelhantes, outros países criaram centros 
de formação em logística em parceria com instituições de ensino.

Rio das Ostras - Macaé - Campos

Noroeste
Fluminense

Friburgo - Cantagalo

Niterói e Região dos Lagos

Petrópolis - Teresópolis

Baixada Leste

Centro Sul

Baixada
Oeste

Médio Paraíba

Centro
Jacarepaguá

Zona Oeste - 
Itaguaí - 

Costa Verde
Rio de Janeiro

MG

ES

SP
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É na área operacional que se situam alguns dos mais sérios obstáculos à excelência 
logística. Envolvem questões administrativas que provocam lentidão: alfândega, 
vigilância sanitária e agropecuária, desembaraço de cargas, limitado horário de 
atendimento, burocracia, sistemas de fiscalização operacional e tributária e de 
arrecadação não integrados e morosos. Esse quadro afeta o país como um todo e, 
associado à fraca infraestrutura, contribui para a modesta colocação do Brasil no LPI 
(Índice de Performance Logística) do Banco Mundial: 65ª posição em 2014. 

A superposição de jurisdições de diferentes esferas de Governo sobre serviços de 
logística e transportes em um mesmo território não é uma peculiaridade exclusiva  
do Rio de Janeiro ou desse setor da economia, mas sim de gestão de caráter nacional. 
A criação das regiões metropolitanas e outros instrumentos de gestão associada vem, 
vagarosamente, procurando equacionar as complexidades da condução de projetos e 
programas intergovernamentais, como os detectados no PELC/RJ 2045, onde sobressai, 
como consequência, a fraca integração entre os serviços.

Finalmente, mas não menos importante, os stakeholders denotam preocupação com 
os múltiplos fatores que pressionam os custos: pedágios caros, tributos, questões 
regulatórias, excessiva dependência do modo rodoviário e segurança pública para 
garantir a movimentação e armazenagem das cargas.

Há algumas questões chave cujo equacionamento está dentro da alçada do Governo 
do Estado, enquanto outras igualmente numerosas escapam à sua jurisdição. Fica 
também nítido que as questões soft (planejamento, operação, regulação, burocracia 
documental, RH, incidências de custos, entre outras) têm importância igual ou maior 
do que o lado hard (infraestrutura) no desempenho logístico. 

Embora essas constatações não sejam uma novidade, elas ressaltam a importância  
das medidas de gestão e das políticas de preços nas estratégias que vierem a  
integrar o PELC, em paralelo aos projetos de infraestrutura, e fornecem subsídios para 
a sua formulação. 

Rio logístico: desenhando um futuro de grandes 
oportunidades 
A maior parte das questões abordadas neste trabalho tem como pano de fundo o atual 
sistema logístico do Rio, bem como suas perspectivas de desenvolvimento, entre as quais 
questões relacionadas à vocação latente do Estado como um centro logístico de alcance 
nacional e continental. Tecnicamente denominado de cluster logístico, ele atua como 
concentrador de empresas que se relacionam economicamente. 

Nessa visão, os serviços logísticos – transporte, armazenamento, processamento de ordens 
e informação, por exemplo – não se limitam a responder a uma necessidade do mercado 
e das diversas empresas, mas passam a constituir um negócio em si mesmos, além de 
criarem valor público, movimentarem a economia regional e gerarem novas oportunidades 
de trabalho.

Vários fatores naturais ou construídos no Estado do Rio de Janeiro abrem essa 
possibilidade, tais como a sua posição geográfica, clima benigno, frente ampla e favorável 
para o mar com apreciável infraestrutura já implantada, proximidade de grandes mercados 
e de uma grande cidade, escoadouro natural para Estados desprovidos de acesso marítimo, 
condições para agregar valor a commodities em trânsito, disponibilidade de serviços 
financeiros, expectativa positiva de destacados atores sociais, entre outros.

A exploração dessas potencialidades na sequência do PELC/RJ 2045 poderá ajudar 
a descortinar novos horizontes de expansão da atividade econômica estadual e 
consequente desenvolvimento global e regional, colocando em contexto ampliado a 
solução dos desafios, problemas e gargalos apontados neste capítulo.

Um dos grandes desafios do PELC/RJ 2045: 
planejar uma política estratégica de longo prazo 

que venha a construir uma malha de acessibilidade  
e transporte inteligente para o Rio.

Os serviços logísticos oferecidos no Rio de Janeiro  
têm as melhores condições de se transformarem em negócio 

próspero e com forte geração de emprego e renda. Os valores 
naturais ou constituídos no Estado ao longo do tempo abrem 

este caminho claro e seguro.

A
rco M

etropolitano - Foto: Erica Ram
alho / Fotos Públicas
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2.2 
CENÁRIO SOCIOECONÔMICO  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

desconcentração urbana e a geração de emprego e renda, sobretudo nos setores 

de serviços e do comércio, aqueles que mais geram empregos justamente onde se 

inserem os serviços logísticos, como também na indústria da transformação, por conta 

de seus impactos nas cadeias produtivas.

Características populacionais
Segundo estimativa do IBGE, em 2014 o Estado do Rio de Janeiro tinha 16,5 milhões  

de habitantes (cerca de 8% da população brasileira), distribuídos por uma área  

de 43.778 km² (aproximadamente 0,5% do território nacional), divididos em  

92 municípios. Destes, 21 novos municípios foram criados entre 1990 e 2011.  

A população do Estado do Rio de Janeiro deverá alcançar a estabilidade numérica 

em breve. A situação da migração está equilibrada, num conceito de rotação, onde 

imigrantes e emigrantes se contrabalançam. As Baixadas Litorâneas e a Costa Verde 

experimentaram aumentos populacionais relativos superiores à média estadual,  

por isso a acessibilidade a essas regiões mereceu cuidado especial do PELC.  

A população do Rio de Janeiro possui um bom padrão de escolaridade, em comparação 

com os demais Estados do Sudeste, porém isso não é suficiente para enfrentar as 

questões de competitividade global, pelos altos percentuais de pessoas que não 

concluíram o ensino fundamental ou nunca frequentaram curso de especialização. 

Em termos de qualificação de mão de obra, é importante que se atue também na 

área de análise e diagnóstico da área de formação de mão de obra para o setor de 

transportes e logística, analisando os programas de qualificação existentes e propondo 

sua adequação e ampliação. 

O Rio de Janeiro 
vem obtendo uma 
contínua melhoria 
em seus cenários 

econômico e social, com 
a atração e retenção 

de empreendimentos, 
melhoria da gestão 

pública e avanço 
nos indicadores de 
desenvolvimento 

humano.

Para obter êxito em um planejamento de longo prazo que busca a excelência em logística 
e transporte de cargas, foi preciso definir uma visão do cenário socioeconômico do 
Estado do Rio de Janeiro como um todo. Este detalhado estudo que compõe o PELC/RJ 
2045 cobriu desde o Brasil Colônia até o cenário atual.

A cidade do Rio de Janeiro foi a capital do Brasil – de Colônia a República, passando 

por Reino Unido e Império – entre 1763 e 1960. Entre 1960, quando a capital foi 

transferida para Brasília, e 1975, o antigo Distrito Federal tornou-se uma cidade-

estado, o Estado da Guanabara, circundado pelo antigo Estado do Rio de Janeiro, cuja 

capital era Niterói. Em 1975 há o processo de fusão entre os Estados da Guanabara e 

do Rio de Janeiro. Prevalece o nome Rio de Janeiro como o do novo Estado, e a capital 

passa a ser a cidade do Rio de Janeiro. 

A transferência da capital federal para Brasília deu início a um período de perda de 

dinamismo econômico do Estado, que se acentuou com a diminuição de investimentos 

federais ao final da década de 1970. Entre 1970 e 2008, o Rio de Janeiro teve a pior 

evolução econômica entre os Estados brasileiros, com uma perda de participação 

relativa no Produto Interno Bruto (PIB) nacional de mais de 30%. Entre 1985 e 2010,  

o crescimento no emprego formal no Estado foi de 52,6%, enquanto no país como  

um todo o crescimento foi de 115,1%.

Esse quadro começou a se reverter nos últimos anos. 

A chegada de indústrias automotivas; o renascimento 

da indústria de construção naval e o crescimento da 

indústria de Óleo e Gás, impulsionada pelas reservas 

no pré-sal; a evolução no processo de pacificação de 

áreas de conflito na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro; as obras de infraestrutura e a própria melhora 

da autoestima da população em consequência da 

conquista e realização de megaeventos como a Copa 

do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 são 

exemplos de que o Rio de Janeiro vem obtendo uma 

contínua melhoria em seus cenários econômico e 

social. Um quadro que inclui a atração e retenção de 

empreendimentos, melhoria da gestão pública e avanço 

nos indicadores de desenvolvimento humano, em 

especial no IDHM, caso em que o Estado ocupa a quarta 

melhor posição dentre todas as unidades federativas.

O Estado, contudo, sofre com a desigualdade de renda 

e a grande proporção de áreas favelizadas em relação às 

demais moradias. Esses problemas são fonte de graves tensões sociais e exigem uma 

agenda de políticas públicas urgente para minimizá-los.

Assim, uma futura estruturação do planejamento estratégico estadual deve 

propor desenvolvimento econômico com responsabilidade social, priorizando a 

Porto do Rio de Janeiro - Foto: Triunfo Logística

Com mais de 16 milhões de habitantes, a população 
do Rio deverá alcançar sua estabilidade  

numérica em breve.
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Equilíbrio fiscal e segurança
A situação fiscal do Estado enfrenta nesse momento, como em todo o país, um 

quadro recessivo, com perda de arrecadação e diminuição da atividade econômica. 

Independentemente do quadro recessivo momentâneo, a implantação dos projetos 

de infraestrutura da carteira do PELC jamais poderá ser custeada sem o suporte de 

recursos da iniciativa privada.

Onde for absolutamente necessário o aporte de recursos públicos, a tendência é que 

o mecanismo de financiamento ocorra através de empréstimos internos e externos, 

passíveis das delicadas relações entre a dívida consolidada líquida e receita corrente 

líquida. Para priorizá-los, será necessário detalhar ao máximo os projetos elegíveis para 

empréstimos, para maior agilidade na obtenção dos recursos. Não menos importante 

será a questão de equacionamento das contrapartidas do Estado a tais recursos.

Cabe lembrar ainda que será necessário que a política de pacificação de áreas 

dominadas pela criminalidade se consolide e se expanda, como requisito essencial 

para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, podendo as informações do PELC 

auxiliarem, na medida do possível, medidas de combate ao roubo de cargas. 

Finalmente, é importante lembrar que os Estudos Socioeconômicos deverão, como 

tudo o que diz respeito ao PELC/RJ 2045, ser uma obra em movimento, um plano vivo 

acompanhando o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e suas mudanças  

de cenários ao longo dos próximos 30 anos.

Setores de destaque na economia fluminense
ÓLEO E GÁS

Apesar do seu pequeno território (0,5% da área do Brasil), o Estado do Rio de Janeiro é 

responsável por 11,2% do produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em grande parte devido 

ao setor de óleo e gás. O Rio de Janeiro, sozinho é responsável por aproximadamente 72% 

da produção bruta de óleo e 36% de gás no país. Toda a produção do Estado provém do 

mar. Em 31/12/2012 as reservas totais brasileiras de petróleo somavam 28,5 bilhões de 

barris, considerados os depósitos em terra e mar. O Rio de Janeiro é o maior detentor de 

reservas comprovadas (78%), seguido pelo Espírito Santo (10%).

Embora a produção de petróleo e gás arrecade em receitas patrimoniais 18% da receita 

corrente líquida do Estado do Rio de Janeiro, a extração em si não gera empregos diretos 

em larga escala. Todavia, é indutor de emprego e renda em áreas afins, como construção 

e reparos navais e serviços de apoio às atividades em alto mar (offshore), razão pela qual 

mereceu ampla consideração quando do desenvolvimento da carteira de projetos do PELC.  

ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Os royalties são uma compensação financeira devida pelos concessionários que 

exploram as jazidas de petróleo e gás, paga mensalmente a partir do mês em que 

ocorrer a data de início da produção de cada campo, sendo distribuída entre Estados, 

Municípios, Marinha do Brasil, Ministério da Ciência e Tecnologia e um Fundo Especial, 

administrado pelo Ministério da Fazenda. 

O Estado do Rio de Janeiro recebeu, em 2012, R$ 8,4 bilhões e em 2015, R$ 4,9 
bilhões, entre royalties e participações especiais, enquanto que nos municípios 
fluminenses produtores de petróleo esse valor alcançou outros R$ 4,5 bilhões em 
2012 e, em 2015, R$ 3 bilhões.

Já a participação especial é outra modalidade de compensação financeira, de caráter 
extraordinário, nos casos de grande produção ou rentabilidade na exploração e produção 
de petróleo ou gás natural.

Retração - Vale destacar que, no momento de fechamento deste Sumário Executivo,  
o valor do petróleo no mercado internacional estava em baixa – passando de 
aproximados US$ 110 o barril em fevereiro de 2014 para cerca de US$ 35 em fevereiro 
de 2016 – e toda a cadeia produtiva relacionada a esse insumo sofria os efeitos das 
quedas de preço e da retração global, bem como questões de natureza política. Um 
quadro que produzia efeitos diretos nas economias dos municípios e do próprio 
Estado do Rio de Janeiro, afetando seus orçamentos e postergando os investimentos.

SIDERURGIA

O Brasil produz 30% do minério de ferro comercializado no mundo, mas só produz 2% do 
aço. Em tese, isso tornaria enormes as possibilidades de expansão na indústria siderúrgica 
no país*. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior produtor brasileiro de aço bruto, 
praticamente empatado com Minas Gerais, respondendo por cerca de 30% da produção 
nacional. No caso de laminados e semiacabados, é o maior produtor nacional. Com a 
plena operação da Siderúrgica da CSA em Santa Cruz, o Rio deve passar para o primeiro 
lugar na produção nacional de aço bruto*. A siderurgia é importante para o Estado, 
ainda, na medida em que fornece insumos para as indústrias automobilísticas, naval e 
metalmecânica, o que gradulamente indicaria novos nichos especializados.

INDÚSTRIA NAVAL

O Estado do Rio de Janeiro é o berço da indústria naval brasileira. Sua liderança no 
setor é incontestável, por sua tradição, disponibilidade de mão de obra e empresas 
especializadas. Mas na virada do século XX para o século XXI, havia um único estaleiro 
em funcionamento regular no Estado. A partir do ano 2000, a Petrobras acelerou os 

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore - Sinaval

*Fonte: Instituto Aço Brasil

AMAZONAS 
Estaleiro BIBI

PARÁ 
Estaleiro RIO MAGUIARI

CEARÁ 
Estaleiro INACE

PERNAMBUCO 
Estaleiro ATLÂNTICO SUL 
Estaleiro PROMAR

ALAGOAS 
EISA AlagoasBAHIA 

ENSEADA Indústria Naval S.A.

ESPÍRITO SANTO 
Estaleiro JURONG ARACRUZ

SÃO PAULO 
CAMARGO CORREA Naval
Construtora QUEIROZ GALVAO
Navegação SAO MIGUEL
RIO TIETE (Araçatuba)
SETAL Engenharia Construções e Perfurações
ELLROY Estaleiros do Brasil
WILSON, SONS

SANTA CATARINA 
DETROIT Brasil
Estaleiro ITAJAI
Estaleiro NAVSHIP
KEPPEL Singmarine Brasil

RIO GRANDE DO SUL 
FRB Estaleiros Brasil
RG Estaleiros
QUIP
WILSON, SONS

RIO DE JANEIRO
BRASFELS
SRD Offshore
Empresa Brasileira de Reparos Navais 
- RENAVE
ENAVAL Engenharia Naval e Offshore
Estaleiro MAUA
MAC LAREN OIL Estaleiros
NITSHORE Engenharia e Serviços 
Portuários
SERNAMAN Serviços Navais e 
Manutenção
STX OSV Niterói
UTC Engenharia
ALIANÇA Indústria Naval
EISA Estaleiro Ilha
ICN Itaguaí Construção Naval
IESA Óleo e Gás
RIO NAVE Serviços Navais
SUPERPESA Industrial
Navegação SÃO MIGUEL
TRIUNFO Operadora
SERMENTAL
CASSINÚ
OS Construção Naval
DOCKSHORE Navegação e Serviços
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investimentos para extrair petróleo nas bacias marítimas, e em seguida foi defi nido que 
o apoio offshore seria progressivamente efetuado por embarcações produzidas no Brasil. 

Posteriormente, outros tipos de embarcações também foram sendo nacionalizadas, 
inclusive os navios-sonda destinados à camada de pré-sal da Bacia de Santos. Com isso, 
aceleraram-se os trabalhos em estaleiros quase parados. Hoje, são 48 estaleiros no 
Brasil, 22 deles no Estado do Rio de Janeiro. 

Em termos de empregos, o Estado do Rio de Janeiro concentrava, em 2013, segundo 
o Sinaval, mais de 30 mil empregados em estaleiros, quase 40% do total nacional. 

O Polo Naval do Rio de Janeiro tem como base tecnológica o curso de engenharia 
naval da UFRJ, os laboratórios de pesquisa da Coppe/UFRJ e o Parque Tecnológico do 
Rio, criado pela mesma UFRJ, e localizado na Ilha da Cidade Universitária, que tem 
como objetivo estimular a interação entre universidade, seus alunos, corpo acadêmico 
e empresas. Dessa maneira, a indústria naval fl uminense não é só uma importante 
geradora de atividade econômica local, com óbvias repercussões em renda e arrecadação 
de impostos, como também indutora de desenvolvimento científi co e tecnológico, 
fundamentais para o aumento da produtividade e competitividade da indústria nacional.

Condições adversas - Devido à fortíssima redução de investimentos no setor de 
Óleo e Gás, decorrente da queda global do preço do petróleo e da crise econômica 
e política brasileira que ocorriam no momento de fechamento deste Sumário 
Executivo, havia uma expectativa de que algumas das condições de regulação do 
setor de indústria naval brasileiro – como, por exemplo, o percentual obrigatório 
de componentes nacionais na construção de navios e plataformas, mais caros 
aqui que em outros países – fossem revistas. Medidas como essa, com o objetivo 
de diminuir os custos totais da produção de petróleo no Brasil e aumentar sua 
competitividade, teriam impacto direto na indústria local e poderia alterar 
signifi cativamente o cenário aqui descrito.

PORTUÁRIO

Aproveitando seu litoral extremamente recortado, o Estado do Rio de Janeiro é dotado 
de um conjunto de portos e terminais marítimos dos mais amplos e diversifi cados do 
país. Em função de sua localização geográfi ca dentro de uma mesma área de infl uência 
direta e, por vezes, do compartilhamento do canal de acesso aos portos e terminais, 
estes foram divididos em quatro complexos portuários:

1. Complexo portuário da Baía de Ilha Grande, formado pelo Porto de Angra dos Reis, 
TEBIG e demais terminais de uso privado – os TUPs;

2. Complexo portuário da Baía de Sepetiba, formado pelo Porto de Itaguaí e TUPs, como 
TKCSA – Terminal da ThyssenKrupp CSA e TIG – Terminal de Ilha Guaíba, além do 
Porto Sudeste;

3. Complexo portuário da Baía de Guanabara, formado pelos Portos do Rio de Janeiro, 
Niterói e TUPs, como Torguá;

4. Complexo portuário do Litoral Norte Fluminense, formado atualmente pelos Portos 
do Forno (Arraial do Cabo) e de Imbetiba (Macaé). Na mesma região, já está operação 
o Porto do Açu, em São João da Barra, e existem ainda o Complexo Industrial Logístico 
da Barra do Furado, entre os municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, que 
está em construção, além de outros portos em estudo, como o de Ponta Negra, o 
TEPOR (em Macaé)  e o de Canaã.

O Porto do Rio de Janeiro, em torno do qual houve a fundação da cidade do Rio de 
Janeiro, é o quarto maior do país em movimento de cargas internacionais e apresenta a 
movimentação de cargas de maior valor agregado entre os 10 principais portos brasileiros. 
É o principal local de arrecadação de ICMS do Estado, na ordem de R$ 2,3 bilhões estimados 
para 2014 e R$ 1,9 bilhão para 2015, somente com a nacionalização das cargas importadas, 
gerando 10 mil empregos diretos e 25 mil indiretos. Pouco mais de 50% das cargas ali 
movimentadas têm origem ou destino em outros Estados, notadamente Minas Gerais.

AUTOMOBILÍSTICO

O Brasil é o sétimo maior produtor mundial de veículos, contando com fábricas das maiores 
montadoras mundiais e um histórico recente de mercado em expansão. No Estado do Rio 
de Janeiro estão situadas fábricas da PSA Peugeot Citroën, em Porto Real, a Volkswagen 
Caminhões e Ônibus (MAN) e a Nissan, em Resende, e a Jaguar/Land Rover, que entra em 
operação em 2016 em Itatiaia, além da fábrica de escavadeiras e empilhadeiras da Hyundai. 
Os três municípios formam o polo automotivo no Estado do Rio de Janeiro, com capacidade 
de produção atual de 300 mil automóveis e 100 mil caminhões e ônibus por ano. 

O Porto do Rio de Janeiro é responsável pelo recebimento de boa parte dos produtos 
importados que possuem como destino as fábricas de veículos localizadas no Estado 
do Rio de Janeiro. A distribuição da produção é direcionada para as concessionárias, 
portanto há um grande fl uxo de veículos de Resende para o Estado de São Paulo, assim 
como para todo Sudeste e Sul, sendo a maior parte desse volume transportado via 
BR-116. Também existem várias montadoras situadas fora do Estado que distribuem 
veículos para o Estado do Rio de Janeiro. Uma melhora na infraestrutura dessa região da 
Dutra entre Itatiaia e Porto Real seria de impacto positivo para o setor automotivo no 
Estado como um todo.
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Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque de Caxias

São Gonçalo

Itaboraí

Maricá

Rio Bonito

Nova Friburgo

Além Paraíba

Três Rios

Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia

Santa Maria 
Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

Porto de Niterói Terminal Portuário de 
Ponta Negra / Maricá

Terminal 
Niterói

Terminal 
Caju/Rio de Janeiro

Porto do Forno

Porto de Imbetiba

Porto da Barra 
do Furado

Porto do  Açu

Porto de Angra
dos Reis

Porto do Rio

Porto de Itaguaí

Fonte: PELC/RJ 2045

COMPLEXOS PORTUÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1
2

3

4
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IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Em termos de valor, os principais produtos exportados pelo Estado entre janeiro e outubro 
de 2014, são o petróleo (56%), indústria naval (10%), combustíveis (5%), produtos 
siderúrgicos (4%) e outros (31%). Nota-se a absoluta predominância do petróleo. 

Em termos de importação, o Estado internalizou bens e mercadorias diversas, com 
o apoio de seus terminais, no valor de US$ 21,6 bilhões em 2014, segundo a SECEX/
MDIC. Diferentemente das exportações, entre as quais predominam produtos básicos, 
as importações contemplam majoritariamente produtos industrializados.

Outros Estados, principalmente Minas Gerais, importam através do Rio de Janeiro, 
assim como o fazem por intermédio de outras unidades da Federação – que muitas 
vezes  ganham competitividade com práticas de incentivos fiscais que essas operações 
se façam em seus portos. Esses desequilíbrios, no entanto, tendem a se reduzir 
significativamente após as alterações nas regras nacionais de tributação do ICMS 
incidente sobre importações.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Fonte: Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

PRODUTOS EXPORTADOS A PARTIR DO RIO DE JANEIRO

ARRECADAÇÃO DE ICMS RELATIVA À NACIONALIZAÇÃO DAS  IMPORTAÇÕES  
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (R$ BILHÕES)

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES ATRAVÉS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

As operações de importação são as mais rentáveis para o Estado onde se dá a entrada  
da mercadoria no país, se comparadas às operações de exportação. Isso porque, na 
importação, incide o ICMS sobre as cargas nacionalizadas no Estado, caso a entrada 
de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que 
não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade. No caso 
das exportações, o ICMS incide sobre os serviços de transporte na origem da produção, 
o que faz com que bens e produtos fabricados em outros Estados não recolham esse 
tributo no Estado de saída da mercadoria do país.

O enorme potencial gerador de empregos, renda e arrecadação tributária justifica  
a atenção que a estrutura portuária do Rio de Janeiro mereceu nos projetos do PELC,  
em especial no que diz respeito aos seus acessos terrestres.  

RECOMENDAÇÕES PARA OUTROS SETORES DA ECONOMIA

As áreas agrícola e pecuária, apesar de representarem um pequeno percentual 
do PIB estadual, têm o potencial de fixar o homem ao campo e evitar o inchaço 
das periferias das pequenas e médias cidades. Uma possibilidade  para isso seria 
a produção de itens com maior valor agregado. Os projetos das ferrovias EF-354 
e EF-118 têm plenas condições de apoiar a produção do Centro-Oeste com foco 
no mercado internacional.

Com relação à indústria da transformação, seu aumento de competitividade  
é fundamental para enfrentar a concorrência asiática. Nessa linha, o PELC pode 
colaborar no planejamento de plataformas logísticas, gasodutos para consumo  
e segurança energética, além da remoção dos gargalos logísticos mais 
importantes para escoamento da produção ou suprimento de matérias primas.

Para a indústria da construção civil, recomenda-se um trabalho conjunto das 
equipes do PELC com o Departamento de Recursos Minerais – DRM, no sentido 
de viabilizar o escoamento de produtos de pedreiras e areais.

56%

31%
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 03. SOLUÇÕES LOGÍSTICAS 
3.1 
FERRAMENTA PARA A TRANSFORMAÇÃO

Para ser uma ferramenta eficiente na transformação do sistema logístico e de 
transportes de cargas no Rio de Janeiro, este relatório consolidou um Portfólio de 
Investimentos de caráter estratégico. O objetivo final: desenvolver a rede logística 
estadual, com maior eficiência e redução de custos, de forma a consolidar o Rio de 
Janeiro como plataforma logística de classe mundial.

Primeiramente foi analisado o potencial de cada agrupamento de projetos 

isoladamente. Depois, os projetos foram avaliados conjuntamente para identificação 

de sinergias, concorrências, coincidências e elos faltantes (missing links). Por fim, foi 

delineado um portfólio de projetos que formam uma rede logística estruturante que 

oferece suporte para as atividades econômicas fluminenses, como a indústria extrativa, 

a de transformação e outras.

Essa rede poderá reduzir custos nas cadeias logísticas, aumentando a competitividade 

do Rio de Janeiro perante os demais estados. Esse é um fator bastante importante para 

um estado que teve uma queda na participação do PIB nacional de cerca de 35% entre 

1970 e 2010. 

Com o apoio de um modelo de simulação foram obtidos indicadores econômicos e 

ambientais que auxiliaram nas análises e na montagem do cronograma de desembolso 

de investimentos estratégicos contemplados no Portfólio do PELC-RJ 2045. Importante 

observar que, nas simulações, 75% dos projetos já resultaram em retorno aceitável 

com sua implantação imediata, ressaltando a necessidade urgente de investimentos na 

infraestrutura viária fluminense. 

O portfólio de projetos, contudo, é apenas uma das bases para se alcançar a Visão 

de Futuro do PELC. É necessária também a implantação de políticas e medidas de 

gestão e preços, de forma a garantir institucionalmente, e não apenas por meio de 

infraestruturas viárias, o sistema logístico almejado para o Estado do Rio de Janeiro.
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MODELAGEM E SIMULAÇÕES

A modelagem da rede logística do Rio de Janeiro em um sistema de simulação é parte 
importante do conjunto de métodos de avaliação utilizados no desenvolvimento do PELC/
RJ-2045. Na análise, foram consideradas as demandas de transportes das cadeias logísticas, 
identificadas pelos produtos relevantes que a economia fluminense – e os estados que 
usam sua malha logística – produzem, consomem, importam e exportam. Com base nessas 
informações e na oferta da infraestrutura de transporte atual e planejada para o futuro, foi 
desenvolvida em uma plataforma digital. Para isso, utilizou-se um software especializado, 
capaz de representar os fluxos atuais e futuros de cargas nos principais eixos de transportes 
e locais de significativos volumes de transferência modal de cargas (Plataformas Logísticas).

A simulação da rede de transportes foi desenvolvida por meio do moderno software Visum, 
e passou a ser trabalhada de forma a representar fidedignamente os fluxos regionais e de 
longa distância. A ferramenta permite simular sugestões de alterações na rede logística do 
Estado, buscando identificar reduções no custo de transporte para os produtos relevantes 
de sua matriz econômica.

A base de dados utilizada para a alimentação do software se baseou em pesquisas e 
informações de órgãos dos Governos Federal e Estadual, como também por meio de 
simulações para projetos específicos – como o caso de novas rodovias e de projetos 
advindos de oficinas e reuniões regionais realizados pelo PELC/RJ-2045. 

Essa base de dados facilitará uma constante atualização do Plano e o dimensionamento 
da infraestrutura de transporte, sendo alimentada a cada vez que forem realizados 
investimentos de vulto que afetem a disposição logística do fluxo das cargas no 

território fluminense. 

PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Porto do Rio 
de Janeiro

Terminais Feeders 
na Baía Guanabara

Construção de terminais feeders na Baía de Guanabara 
para operações de transbordo

PL GF

Porto do Rio
Implantação de retroáreas secundárias para armazenagem 
de contêineres e serviços logísticos em locais próximos ao 
Porto do Rio de Janeiro

PL GF

Porto do Rio
Construção do mergulhão do Portão 30 para acesso ao 
cais de São Cristóvão compatibilizando com as obras de 
implantação do Porto Maravilha e do BRT Transbrasil

EE GM

Porto do Rio /  
Via Alternativa

Completar a implantação da Via Alternativa, com objetivo 
de facilitar o acesso às novas retroáreas secundárias

F12C GF / GE/ GM

Porto do Rio
Implantação de um Centro de Apoio ao Caminhoneiro 
(Truck Center) em Retroárea do Porto do Rio

PL GF

Porto do Rio

Complementação da dragagem de acesso ao Cais do 
Caju para cota de -16 m, com duas Bacias de Evolução 
de R=580 m ao lado da Área de Contêineres e R=440 
na frente ao terminal RO-RO. A largura deve permitir o 
tráfego em via dupla, com 200 m ao longo do cais e até 
o encontro com o canal de acesso ao Cais da Gamboa 
passando para 240m após este ponto

F12C GF

*STATUS

EV - Estudo de Viabilidade ; EE - Em Estudos; EPL - Em Preparação  /Licitação; PL – Planejado; SG -  Sugerido; PLT – Pleiteado;  
EL – Em Licenciamento; PC – Projeto Conceitual; CNC -  Contratado mas não Concluído; OE – Obra em Execução; EP - Em Projeto;  
ER – Em Reavaliação; ID – Idealizada; AP – Audiência Pública; EA – Em Andamento; F12C - Fases I e II construídas.

**RESPONSÁVEL 
GM – Gov Municipal; GE – Gov. Estadual; GF – Gov. Federal; IP – Iniciativa Privada; AD – A Definir.

A tabela completa com os projetos do PELC/RJ 2045 encontra-se no D15 da versão integral dos estudos, disponível em 
http://www.pelcrj2045.rj.gov.br.
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PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Eixo 
multimodal 
Rio-São 
Paulo

BR-116 SUL
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, no trecho entre a RJ-071, em São João do 
Mereti e a Av. Coelho da Rocha, em Mesquita

SG GF

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 4ª faixa 
por sentido, entre RJ-083 na cidade do Rio de Janeiro e a 
RJ-085 em São João do Mereti

SG GF

BR-116 Sul

Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, no trecho entre a Av. Coelho da Rocha, em 
Mesquita até a R. Ver. Marinho Hemeterio Oliveira em 
Queimados

SG GF

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 4ª 
faixa por sentido, no trecho entre a RJ-105 e a RJ-101 no 
municipio de Nova Iguaçú

SG GF

BR-116 Sul

Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 3ª 
faixa por sentido, entre a intersecção com a RJ-139 no 
município de Piraí e a RJ-155 do município de Barra 
Mansa

SG GF

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, entre a RJ-155 e a RJ-157 no município de 
Barra Mansa

SG GF

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 4ª faixa 
por sentido, entre a RJ-155 e a RJ-157 no município de 
Barra Mansa

SG GF

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, entre  a cidade de Barra Mansa (intersecção 
com Av. Amaral Peixoto) e a divisa RJ/SP

SG GF

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, no trecho entre o cruzamento com a BR-465 
em Seropédica até o início da Serra das Araras

SG GF

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 4ª faixa 
por sentido, entre a BR-485 e a BR-354 no município de 
Itatiaia

SG GF

BR-465
Duplicação da BR-465 no trecho entre a BR-493 em 
Seropédica e a  a Av. Brasil no Rio de Janeiro

SG GF

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul trecho entre o final do trecho da 
Serra das Araras e o cruzamento com a RJ-139 em Piraí

SG GF

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 4ª faixa 
por sentido, no trecho entre o cruzamento com a BR-465 
em Seropédica até o cruzamento com a RJ-139 em Piraí

SG GF

BR-465
Implantação de faixa adicional na BR-465 no trecho entre 
a BR-116 e a BR-493 em Seropédica

SG GF

BR-465
Ampliação da BR-465, com implementação de 3ª faixa por 
sentido, no trecho entre a RJ-099 em Seropédica e a  a 
BR-101 no Rio de Janeiro

SG GF

Eixo 
multimodal 
Rio-Espírito 
Santo

BR-101 Norte
Duplicação da BR 101 entre Rio Bonito, no Entroncamento 
com a RJ-124 (Via-Lagos) e a Divisa RJ/ES

OE GF

BR-101 Norte
Construção de alças de acesso entre a BR 101 e a RJ 106 
no acesso norte de Macaé

PLT GF

Nova Rodovia 
paralela à RJ 106

Construção de Rodovia Paralela à RJ 106, entre São Pedro 
da Aldeia, na interseção com a RJ-124 (Via-Lagos) e Macaé 
(acesso norte)

PLT GE

RJ 104

Implantação de melhorias na RJ 104, entre a interseção 
com a BR-101 Norte e a interseção com a Rua Gomes 
Filho no município de Niterói, incluindo pavimentação, 
acostamento, drenagem e sinalização horizontal e vertical

PLT GE

PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Porto do Rio 
de Janeiro

Porto do Rio
Alargamento e aprofundamento do Cais Gamboa, no Porto 
do Rio

EPL GF

Porto do Rio
Dragagem para a Cota -22 m na entrada da Baía 
eliminando o efeito 'Swell', transformando-se no futuro 
em seu principal canal de acesso

PL GF

Porto do Rio
Melhoria / Construção de instalações para apoio offshore 
na junção do cais de São Cristóvão com o cais de Gamboa, 
no Porto do Rio

PL GF

Porto do Rio
Construção do terminal de graneis líquidos na Ilha da 
Pombeba, no Porto do Rio

PL GF

Acesso ao Porto  
do Rio de Janeiro

Fechamento da faixa de domínio da via férrea no ramal 
de acesso ao Porto (km 64-Arará) com adequação da 
sinalização, construção de 30 passarelas, muros e cerca

PL GF

Acesso ao Porto  
do Rio de Janeiro

Construção de 10 viadutos rodoviários sobre a ferrovia no 
ramal de acesso ao Porto (km 64-Arará): Rio de Janeiro 
(1), São João do Meriti (2), Mesquita (2), Belford Roxo (2), 
Nova Iguaçu (1), Queimados (1) e Japeri (1)

PL GF

Acesso ao Porto  
do Rio de Janeiro

Construção de viaduto ferroviário em Costa Barros para 
segregar a linha de carga da MRS da linha de passageiros 
da SuperVia

PL GF

BR 101
Adequação de capacidade da Av. Brasil entre o 
entroncamento com a BR-116 (Dutra) e o acesso a Ponte 
Rio Niterói

EPL GF

Plataforma 
Logística Central 
Rio

Plataforma Logística Central Rio - Implantação de 
Plataforma Logística localizada na região Maguinhos/
Caju, que poderá atender tanto ao Porto do Rio quanto à 
distribuição urbana Centro/ Zona Sul / Zona Norte

SG IP

Acesso ao Porto  
do Rio de Janeiro

Ramal Ferroviário de Acesso à Plataforma Logística Urbana 
no Bairro do Caju

ID IP

TUP Empresa 
Aquapar

TUP da empresa Aquamar para instalações 
complementares às operações da Petrobras localizado em 
Inhaúma, no Rio de Janeiro

PL IP

TUP Exxonmobil
TUP da empresa Exxonmobil Química para movimentação 
de de Graneis Líquidos no Porto do Rio

PL GF

TUP Dock Brasil
TUP da empresa DOCK Brasil Engenharia e Serviços para 
operações de apoio offshore localizado em São Gonçalo

PL GF

Eixo 
multimodal 
Rio-São 
Paulo

BR 116
Implantação da via de ligação entre o polo industrial 
MAN/PSA e Nissan

PLT GE

BR 116
Construção de Nova Rodovia paralela à BR-116 
intermunicipal entre Barra Mansa e Itatiaia

PLT GE

Nova Dutra
Implantação de nova rodovia paralela à BR-116 Sul (Dutra) 
entre Rio de Janeiro e São Paulo, a partir de Taubaté em 
continuidade à SP-070 (Ayrton Senna e Carvalho Pinto)

PLT GF

Ramal Ferroviário 
Rio - São Paulo

Implantação de melhorias do ramal ferroviário entre Rio 
e São Paulo para circulação de trens de contêiner double 
stack

PLT GF

BR 116 - Dutra
Transformação da Pista de Subida na Serra da Araras em 
Pista de Descida, com duas faixas com velocidade diretriz 
de 60 km/h e dois acostamentos

PL GF

BR 116
Implantação de uma Nova Pista de Subida da Serra das 
Araras, com 3 faixas de 3,6 m para velocidade de 80 km/h 
e acostamento

PL GF

Plataforma 
Logística Volta 
Redonda / Mansa

Plataforma Logística Volta Redonda / Mansa - Construção 
de Plataforma Logística em apoio ao polo siderúrgico e 
metalúrgico da região

SG IP

BR-116 Sul
Ampliação da BR-116 Sul, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, entre a BR-101 e a RJ-083 na cidade do Rio 
de Janeiro

SG GF
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PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Eixo 
multimodal 
Rio-Espírito 
Santo

RJ 104

Implantação de melhorias na RJ 104 entre a interseção 
com a RJ 106 e a Av. Maricá em Tribobó, São Gonçalo, 
incluindo pavimentação, acostamento, drenagem e 
sinalização horizontal e vertical Manilha

PLT GE

RJ 106

Implantação de melhorias na RJ 106, entre Niterói, 
na interseção com a Estrada de Marica, e Maricá, na 
interseção com a RJ-110, com implementação de 
acostamento, retornos adequados, acessos, drenagem, 
sinalização vertical e horizontal e organização de pontos 
de ônibus

PLT GE

RJ 106
Duplicação da RJ-106 no trecho entre a interseção com 
a Rua México e o encontro com a Rodovia Rio Bonito no 
munípio de Araruama

PLT GE

RJ 106
Duplicação da RJ 106 entre a interseção com a RJ-168 e 
São José do Barreto, ambas em Macaé, incluindo ajustes 
nos acessos às cidades, passarelas e viadutos

PLT GE

RJ 106
Duplicação da RJ-106 entre São José do Barreto e RJ-178 
em Macaé, incluindo ajustes nos acessos às cidades, 
passarelas e viadutos

PLT GE

EF 118
Implantação de ferrovia ligando o ramal de São Paulo ao 
Espírito Santo

PL GF

Plataforma 
Logística de 
Guaxindiba

Plataforma Logística de Guaxindiba - Construção 
de Plataforma Logística em Guaxindiba de apoio à 
distribuição urbana na parte leste da RMRJ (Niterói / São 
Gonçalo)

SG IP

BR-101 Norte
Ampliação da BR-101 Norte, com implementação de 3ª 
faixa por sentido, no trecho entre RJ-124 no município de 
Rio Bonito e a Rua Mangueira no município de Tanguá

SG GF

BR-101 Norte

Ampliação da BR-101 Norte, com implementação de 3ª 
faixa por sentido, no trecho entre a Rua Mangueira no 
município de Tanguá e o início da Av. Vinte e Dois de Maio 
no município de Itaboraí

SG GF

BR-101 Norte
Ampliação da BR-101 Norte, com implementação de 3ª 
faixa por sentido, no trecho paralelo a Av. Vinte e Dois de 
Maio no município de Itaboraí

SG GF

BR-101 Norte

Ampliação da BR-101 Norte, com implementação de 4ª 
faixa por sentido, no trecho entre a Rua Mangueira no 
município de Tanguá e o final da Av. Vinte e Dois de Maio 
no município de Itaboraí

SG GF

BR-101 Norte
Ampliação da BR-101 Norte, com implementação de 4ª 
faixa por sentido, no trecho entre o final da Av. Vinte e 
Dois de Maio e a RJ-104 no município de Itaboraí

SG GF

RJ-106
Ampliação da RJ-106, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, no trecho entre Granja e a RJ-104 em São 
Gonçalo

SG GE

RJ-106
Duplicação da RJ-106 no trecho entre a BR-101 e a RJ-178, 
em Macaé

SG GE

BR-101 Norte

Ampliação da BR-101 Norte, com implementação de 4ª 
faixa por sentido, no trecho entre a RJ-104 no município 
de Itaboraí e o município de São Gonçalo, na Rua Visc. De 
Itaúna

SG GF

PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Eixo 
multimodal 
Rio-Espírito 
Santo

BR-101 Norte
Ampliação da BR-101 Norte, com implementação de 4ª 
faixa por sentido, entre o acesso à Ponte Rio-Niterói e a o 
acesso à Rua Visc. De Itaúna, em São Gonçalo

SG GF

RJ-106
Ampliação da RJ-106, com implementação de 3ª faixa por 
sentido, no trecho entre RJ-114 e a RJ-110 no município 
de Maricá

SG GE

RJ-106
Duplicação da RJ-106 no trecho entre a RJ-114 no 
município de Maricá até  a RJ-128 em Saquarema

SG GE

RJ-106
Duplicação da RJ-106 no trecho entre a RJ-128 em 
Saquarema e o município de Araruama, no acesso à 
Rodoviária municipal

SG GE

RJ-106
Duplicação da RJ-106 no trecho entre a RJ-124 no município 
de Araruama e a RJ-140 em São Pedro da Aldeia

SG GE

RJ-106
Ampliação da RJ-106, com implementação de 3ª faixas por 
sentido, no trecho entre RJ-124 e a RJ-140 em São Pedro 
da Aldeia

SG GE

RJ-106
Implantação de faixa adicional na RJ-106 no trecho entre 
a RJ-140 em São Pedro da Aldeia até a RJ-102 em Cabo Frio

SG GE

RJ-106
Duplicação da RJ-106 no trecho entre a RJ-140 em São 
Pedro da Aldeia até a RJ-102 em Cabo Frio

SG GE

RJ-106
Duplicação da RJ-106 no trecho entre a RJ-102 em Cabo 
Frio e a RJ-168 em Macaé

SG GE

RJ-106
Ampliação da RJ-106, com implantação de 3 faixas por 
sentido, no trecho entre a RJ-102 em Cabo Frio e a RJ-168 
em Macaé

SG GE

RJ-104
Ampliação da RJ-104, com implementação de 3ª faixa por 
sentido, no trecho entre a Rua Gomes Filho no município 
de Niterói e a RJ-106 em São Gonçalo

SG GE

RJ-104

Ampliação da RJ-104, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, no trecho localizado entre a Av. Maricá São 
Gonçalo Condomínio no município de São Gonçalo e a 
BR-101 no município de Itaboraí

SG GE

Eixo 
multimodal 
Rio-Minas 
Gerais

BR 116
Construção de nova pista de subida da BR 116 entre 
Parada Modelo e Teresópolis

PL GF

BR 393
Adequações nas alças de acesso da BR 393 duplicada para 
a BR 040

PL GF

BR 393 Duplicação da BR 393 entre Além Paraíba e Pirapetinga PLT GF

Plataforma 
Logística Rio-Minas

Plataforma Logística Rio-Minas - Construção de Terminal 
Multimodal com Porto Seco em Três Rios, próximo ao 
entroncamento ferroviário e ao entroncamento das 
rodovias BR 393 e BR 040

PLT IP

Linha do Centro

Melhorias e aumento da capacidade na Ferrovia Linha 
do Centro entre Barra do Piraí e Joaquim Murtinho, 
compatibilizando com aumento de volume retorno dos 
trens de minério e de movimentação de contêineres

PL GF

Plataforma 
Logistica Serrana I

Plataforma Logística Serrana I - Implantação de Plataforma 
Logística nas proximidades da BR 040 na Região de 
Petrópolis para atendimento das industrias da Região 
Serrana de Petrópolis e Teresópolis no eixo da Ligação 
entre Rio e Minas

SG IP

BR 393 Construção de ligação de acesso à ZEN de Barra do Piraí PL GE

BR-040
Ampliação da BR-040, com implementação de 3 faixas por 
sentido, no trecho entre a Estrada União e Indústria, em 
Comendador Levy Gasparian, e a BR-393 em Três Rios

SG GF
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ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Eixo 
multimodal 
Rio-Minas 
Gerais

BR-040
Ampliação da BR-040 com implantação de 3 faixas por 
sentido no trecho comum à BR-393 no município de Três 
Rios

SG GF

BR-040
Ampliação da BR-040 com implantação de 4 faixas por 
sentido no trecho comum à BR-393 no município de Três 
Rios

SG GF

BR-040
Ampliação da BR-040, com implementação de 3ª faixa por 
sentido, no trecho entre a BR-393, em Três Rios, e a BR-
495, em Petrópolis

SG GF

BR-040
Ampliação da BR-040, com implementação de 3ª faixa por 
sentido, entre as intersecções com a RJ-117 e a BR-495, no 
município de Petrópolis

SG GF

BR-040
Ampliação da BR-040, com implementação de 4ª faixa por 
sentido, entre as intersecções com a RJ-117 e a BR-495, no 
município de Petrópolis

SG GF

BR-040
Ampliação da BR-040, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, no trecho entre a RJ-117 e Vila São Luis no 
município de Petrópolis

SG GF

BR-040
Ampliação da BR-040, com implementação de 3ª faixa por 
sentido, no trecho entre Vila São Luis em Petrópolis  e o 
encontro com a BR-493 no munícipio de Duque de Caxias

SG GF

BR-116 Norte
Duplicação da BR-116 Norte no trecho entre a RJ-158 e a 
BR-393 em Sapucaia, na fronteira RJ/MG

SG GF

BR-116 Norte
Ampliação da BR-116 Norte, com implementação de 3ª 
faixa por sentido, no trecho entre a RJ-158 e a BR-393 em 
Sapucaia, na fronteira RJ/MG

SG GF

BR-116 Norte

Implantação de faixa adicional na BR-116 Norte no 
trecho entre o cruzamento com a RJ-154 no município de 
Sapucaia até o cruzamento com a RJ-134 no município de 
Teresópolis

SG GF

BR-116 Norte
Duplicação da BR-116 Norte entre o cruzamento com a 
RJ-134 e a BR-495 no município de Teresópolis

SG GF

BR-116 Norte

Ampliação da BR-116 Norte, com implementação de 3ª 
faixa por sentido, entre o cruzamento com a RJ-122 no 
município de Guapimirim e a BR-493 no município de 
Magé

SG GF

BR-393
Implantação de faixa adicional na BR-393 no trecho  entre 
BR-116 na cidade de Sapucaia e a intersecção com o 
acesso à MG-126

SG GF

BR-040

Ampliação da BR-040, com implementação de 4ª faixa por 
sentido, no trecho entre a Rua Paulo Hervé, em Petrópolis, 
e o encontro com a RJ-085 no munícipio de Duque de 
Caxias

SG GF

BR-393
Duplicação da BR-393 no trecho entre RJ-154 na cidade de 
Sapucaia e a intersecção com o acesso à MG-126

SG GF

BR-393
Duplicação da BR-393 no trecho entre o município de 
Sapucaia, no cruzamento com a MG-126, e a BR-040 em 
Três Rios

SG GF

BR-393
Ampliação da BR-393 no trecho entre o município de 
Sapucaia, no cruzamento com a MG-126, e a BR-040 em 
Três Rios

SG GF

BR-393
Implantação de faixa adicional na BR-393 no trecho entre 
a BR-040 em Três Rios e o acesso à RJ-131 em Paraíba do 
Sul

SG GF

BR-393
Duplicação da BR-393 no trecho  entre o município de 
Três Rios, na Estrada do Contorno, a RJ-131 no acesso a 
Paraíba do Sul

SG GF

PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Eixo 
multimodal 
Rio-Minas 
Gerais

BR-393
Implantação de faixa adicional na BR-393 entre o 
cruzamento com o acesso à RJ-131 em Paraíba do Sul e a 
RJ-115 em Vassouras

SG GF

BR-393
Implantação de faixa adicional na BR-393 no trecho entre 
a RJ-115 e a RJ-127 em Vassouras

SG GF

BR-393
Implantação de faixa adicional na BR-393 no trecho entre 
a RJ-127 em Vassouras e a RJ-137 na Barra do Piraí

SG GF

BR-393
Duplicação da BR-393 no trecho entre a cidade de Volta 
Redonda e a BR-116 em Barra Mansa

SG GF

BR-040
Ampliação da BR-040, com implementação de 4ª faixa por 
sentido, no trecho entre a BR-116 e a RJ-105 no município 
de Duque de Caxias

SG GF

BR-040
Ampliação da BR-040, com implementação de 4ª faixa 
por sentido, no trecho entre o Rio Sarupuí e a RJ-071 no 
município de Duque de Caxias

SG GF

Eixo 
multimodal 
do Açu

BR 101
Adequação de alças de acesso entre a BR 101 e a RJ 238 
(Trevo dos Ceramistas)

PLT GE

BR 101
Construção das alças de acesso na interseção da BR 
101 com o novo acesso rodoviário ao Porto do Açu e ao 
complexo Logístico e Industrial de Barra do Furado

PLT GE

RJ 238

Implantação de melhorias na RJ 238 entre Ururaí, na 
interseção com a BR 101, e Donana, na interseção com 
a RJ 216, incluindo implementação de acostamento, 
drenagem e sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 216

Implantação de melhorias na rj 216 entre donana, na 
interseção com a rj 238, e mineiros, na interseção com a rj 
196, incluindo implementação de acostamento, drenagem 
e sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 196

Implantação de melhorias na RJ 196 entre, Campo Limpo, 
na interseção com a RJ-216, e Caetá, na interseção com 
a BR 356, incluindo implementação de acostamento, 
drenagem e sinalização vertical e horizontal

PLT GE

Acesso Rodoviário 
ao Açu

Implantação de corredor rodoviário na diretriz da EF 118 
ligando o Porto do Açu à BR 101

PB GE

SB 24

Melhorias na SB-24 entre o Porto do Açu e a 
interseção com a RJ 240 (Estrada Minas-Rio), incluindo 
implementação de acostamento, drenagem e sinalização 
vertical e horizontal

PL GM

RJ 240

Implementação de melhorias na RJ 240 (Estrada Minas-
Rio), entre Açu (Campo da Praia) e a interseção com a BR 
356, incluindo implementação de acostamento, drenagem 
e sinalização vertical e horizontal

PL GE

Acesso Rodoviário 
ao Açu

Desapropriação para implantação das obras do Novo 
Acesso Rodoviário ao Porto do Açu

PL GE

Complexo 
Industrial do Açu

Implantação das instalações do Distrito Industrial de São 
João da Barra, no Porto do Açu

PL IP
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ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Eixo 
multimodal 
do Açu

EF 354
Implantação da EF-354 conectando o Porto do Açu a 
MG - passando ela região de Conceição do Mato Dentro, 
Ipatinga e Unaí - e ao Centro-Oeste

PL GF

EF 118
Implantação de ferrovia ligando o ramal de São Paulo ao 
Espírito Santo

PL GF

BR 356
Duplicação da BR 356, entre Campos dos Goytacazes, na 
interseção com a BR 101, e Cardoso Moreira, na interceção 
com a BR 492

PL GF

BR 356
Duplicação da BR-356, entre Campos dos Goytacazes e São 
João da Barra

PLT GF

Plataforma 
Logistica do Açu

Plataforma Logística do Açu - Implantação de Plataforma 
Logística em apoio ao porto e ao Distrito Industrial na 
Região

SG IP

Porto do Açu

Complementação das obras de dragagem do Porto do Açu 
para  T1 alcançar - 25 m de produndidade e o T2 - 18,5 m 
de pronfudidade, atendendo as maiores classes de navios 
VLCC e CHINAMAX

PL GF

BR-356
Implantação de faixa adicional na BR-356 no trecho  entre 
a fronteira RJ/MG e a RJ-214 na região do município de 
Itaperuna

SG GF

TUP NFX
TUP da empresa NFX Combustíveis Marítimos para 
movimentação de granéis líquidos no Porto do Açu, em 
São João da Barra

PL GF

BR-356
Implantação de faixa adicional na BR-356 no trecho entre 
a RJ-234 no município de Italva e a RJ-204 em Cardoso 
Moreira

SG GF

Porto do Açu
Implantação de Terminal de Granéis Agrícolas para 
exportação de até 8 mtpa de soja e milho

EV IP

Acesso Rodoviário 
ao Açu

Duplicação do corredor rodoviário na diretriz da EF 118 
ligando o Porto do Açu à BR 101

PLT GE

BR-356
Duplicação da BR-356 no trecho entre a fronteira RJ/MG e 
a RJ-214 na região do município de Itaperuna

SG GF

BR-356
Ampliação da BR-356, com implementação de faixa 
adicional, no trecho entre a RJ-214 e a RJ-198 na região do 
município de Itaperuna

SG GF

BR-356
Implantação de faixa adicional na BR-356 no trecho entre 
a RJ-220 e a RJ-186 na região do município de Itaperuna

SG GF

BR-356
Duplicação da BR-356 no trecho entre a RJ-220 e a RJ-186 
na região do município de Itaperuna

SG GF

BR-356
Implantação de faixa adicional na BR-356 no trecho entre 
a RJ-186 e a RJ-202 no município de Itaperuna

SG GF

BR-356
Implantação de faixa adicional na BR-356 no trecho entre 
a RJ-202, no município de Itaperuna, e a ponte que passa 
pelo Rio Muriaé, no município de Italva

SG GF

BR-356
Duplicação da BR-356 no trecho entre a ponte que 
passa pelo Rio Muriaé e o cruzamento com a RJ-234 no 
município de Italva

SG GF

Aeroporto 
do Galeão

AIRJ - Galeão - Tom 
Jobim

Aeroporto do Galeão - Implantação da terceira pista PLT IP

Arco metro-
politano

Arco Metropolitano

Complementação do Arco Metropolitano, incluindo 
reformulação do Trevo de Manilha,  implantação de 
contorno em Itaboraí e adequação de capacidade na RJ 
114 até o entroncamento com a RJ 106

PL GF / GE

PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Arco metro-
politano

Arco Metropolitano
Implantação do Anel Viário de Campos Elíseos 
("Arquinho") para acesso ao Polo Gás-Químico de Caxias

PL GE

Arco Metropolitano
Construção de acesso rodoviário do Arco Metropolitano ao 
Terminal Multimodal de Queimados

PL GE

Plataforma 
Logística Arco 
Central

Plataforma Logística Arco Central - Implantação de 
Plataforma Logística localizada próxima ao entroncamento 
entre Arco Metropolitano, BR-040/RJ-085 e EF-118, para 
atender aos fluxos Rio-Zona da Mata e RMBH, Centro-
Oeste e Nordeste (via BR-116) e Porto do Rio

EE IP

Plataforma 
Logística Arco Leste

Plataforma Logística Arco Leste - Implantação de 
Plataforma Logística localizada próximaao Comperj, à 
EF-118 e à BR-493 (Arco Magé-Manilha) para atender 
às cargas do mercado de E&P offshore de O&G, da RMRJ 
Leste, do Espírito Santo e do Nordeste (via BR-101), do 
Comperj e do Porto de Maricá

SG IP

BR-116 Norte

Ampliação da BR-116 Norte, com implantação de 3ª 
faixa por sentido, entre o cruzamento com a BR-493 no 
município de Magé e o cruzamento com a BR-040 em 
Duque de Caxias

SG GF

BR-493
Ampliação da BR-493 no trecho entre o município de 
Magé (intersecção com BR-116) e a BR-101 Norte

SG GF

BR-116 Norte
Ampliação da BR-116 Norte, com implantação de 4ª 
faixa por sentido, entre o cruzamento com a BR-493 no 
município de Magé e o município de Duque de Caxias

SG GF

Eixos 
rodoviários 
metropoli-
tanos

Plataforma 
Logística Km  Zero

Plataforma Logística Km  Zero - Implantação de Plataforma 
Logística Urbana no entroncamento entre a BR-116 e a Av 
Brasil (Trevo das Margaridas)

PL GE

Transbaixada RJ 085
1ª Fase da implantação da Transbaixada - Ligação 
rodoviária entre BR-116 (Dutra) e a BR-040 (Washington 
Luís), às margens do Rio Sarapuí

PC GE

Transbaixada 2
2ª Fase da implantação da Transbaixada - Ligação 
rodoviária entre a BR-116 Sul (Dutra) e a Via Light, às 
margens do Rio Sarapuí

PL GE

Via Light
Trecho 1 da Expansão da Via Light - entre entroncamento 
da Linha Vermelha com a Av. Brasil

PC GE

Via Light
Trecho 2 da Expansão da Via Light (Extensão Leste) - da 
Av. Brasil até o Parque de Madureira

PL GE

Via Light
Trecho 3 de Expansão da Via Light (Extensão Oeste) 
- de Nova Iguaçu,a na interseção com a RJ-105, até 
Queimados, na interseção com a BR-116 Sul (Dutra)

PL GE

BR 101
Variante de Duques - descongestionamento do acesso 
leste de Itaboraí

SG GF

BR 101
Conjunto de obras no Trevo de Manilha (entroncamento 
BR-101/RJ-104/BR-493), envolvendo melhorias de traçado 
e novas alças de acesso

SG GF

Via Light x Linha 
Vermelha

Extensão da Linha Vermelha até a Via Light EE GE

Transbaixada 3
3ª Fase de implantação da Transbaixada - Conexão entre a 
Via Light e a Av. Brasil na altura do km 33,5 através de um 
traçado mais direto

PC GE

Porto de 
Itaguaí

Porto de Itaguaí Duplicação do canal principal de acesso marítimo PL GF

Porto de Itaguaí
Dragagem para aprofundamento e alargamento do canal 
de acesso ao Terminal da CSA

PL GF

Porto de Itaguaí
Dragagem no Canal Derivativo do Porto de Itaguaí 
eliminando a interferência com o fluxo de navios para o 
Terminal da Vale na Ilha de Guaíba

PL GF
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ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Porto de 
Itaguaí

Plataforma 
Logística

Construção de zonas de apoio logístico na área do entorno 
do Porto de Itaguaí

PL GF

Porto de Itaguaí
Expansão de berços para movimentação de contêineres no 
Porto de Itaguaí

PL GF

Porto de Itaguaí
Implantação de Novas Áreas de Fundeio ao longo do Canal 
Principal

PL GF

Porto de Itaguaí
Construção do terminal de granéis líquidos no Porto de 
Itaguaí

PL GF

Porto de Itaguaí
Modernização e expansão de acesso à plataforma do Porto 
de Itaguaí

PL GF

Porto de Itaguaí
Construção do terminal de produtos siderúrgicos no Porto 
de Itaguaí

PL GF

Porto de Itaguaí
Implantação de área de tancagem para cargas perigosas no 
Porto de Itaguaí

PL GF

Porto de Itaguaí Ampliação do Terminal Roll On Roll Off no Porto de Itaguaí PL GF

Acesso Ferroviário 
ao Porto de Itaguaí

Melhorias na faixa de domínio da via férrea entre Japeri e 
o acesso ao Porto de Itaguaí

PL IP

Acesso Ferrov. ao 
Porto de Itaguaí, 
entre Japeri e 
Brisamar

Construção de 05 Viadutos rodoviários sobre a linha férrea 
para a eliminação de PN: Itaguaí (3) e Seropédica (2)

PL GF

Acesso Ferrov. 
Itaguaí ao Distrito 
Industrial de Sta. 
Cruz

Aumento de capacidade no ramal de acesso ao Distrito 
Industrial de Santa Cruz compatibilizando com a previsão 
do crescimento de produção das siderúrgicas

EE GF

BR 101
Construção de alças de acesso entre a RJ 149 e a BR 101 
duplicada

PLT GF / GE

RJ 149
Melhorias na RJ 149 Interligando a RJ 155 com até 
próximo a BR 101 - a 9 km do Acesso a Mangaratiba no 
trecho entre BR 101 e Rio Claro

PLT GE

RJ 155
Adequação de traçado da RJ 155 no trecho entre Barra 
Mansa, entre a BR-116 e a intersecção com a RJ 139

PLT GE

Ferrovia do Aço / 
Ramal de São Paulo

Implantação de melhorias para aumento de capacidade da 
Ferrovia do Aço no trecho entre Barra Mansa e Jeceaba/
MG

PLT GF

Linha do Centro

Melhorias e aumento da capacidade na Ferrovia Linha 
do Centro entre Barra do Piraí e Joaquim Murtinho, 
compatibilizando com aumento de volume retorno dos 
trens de minério e de movimentação de contêineres

PL GF

Pátio de Brisamar
Ampliação de Capacidade no Pátio de Brisamar para 
atender a demanda prevista de movimentação de trens de 
minério e aumento da movimentação de contêineres

PLT GF

BR 101
Construção de viaduto para acesso à localidade de Coroa 
Grande compatível com a BR-101 Sul (Rio-Santos) dupli-
cada

PLT GF

BR 101
Construção de Alças de acesso da BR 101 Sul (Rio-Santos) 
para o Arco Metropolitano

PLT GF / GE

Complexo Logístico 
de Largo da Pedra

Implantação de Complexo Logístico Lago da Pedra em Ita-
guaí, que inclui Terminal de Uso Privado e uma plataforma 
logística em retroárea para movimentação de minério de 
ferro, carvão, produtos siderúrgicos, contêineres e carga 
geral

PL IP

Porto Sudeste
Ampliação de capacidade do Porto Sudeste, em Itaguaí, 
para movimentação de 100 milhões de toneladas/ano

EA/ER IP

PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Porto de 
Itaguaí

Itaguaí TECON

Dragagem e adequação do acesso marítimo ao TECON 
para permitir o acesso dos navios porta-contêiner da 
classe New Panamax, chegando a uma largura de 200 e 
profundidade de -17 m

PL IP

BR-101 Sul
Ampliação da BR-101 Sul, com implementação de 3ª faixa 
por sentido, entre o viaduto sobre a Rua Parnaíba, em 
Itaguái, e o entroncamento com a Av. Brasil

SG GF

RJ-139
Duplicação da RJ-139 no trecho entre a RJ-145 no municí-
pio de Rio Claro e a divisa RJ/SP

SG GE

RJ-149
Duplicação da RJ-149 no trecho entre o km 39 e o entron-
camento com a BR-101, em Mangaratiba

SG GE

RJ-155
Implantação de faixa adicional na RJ-155 entre a RJ-149 e 
a RJ-139 em Rio Claro

SG GE

TUP Nuclep TUP Nuclep na região do Complexo do Porto de Itaguaí PL GF

Plataforma 
Logística Arco 
Oeste

Plataforma Logística Arco Oeste - Implantação de 
Plataforma Logística em localização próxima ao 
entroncamento entre Arco Metropolitano, BR 116 e o 
Ramal de Mangaratiba da MRS para atender às cargas dos 
fluxos Rio-São Paulo, Sul de Minas e Região Sul, do Polo 
Automotivo Sul-Fluminense, do Porto de Itaguaí e do 
Porto do Rio

ID IP

BR-101 Sul
Implantação de faixa adicional na BR-101 Sul entre o 
cruzamento com a RJ-165 no município de Paraty até a 
fronteira RJ/SP

SG GF

BR-101 Sul
Duplicação da BR-101 Sul entre o cruzamento com a 
RJ-155, no município de Angra dos Reis, e a RJ-165 no 
município de Paraty

SG GF

BR-101 Sul
Duplicação da BR-101 Sul entre a cidade de Coroa Grande 
no município de Itaguaí  e o cruzamento com a RJ-149 em 
Mangaratiba

SG GF

BR-101 Sul
Implantação de faixa adicional na BR-101 Sul entre o 
cruzamento com a RJ-149 no município de Mangaratiba 
até a RJ-155 em Angra dos Reis

SG GF

Porto de Itaguaí Terminal de Granel Mineral em Itaguaí - CSN EP IP

Ligações 
Rodoviárias 
Transversais

Ligação RJ 106 a 
BR 101

Implantação de rodovia na diretriz da RJ 140, entre a RJ- 
106 e a BR 101

ID GF / GE

BR 354

Melhorias na BR 354 entre Engenheiro Passos (Resende), 
na BR 116, e a divisa com RJ/MG, com acostamento / 
retornos adequados / acessos/ drenagem / sinalização 
vertical e horizontal / organização de pontos de ônibus

PLT GF

BR 494- RJ 153 - RJ 
137

Adequação e melhorias nas RJ 153 e RJ-137, entre Volta 
Redonda e Santa Rita do Jacutinga na divisa com MG

PLT GE

RJ 145 De Barra do Piraí Até Valença PLT GE

RJ 147

Implantação de melhorias na RJ 147, entre Valença e Rio 
Preto na divisa com MG, com asfaltamento / retificação de 
traçado / drenagem/ acostamento / sinalização horizontal 
e vertical

PLT GE

RJ 130

Implantação de melhorias na RJ-130 entre Teresópolis, 
na interseção com a BR 116 Norte (Rio-Bahia), e Nova 
Friburgo, na interseção com a RJ 116, com implementação 
de acostamento, terceira faixa, drenagem, sinalização 
vertical e horizontal e área de escape

PLT GE

RJ 160

Implantação de melhorias na RJ 160, entre Além Paraíba, 
na interseção com a RJ-158, e Cordeiro, na interseção com 
a RJ-116, com implementação de acostamento, terceira 
faixa, drenagem, sinalização vertical e horizontal

PLT GE
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PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Ligações 
Rodoviárias 
Transversais

RJ 164

Implantação de melhorias na RJ 164 entre Cantagalo, na 
interseção com a RJ 160, e Cordeiro, na interseção com 
a RJ-116, com implementação de acostamento, terceira 
faixa, drenagem, sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 158

Implantação de melhorias na RJ 158 entre Além Paraíba, 
na interseção com a BR 116, e Campos dos Goytacazes, 
na interseção com a BR-101, com implementação de 
acostamento, terceira faixa, drenagem, sinalização vertical 
e horizontal

PLT GE

RJ 172

Implantação de melhorias entre Macuco, na interseção 
com a RJ 172, e Manuel de Morais (em Santa Maria 
Madalena), na interseção com a RJ-164,  com 
implementação de acostamento, terceira faixa, drenagem, 
sinalização vertical e horizonta, retificação de traçado e 
terceira faixa

PLT GE

RJ 146

Implantação de melhorias na RJ 146 entre Manuel de 
Morais (Santa Maria Madalena), na interseção com a 
RJ 172, e Visconde de Imbé (em Trajano de Morais), 
na interseção com a RJ-174,  com implementação de 
acostamento, terceira faixa, drenagem, sinalização vertical 
e horizonta, retificação de traçado e terceira faixa

PLT GE

RJ 174

Implantação de melhorias na RJ 174, entre Visconde de 
Imbé (em Trajano de Morais), na interseção com a RJ 146, 
e Dr. Loretti (em Santa Maria Madalena), na interseção 
com a RJ-182,  com implementação de acostamento, 
terceira faixa, drenagem, sinalização vertical e horizonta, 
retificação de traçado e terceira faixa

PLT GE

RJ 182

Implantação de melhorias na RJ 182, entre Dr. Loretti 
(em Santa Maria Madalena), na interseção com a RJ 
174, e Carapebus, na interseção com a BR 101,  com 
implementação de acostamento, terceira faixa, drenagem, 
sinalização vertical e horizonta, retificação de traçado e 
terceira faixa

PLT GE

RJ234

Implantação de melhorias na RJ 234, entre Pureza (em 
São Fidélis), na interseção com a RJ-158, e Vinhático (em 
Italva), na interseção com a BR-356, com implementação 
de acostamento, terceira faixa, drenagem, sinalização 
vertical e horizontal

PLT GE

BR-495
Duplicação da BR-495  no trecho entre a BR-040 no 
município de Petrópolis e a BR-116 no município de 
Teresópolis

SG GF

RJ-125
Duplicação da RJ-125 no trecho entre o cruzamento com a 
RJ-093 e a ponte que passa pelo Rio Guandu no município 
de Japeri

SG GE

RJ-125
Duplicação da RJ-125 no trecho entre a RJ-121 no 
município de Miguel Pereira e a RJ-117  em Paty dos 
Alferes

SG GE

RJ-145
Duplicação da RJ-145 entre a BR-116 no município de Pira 
e a RJ-137 em Barra do Piraí

SG GE

RJ-158
Duplicação da RJ-158 entre a BR-116 e RJ-144 no 
município do Carmo

SG GE

RJ-158
Implantação de faixa adicional na RJ-158 entre a RJ-116 e 
a RJ-194 em Itaocara

SG GE

RJ-160
Duplicação da RJ-160 no trecho entre Cordeiro e a RJ-164, 
em Cantagalo

SG GE

RJ-121
Duplicação da RJ-121 no trecho entre o entroncamento 
com a  RJ-129, em Morro Azul e o km 8,4 da RJ-121

SG GE

RJ-127
Duplicação da RJ-127 no trecho entre a BR-116 no 
município de Paracambi e a RJ-129 em Engenheiro Paulo 
de Frontin

SG GE

PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Ligações 
Rodoviárias 
Transversais

RJ-127
Duplicação da RJ-127 no trecho entre a RJ-129 em 
Engenheiro Paulo de Frontin e a RJ-133 em Mendes

SG GE

RJ-127
Implantação de faixa adicional na RJ-127 no trecho entre a 
RJ-137 no mucicípio de Mendes e a BR-393 no município 
de Vassouras

SG GE

RJ-127
Duplicação da RJ-127 no trecho entre a RJ-133 e a RJ-137 
no muncípio de Mendes

SG GE

RJ-160
Duplicação da RJ-160 no trecho entre a RJ-164 e a RJ-152 
no município de Cantagalo

SG GE

RJ-182
Duplicação da RJ-182 no trecho entre a RJ-190, em 
Conceição de Macabu e a RJ-196, na localidade de Porto 
Pinheiro

SG GE

RJ-145
Duplicação da RJ-145 entre o entroncamento com a RJ-
143, no km 67,9, e o km 67,4, em Valença

SG GE

RJ-145
Implantação de faixa adicional na RJ-145 entre a RJ-143 
e a RJ-147 no município de Valença, incluindo o trecho 
comum entre a rodovia e a RJ-143

SG GE

RJ-143
Duplicação da RJ-143 no trecho em comum entre a 
rodovia e a RJ-153, em Nossa Senhora do Amparo

SG GE

RJ-143
Duplicação da RJ-143 no trecho urbano, entre a 
intersecção com a RJ-159 e Quatis

SG GE

RJ-146
Duplicação da RJ-146 no trecho entre  o cruzamento com 
a RJ-172 e Manuel de Moraes, em Trajano de Moraes

SG GE

RJ-159
Duplicação da RJ-159 no trecho entre a BR-116, em Barra 
Mansa, e a ponte sobre o Rio Paraíba do Sul

SG GE

RJ-174
Duplicação da RJ-174 no trecho entre a RJ-162 em Trajano 
de Morais até o entroncamento com a Estrada Nova 
Trajano Vila Sampaio

SG GE

Eixo 
Rodoviário 
Região 
Serrana–
Noroeste 
Fluminense

RJ 186
Duplicação da RJ-186 no trecho entre Santo Antônio de 
Pádua, na divisa MG/RJ, e Bom Jesus do Itabapoana, na 
divisa RJ/ES

PLT GF / GE

RJ 214

Implantação de melhorias na RJ-214, entre  Natividade, 
na interseção com a RJ 226, e Varre-Sai, na interseção com 
a RJ-198, com implementação de acostamento, terceira 
faixa, drenagem, sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 220

Implantação de melhorias na RJ 220, entre Itaperuna, na 
interseção com a BR-356, e Porciúncula na divisa RJ/MG, 
excluído o trecho entre Natividade e Porciûncula, com 
implementação de acostamento, terceira faixa, drenagem, 
sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 116
Adequação da alça de acesso no entroncamento da RJ-116 
com a RJ 122 na localidade do Setenta (em Cachoeiras do 
Macacu)

PLT GE

Plataforma 
Logística Serrana II

Plataforma Logística Serrana II - Implantação de 
Plataforma Logística em Friburgo para apoio a indústria 
Têxtil e o polo metal mecânico da Região

SG IP

RJ 116
Duplicação da RJ 116, entre Duas Barras, na interseção 
com a RJ-144, e Macuco, na interseção com a RJ-172

PLT GE

RJ 116

Implantação de melhorias na RJ-116, entre Macuco, na 
interseção com a RJ-172, e Itacoara, na interseção com a 
RJ-158, com implementação de acostamento, drenagem, 
terceira faixa, sinalização horizontal e vertical e área de 
escape.

PLT GE

RJ 192

Implantação de melhorias na RJ 192, entre Ponto de 
Pergunta (em Itaocara), na interseção com a RJ-116, e São 
Fidélis, na interseção com a RJ-158, com implementação 
de acostamento, drenagem, sinalização horizontal e 
vertical

PLT GE
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PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Eixo 
Rodoviário 
Região 
Serrana–
Noroeste 
Fluminense

RJ-214
Duplicação da RJ-214 no trecho entre a RJ-220 e a RJ-226 
no muncípio de Natividade

SG GE

RJ-186
Implantação de faixa adicional na RJ-186 no trecho entre a 
RJ-116 em Santo Antônio de Pádua até a fronteira MG/RJ

SG GE

RJ-186
Implantação de faixa adicional na RJ-186 no trecho entre a 
BR-356  e a RJ-230 em Bom Jesus do Itabapoana

SG GE

RJ-220
Duplicação da RJ-220, trecho entre a RJ-214, mun. de 
Natividade, e o km 10,5 da RJ-220

SG GE

RJ-220
Implantação de faixa adicional na RJ-220 no trecho entre 
o km 10,5 da RJ 220 e o cruzamento com a RJ-230, em 
Porciúncula

SG GE

RJ-116 (Concedida)
Implantação de faixa adicional na RJ-116 no trecho entre a 
Av. Vinte e Dois de Maio em Itaborai e o km 11

SG GE

RJ-116 (Concedida)
Duplicação da RJ-116 no trecho entre a Av. Vinte e Dois de 
Maio em Itaborai e o km 11

SG GE

RJ-116 (Concedida) Duplicação da RJ-116 no trecho entre os kms 11 e 14 SG GE

RJ-116 (Concedida)
Implantação de faixa adicional na RJ-116 entre os kms 14 
e 43

SG GE

RJ-116 (Concedida) Duplicação da RJ-116 no trecho entre os kms 14 e 35 SG GE

RJ-116 (Concedida) Duplicação da RJ-116 no trecho entre os kms 35 e 43 SG GE

RJ-116 (Concedida)
Implantação de faixa adicional na RJ-116 no trecho entre 
Cachoeira de Macacu e a intersecção com a RJ-142

SG GE

RJ-116 (Concedida)
Duplicação da RJ-116 no trecho entre a RJ-142 e a RJ-148 
em Nova Friburgo

SG GE

RJ-116 (Concedida)
Implantação de faixa adicional na RJ-116 no trecho entre 
a RJ-148 em Nova Friburgo e o cruzamento com a BR-120 
em Duas Barras

SG GE

RJ-116 (Não 
concedida)

Duplicação da RJ-116 no trecho entre a RJ-158 e o km 204 SG GE

RJ-116 (Não 
concedida)

Implantação de faixa adicional na RJ-116 no trecho entre o 
km 204 e a RJ-186 em Santo Antônio de Pádua

SG GE

RJ-116 (Não 
concedida)

Duplicação da RJ-116 entre o cruzamento com a RJ-218 e 
Santo Antônio de Pádua

SG GE

RJ-116 (Não 
concedida)

Implantação de faixa adicional na RJ-116 no trecho 
entre RJ-186 em Santo Antônio de Pádua e a RJ-188 em 
Miricema

SG GE

RJ-116 (Não 
concedida)

Duplicação da RJ-116 no trecho entre a RJ-188 e a RJ-200 
em Miricema

SG GE

RJ-116 (Não 
concedida)

Implantação de faixa adicional na RJ-116 no trecho que 
atravessa o município de Laje do Muriaé, entre os kms 248 
e 262

SG GE

RJ-116 (Não 
concedida)

Duplicação da RJ-116 no trecho de transição entre o 
município de Laje de Muriaé e Itaperuna, entre os kms 
262 e 263

SG GE

RJ-116 (Não 
concedida)

Implantação de faixa adicional na RJ-116 no trecho entre o 
km 263 e a intersecção com a BR-356

SG GE

RJ-122
Duplicação da RJ-122 no trecho entre a BR-116 em 
Guapimirim e a RJ-116 na região do município de 
Cachoeiras de Macacu

SG GE

RJ-214
Implantação de faixa adicional na RJ-214 no trecho 
entre a BR-356 em Itaperuna e a RJ-220 no muncípio de 
Natividade

SG GE

Instalações 
de apoio 
offshore

Aeroporto de Cabo 
Frio

Ampliação do pátio de aeronaves do Aeroporto de Cabo 
Frio

EPL GE

RJ 140
Construção de alças de acesso no entroncamento entre RJ 
106 e a RJ 140 em direção ao Aeroporto Internacional de 
Cabo Frio e ao Porto do Forno

PLT GE

PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Instalações 
de apoio 
offshore

RJ 140

Implantação de melhorias na RJ 140, na interseção com 
a RJ-102, em direção ao Aeroporto Internacional de 
Cabo Frio e ao Porto de Forno, com implementação de 
acostamento, drenagem e sinalização horizontal e vertical

PLT GE

RJ 140

Criação de um corredor de circulação desde o 
entroncamento da RJ 102, ligando o Porto do Forno ao 
Aeroporto de Cabo Frio, incluindo ajustes nos gabaritos da 
via  e da rede elétrica para passagem de veículos de carga 
de maior porte

PLT GM

Porto do Forno
Implantação de melhorias na infraestrutura para 
aumento de produtividade no Porto com aquisição de 
equipamentos de carregamento dos navios

PLT GM

Aeroporto de 
Macaé

Aquisição de equipamentos para torre de controle do 
aeroporto de Macaé

OE GF

Aeroporto de 
Macaé

Construção de nova pista para o aeroporto de Macaé com 
1.800 x 45 (+ 300m) metros com as Taxi Ways Ajustadas

OE GF

Aeroporto de 
Macaé

Expansão de área do pátio de aeronaves e apoio offshore 
do aeroporto de Macaé para 280 mil m²

EE GF

Aeroporto de 
Macaé

Implantação de área alfandegada para carga rodoviária no 
aeroporto de Macaé  com 145 mil m²

EE GF

Aeroporto de 
Macaé

Construção de pátio de aeronaves de carga com 
capacidade de estacionamento para até 6 aeronaves tipo A 
330/200 de carga

EE GF

Aeroporto de 
Macaé

Construção de duas pistas para operações de apoio 
offshore simultâneas com 300 m de extensão

EE GF

Aeroporto de 
Macaé

Construção de hangares para manutenção e apoio, com 
área total de 4.500 m²

EE GF

Heliporto de 
Itaguaí/Seropédica

Implantação de heliporto em Itaguaí/Seropédica para 
apoio às operações offshore

PL IP

Heliporto do Litoral 
Norte Fluminense

Implantação de novo heliporto no litoral norte fluminense 
para apoio às operações offshore

EE IP

Heliporto de Farol 
de São Tomé

Implantação de melhorias na RJ 216, entre Mineiros, 
na interseção com a RJ 196, e Farol de São Thomé, com 
implementação de acostamento, drenagem, retificação de 
traçado, sinalização vertical e horizontal

PLT GE

Porto de Niterói
Dragagem dos canais de acesso ao Porto de Niterói e Ilha 
da Conceição para -12 m e aprofundamento do Canal de 
São Lourenço

PL GF

Porto de Barra do 
Furado

Dragagem do canal oceânico e bacia de evolução para - 11 
metros, e do canal interno para - 7.5 metros

EA GF

Porto de Barra do 
Furado Complexo 
Logístico e 
Industrial

Implantação de todo o Complexo Logístico e Industrial de 
Barra do Furado com base de apoio offshore e estaleiros de 
reparos navais para embarcações de apoio offshore

OE GF

TEPOR

Implantação do Terminal Portuário de Macaé - TEPOR,  
com capacidade de movimentação de 4 milhões de 
toneladas/ano, calado de 14 metros, 14 berços + 1 Heavy 
Lift, retroárea de 400 mil m², ponte oceânica de 1.600 m e 
área de cais de 90 mil m²

AP IP

Porto de Imbetiba
Construção de dois berços no Porto de Imbetiba para 
atracação de navios maiores

PL IP

Porto de Maricá
Implantação do Porto de Maricá em Ponta Negra para 
transbordo de óleo e gás, apoio offshore e reparos navais

EPL IP

RJ 118

Implantação de melhorias na RJ 118 entre Manoel Ribeiro, 
na interseção com a RJ 106, e Ponta Negra, no acesso ao 
Porto de Maricá, com implementação de acostamento, 
drenagem e sinalização horizontal e vertical

PLT GE
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ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Instalações 
de apoio 
offshore

RJ 118

Implantação de melhorias na RJ 118 entre Ponta Negra, na 
interseção com a RJ 102, e Sampaio Correia, na interseção 
com a RJ 106, com implementação de acostamento, 
drenagem e sinalização horizontal e vertical

PLT GE

RJ 102

Implantação de Melhorias na RJ 102 entre Barra de 
Maricá, na interseção com a RJ 114, e Ponta Negra, 
na interseção com a RJ 118, com implementação de 
acostamento, drenagem e sinalização horizontal e vertical

PLT GE

RJ 114

Implantação de melhorias na RJ 114 entre Barra de Maricá, 
na interseção com a RJ 102, e Maricá, na interseção com a 
RJ 106, com implementação de acostamento, drenagem e 
sinalização horizontal e vertical

PLT GE

BR 101
Construção de alça de acesso na interseção da Estrada 
UHOS com a BR 101

PLT GF

BR 101

Compatibilização das alças de acesso na interseção entre a 
RJ 168 e a BR 101 com a duplicação da RJ 168 e ajustes de 
geometria com o perfil dos veículos de carga que atendem 
o mercado de apoio offshore (com comprimento maior do 
que 22 metros)

PLT GF

BR 101
Construção de alças de acesso na interseção entre a BR 
101 e a nova rodovia de acesso central a Macaé

PLT GF

BR 101
Construção de alças de acesso na interseção da BR 101 
com RJ 182

PLT GF

BR 101
Construção de alças de acesso na interseção da BR 101 
com a RJ 196

PLT GF

Nova Rodovia 
paralela a RJ 106

Construção de ligação rodoviária entre a Nova Rodovia 
Litorânea, o Polo Industrial Bella Vista e o Parque dos 
Tubos

PLT GE

Rio das Ostras - 
Macaé

Implantação de um sistema de transporte regional de alta 
capacidade entre Macaé e Rio das Ostras

PLT GE

RJ 106
Construção de alças de acesso na interseção entre RJ 106 
com a RJ 114

PLT GE

RJ 106
Construção de alça de acesso na interseção entre a RJ 106 
com a RJ 118 no acesso norte ao porto de Maricá

PLT GE

RJ 106
Construção de alça de acesso na interseção entre a RJ 106 
com a RJ 118 no acesso central ao porto de Maricá

PLT GE

RJ 106
Construção do viaduto de acesso ao Parque dos Tubos pela 
RJ 106

PLT GE

RJ 106
Construção de alças de acesso entre a RJ 106 e o contorno 
de Rio das Ostras (ROS 001)

PLT GE

RO 001 Implantação de melhorias no contorno de Rio das Ostras PLT GM

Via Norte - Sul
Complementação da via Norte-Sul até o Parque dos Tubos, 
em Macaé

PL GM

Ligação via Norte 
Sul com Linha 
Verde

Construção de via de ligação entre a via Norte-Sul e a 
Linha Verde, em Macaé

PLT GM

RJ 168
Implantação de nova rodovia de ligação entre a RJ 168 
com o Polo Inudstrial Bella Vista e o Parque dos Tubos

PL GE

RJ 168
Implantação de nova ligação entre a RJ 168 e o Polo 
Offshore na Av Prefeito Aristides Ferreira da Silva (Novo 
Cavaleiros)

PLT GE

Via de Contorno do 
Aeroporto

Construção de via de acesso à área alfandegada do 
aeroporto

PLT GM

Novo Acesso 
Centro à Macaé

Construção de nova rodovia de acesso central a Macaé a 
partir da BR 101, tendo como diretriz inicial a Estrada do 
Imburo e seguindo em traçado retificado

PLT GE

RJ 168
Implantação da 3º Faixa por sentido na RJ 168 no trecho 
atualmente duplicado, próximo ao trecho urbano de 
Macaé

PLT GE

PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Instalações 
de apoio 
offshore

RJ 168
Duplicação da RJ 168 entre a interseção com a BR 101 no 
acesso sul até o ponto de início da 3ª faixa por sentido

PLT GE

RJ 155

Implantação de melhorias na RJ 155, entre Rio Claro, na 
interseção com a RJ 149, e Angra dos Reis, na interseção 
com a BR 101 Sul (Rio-Santos), incluindo pavimento, 
acostamento, drenagem e sinalização horizontal e vertical 
e incluindo elevação do gabarito verticla do túnel na divisa 
Angra dos Reis/Rio Claro

PLT GE

RJ 182

Implantação de melhorias na RJ 182 entre a interseção 
com a BR 101 e Carapebus, na interseção com a RJ 
178, com implementação de acostamento, drenagem, 
retificação de traçado, sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 178

Implantação de melhorias na RJ 178 entre Macaé, na 
interseção com a RJ 106, e Carapebus, na interseção com 
a RJ 182, com implementação de acostamento, drenagem, 
retificação de traçado, sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 178

Implantação de melhorias na RJ 178, entre Carapebus, na 
interseção com a RJ 182, e Encruzilhada (em Quissamã), 
na interseção com a RJ 196, com implementação de 
acostamento, drenagem, retificação de traçado, sinalização 
vertical e horizontal

PLT GE

RJ 196

Implantação de melhorias na RJ 196, entre a interseção 
com a BR 101 e Encruzilhada (em Quissamã), na 
interseção com a RJ 178, com implementação de 
acostamento, drenagem, retificação de traçado, sinalização 
vertical e horizontal

PLT GE

RJ 196

Implantação de melhorias na RJ 196 entre Encruzilhada, 
na interseção ente a RJ 178, e o Contorno de Quissamã, 
com implementação de acostamento, drenagem, 
retificação de traçado, sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 196

Implantação de melhorias na RJ 196, entre o Contorno 
de Quissamã e Barra do Furado, com implementação de 
acostamento, drenagem, retificação de traçado, sinalização 
vertical e horizontal

PLT GE

RJ 196 - A2

Implantação de melhorias na RJ 196 A2 (antigas QSM-
107 e CAM-200), no acesso à Barra do Furado, com 
implementação de acostamento, drenagem, retificação de 
traçado, sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 196

Implantação de melhorias na RJ 196 entre Retiro (em 
Campos dos Goytacazes) e Mineiros (em Campos 
dos Goytacazes, na interseção com a RJ 216, com 
implementação de acostamento, drenagem, retificação de 
traçado, sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 216
Implantação de alças de acesso do Novo Acesso Rodoviário 
ao Porto do Açu na interseção com a RJ 216

PL GE

RJ 196
Implantação de alças de acesso do Novo Acesso Rodoviário 
ao Porto do Açu no entroncamento com RJ 196

PL GE

RJ 240

Implantação de melhorias na RJ 240, entre Farol de São 
Thomé, na interseção com a RJ 216 e Barra do Furado, 
na interseção com a RJ 196, com implementação de 
acostamento, drenagem, retificação de traçado, sinalização 
vertical e horizontal

PLT GE

Plataforma 
Logística de Macaé

Plataforma Logística de Macaé - Implantação de Terminal 
Multimodal próximo à EF 118 e às principais rodovias de 
acesso regional

PLT GF

RJ 168
Implantação de alças de acesso ao Terminal Multimodal a 
ser implantado no entroncamento entre a EF-118 e a RJ 
168

PLT GE
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PORTFÓLIO FINAL DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DO PELC/RJ-2045 (ORDENADO POR ÂNCORAS)

ÂNCORA 
NOME / 
DIRETRIZ DA 
INFRAESTRUTURA

Localização / Descrição  STATUS RESPONSÁVEL

Instalações 
de apoio 
offshore

RJ 178

Implantação de melhorias na RJ 178 de Quissamã, na 
interseção com a RJ 196, até o fim do trecho asfaltado 
no acesso a Dores de Macabu, na interseção com a RJ 
180,  com implementação de acostamento, drenagem, 
retificação de traçado, sinalização vertical e horizontal

PLT GE

RJ 180

Implantação de melhorias na RJ 180, entre Dores de 
Macabu (erm Campos dos Goytacazes), na interseção com 
a RJ 178,  e Ponta da Lama  (erm Campos dos Goytacazes), 
na interseção com a BR 101, com implementação de 
acostamento, drenagem, retificação de traçado, sinalização 
vertical e horizontal

PLT GE

BR 101
Construção de alças de acesso na interseção da RJ 180 
com a BR 101

PLT GE

Ponte de acesso a 
Ilha do Caju

Construção da ponte de acesso entre a Ilha do Caju e a Ilha 
da Conceição, em Niterói, sob a Ponte Rio-Niterói

PLT GM

Rodo. local no 
contorno do Dist. 
Ind. de Barra do 
Furado

Implantação de rodovia local no contorno do perímetro 
sul do Distrito Industrial de Barra do Furado em Quissamã

PL GE / GM

TUP SUBSEA SEVEN 
en Niterói

Ampliação das instalações do TUP da empresa Subsea 
Seven localizado na Ilha da Conceição, em Niterói

PL GF

TUP Clariant SA
TUP da empresa Clariant SA para operações de apoio 
offshore, em Niterói

PL GF

TUP DSN 
EQUIPEMAR

TUP da empresa DSN EQUIPEMAR para operações de 
apoio offshore localizado no Canal de São Lourenço, em 
Niterói

PL GF

TUP UTC
TUP da empresa UTC Engenharia para operações de apoio 
offshore localizado no canal de São Lourenço, em Niterói

PL GF

TUP para Reparos 
Navais a Empresa 
RENAVE

TUP da empresa RENAVE para reparos navais em suporte 
às operações de apoio offshore localizado no canal de São 
Lourenço, em Niterói

PL GF

TUP da empresa 
Control

TUP da empresa Control para movimentação de granéis 
líquidos nas operações de apoio offshore localizado no 
canal de São Lourenço, em Niterói

PL GF

TUP empresa 
Camorim

TUP da empresa Camorim Serviços Marítimos para 
operações de apoio offshore localizado na Ilha da 
Conceição, Canal de São Lourenço, em Niterói

PL GF

RJ-216
Duplicação da RJ-216 no trecho entre a RJ-238 e a RJ-196 
(trecho da RJ-196 que sai da RJ-216 e vai pro sentido de 
Quissamã), em Campos de Goytacazes

SG GE

RJ-140 (Cabo Frio 
– São Pedro da 
Aldeia)

Ampliação da RJ-140, com implementação de 3ª faixa por 
sentido, no trecho localizado entre a RJ-102 em Cabo Frio 
e a RJ - 106 em São Pedro da Aldeia

SG GE

RJ-162
Duplicação da RJ-162 no trecho entre o entrocamento 
com a RJ-106, em Rio das Ostras e no entroncamento com 
a BR-101 em Casimiro de Abreu

SG GE

RJ-224
Duplicação da RJ-224 no trecho entre intersecção com 
a RJ-232 e a Maniva, no município de São Francisco da 
Itabapoana

SG GE

RJ-224
Duplicação da RJ-224 no trecho entre Bom Lugar e 
Travessão da Barra, no município de São Francisco da 
Itabapoana

SG GE

RJ-224
Implantação de faixa adicional na RJ-224, no trecho entre 
o cruzamento com a BR-101, em Campos de Goytacazes, e 
Divisa, em São Francisco de Itabapoana

SG GE
Porto Seco Resende. Foto Multiterminais
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Rio das Ostras - Macaé - Campos

Noroeste
Fluminense

Friburgo - Cantagalo

Niterói e Região dos Lagos

Petrópolis - Teresópolis

Baixada Leste

Centro Sul

Baixada
Oeste

Médio Paraíba

Centro
Jacarepaguá

Zona Oeste - 
Itaguaí - 

Costa Verde

Heliporto de 
Itaguaí/Seropédica

Aeroporto
de Jacarepaguá

Aeroporto
Internacional RJ

Aeroporto
Internacional 
de Cabo Frio

Aeroporto
de Macaé

Aeroporto
de Campos

Aeroporto
de Maricá

Heliporto 
Farol de São Tomé

Heliporto Litoral 
Norte Fluminense

Angra dos Reis

Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque 
de Caxias

São Gonçalo

Itaboraí

Maricá

Rio Bonito

Nova Friburgo

Além Paraíba

Três Rios

Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia

Santa Maria 
Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

As Âncoras Logísticas são unidades estratégicas de infraestrutura, constituídas de portos, 

aeroportos, complexos multimodais (que reúnem mais de um meio de transporte) 

e eixos logísticos (corredores de transporte por onde passam as cargas). Elas são os 

pontos-chave do Plano Estratégico de Logística e Cargas (PELC/RJ 2045), pois é em seu 

entorno que estão agrupados os conjuntos de projetos e ações que este Plano aborda.

Para dotar o território fl uminense com um sistema logístico de classe mundial 

e atingir o objetivo do PELC/RJ 2045, atendendo a seus principais pleitos e à integração 

entre seus projetos, será fundamental que as doze âncoras logísticas listadas pelo Plano 

estejam conectadas de forma efi ciente aos diferentes meios de transporte de cargas, 

dando rapidez e agilidade ao funcionamento das diferentes cadeias logísticas – tanto as 

que pertencem aos polos produtivos fl uminenses, quanto as que utilizam o território do 

Estado como parte de sua rota.

Todas as âncoras defi nidas pelo PELC/RJ 2045 têm a mesma importância. São elas que 

permitem ao Rio de Janeiro exercer sua característica logística. Distribuídas de forma 

a cobrir toda a extensão do Estado de forma efi caz, aglutinam ao seu redor grupos de 

projetos similares e que possuem, entre eles, uma relação direta. Há âncoras pontuais – 

a exemplo de um porto – ou lineares, formando um eixo logístico.

A seguir, apresentamos as doze Âncoras Logísticas consideradas pelo PELC, com um 

resumo de sua importância e, também, o papel que deverão exercer no futuro (visão), 

de acordo com este Plano.

As âncoras são fundamentais para viabilizar um sistema logístico de classe mundial 
no Rio de Janeiro, com eficiência e produtividade suficientes para se destacar 
no mercado. É em torno delas que se integram as cadeias logísticas das diversas 
empresas e instituições que participam da movimentação de cargas no Estado.

3.2
ÂNCORAS LOGÍSTICAS

Âncoras Logísticas no Estado do Rio de Janeiro
1 PORTO DO RIO DE JANEIRO

2 EIXO MULTIMODAL DO AÇU 

3 AEROPORTO DO GALEÃO

4 PORTO DE ITAGUAÍ

5 EIXO MULTIMODAL RIO–ESPÍRITO SANTO

6 EIXO MULTIMODAL RIO–SÃO PAULO

7 EIXO MULTIMODAL CENTRAL RIO-MINAS GERAIS

8 ARCO METROPOLITANO

9 EIXOS RODOVIÁRIOS METROPOLITANOS 

10 LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS TRANSVERSAIS

11 EIXO RODOVIÁRIO REGIÃO SERRANA–NOROESTE FLUMINENSE

12 INSTALAÇÕES DE APOIO OFFSHORE

Foto: dollarphotoclub

Fonte: PELC/RJ 2045
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3.2.1 - PORTO DO RIO DE JANEIRO

O Porto do Rio de Janeiro deverá ser referência nacional para a movimentação de cargas 
de alto valor agregado, oferecendo alta qualidade de serviços e custos competitivos, 
orientado a uma progressiva especialização.

A vocação para  
cargas importadas de 
alto valor garante ao 
Porto do Rio a maior 

arrecadação de ICMS 
do Estado. Em 2014, 

esse valor chegou a R$ 
2,28 bilhões.

Cargas de alto valor agregado
Para atingir um alto nível de serviços e aperfeiçoar sua 

relação com a capital fluminense, o Porto do Rio deverá ter 

acessos rodoferroviários adequados para a movimentação 

de cargas de alto valor agregado. As atividades de 

importação serão ampliadas com a crescente especialização 

de seus serviços. Suas instalações também primarão pela 

excelência tanto nas operações de apoio às atividades de 

produção e exploração de óleo e gás em alto mar (offshore) 

como na recepção e movimentação de passageiros.

Formado por três áreas de cais – Gamboa, São Cristóvão 

e Caju – ao longo de cerca de sete quilômetros na Baía da 

Guanabara, o Porto do Rio possui o maior cais contínuo 

de contêineres da América do Sul, oferece suporte a atividades comerciais e industriais 

variadas, é um forte gerador de emprego e renda e fonte de recursos para o Estado do Rio 

por meio da arrecadação de ICMS. O Porto realiza a movimentação de contêineres, veículos 

e produtos siderúrgicos, além de ser um importante apoio a todas as atividades offshore.

A área do Porto é o metro quadrado do território fluminense que mais gera  

receitas tributárias . Comparativamente, a arrecadação de ICMS pelo Porto, da ordem  

de R$ 2,28 bilhões (em 2014), supera a da maioria dos municípios do Estado  

do Rio de Janeiro. 

Foto: M
ultiterm

inais

Foto: PELC
/RJ 2045

Em termos de movimentação de cargas de valor elevado, o porto ocupa a posição de 

quarto maior do Brasil e apresenta o maior valor médio por tonelada de produto entre 

os 10 principais portos do país. Entre 1996 e 2014, as operações do Porto do Rio, em 

tonelagem, praticamente quadruplicaram (importação e exportação), passando de 2,7 

milhões de toneladas para 10,3 milhões de toneladas/ano.

Com localização privilegiada na área metropolitana da capital, é um dos mais 

importantes equipamentos logísticos nacionais. Conectado à malha formada por 

importantes rodovias  e um ramal ferroviário dedicado, o complexo portuário do Rio 

estende sua influência ao interior do Estado, à Região Serrana e aos estados vizinhos 

(São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo).

O Estado do Rio é o segundo maior importador do país, com US$ 21,7 bilhões em 2014. 

Desse total, US$ 12,3 bilhões chegam ao país pelo Porto do Rio, dos quais US$ 8,2 

bilhões são processados pela economia fluminense e US$ 4,1 bilhões são destinados 

a outros estados brasileiros. Já nas exportações, o Porto do Rio respondeu em 2014 

por US$ 6,9 bilhões, dos quais US$ 4,6 bilhões foram provenientes de outros estados 

(Fonte: MDIC/Aliceweb2).

Para que o Porto do Rio possa se desenvolver de um modo sustentável e em harmonia 

com a capital do Estado e seus habitantes, será necessário solucionar importantes 

problemas e gargalos em seus acessos rodoviário, ferroviário e marítimo. Os desafios 

estendem-se  à convivência das atividades portuárias com as obras e os projetos para a 

integração desta área à cidade – o projeto urbano Porto Maravilha – e à viabilização e 

disponibilização de quantidade suficiente de áreas próximas com condições adequadas 

para as operações portuárias complementares, as chamadas retroareas. Hoje, sua 

estrutura disponibiliza  21 armazéns e diversos terrenos em suas proximidades.

É de se esperar que, com a conclusão das melhorias nos acessos e a expansão dos 

terminais, a movimentação de cargas – objeto do Programa “Porto do Rio Século 

XXI” – seja ampliada. Contribui fortemente para isso a decisão do Governo Federal de 

implementar a Resolução nº 72, que equaliza no percentual de 4% a incidência do ICMS 

sobre as importações, estimulando a efetiva competitividade entre os portos brasileiros.

O Porto do Rio merece destaque no alto valor agregado  
de suas cargas, que foi da ordem de US$ 1.871/t em 2014. 

Como comparação com outros importantes portos 
brasileiros, no mesmo perído Santos registrou com $ 1.331/t, 

Paranaguá US$ 769/t, Itaguaí US$ 201/t e Vitória  
US$ 167/t. A média nacional foi da ordem de US$ 612/t. 
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Um porto com 
potencial para 

movimentar 200 
milhões de toneladas 
de produtos no Norte 

do Estado do Rio.

3.2.2 - EIXO MULTIMODAL DO AÇU

O Eixo multimodal deve desempenhar o papel de ativo logístico principal para o 
atendimento a regiões de Minas Gerais e Centro Oeste do país, a partir de ligações  
ferro-rodoviárias de alta capacidade.

Porto indústria
Esta visão do Eixo Multimodal do Açu está assentada na criação de ligações ferroviárias  

e rodoviárias e na implementação plena de seu distrito industrial. O Complexo 

portuário e industrial do Açu, já em operação, com algumas instalações já em 

operação, foi projetado segundo o conceito de porto indústria e é um projeto para 

movimentação de mais de 200 milhões de toneladas anuais de produtos.

Localizado no Norte do Estado, o porto conta com cais para exportação de minérios, 

apoio à indústria de óleo e gás, produtos siderúrgicos, petroquímicos e grãos. Pelas 

condições naturais de sua localização – em um ponto do litoral com águas profundas –, 

possui capacidade de receber navios de todos os tipos (contêineres e granel), com 

excelentes possibilidades de expansão e diversificação 

de operações. O  Açu é o único porto na América Latina 

com dimensões e características semelhantes às dos 

grandes e modernos portos da China.

 O porto possui ainda ampla disponibilidade de áreas 

para instalação de indústrias da cadeia do petróleo com 

foco nas reservas localizadas em alto mar nas Bacias 

de Campos e de Santos (offshore). Essas retroáreas 

também deverão ser utilizadas por indústrias 

siderúrgicas e montadoras de veículos. 

Quando estiver conectado às ferrovias planejadas EF-118 (para o Espírito Santo)  

e EF-354 (Ferrovia Transcontinental, Tramo Leste), será o porto mais importante da 

América do Sul, acessando o Centro-Oeste, Rio, Espírito Santo e parte de Minas Gerais. 

O complexo industrial contíguo ao porto ocupará  uma área de 90 km². Também serão 

oferecidos serviços complementares, prestados  por companhias especializadas em 

Fonte: Prum
o Logística

Foto Prum
o Logística

Foto Prum
o Logística

expedição, integração intermodal, armazenagem  e desembaraço aduaneiro, de modo 

que as empresas instaladas neste complexo industrial tenham acesso a todos os 

serviços necessários para a produção e o escoamento de seus produtos. O Açu deverá 

ser dotado das estruturas e serviços necessários para que, no futuro, possa operar 

como um hub port, representando uma alternativa ao complexo de Itaguaí.

Os principais acessos ao Eixo Multimodal do Açu serão compostos por conexões 

ferroviárias – a EF-118, via litorânea ligando o Rio a Vitória; e a EF-354, com acesso   

a Minas Gerais e ao Centro-Oeste e, consequentemente, à ferrovia Norte-Sul – e 

rodoviárias – à BR-356 e à BR-101 Norte. No curto prazo, é fundamental que o 

complexo conte com bons acessos rodoviários – duplicação da BR-101 N e um novo 

acesso exclusivo entre a BR-101 e o porto.

O Complexo do Açu é a maior aposta do Brasil para o futuro, 
em médio e longo prazos, e pode representar um diferencial 
para o país, integrando produção (área industrial), ferrovia, 

porto e mercado em um mesmo lugar. 
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3.2.3 - AEROPORTO DO GALEÃO

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão – AIRJ, tem por visão atuar 
como hub aeroportuário nacional e internacional de passageiros e cargas para diversas 
regiões do país, apresentando os melhores indicadores de custos e qualidade de 
serviços do Brasil. 

Capacidade logística
Com importância estratégica no complexo de logística integrada e de movimentação 

bens de consumo e de pessoas, o Galeão foi originalmente planejado e projetado  

para ser o principal hub aéreo do país. É simultaneamente, âncora e ativo logístico do 

Estado do Rio de Janeiro. Sua localização privilegiada proporciona condições ideais 

para operação de aeronaves com segurança, rapidez e regularidade, conectando-se a 

importantes aeroportos nacionais e internacionais. Vale 

destacar que a maior quantidade de passageiros de voos no 

Brasil está concentrada dentro de um raio de cerca de 1.000 

km de distância do Rio de Janeiro (Brasília, Vitória, Curitiba, 

Belo Horizonte).

Localizado a 20 quilômetros do centro da capital fluminense, 

o complexo aeroportuário é o quarto mais movimentado 

do país, possui a maior pista de pouso e decolagem do 

Brasil, assim como um dos mais modernos e bem equipados 

terminais de logística de carga do continente, que dispõe de 

um pátio exclusivo de 46.500 m2. Em 2013, a movimentação 

de cargas foi de 116 mil toneladas. As vias expressas Linha Vermelha, Linha Amarela e a 

Avenida Brasil fazem conexões com todas as regiões da cidade.

Atualmente, os Terminais 1 e 2 do AIRJ passam por reformas para adequá-lo à demanda 

de passageiros e para atender ao público dos Jogos Olímpicos de 2016, quando terá 

capacidade para processar 44 milhões de passageiros por ano. As reformas e ampliações 

somam-se às obras de revitalização do sistema de pistas de pátios de aeronaves. 

Foto: D
ivulgação

Foto: D
ivulgação

A operação do aeroporto foi transferida, em 2014, por concessão, ao Consórcio 

RIOgaleão por um período de 25 anos. Estima-se que ao fim deste prazo de concessão 

esteja equipado para movimentar 60 milhões de passageiros por ano. 

Competitividade
Com grande concentração de voos da aviação geral e regular, o espaço aéreo da 

Região Metropolitana de São Paulo encontra-se congestionado e as possibilidades 

de expansão dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos limitadas. Em comparação, 

a capacidade de ampliação do Galeão é proporcionalmente muito maior, inclusive 

com a possibilidade de construção de uma terceira pista. É o aeroporto com melhor 

capacidade e melhores possibilidades de expansão para a malha aérea do país. 

Para que essa meta seja atingida, porém, algumas condições deverão ser observadas. 

Uma delas é o fato de ser fundamental um equilíbrio no planejamento de uso 

dos aeroportos Santos Dumont (localizado na cidade do Rio) e do Galeão para 

induzir a formação de uma densa grade de voos no Galeão, agregando os mercados 

complementares do ES, MG, PR e DF. Outra é que as políticas nacionais públicas para 

a aviação definam claramente as áreas de atuação para cada unidade aeroportuária. 

Para isso, o Estado do Rio precisa participar mais ativamente dos processos 

de decisão das políticas de aviação em nível nacional, de forma a aumentar as 

possibilidades de uso do Galeão.

Considerando a oferta de voos regulares de passageiros no Galeão, a disponibilização 

de espaço para cargas no porão, bem como a importância desta Âncora Logística, a 

SETRANS irá detalhar um Plano de Ação junto à comunidade aeroportuária, visando 

alcançar os objetivos prioritários para este ativo.

Desenvolvimento e integração
Partes fundamentais da mesma âncora logística, os demais aeroportos regionais, 

deverão contribuir para o desenvolvimento regional, garantindo que as principais 

regiões tenham uma ligação regular com os principais aeroportos da região sudeste 

através de voos regulares que permitirão conexão. Dessa forma, o isolamento 

econômico será reduzido, contribuindo para que indústrias possam se fixar no interior 

do Estado, mantendo-se conectadas de forma rápida e confiável com os principais 

centros de negócios do país.
Um aeroporto 

moderno, no estado 
da arte, idealizado 

com um novo conceito 
de instalações 

aeroportuárias e de 
proteção ao voo.
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3.2.4 - PORTO DE ITAGUAÍ

Consolidar-se como principal porto de transferência de cargas em contêineres entre 
navios de diferentes  portes (transhipment) do país, e como ativo estruturador das 
cadeias produtivas, aproveitando-se de sua extensa retroárea.

Um grande complexo 
portuário para 
movimentação  

de produtos diversos 
com acesso privilegiado 

aos mercados  
do Rio, Minas Gerais e 

São Paulo.

Disponibilidade para crescer
Além de possuir localização estratégica, o Porto de Itaguaí disponibiliza uma grande 
quantidade de áreas próximas que são adequadas para o desenvolvimento de 
operações complementares – as chamadas retroáreas. Ele conta com cerca de 7,2 
milhões de m2 – sendo 400 mil m2 de área alfandegada – e está localizado na região 
da Baía de Sepetiba, no litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, além de outras áreas 
limítrofes. O porto oferece também facilidade de operação pela boa profundidade, que 

permite que ali sejam recebidos navios maiores.

Sua estrutura conta com quatro terminais portuários 
especializados, com áreas arrendadas a diferentes 
empresas. Esses terminais movimentam minério de 
ferro, produtos siderúrgicos e cargas em contêineres 
procedentes dos mercados fluminense e mineiro. 
Hoje, o porto já funciona também como hub port 
para grandes navios de granéis e contêineres. Ali são 
realizadas operações de transbordo e distribuição de 
cargas (transhipment), nas quais a carga é transferida 
para navios menores, de cabotagem, que por sua 
vez a transportam a outros destinos. Esse tipo de 
atividade corresponde, atualmente, a entre 30 e 40% 
do movimento total do porto.

Foto: D
ivulgação

Foto: D
ivulgação

Projetos em andamento têm por objetivo ampliar a logística existente e expandir 
a capacidade de movimentação de carga geral, de contêineres e de produtos 
siderúrgicos, bem como a exportação de minérios. Até o final de 2016, com um cais 
de 335 metros de extensão e  um calado mais profundo (15,5 metros), o porto poderá 
receber navios ainda maiores, de até 13 mil contêineres de capacidade, melhorando 
sua atuação como hub and spoke (recebimento de cargas destes navios maiores e sua 
distribuição por meio do transbordo para embarcações menores), atendendo  
a mercados de terceiros. 

Para deixar o complexo portuário menos suscetível a variações negativas dos fluxos 
das chamadas commodities, é fundamental assegurar-se de que ele atinja o porte 
necessário e apresente alto nível de serviço. 

O Porto de Itaguaí estará integrado por ferrovia  
e rodovias de alta qualidade, apto para desempenhar  

um papel de destaque no atendimento ao mercado  
do Atlântico Sul.
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3.2.6 - EIXO MULTIMODAL RIO–SÃO PAULO

A visão desta âncora é garantir que a infraestrutura logística seja condizente ao 
dinamismo econômico e ao intenso fl uxo de cargas no eixo Rio–São Paulo.

Artéria vital
Formado por um conjunto de infraestruturas terrestres, o eixo Rio–São Paulo conecta 

ambos os estados e também transporta cargas de passagem do Sul para o Norte e o 

Nordeste, em ambos os sentidos. Movimenta mercadorias de todos os tipos e valores 

e as principias cargas transportadas atendem a indústria siderúrgica e o setor 

automotivo do Sul Fluminense e a RMRJ.

A principal ligação do Estado do Rio com São Paulo, a BR-116 Sul ((Rodovia Presidente 

Dutra) possui fortes restrições para sua plena expansão e consolidação como âncora 

logística. Em certos trechos seu nível de serviço é restrito. A via também enfrenta altos 

índices de acidentes em determinados locais e de insegurança para seus usuários na 

Região Metropolitana da capital do Estado.

Em médio prazo, será fundamental contar-se com uma nova ligação rodoviária Rio-

São Paulo, a chamada “Dutra 2”, a exemplo do que já acontece em SP com o complexo 

Ayrton Senna/Carvalho Pinto. O modal ferroviário do Eixo Multimodal Rio–São Paulo 

conta com parte da malha ferroviária que foi concedida à MRS Logística. Porém, o 

transporte de carga com alto valor agregado, em contêineres, ainda é reduzido e 

necessita de investimentos para ampliar a oferta de serviços e sua participação no 

mercado de transporte de cargas – notadamente com a implantação de uma rede de 

terminais intermodais nas duas regiões metropolitanas, bem como no Vale do Paraíba. A 

adequação das linhas (infra e superestrutura) será necessária para garantir operações de 

trens de contêineres double-stack (empilhados dois a dois).
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Somente uma ligação plena, rápida e confi ável 
entre os maiores polos econômicos do país poderá 

garantir seu desenvolvimento.

SP

MG

Fonte: PELC
/RJ 2045

Um eixo logístico 
fundamental para 

a plena movimentação 
de cargas ao longo 

do litoral norte 
do Estado do Rio, 

atendendo também o 
sul do Espírito Santo.

3.2.5 - EIXO MULTIMODAL RIO–ESPÍRITO SANTO

O Eixo Multimodal Rio – Espírito Santo deverá consolidar-se como a conexão logística 
intermodal preferencial para movimentação de produtos no eixo Norte – Sul, 
contribuindo para o desenvolvimento do litoral norte do Estado do Rio de Janeiro.

Movimentação efi ciente
Ao integrar os modais rodoviário e ferroviário, esta âncora logística contribuirá para 

o desenvolvimento do litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro. Além do transporte 

de carga geral, o conjunto de vias e infraestruturas 

ligará o Rio a Vitória , além de permitir uma 

movimentação mais efi ciente de produtos de apoio 

à exploração e produção de óleo e gás em alto mar 

(offshore) na Bacia de Campos.

As principais rodovias que fazem parte do Eixo 

Multimodal Rio – Espírito Santo são a BR-101 Norte 

e a RJ-106 (Amaral Peixoto). Também está projetada 

uma conexão ferroviária, a EF-118, via litorânea entre 

as capitais dos estados. Esta nova ferrovia permitirá 

uma ligação direta ao Espírito Santo, a São Paulo e ao 

Sul do país.
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3.2.7 - EIXO MULTIMODAL 

CENTRAL RIO–MINAS GERAIS

Consolidar Minas Gerais como região interior (hinterlândia) preferencial do Rio de 
Janeiro, oferecendo as melhores conexões viárias para incrementar a integração 
econômica e os fl uxos de cargas entre estes Estados.
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Ligação estratégica
Para consolidar o Rio como alternativa preferencial das cargas provenientes de Minas 

Gerais e região Centro-Oeste, as conexões viárias com o interior do país precisam ser 

aprimoradas, fortalecendo a integração econômica e 

os fl uxos de produtos entre ambos os estados. Esse 

eixo multimodal é formado por um conjunto de 

infraestruturas e vias terrestres que também atendem 

a movimentação de cargas do Sul do país e de São 

Paulo para o Nordeste, como automóveis, produtos 

siderúrgicos, alimentos e bebidas.

É por intermédio do Eixo Multimodal Rio–Minas 

Gerais que os produtos industriais de Minas Gerais 

são transportados até os portos do Rio e de Itaguaí, 

outras importantes âncoras logísticas propostas pelo 

PELC/RJ 2045 para o Estado. As principais rodovias 

são a BR-040, BR-393 e BR-116 Norte, enquanto as principais ligações ferroviárias 

(Ferrovia do Aço e Linha do Centro)  são operadas pela MRS Logística. O minério 

de ferro para exportação e para abastecimento do setor siderúrgico é o produto mais 

transportado por via férrea.

Minas Gerais

Fonte: PELC
/RJ 2045

3.2.8 - ARCO METROPOLITANO

O Arco Metropolitano deverá consolidar-se como eixo estruturador da RMRJ, garantindo 
conexão direta com as principais rodovias e ferrovias regionais, assegurando a prioridade 
dos usos industrial e logístico ao longo de sua área de infl uência direta.
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Interligação com agilidade
O Arco Metropolitano permite a integração do Porto de Itaguaí à malha rodoviária nacional 

e ao futuro Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. Ele realiza a ligação 

entre os eixos rodoviários principais de acesso do Rio a São Paulo, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal sem a necessidade de 

circulação pela Avenida Brasil e pela Ponte Rio-Niterói, principais vias de acesso à capital. 

Desse modo, proporciona a redução do tempo de viagem e, com ela, do custo logístico, 

melhorando a acessibilidade dos municípios próximos ao Arco e que concentram grande 

contingente populacional. 

Além do trecho recentemente inaugurado entre Itaguaí e Caxias, o trajeto até Magé já está  

duplicado e concedido. A sua complementação necessita principalmente da ampliação 

de capacidade entre Magé e Manilha/Itaboraí, hoje em pista de mão dupla, para atender 

ao intenso fl uxo rodoviário para o norte do estado, o Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro – Comperj e às indústrias petroquímicas que se instalarem na região. Por fi m, é 

pleiteada ainda a extensão do Arco até Maricá, efetivamente completando a sua conexão 

com todas as rodovias que acessam à Região Metropolitana, incluindo a RJ 106. 

O Arco é complementado por um conjunto de ligações para o polo petroquímico de Caxias 

e o COMPERJ. Com a exploração do pré-sal, a expectativa é de que indústrias de apoio às 

atividades offshore dos campos de petróleo do norte da Bacia de Santos sejam instaladas 

em áreas ao longo do Arco, considerando sua vantagem geográfi ca para a movimentação 

de cargas para São Paulo, Minas Gerais, Porto do Rio, Porto de Itaguaí, Região de Macaé e 

portos de apoio às operações de exploração e produção em alto-mar.

Fonte: PELC
/RJ 2045

Uma via fundamental para melhorar o trânsito, 
integrar  e desfazer gargalos em toda a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro.

O Eixo Multimodal 
Rio-Minas Gerais  garante 

a passagem e o mercado 
para produtos diversos, 

como minérios, 
automóveis, alimentos 

e bebidas.
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3.2.9 - EIXOS RODOVIÁRIOS METROPOLITANOS

Esta âncora estratégica visa garantir a fl uidez do tráfego Metropolitano, contribuindo 
para a redução dos custos logísticos na movimentação de cargas na Região.

Fluidez para cargas e pessoas
Serão solucionados, após a consolidação de todas as 

intervenções logísticas, os principais problemas e 

entraves econômicos motivados pelo intenso tráfego 

rodoviário metropolitano nos acessos das Rodovias 

BR-040 e da BR-116, na Avenida Brasil, nas Linhas 

Vermelha e Amarela, na Ponte Rio-Niterói e na Avenida 

do Contorno.

Para garantir a melhoria do desempenho deste sistema 

de transporte de cargas e pessoas, são propostas ampliações e melhorias nas  vias 

existentes e a implantação de novas vias. O conjunto de intervenções propostas é 

denominado Desengarrafando o Rio.

Todas as intervenções devem produzir refl exo positivo na fl uidez da movimentação 

de cargas com origem e destino nas indústrias locais, bem como nos processos de 

importação e exportação de duas outras âncoras do PELC/RJ 2045: o Aeroporto do 

Galeão e o Porto do Rio.

116

101

493
040

116

040

Porto de Itaguaí

Porto do Rio

Porto do  Açu

Porto do RioPorto do RioPorto do Rio
01

11

12

06

04

05

03

07

09

08

10

10

02
Rio das Ostras - Macaé - Campos

Noroeste
Fluminense

Friburgo - Cantagalo

Niterói e Região dos Lagos

Petrópolis - Teresópolis

Baixada Leste

Centro Sul

Baixada
Oeste

Médio Paraíba

Centro
Jacarepaguá

Zona Oeste - 
Itaguaí - 

Costa Verde

Heliporto de 
Itaguaí/Seropédica

Aeroporto
de Jacarepaguá

Aeroporto
Internacional RJ

Aeroporto
Internacional 
de Cabo Frio

Aeroporto
de Macaé

Aeroporto
de Campos

Aeroporto
de Maricá

Heliporto 
Farol de São Tomé

Heliporto Litoral 
Norte Fluminense

Porto de 
Niterói

Porto de Imbetiba

Porto da Barra 
do Furado

Porto do  Açu

Porto de Angra
dos Reis

Porto do Rio

Angra dos Reis

Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque 
de Caxias

São Gonçalo

Itaboraí

Maricá

Rio Bonito

Nova Friburgo

Além Paraíba

Três Rios

Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia

Santa Maria 
Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

Fonte: PELC
/RJ 2045

Uma solução efi ciente 
para o intenso tráfego 
rodoviário da capital 
do Estado e da RMRJ.

3.2.10 - LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS TRANSVERSAIS

As ligações rodoviárias transversais deverão incrementar a acessibilidade das regiões 
do interior do Estado aos grandes mercados consumidores do País através de um 
conjunto de rodovias de qualidade, interligando os eixos troncais longitudinais federais 
e estaduais.
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Conectividade
As ligações transversais entre os eixos rodoviários federais e estaduais possibilitam 

aumentar o acesso de diferentes regiões localizadas no interior do Estado aos grandes 

mercados consumidores do país. De acordo com os estudos para consolidação do PELC/

RJ 2045, esta âncora logística tem maior abrangência do que as demais e é constituída por 

vias e estruturas logísticas afastadas, que não têm comunicação direta entre si. Seu apoio 

ao desenvolvimento regional e ao desempenho das demais âncoras é elevado.

Uma âncora logística de ampla abrangência, 
ligando regiões diversas, como o Sul de Minas Gerais, 

a Região Serrana e o Norte do Estado do Rio.

O destaque deste conjunto de ligações complementares ocorre entre o Rio e o Sul 

de Minas Gerais e também engloba as rodovias conectando a Região Serrana com o 

Norte Fluminense, onde fi cam localizadas as principais áreas de produção e exploração 

de óleo e gás em alto mar (offshore). As ligações transversais deverão proporcionar 

infraestrutura adequada e bom nível de serviços aos seus usuários, formando corredores 

secundários entre o interior do estado e o litoral com controles adequados para que não 

desbalanceiem o sistema rodoviário tarifado.

Fonte: PELC
/RJ 2045
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A indústria que envolve a exploração e produção 
de óleo e gás no mar (off shore) é a mais importante 

do Rio de Janeiro e assim deverá continuar por muitos anos.

Fonte: PELC
/RJ 2045

3.2.12 - INSTALAÇÕES DE APOIO OFFSHORE

As instalações devem consolidar as bases de apoio offshore, marítimas e aéreas, como as 
mais efi cientes e de menor custo logístico do país.

Redução nos custos logísticos
A indústria de óleo e gás é a mais importante do Rio de Janeiro na atualidade e assim 
deverá continuar no horizonte do PELC/RJ-2045. Desta forma, o planejamento e 
a governança da implantação dos projetos estratégicos de logística precisam ser 
acompanhados com prioridade, uma vez que muitas instalações consistem em 
investimentos privados que necessitam de infraestruturas de responsabilidade das esferas 

federal, estadual ou municipal.

As infraestruturas terrestres de apoio à exploração e produção de óleo e gás no 
mar foram selecionadas levando em conta indicações feitas pelos operadores dos 
portos e aeroportos/heliportos utilizados para essas atividades, pelos operadores 
das embarcações e por investidores dos novos empreendimentos. Algumas delas são 
estruturas de longa distância, compartilhadas por diversas cadeias logísticas. Os acessos 
locais também são compartilhados, em muitos casos, com o tráfego urbano. Neste caso, 
a solução para redução do custo logístico poderá abranger a reestruturação do espaço 
urbano no entorno, inclusive com soluções de transporte público que deverão fazer 
parte de uma agenda específi ca junto às prefeituras, com grande destaque para soluções 
na área do aglomerado urbano formado pelas cidades de Macaé e Rio das Ostras.

Localizadas em pontos estratégicos no litoral do Estado em relação às Bacias de Santos, 
Campos e Espírito Santo, alguns dos oito aeroportos e heliportos e dos 13 terminais 
portuários que integram esta âncora (veja no item 3.2.11, na página 70 deste Sumário 
Executivo) já estão em operação, enquanto outros encontram-se em expansão, em 
obras ou em fase de planejamento. Seus mercados prioritários são defi nidos de acordo 
com a distância de cada instalação em relação aos campos de exploração ou produção.

A excelência do apoio ao offshore atenderá também a importantes requisitos da 
indústria, facilitando a entrada de novas empresas neste mercado e favorecendo a oferta 
de mão de obra qualifi cada e de serviços de apoio naval , contribuindo para aumento da 

produtividade e para a redução de custos logísticos da indústria de óleo e gás.

3.2.11 - EIXO RODOVIÁRIO REGIÃO SERRANA – 

NOROESTE FLUMINENSE

Este Eixo Rodoviário deve tornar-se uma conexão logística confi ável, que garanta aos 
produtos de sua área de abrangência o acesso aos mercados consumidores de forma mais 
competitiva, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.
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Caminhos para o desenvolvimento
Formada por conexões logísticas de elevado nível de serviço entre a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, a Região Serrana, o Norte e o Noroeste do Estado, este conjunto de 

rodovias estaduais com baixa densidade de tráfego é de vital importância para viabilizar 

o desenvolvimento econômico regional. Movimenta principalmente peças de vestuário, 

produtos do polo metalmecânico, cimento, alimentos e produtos agrícolas, laticínios e 

rochas ornamentais.

Fonte: PELC
/RJ 2045

Garantindo o desenvolvimento regional e 
movimentando produtos diversos, como roupas, 

alimentos e rochas ornamentais.

Os principais eixos logísticos desta âncora são formados pela Rodovia RJ-116 (parte 

já opera sob concessão) e pela RJ-186 no eixo de continuação da Rodovia BR-393 sob 

jurisdição do Estado do Rio de Janeiro.
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Dentro das ações descritas no PELC/RJ 2045 – e que têm como principal objetivo o de 
levar o Rio de Janeiro à condição de Sistema Logístico de Classe Mundial –, a criação 
e instalação de Plataformas Logísticas em pontos-chave do Estado é fundamental. 
Integrantes das Âncoras Logísticas, as plataformas são responsáveis por oferecer 
serviços e interligar os diferentes meios de transporte da rede logística – ferrovias, 
rodovias, portos, aeroportos e heliportos – de modo que atendam as necessidades dos 
vários setores produtivos, como acontece nos modelos bem sucedidos da Europa e dos 
Estados Unidos. O trabalho desenvolvido pelo PELC deverá servir de apoio à implantação 
de sistemas de plataformas logísticas intermodais no Estado do Rio de Janeiro.

3.3 
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO  
DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

Para elaborar o plano das Plataformas Logísticas foram feitas pesquisas em publicações 
especializadas nacionais e internacionais, visitas a instalações desse tipo no exterior  
e uma série de entrevistas com especialistas, entidades de classe e representantes  
da sociedade civil, já que de fato o país não conta ainda com plataformas logísticas 
consolidadas. Além destas, foram utilizadas ainda informações geradas durante  
os levantamentos e as oficinas realizadas pelo PELC/RJ 2045. Todo esse conhecimento foi 
analisado tendo como parâmetro a realidade fluminense e dando prioridade à definição 
dos passos necessários para a implementação das primeiras plataformas logísticas no Rio 
de Janeiro e na Região Metropolitana da capital.

A primeira instalação desse tipo implantada no Brasil é a Plataforma Logística 
Multimodal de Goiás (PLMG), localizada na região de Anápolis, que ainda está se 
estruturando. Ela não é um projeto isolado. Estão sendo desenvolvidos diversos outros 
estudos para implantação de plataformas no país e, entre esses, a maioria dos projetos 
está sendo conduzida pela iniciativa privada, que assume todos os riscos, custos e 
investimentos. É nessa direção que se desenha o futuro da logística de cargas no Rio de 
Janeiro: a formação de uma rede multimodal integrada por uma série de plataformas 
logísticas, que atenderão e terão o suporte de empresas de capital privado.

Um conceito consolidado em vários países
O conceito de plataforma logística surgiu na França em meados do Século XX como  
uma maneira de melhorar a infraestrutura, reduzindo o tráfego de cargas nas rodovias. 
As principais plataformas estão localizadas na Europa: Sogaris-Rungis (periferia de 
Paris, França), porto de Rotterdam (Holanda), porto de Barcelona (Espanha) e porto 
de Le Havre (França). A Plataforma Logística de Zaragoza (Espanha) possui as maiores 
instalações do continente europeu e é um centro intermodal que une rodovias, ferrovias 
e vias aéreas além de terminais, processadores de cargas e outros.

Na Alemanha, as plataformas trouxeram mais eficiência e qualidade aos serviços 
prestados, redução dos custos logísticos, dos gargalos e do tempo de movimentação  
das cargas. Sua implantação teve um impacto socioeconômico muito positivo,  
com a geração de milhares de empregos e aumento de até 40% na produtividade  
das empresas usuárias. As plataformas alemãs formam o sistema logístico mais 
abrangente da Europa, cobrindo todas as cidades industriais e comerciais com mais  
de 150 terminais, sendo 35 plataformas logísticas intermodais do tipo GVZ (do alemão 
Güterverkehrszentren, que significa centros logísticos de cargas).

Nos Estados Unidos, as plataformas logísticas estão intimamente ligadas ao 
desenvolvimento econômico, sendo responsáveis pela geração de milhares de empregos 
e de novos negócios nas regiões em que estão instaladas. Merecem destaque as 
plataformas que darão apoio aos portos de Los Angeles, de Long Beach e de Nova 
York/Jersey. Na Ásia, nos portos de Cingapura, Hong Kong e Dubai, estão algumas das  
principais plataformas logísticas do mundo.

O estudo de exemplos mundiais e nacionais foi fundamental para se entender melhor 
as necessidades e os fatores propícios para a criação de plataformas logísticas no 
território fluminense. Depois de avaliar os pontos e as iniciativas para implementação, 
foi possível determinar os projetos prioritários e que, a exemplo dos EUA e Europa, 
devem se transformar em fortes geradores de empregos, negócios e desenvolvimento 
regional. Essa classificação, porém, é flexível e pode ser alterada na época de sua 
criação de acordo com as condições de crescimento de mercado, da infraestrutura e 
das indústrias regionais.

Foto: M
ultiterm
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Implementação de plataformas logísticas no Brasil
Tendo como base 2013, havia 22 projetos de plataformas logísticas multimodais no 
Brasil, distribuídos por nove estados. Sem contar com um planejamento integrado e 
tampouco com a coordenação do Governo Federal, esses projetos não estão distribuídos 
e posicionados de forma estratégica, dificultando sua integração plena.

Como exemplo nacional, o projeto da Plataforma Logística de Anápolis, Goiás, nasceu em 
1998 impulsionado pela excelente localização geográfica no Estado de Goiás, importante 
corredor de matérias-primas agroindustriais para as empresas processadoras do  
Centro-Sul, e por estar próxima de um importante parque industrial. Formada por quatro 
grandes áreas – Centro de Transportes Terrestres; Polo de Serviços e Administração; 
Terminal Ferroviário de Carga; e Aeroporto Internacional de Cargas – ela pretende 
otimizar o tráfego de cargas da região, reduzir custos e aumentar a competitividade por 
meio da integração de três modais de transporte: ferroviário, rodoviário e aéreo.

Plataforma Logística Lisboa Norte. Fonte: (Albertis Logística, Garcia 2014)

Vista aérea da Plataforma Logística multimodal em Anápolis. Fonte: Quadros, 2012

A implementação das plataformas logísticas segue um processo de planejamento 
dividido em doze etapas, que podem acontecer simultaneamente e que não seguem 
obrigatoriamente uma ordem de prioridade:

1. Analisar a localização geográfica onde se pretende implantá-la; 

2. Definir perfil de cargas;

3. Determinar o transporte; 

4. Definir a armazenagem; 

5. Determinar as subzonas da plataforma; 

6. Definir o transporte multimodal; 

7. Definir os serviços logísticos; 

8. Definir os serviços alfandegários; 

9. Definir os sistemas de informação; 

10. Determinar critérios de segurança; 

11. Definir a distribuição; 

12. Determinar critérios de proteção ambiental.

A PLATAFORMA LOGÍSTICA IDEAL

Para funcionar de maneira eficiente, uma plataforma ideal precisa ter uma 
localização estratégica – estar em áreas urbanas, industriais ou junto a portos 
e com bons acessos às principais infraestruturas de transporte – e facilitar a 
integração entre diferentes meios (modais) de transporte (rodovias, ferrovias 
e aeroportos), proporcionando a redução do custo das operações logísticas. 
Desse modo, a movimentação de cargas com o uso de mais de um modal e da 
infraestrutura existente passa a ser acessível até para as pequenas empresas 
que, sozinhas, não se beneficiariam desse sistema.

De acordo com sua função, serviços oferecidos, localização e tamanho, uma 
plataforma logística pode ser classificada como:

 f Serviços Gerais: Oferece recepção, informação, acomodação e alimentação, 
bancos, agência de viagens, estacionamento, abastecimento e reparos, 
serviços de alfândega, administração e comunicação;

 f Transportes: Reúne infraestruturas de grandes eixos de transportes e é 
multimodal (integra os modos rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo);

 f Operadores Logísticos: É dedicada à prestação de serviços de fretamento, 
corretagem, assessoria comercial e aduaneira, aluguel de equipamentos, 
armazenagem, transporte e distribuição.

 f Urbanas nacionais: De dimensão média ou grande, criam grandes centros  
de distribuição, reordenam fluxos de transporte e dinamizam a economia;

 f Portuárias: De dimensão média ou grande, aumentam o potencial  
da atividade portuária, expandem sua área de influência e estimulam  
a integração de diferentes modos de transporte (intermodalidade);

 f Regionais: De pequena ou média dimensão, têm como objetivo organizar  
e melhorar as operações logísticas e o transporte regional.

Conectadas, todas as plataformas devem formar um sistema logístico 
estruturado em eixos principais de transporte que une os diferentes meios 
(modais), concentrando as cargas nas ferrovias. Essas cargas serão transferidas 
entre caminhões e trens em terminais intermodais anexos ou próximos a 
plataformas logísticas.

Um bom exemplo de um sistema de plataformas logísticas urbanas é o 
de Berlim, capital da Alemanha. Três plataformas no perímetro da cidade, 
interligadas por ferrovias e rodovias, são responsáveis pelo suporte à logística 
desta região, num desenho que pode ter como base o do Rodo-Ferroanel,  
em São Paulo, ou do Arco Metropolitano no Rio de Janeiro associado à ferrovia  
EF-118 em seu entorno.
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No conjunto de critérios de avaliação citados, destaca-se a modelagem da rede logística 
do Estado. Esta levou em conta as demandas de transportes das cadeias logísticas, 
identifi cados pelos produtos relevantes que a economia do Rio de Janeiro produz, 
consome, importa e exporta. Com base nessas informações, na oferta de infraestrutura 
de transporte atual e planejado para o futuro – e considerando os locais em que 
ocorrem transferências signifi cativas de cargas entre diferentes modais (plataforma) 
– foi desenvolvida em um sistema digital utilizando software especializado capaz de 
representar os fl uxos atuais e futuros nos principais eixos de transportes.

A escolha do local é o ponto de partida para todas as demais etapas e informações 
desenvolvidas neste planejamento. Ela pode fornecer condições favoráveis para um 
determinado tipo de transporte e para algum ramo específi co da indústria regional, 
assim como apontar eventuais difi culdades (por exemplo, as relacionadas à proteção 
ambiental). Uma série de critérios fundamentais para esta escolha também deve ser 
considerada, como as condições geográfi cas regionais, disponibilidade de espaços e os 
seus custos, infraestrutura existente e/ou planejada e interferência de regiões vizinhas.

No caso específi co do Rio de Janeiro, outro critério muito importante é o apoio 
que a Plataforma dará às doze Âncoras Logísticas defi nidas durante a elaboração do 
Projeto PELC/RJ 2045 e que são estrategicamente importantes para a integração e 
funcionamento da estrutura logística estadual como um todo, no que tecnicamente 
chamamos de contexto macroeconômico.

Por fi m, deve-se analisar o projeto pensando no futuro. Quais são as tendências para 
médio e longo prazos, como a economia deve evoluir, quais serão os volumes de cargas a 
transportar necessários para atender as atividades produtivas da região e de outras que 
possam utilizar os serviços da plataforma, como será a fl uidez do tráfego? Para responder 
a essas perguntas, usam-se simulações com bancos de dados e projeções, de acordo com 
o modelo matemático desenvolvido no PELC/RJ 2045.

FATORES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO – PONTOS (1/0)

Qualifi cação da Localização: Condições 

geográfi cas (vale, planície...), disponibilidade do 

terreno, desapropriação, preços de aluguéis

Neutro / Difícil

Apoio das âncoras logísticas do ERJ na 

região: Estratégia, projeções dos indicadores 

macroeconômicos do ERJ

Sim / Não

Apoio das indústrias importantes e crescentes 

do ERJ: Óleo & gás, petroquímica, farmacêutica, 

automobilística, siderúrgica

Sim / Não

Grau ou nível de serviços logísticos a serem 

oferecidos na região: Serviços de logística com 

valor agregado nas plataformas logísticas

Valor agregado / Simples

Infraestrutura já existente/planejada na região: 

Cruzamento de vias, ferrovias, aeroportos, 

hidrovias, portos, rodoviário. Agrupamento de 

pleitos conforme discução com especialistas 

Bom / Neutro

Interferência com regiões vizinhas: Cooperação 

/ Competição / Canibalização com outras regiões
Positivo / Neutro

Cenário tendencial: Evolução prevista da 

economia da região ou do País. Fluidez do 

tráfego das projeções de demanda, contagem, 

simulação

Positivo / Neutro

Potencial de cargas com base no modelo 

matemático: Incorpora infraestrutura de 

cenários não tendenciais

0 = não simulável
1 = simulável volume até 500 mil t/ano
2 = simulável volume > 500 mil t/ano até 
1 milhão t/ano
3= simulável volume > 1 milhão t/ano

VISÃO GERAL DAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS REGIONAIS

Os 12 locais indicados pelo PELC/RJ-2045 para a implantação de Plataformas Logísticas 
Regionais sugeridos no Estado do Rio de Janeiro são:

1. SUL FLUMINENSE (RESENDE-ITATIAIA-PORTO REAL);

2. BARRA MANSA/VOLTA REDONDA;

3. ARCO OESTE (ITAGUAÍ-SANTA CRUZ-SEROPÉDICA);

4. ARCO LESTE (COMPERJ-MARICÁ);

5. ARCO CENTRAL (CAXIAS-BR 040);

6. BAIXADA OESTE (JAPERI-QUEIMADOS);

7. AEROPORTO GALEÃO;

8. RIO-MINAS (TRÊS RIOS);

9. MACAÉ (EIXO MACAÉ – CABO FRIO);
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Durante o projeto PELC/RJ-2045 foi identifi cado potencial 
para implantação de 12 Plataformas Logísticas Regionais e 

três Urbanas no Estado do Rio de Janeiro.

Plataformas logísticas para o Rio de Janeiro (Regionais e Urbanas)
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10. SERRANA I (PETRÓPOLIS-TERESÓPOLIS);

11. SERRANA II (NOVA FRIBURGO);

12. AÇU (BARRA DO FURADO-AÇU-CAMPOS DOS GOYTACAZES)

Para que a lista de plataformas sugeridas fosse defi nida, os projetos foram analisados 
seguindo uma série de critérios preestabelecidos. Essa análise dividiu as candidatas a 
plataforma logística em três grupos, de acordo com as notas recebidas na avaliação: 
A, B e C.

RANKING DAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

As plataformas Logísticas avaliadas com as notas A e B são consideradas prioritárias, 
sendo que aquelas com nota A receberam maior pontuação e têm mais probabilidade 
implementação. Como as plataformas classifi cadas com prioridade C apresentam 
maior complexidade de viabilização, não vamos nos aprofundar sobre elas neste 
sumário executivo. A seguir, apresentamos cada plataforma em detalhes, levando em 
consideração sua nota de prioridade, os fatores para localização e as âncoras logísticas 
que lhes darão suporte.

3.3.1 - PLATAFORMAS LOGÍSTICAS REGIONAIS   
 COM PRIORIDADE A:

Durante o projeto PELC/RJ 2045 foram identifi cadas nove plataformas logísticas 
com prioridade A no Estado do Rio de Janeiro.

PONTUAÇÃO DETALHADA DOS FATORES DE 
AVALIAÇÃO DAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 
NAS REGIÕES IDENTIFICADAS

SOMA DE 
PONTOS

PRIORIDADE

Arco Central (Caxias-BR 040)  (5) 10 A

Açu (Barra do Furado-Açu-Campos dos Goytacazes) (12) 9 A

Sul Fluminense (Resende-Itatiaia-Porto Real) (1) 8 A

Arco Leste (COMPERJ-Maricá)  (4) 8 A

Baixada Oeste (Japeri-Queimados)  (6) 8 A

Arco Oeste (Itaguaí-Santa Cruz-Seropédica)  (3) 7 A

Macaé (Eixo Macaé – Cabo Frio)  (9) 7 A

Rio-Minas (Três Rios)  (8) 6 A

Aeroporto Galeão (7) 6 A

Barra Mansa/Volta Redonda (2) 4 B

Serrana I (Petrópolis-Teresópolis) (10) 2 C

Serrana II (Nova Friburgo) (11) 1 C

Fonte: Elaboração própria

ARCO CENTRAL (CAXIAS-BR 040): 
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

5

ÂNCORA LOGÍSTICA: Eixos Rodoviários Metropolitanos, Eixo Multimodal 
Rio-Espírito Santo e Arco Metropolitano.

CARACTERÍSTICAS: Área disponível próxima a Magé, à Linha Vermelha, à Avenida 
Brasil e às Rodovias Presidente Dutra e BR-040. A plataforma apoiará o maior 
complexo industrial do estado, compreendendo os setores petroquímico, químico 
e farmacêutico, de borracha sintética, resinas petroquímicas, distribuição de gases, 
cosméticos e produtos de higiene, poliuretanos, defensivos agrícolas e fertilizantes.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Duque de Caxias possui a melhor infraestrutura 
logística da periferia da capital, com centros logísticos e de distribuição, atacadistas 
e varejistas e com facilidade de acesso rodoviário através da BR-116, BR-040 e 
do Arco Metropolitano. Acesso ferroviário através do ramal EF-118 (bitola larga) 
ligando a Magé, Itaboraí, Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Macaé, Carapebus, 
Campos dos Goytacazes e Vitória. Há 116.000 m² de área em condomínios 
logísticos Classe A.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: De alto valor agregado, 
com oportunidades para contratos de logística integrada e armazenagem para 
líquidos perigosos. Possível estabelecer ligação ferroviária entre o Porto de 
Itaguai/Sepetiba e SP.
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SUL FLUMINENSE 
(RESENDE-ITATIAIA-PORTO REAL):  
APOIO AO POLO AUTOMOTIVO

1 

ÂNCORA LOGÍSTICA: Eixo Multimodal Rio-São Paulo.

CARACTERÍSTICAS: Região de fácil acesso no encontro de mais de um meio de 
transporte (modal), sem grandes problemas geográfi cos e com espaço disponível. 
Abriga polo automotivo forte e crescente, com montadoras e fornecedores em geral.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Ferrovia MRS Logística, BR-116, Aeroporto e 
Porto Seco de Resende, terminais intermodais da MRS e FCA em Barra Mansa.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: De alto valor agregado, 
como contratos de logística, serviços de terminal de contêiner, conexão com 
portos estaduais até o Porto de Santos e ao terminal de cargas do Aeroporto 
Internacional do Galeão.
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ultiterm

inais
Fonte: PELC

/RJ 2045

AÇU (BARRA DO FURADO-AÇU-CAMPOS 
DOS GOYTACAZES): APOIO AOS PORTOS 
E À INDÚSTRIA

12

ÂNCORA LOGÍSTICA: Porto do Açu, Eixo Multimodal Rio-Espírito e Instalações de 
Apoio Offshore.

CARACTERÍSTICAS: Plataforma logística intermodal (porto, rodovia e ferrovia) de 
suporte à indústria de transformação localizada no entorno do Complexo do Açu, à 
logística urbana em Campos dos Goytacazes e ao Complexo Industrial e Logístico de 
Barra do Furado.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Área disponível e sem problemas geográfi cos. 
A infraestrutura existente contempla o Complexo do Porto do Açu, as rodovias 
BR-356 e BR-101 e as ferrovias em EF-118 e EF-354 (em projeto). Possui 37.000 
m² de condomínios logísticos Classe A em construção. Para que o grande potencial 
logístico dessa região possa ser aproveitado, é importante garantir uma boa 
conexão rodoviária e ferroviária com o Porto do Açu. Atualmente, diferentes 
traçados estão sendo discutidos.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: Produtos de alto valor 
agregado nos terminais de contêineres e serviços de contratos de logística 
integrada para as indústrias do distrito industrial e do complexo industrial do 
Porto do Açu.

101

356

492

Porto de Itaguaí

Porto do Rio

Porto do  Açu

492
356

492
356

Rio das Ostras - Macaé - Campos

Noroeste
Fluminense

Friburgo - Cantagalo

Niterói e Região dos Lagos

Petrópolis - Teresópolis

Baixada Leste

Centro Sul

Baixada
Oeste

Médio Paraíba

Centro
Jacarepaguá

Zona Oeste - 
Itaguaí - 

Costa Verde

Porto de 
Niterói

Porto de Imbetiba

Porto da Barra 
do Furado

Porto do  Açu

Porto de Angra
dos Reis

Porto do Rio

01
02

03

05

06
07

08

09

04

10

11

12

Angra dos Reis

Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque 
de Caxias

São Gonçalo

Itaboraí

Maricá

Rio Bonito

Nova Friburgo

Além Paraíba

Três Rios

Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia

Santa Maria 
Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

Fonte: PELC
/RJ 2045



86

PE
LC

/R
J 2

04
5

87

SU
M

Á
R

IO
 EX

ECU
TIV

O
  2016

BAIXADA OESTE (JAPERI-QUEIMADOS): 
SUPORTE INTERMODAL RJ-MG-SP

6 

ÂNCORA LOGÍSTICA: Eixo Multimodal Rio-São Paulo, Arco Metropolitano, Porto 
do Rio, Eixos Rodoviários Metropolitanos.

CARACTERÍSTICAS: Região de fácil acesso no encontro de mais de um modal, 
sem grandes problemas geográfi cos e com espaço disponível. Apoio ao Distrito 
Industrial de Queimados, gerando empregos e recebendo investimento para 
atender as indústrias siderúrgica, química, automotiva e alimentícia. O Distrito 
está próximo à RJ-109, que se liga à Rodovia Rio-Santos (BR-101) na altura de 
Itaguaí.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Ferrovia MRS Logística e futura ligação com 
a EF-118 para o Porto do Açu e terminal intermodal; rodovia BR-116 e Arco 
Metropolitano; 139.000m² de condomínios logísticos Classe A* na região.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: De alto valor agregado, de 
terminal de contêineres, armazenagem, distribuição, transporte e serviço rodo 
ferroviário para ligação entre a MRS e o terminal intermodal de Mogi das Cruzes, 
com acesso a ferrovia e rodovia.
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*Os condomínios logísticos Classe A são aqueles dotados de ar condicionado, sprinklers (dispositivos 
automáticos de combate a incêndios), pé direito entre 9 m e 12 m, uma doca disponível a cada 
1.000 m2, capacidade de carga do piso superior a 6 t/m2, piso nivelado a laser, pátio de manobras 
e piso antiestático.

ARCO LESTE (COMPERJ-MARICÁ): 
COMPERJ E INDÚSTRIA DE PETRÓLEO 
E GÁS

4 

ÂNCORA LOGÍSTICA: Arco Metropolitano, Eixo Multimodal Rio-Espírito 
e Instalações de Apoio Offshore.

CARACTERÍSTICAS: Esta plataforma dará suporte à indústria de petróleo e gás, ao 
Comperj e possíveis empresas do futuro polo petroquímico de segunda e terceira 
geração. Apoiará também a indústria farmacêutica de São Gonçalo, empresas do 
setor naval, offshore e de estaleiros de Niterói e da região do entorno. O ponto 
não compete com os de estados vizinhos e tem capacidade para uma relação de 
cooperação com o Aeroporto do Galeão na área de petróleo e gás. Porém, caso a 
localização fi nal da Plataforma Logística do ponto 8 esteja muito próxima, é provável 
que apenas uma das duas seja implementada.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Há área disponível e não há problemas 
geográfi cos. A infraestrutura existente é bem completa e conta com a rodovia BR-
493, o Arco Metropolitano e o complexo Comperj. Futuramente, haverá a ferrovia 
EF-118. Existem 5.000 m² de condomínios logísticos Classe A.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: Armazenagem, distribuição, 
transporte e várias oportunidades de contratos de logística integrada.
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ARCO OESTE (ITAGUAÍ-SANTA CRUZ-
SEROPÉDICA): CATALISADOR DE PORTOS
 E INDÚSTRIAS

3 

ÂNCORA LOGÍSTICA: Arco Metropolitano, Eixos Rodoviários Metropolitanos 
e Porto de Itaguaí.

CARACTERÍSTICAS: A plataforma trará cargas e serviços do complexo portuário de 
Itaguaí, com concentração de indústrias mineradoras e de alimentos. Fortalecerá a 
retroarea do Porto de Itaguaí e terá capacidade de realizar serviços de cabotagem, 
transbordos e recebimento de navios de grande porte.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Área disponível que abrange o distrito industrial 
administrado pela Codin. Próxima ao Arco Metropolitano, à BR-101 e à BR-116, 
com acesso ferroviário (bitola larga) pela MRS e a seu terminal intermodal.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: Serviços de armazenagem, 
distribuição, transporte e logística, ligando-se aos portos de Itaguaí e terminais 
privados – TUP, além de dar suporte naval às atividades de óleo e gás realizadas 
em alto-mar.
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MACAÉ (EIXO MACAÉ – CABO FRIO):  
APOIO À INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS

9 

ÂNCORA LOGÍSTICA: Eixo Multimodal Rio-Espírito e Instalações de Apoio 
Offshore.

CARACTERÍSTICAS: Há área disponível e a geografi a não apresenta problemas. O 
foco desta região está na indústria de petróleo e gás. Pode haver concorrência com 
potenciais plataformas logísticas e com o Porto do Açu.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Esta é a maior base de apoio offshore ao 
Aeroporto de Macaé. Interligada ao Aeroporto de Cabo Frio, às rodovias BR-101 e 
RJ-162 e com fácil acesso à RJ-106, RJ-168 e às ferrovias FCA litorânea e EF-118. 
Possui condomínio logístico Classe A com 37.000 m² de área em construção.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: Serviços voltados para 
logística da cadeia de petróleo e gás.
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RIO-MINAS (TRÊS RIOS):  
SUPORTE AO COMÉRCIO COM MG E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL

8 

ÂNCORA LOGÍSTICA: Eixo Multimodal Central Rio-Minas Gerais.

CARACTERÍSTICAS: Próxima ao distrito industrial da Codin, em região com geografi a 
complexa e com pouca disponibilidade de área, serve de apoio à indústria regional 
de fronteira com Minas Gerais.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Relativamente pequena, com acesso às rodovias 
BR-040 e BR 393 e às ferrovias FCA e MRS. Possibilidade de cooperação com a 
região de Juiz de Fora.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: Há pouca possibilidade de oferecer 
serviços de logística de alto valor agregado, predominando a logística simples.
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AEROPORTO GALEÃO: APOIO À 
METRÓPOLE E LIGAÇÃO COM TERMINAIS 
NO INTERIOR

7

ÂNCORA LOGÍSTICA: Aeroporto do Galeão, Eixos Rodoviários Metropolitanos.

CARACTERÍSTICAS: A forma da instalação da plataforma logística neste local 
depende da estratégia do novo concessionário. No Aeroporto Internacional 
Tom Jobim (Galeão) há potencial ainda pouco aproveitado para transporte de 
cargas tecnológicas e de major sofi sticação (como as das indústrias química e 
farmacêutica), além de espaço para armazenamento. A plataforma fi ca próxima 
do parque tecnológico da UFRJ, do Complexo Tecnológico da Saúde, do Polo 
Farmacêutico de Jacarepaguá, da retroarea da Petrobras para apoio à Bacia de Santos 
e do parque industrial de Duque de Caxias.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Existe área disponível. A infraestrutura 
fi ca próxima ao Arco Metropolitano, às rodovias BR-040 e BR-116, Linhas 
Vermelha e Amarela e Avenida Brasil. A Plataforma terá grande infraestrutura de 
armazenagem, armazéns para carga perigosa, frigorífi ca, carga para importação e 
exportação, além de área administrativa.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: Apoio à zona metropolitana 
do Rio de Janeiro e à indústria farmacêutica, de autopeças, petróleo & gás e de 
tecnologia, entre outras, por sua ligação com outros terminais, a exemplo do de 
Resende/Itatiaia.
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3.3.3 - PLATAFORMAS LOGÍSTICAS REGIONAIS   
 COM PRIORIDADE C

Os três pontos com prioridade C têm instalação pouco provável nesta atual análise 
por serem regiões de difícil acesso ou com pouca infraestrutura, assim como baixa 
perspectiva de crescimento industrial. Esses pontos, porém, podem vir a se tornarem 
atrativos e deverão ser discutidos no futuro. São eles:

SERRANA I (PETRÓPOLIS-TERESÓPOLIS): APOIO À INDÚSTRIA 

REGIONAL.

SERRANA II (NOVA FRIBURGO): SUPORTE À INDÚSTRIA TÊXTIL 

E AO POLO METAL-MECÂNICO.

10 

11 

3.3.2 - PLATAFORMA LOGÍSTICA REGIONAL    
COM PRIORIDADE B:

BARRA MANSA/VOLTA REDONDA: 
APOIO AO POLO METAL-MECÂNICO

2

ÂNCORA LOGÍSTICA: Eixo de transporte multimodal Rio-São Paulo.

CARACTERÍSTICAS: Geografi a complexa e localização confl itante com a plataforma 
do Ponto 1, de prioridade A. Na região predominam os setores automobilístico, 
siderúrgico e alimentício. Plataforma pode não ser instalada, a despeito de estar 
classifi cada com prioridade B.

INFRAESTRUTURA EXISTENTE: Região conta com as rodovias BR-116, BR-393 e 
RJ-155, as ferrovias MRS (bitola larga) e FCA (bitola métrica), além e dois terminais 
intermodais em Barra Mansa das concessionárias ferroviárias. Não há condomínio 
logístico Classe A.

PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: Devido ao pouco uso de 
contêineres no segmento, produtos têm valor agregado relativo.
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3.3.4 - PLATAFORMAS LOGÍSTICAS URBANAS   
DO RIO DE JANEIRO (RMRJ) – PONTOS SUGERIDOS

As plataformas logísticas regionais estarão interligadas a três plataformas logísticas 
localizadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A proposta desses três pontos 
foi elaborada pela equipe da Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro 
(Setrans), levou em consideração o espaço disponível para seu pleno desenvolvimento 
e gerou a classifi cação a seguir por ordem de prioridades. Os demais fatores e critérios 
de avaliação empregados foram acessibilidade e infraestrutura atual e futura, além de 
proximidade de clientes urbanos. Por ordem de prioridade, são os seguintes os pontos 
indicados para elas:

Fonte: PELC/RJ 2045

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS URBANAS NA REGIÃO METROPOLITANA 
DO RIO DE JANEIRO

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS URBANAS COM PRIORIDADE A:

 f 1 - Rodovia Presidente Dutra (km 0) com Avenida Brasil (DNIT). Tem localização 
privilegiada no acesso da Rodovia Presidente Dutra (km 0) à Avenida Brasil. 
Além de área disponível e possibilidade de crescimento, este local possui grande 
infraestrutura e acessibilidade através de ligação com rodovias importantes, 
cruzamento de vias e intermodalidade (integração entre diferentes meios de 
transporte). Esta plataforma atenderá preferencialmente a parte da Baixada, 
Região de Campo Grande e Jacarepaguá;

KM ZERO

CENTRAL-RIO

GUAXINDIBA

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS URBANAS

FERROVIAS EXISTENTES/PLANEJADAS

RODOVIAS EXISTENTES
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 f 2 - Central Rio.  Localizada em terreno próximo ao porto do Rio operando em apoio 
aos seus terminais e atendendo a distribuição urbana no Rio na Região Central, São 
Cristóvão, Bonsucesso principalmente;

 f 3 - Guaxindiba. Tem uma boa oferta de terreno em São Gonçalo (Guaxindiba). 
Atenderá ao Porto de Niterói – em apoio a indústria de óleo e gás e reparos navais, 
e indústrias da Região de São Gonçalo.

3.3.5 - PLATAFORMAS LOGÍSTICAS: A REDE E SEUS 
ELOS FUNDAMENTAIS

Logística significa rapidez, agilidade e segurança,  
com baixos custos e alta produtividade.

criaram quase 100 mil empregos desde 1985. Mais de 1.300 empresas se instalaram nelas, 
numa média de 37 empresas por plataforma logística. Os investimentos até 2010 desta 
parceria público-privada foram da ordem de 5,7 bilhões de Euros, sendo que somente 
10% desse valor foram provenientes de investimento público.

O grande diferencial da Europa em termos de logística é a integração entre os vários 
meios de transporte (intermodalidade) e a abrangência geográfica (capilaridade) de 
sua rede. Uma carga leva menos de 48 horas para ir do porto de Hamburgo, no norte 
da Alemanha, até o sul da Itália. As plataformas logísticas são elos fundamentais que 
garantem o sucesso dessa rede integrada.

Nos Estados Unidos, as plataformas logísticas são idealizadas como um negócio 
sustentável. Além de armazenagem, importação e exportação, oferecem outros serviços, 
como montagem, etiquetagem e distribuição. Trabalham tanto com commodities – como 
grãos e minérios – como com carga em contêineres, a exemplo do que ocorrerá no 
Brasil. Nelas, a iniciativa privada é responsável pela autossustentabilidade do negócio e o 
Governo participa basicamente com o terreno onde são instaladas. 

No Rio, todos os estudos mostram que o ideal seria começar a construção de uma 
rede sustentável com pelo menos três plataformas logísticas nos próximos cinco anos. 
Elas devem ser criadas onde já existam cargas a serem transportadas, em posição 
geográfica favorável, com intermodalidade e investidores interessados em estimular o 
desenvolvimento regional. Para que se concretizem, as nove plataformas estaduais de 
alta prioridade definidas no PELC devem estar próximas a unidades industriais fortes, que 
demandem um volume expressivo de materiais e insumos em sua cadeia produtiva.

Além disso, três pontos são fundamentais para o sucesso da implementação de 
plataformas logísticas no Estado do Rio de Janeiro: manter flexibilidade na priorização dos 
pontos escolhidos, adequando-se à evolução e ao estágio em que se encontram os fatores 
econômicos regionais; garantir a intermodalidade e a conexão da rede logística; e motivar 
a indústria privada para que veja as plataformas como um bom negócio, capaz de trazer 
desenvolvimento regional em uma relação onde todas as pessoas só têm a ganhar.

Foto: M
ultiterm

inais

A criação de uma plataforma logística depende de uma série de fatores, sendo um dos mais 
importantes o estabelecimento de uma ampla e sólida rede logística. No PELC/RJ 2045, 
cada plataforma proposta faz parte de um sistema que integra várias plataformas, como 
ocorre no pioneiro sistema europeu. Na Alemanha, por exemplo, suas 55 plataformas 
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Devido à fragilidade da rede de transportes do Brasil e à falta de complementariedade 
e de integração entre os diversos modais, o meio de transporte mais utilizado em nosso 
país é o rodoviário. Ele continuará tendo um papel fundamental e de destaque em 
nossas vidas por muitos anos, mesmo com a implementação gradual de um nova matriz 
de transportes. Assim, a maior parcela da movimentação de pessoas e de cargas das 
mais variadas espécies – de grãos a minérios, de alimentos a componentes eletrônicos 
– segue até seu destino final por vias, estradas e rodovias. Elas garantem o acesso de 
bens de consumo diário e produtos industrializados a portos, aeroportos, ferrovias, 
armazéns, entrepostos e centros distribuidores.

3.4 
RODOVIAS E CONCESSÕES

No caso específico do Estado do Rio de Janeiro os atuais expedidores e demandantes 
de cargas estão localizados em distâncias em que o transporte rodoviário consegue 
ser razoavelmente competitivo. Por essa razão, o desenvolvimento de uma rede 
rodoviária de alta  qualidade é uma das  prioridades listadas no PELC/RJ 2045.
Cientes de que somente uma combinação de esforços com a participação das diversas 
esferas do Governo e da iniciativa privada levará ao pleno desenvolvimento das ações 
descritas e sugeridas neste trabalho, são abordadas com destaque as possibilidades de 
implementação de projetos a partir de concessões das mais importantes vias à iniciativa 
privada. Para isso, foram analisados os investimentos necessários para elevar a qualidade 
da malha do Rio de Janeiro, identificando seu potencial para futuras concessões ou 

parcerias público-privadas. As análises verificaram 
corredores que se encaixam neste formato, sugerindo a 
necessidade de estudos para confirmar a viabilidade dos 
empreendimentos.

Em 2014, cerca de 5.200 km de vias, ou seja, a quase 
totalidade da malha rodoviária no Estado do Rio de 
Janeiro passou por minucioso Levantamento Visual 
Contínuo (LVC) de dados por meio da tecnologia OMNI7, 
que permitiu registrar detalhadamente, em vídeo de 
alta resolução e com georreferenciamento (localização 
geográfica precisa de cada metro de todos os trechos 
percorridos) as rodovias selecionadas. Todas as imagens 
captadas foram, depois, analisadas, o que resultou na 
estimativa dos investimentos necessários para a plena 
recuperação de cada rodovia. Também foram realizadas 

projeções sobre o nível de serviço das rodovias no futuro, traçando os horizontes para 
a logística e o transporte de pessoas e cargas em cinco anos, 10 anos, 20 anos e 30 
anos. Estas projeções possibilitaram fechar um cronograma de obras de ampliação de 
capacidade das rodovias fluminenses. Com base nos volumes de tráfego nas concessões 
já existentes, também foi possível analisar a viabilidade para futuras concessões ou 
parcerias público-privadas.

O PELC propõe que as rodovias federais, estaduais e municipais sejam adequadas de 
modo a oferecer as melhores condições possíveis de segurança e conforto aos usuários. 
Desta forma, as melhorias propostas são características deste estudo estratégico. Deve-
se salientar, no entanto, que não é escopo deste estudo realizar uma análise mais 

aprofundada – que incluiria o levantamento das condições estruturais das rodovias e de 
seus elementos, além de dados geométricos e históricos através de cadastros detalhados.

Em paralelo aos trabalhos de recuperação das rodovias, o PELC sugere que sejam 
executadas contagens dos veículos de forma periódica em diversos pontos do sistema 
viário. Assim, será criada uma série histórica de tráfego, compreendendo os volumes 
futuros e antecipando-se à necessidade de realização de obras de ampliação de capacidade.

Analisar cada via e projetar o aumento da sua 
capacidade: é preciso pensar no futuro
Para realização do PELC, foram necessárias análises de capacidade e de nível de serviço 
oferecido pelas rodovias que participaram do Levantamento Visual Contínuo. Veio daí 
a proposta de obras de ampliação desta capacidade e a apresentação de uma estimativa 
de custos para as mesmas.

Para garantir a qualidade dos resultados obtidos pelo maior período possível, também 
foram enumeradas as metodologias e os procedimentos comumente utilizados em 
concessões rodoviárias para a manutenção e conservação das mesmas. Já a fonte para 
obtenção dos custos relacionados aos serviços indicados foi o trabalho Custos Médios 
Gerenciais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, de maio de 
2014, uma vez que aborda todos os trabalhos analisados pela equipe PELC. 

Os resultados dos estudos de viabilidade da terceira etapa do programa de concessões 
de rodovias federais contribuíram para estabelecer os corredores potenciais a serem 
concedidos à iniciativa privada. Tabelas demonstram com clareza os valores totais a serem 
investidos nas rodovias selecionadas em cada etapa dos trabalhos indicados no PELC.

VISÃO GERAL DAS ESTRADAS E RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRODetentor da mais 
densa rede de rodovias 
pavimentadas do país, 

o próximo patamar 
será imprimir padrões 
de qualidade na rede 

prioritária do  
Rio de Janeiro.”

O relatório sobre rodovias e concessões do PELC foi dividido em oito capítulos, que 
englobam: apresentação das vias e sua importância; descrição da metodologia de 
trabalho; procedimentos técnicos a serem adotados; parâmetros de desempenho 
sugeridos para as fases de recuperação, manutenção e ampliação de capacidade das 
rodovias; estimativa dos investimentos necessários para execução dos procedimentos 
sugeridos; e análise de viabilidade para concessão ou parceria público-privada, com 
descrição da metodologia adotada e dos resultados obtidos.

Delmo Pinho Foto: dollarphotoclub



98

PE
LC

/R
J 2

04
5

99

SU
M

Á
R

IO
 EX

ECU
TIV

O
  2016

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS PARA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 

CAPACIDADE DA MALHA RODOVIÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

O nível de serviço das vias foi calculado de acordo com metodologia HCM, que analisa a 
capacidade da rodovia a partir dos parâmetros de relevo, número de faixas, largura das 
faixas e velocidade de fluxo livre, dentre outros. O nível de serviço varia dentro de uma 
escala crescente de A a F.

Fonte: PELC/RJ 2045. 

Fonte: PELC/RJ 2045. 

Os níveis de serviço foram calculados para dois cenários de oferta referencial. No primeiro, 
não são consideradas obras de ampliação; no segundo cenário, as ampliações propostas 
são levadas em conta. Considerou-se o critério de que a expansão das vias seria necessária 
quando o nível de serviço atingisse “E” em mais de 50 horas por ano, mesmo critério 
utilizado nas concessões do estado de São Paulo. A figura 1 a seguir apresenta o nível de 
serviço em 2014 das 47 rodovias de maior importância do estado do Rio de Janeiro no 
cenário sem obras de ampliação. Calculou-se também o nível de serviço para os anos-
horizonte do estudo (2019, 2024, 2034 e 2044). A figura 2 a seguir apresenta essa projeção 
para 2044 nas rodovias fluminenses, sem considerar obras de ampliação.

RODOVIAS ESTUDADAS NO PELC

Arco Met.
(BR-040-
Itaguaí)

 BR-101 Norte  BR-101 Sul  BR-116 Norte  BR-116 Sul  BR-356  BR-393 BR-465
BR-493 
(Magé-

Manilha)

BR-495 RJ-104 RJ-106 RJ-114
 RJ-116 

(Não 
concedida)

 RJ-121  RJ-122  RJ-124  RJ-125

 RJ-127  RJ-137 RJ-139
RJ-140 (Cabo 

Frio-São Pedro 
da Aldeia)

RJ-143 RJ-145 RJ-146 RJ-149 RJ-151

RJ-153 RJ-155
RJ-158 

(BR-393-
P.V.Cunha)

RJ-158 B RJ-159 RJ-160
RJ-162 

(RJ-106-
BR-101)

RJ-164 RJ-168

RJ-172 RJ-174 RJ-182 RJ-186 RJ-196 RJ-214 RJ-216 RJ-220 RJ-224

FIGURA 01 – NÍVEL DE SERVIÇO  
PARA AS RODOVIAS ESTUDADAS 
PARA O ANO-BASE DE 2014

FIGURA 02 – NÍVEL DE SERVIÇO PARA  
O ANO DE 2044, SEM A REALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE

Fonte: PELC/RJ 2045. 

Fonte: PELC/RJ 2045. 

FIGURA 03 – QUANTIDADE DE FAIXAS 
POR SENTIDO NA MALHA VIÁRIA 
FLUMINENSE NO ANO-BASE (2014)

FIGURA 04 – NÍVEL DE SERVIÇO PARA O 
ANO DE 2044 COM A REALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 
CAPACIDADE.

A Figura 3 a seguir apresenta o número de faixas da malha rodoviária fluminense no 
ano-base de 2014:

Para manter o nível de serviço igual ou melhor que “D” foram indicadas obras de 
ampliação de capacidade, que teriam como resultado a malha rodoviária que, em 2044, 
teria o nível de serviço mostrado na Figura 4 a seguir:
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 f ETAPA 1: RECUPERAÇÃO DAS RODOVIAS ESTUDADAS NO PELC

A estimativa de investimentos nos serviços de recuperação das rodovias estudadas leva 
em conta a garantia da qualidade e da segurança aos seus usuários e foi desenvolvida 
pelo DNIT como um sistema de verificação de custos médios praticados em suas obras. 
Os custos englobam restauração, reconstrução e construção de vias, assim como as 
desapropriações necessárias. Todos os o valores indicados para as obras de recuperação 
têm por base os Custos Gerenciais do DNIT em março de 2014.

sugeridos pelo DNIT, sendo 3% do valor das obras para as áreas não urbanizadas, 10% 
do valor da obra para áreas com urbanização leve ou moderada e 30% do valor das obras 
para região com grande adensamento urbano ou regiões metropolitanas. A identificação 
dos trechos urbanos foi obtida por meio do Levantamento Visual de Campo.  
O detalhamento de cada atividade e dos custos é apresentado no anexo para cada  
uma das rodovias estudadas.

INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS POR SERVIÇO NA FASE DE CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO PARA AS RODOVIAS ESTUDADAS  (R$ milhões)

Conservação: 4.579,1

Manutenção: 11.075,1

Outros: 332,3

Total de investimentos: 15.986,4

 f ETAPA 2: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA

Nesta etapa, foram calculados os custos necessários para a conservação e manutenção 
das rodovias que percorrem o Estado. Também foi utilizada a base de Custos Gerenciais 
do DNIT, aplicando-se os valores médios sugeridos para as extensões por tipo de pista 
(simples, dupla ou três ou mais faixas) obtidos do Levantamento de Campo. Foram 
classificados como “Outros” os custos de supervisão de obras (3% do total de obras), 
conforme discriminado nos custos médios gerenciais. O detalhamento de cada atividade 
e dos custos é apresentado nos anexos do PELC para cada uma das rodovias estudadas.

Base maio/2014

Base maio/2014

INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS POR SERVIÇO NA FASE DE AMPLIAÇÃO DE 
CAPACIDADE PARA AS RODOVIAS ESTUDADAS  (R$ milhões)

Ampliação da capacidade: 6.512,7

Desapropriações: 344,5

Outros: 537,3

Total de investimentos: 7.394,5

Base maio/2014

INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS POR SERVIÇO NA FASE DE TRABALHOS INICIAIS  
E RECUPERAÇÃO PARA AS RODOVIAS ESTUDADAS (R$ milhões)

Restauração: 574,6

Reconstrução: 434,7

Construção: 611,3

Desapropriação: 21,5

Outros: 133,7

Total de investimentos: 1.775

 f ETAPA 3: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE RODOVIÁRIA

Nesta etapa, foram calculados os custos necessários para a ampliação das rodovias, 
uma vez que sua capacidade esteja esgotada, de acordo com o atingimento do nível  
de serviço, conforme metodologia apresentada neste relatório. Os custos apresentados 
foram extraídos da base de custos gerenciais do DNIT, aplicando-se os valores médios 
sugeridos. Foram classificados como “Outros” os custos de supervisão de obras  
(3% do total de obras), de estudos ambientais e de implementação de programas 
básicos ambientais (5,25% do total de obras) conforme discriminado nos custos médios 
gerenciais. Os custos de desapropriação foram obtidos utilizando-se os percentuais 

Análise de viabilidade para concessão ou PPP
Para compreender quais rodovias da malha estadual seriam interessantes ao mercado 
para futuras concessões ou parcerias público-privadas (PPP), foi desenvolvida uma 
metodologia que separara as vias nas seguintes categorias:

 f Possível Concessão – Elevado fluxo de veículos, em que uma empresa privada possui 
total capacidade de subsistência apenas explorando receitas relativas à tarifa nas 
praças de pedágio ou serviços na rodovia.

 f Possível Parceria Público-Privada Completa – Fluxo mediano de veículos, em que 
uma empresa privada possui capacidade parcial de subsistência com a exploração 
de receitas relativas à tarifa nas praças de pedágio ou serviços na rodovia, sendo o 
Estado obrigado a entrar com uma contrapartida financeira cobrindo as despesas 
necessárias e garantindo que o valor da tarifa de pedágio esteja dentro de padrões 
aceitáveis para os usuários.

 f Possível Parceria Público-Privada de Manutenção – Baixo fluxo de veículos, em que 
uma empresa privada não possui capacidade de subsistência com a exploração de 
receitas relativas à tarifa nas praças de pedágio ou serviços na rodovia. A degradação 
da via ocorre principalmente devido à exposição ao tempo e não se justifica implantar 
sistemas de pedágio ou serviços de atendimento ao usuário. Essa rodovia deverá 
receber obras de recuperação, manutenção e conservação custeadas exclusivamente 
com dinheiro público, porém sua execução caberá à iniciativa privada.

Considerando a metodologia de distinção das rodovias em categorias baseada no 
Volume equivalente médio (Veq.) de tráfego, e as simulações realizadas para o estudo, 
obteve-se quais rodovias pertencem a cada classe definida. As rodovias estudadas foram 
então subdivididas em seis subgrupos, ponderando-se outros aspectos que afetam a 
viabilidade de concessões e PPPs, como os seguintes:

 f Veq médio: rodovias que apresentaram resultados econômico-financeiro adequados 
para concessão, mas tem Veq médio (2014) menor que o mínimo das rodovias 
concedidas na última (3°) fase de concessões federais, foram classificadas como 
“Potencial para concessão” (São necessários estudos mais detalhados).
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 f Ocupação lindeira: Rodovias com potencial econômico-financeiro para PPP 
Completas ou Concessões, mas com o caráter predominantemente urbano, foram 
agrupadas separadamente, pois há a complicação adicional de alocar praças de 
pedágios em áreas urbanas, dificultando a viabilidade dessas rodovias.

Os quadros 1, 2, 3, 4 e 5 a seguir, apresentam os resultados obtidos a partir da 
metodologia proposta e da caracterização das rodovias quanto ao volume de tráfego no 
ano-base e a ocupação lindeira.

 QUADRO 1 – RODOVIAS INDICADAS PARA CONCESSÃO

Rodovias Veq médio (2014) Tarifa por km  (TIR = 9,2%) (Tarifa teto = R$ 0,134/km)

BR-101 Sul 17.707 0,0548 19,2%

BR-493(Magé-Manilha) 34.211 0,0538 18,8%

Arco M.(BR-040-Itaguaí) 28.174 0,0159 24,5%

BR-465 22.398 0,1285 9,6%

 QUADRO 5 - RODOVIAS PREDOMINANTEMENTE URBANAS COM POTENCIAL DE PPP COMPLETA

Rodovias Veq médio (2014) Tarifa por km  (TIR = 9,2%) (Tarifa teto = R$ 0,134/km)

RJ-127 301 0,1558 7,7%

 QUADRO 6 - RODOVIAS PASSÍVEIS DE PPP MANUTENÇÃO

Rodovias Veq médio (2014) Tarifa por km  (TIR = 9,2%) (Tarifa teto = R$ 0,134/km)

BR-495 3.449 0,4932 Negativa

RJ-114 3.471 0,2697 Negativa

RJ-121 1.226 0,8247 Negativa

RJ-137 3.287 0,3145 Negativa

RJ-139 6.412 0,4644 Negativa

RJ-143 856 2,1072 Negativa

RJ-146 2.227 1,8131 Negativa

RJ-149 1.429 0,6079 Negativa

RJ-151 301 0,2903 Negativa

RJ-158(BR-393-P.V.Cunha) 4.436 0,4602 Negativa

RJ-159 2.244 0,7173 Negativa

RJ-162(RJ-106-BR-101) 10.738 0,2648 Negativa

RJ-164 3.896 1,1631 Negativa

RJ-168 2.216 1,2151 Negativa

RJ-172 3.658 0,5414 Negativa

RJ-174 3.203 0,5298 Negativa

RJ-182 4.449 0,2875 Negativa

RJ-196 856 1,1189 Negativa

RJ-214 250 5,6377 Negativa

RJ-216 784 3,4284 Negativa

RJ-220 7.309 0,236 Negativa

RJ-224 3.409 0,2911 Negativa

 QUADRO 3 - RODOVIAS PASSÍVEIS DE PPP COMPLETA

Rodovias Veq médio (2014) Tarifa por km  (TIR = 9,2%) (Tarifa teto = R$ 0,134/km)

RJ-116  
(trecho não concedido)

4.960 0,1953 1,9%

RJ-125 3.620 0,2299 2,8%

RJ-145 7.377 0,1436 8,4%

RJ-153 6.240 0,1984 2,4%

RJ-155 5.101 0,1365 8,9%

RJ-158 (Campos - RJ-116) 5.009 0,1819 3,4%

RJ-160 8.398 0,189 4,2%

RJ-186 7.441 0,1605 6,7%

 QUADRO 4 – RODOVIAS PREDOMINANTEMENTE URBANAS COM POTENCIAL DE CONCESSÃO

Rodovias Veq médio (2014) Tarifa por km  (TIR = 9,2%) (Tarifa teto = R$ 0,134/km)

RJ-104 21.542 0,0984 13,4%

RJ-106 16.230 0,0864 13,5%

RJ-140 (Cabo Frio-São 
Pedro da Aldeia)*

28.765 0,08 16,0%

 QUADRO 2 – RODOVIAS COM POTENCIAL DE CONCESSÃO (SÃO NECESSÁRIOS ESTUDOS MAIS 
DETALHADOS)

Rodovias Veq médio (2014) Tarifa por km  (TIR = 9,2%) (Tarifa teto = R$ 0,134/km)

BR-356 7.059 0,0989 13,4%

RJ-122 10.834 0,1105 11,2%

 (*) Rodovia inserida em área de alto adensamento urbano, sendo improvável a sua concessão.  

Fonte: Elaboração Consórcio

 Fonte: Elaboração Consórcio

Na Figura 5 a seguir, estão representadas as rodovias analisadas nas categorias 
apresentadas, assim como as já concedidas. 

Fonte: PELC/RJ 2045. 

FIGURA 05 – RESULTADO DA ANÁLISE 
DE VIABILIDADE PARA CONCESSÃO  
OU PPP
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Rodovias passíveis de concessão
Os trechos rodoviários selecionados no PELC apresentaram volume equivalente diário 
passível de concessão, independentemente de sua extensão. Trechos pouco extensos 
podem apresentar dificuldades de ser concedidos à iniciativa privada, sendo necessário 
um estudo mais preciso para comprovar a viabilidade da via isoladamente ou como parte 
de um lote composto por mais de um trecho rodoviário.

 f BR-493 - Arco Metropolitano - trecho leste

Grande importância na conexão Norte-Sul do Estado e única alternativa de contorno da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro via Baixada Fluminense, excetuando-se a ponte Rio-
Niterói. Trecho de cerca de 26 km conectando o município de Magé à região de Manilha.

 f RJ-104

Praticamente 100% em meio urbano, conecta o Centro de Niterói até a região de 
Manilha. Trecho inicia na Ponte Rio-Niterói e percorre cerca de 22 km até a BR-101. 
Concessão improvável.

 f BR-465

Importante eixo de ligação da Região Oeste do Rio de Janeiro e Campo Grande, segue a 
partir da BR-116 por 23 km até a BR-101 e a Avenida Brasil.

 f RJ-106

Importante ligação da Região Metropolitana e Niterói aos municípios de Macaé e Rio das 
Ostras, passando pela Região dos Lagos. Trecho de pouco mais de 200 km.

 f RJ-151

Com aproximadamente 40 km de extensão, conecta a RJ-145 em Valença à BR-040, 
administrada pela Concer.

 f RJ-145

Com pouco menos de 90 km de extensão, esta importante conexão alternativa entre o 
Estado de São Paulo (Via BR-116) e Juiz de Fora (MG) passa por Barra do Piraí e Valença 
(RJ-151).

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho
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 f BR-356

Principal ligação de Campos dos Goytacazes com o Estado de Minas Gerais. Trecho de 
pouco mais de 180 km começa em São João da Barra e termina na divisa dos estados.

 f BR-101 SUL

Importante ligação da Baixada Fluminense com Angra dos Reis e o litoral de São Paulo. 
Trecho de cerca de 220 km começa na Avenida Brasil e termina na divisa com São Paulo.

 f BR-493 - Arco Metropolitano - trecho oeste

Sua função maior é retirar o fluxo de veículos de passagem da região central do Rio. 
Interliga diversos municípios da Baixada Fluminense em cerca de 70 km de extensão e 
conecta a BR-116 (CRT) e a BR-040 (Concer) à BR-101 Sul, passando pela BR-116.

FIGURA 06
FIGURA 08

FIGURA 07
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Esse estudo foi motivado pelo intenso tráfego rodoviário da capital fluminense, 
responsável por gargalos logísticos e gerador de significativas perdas econômicas 
pelos engarrafamentos. Sua influência nos principais eixos de acesso à Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro levou à definição das melhorias para a fluidez do 
trânsito local e de passagem.

3.5 
DESENGARRAFANDO O RIO:  
MELHORIA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 
METROPOLITANO

Fonte: PELC/RJ 2045.

O PELC RJ/2045 definiu um conjunto de melhorias para a fluidez do tráfego em locais 
de congestionamentos recorrentes que comprometem o desempenho logístico na 
movimentação de cargas e diminuem a  competitividade da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro (RMRJ).

Este cenário é verificado na diminuição crescente das velocidades médias de circulação 
dos veículos, com elevação dos tempos de viagem, do consumo de combustíveis e 
da emissão de poluentes. Estudos da Firjan de 2014 revelam que o tempo perdido 
diariamente em congestionamentos médios de 130 km na RMRJ trouxe prejuízos 
econômicos na ordem de R$ 29 bilhões no ano anterior, equivalentes a 8,2% do PIB 
metropolitano.

O estudo do PELC-RJ desenvolveu propostas para melhorar a fluidez – realizar o 
descongestionamento – dos principais eixos de circulação e de transporte na área 
da metrópole, propondo alternativas que foram elaboradas a partir de uma rede de 
simulação do tráfego. As principais vias de acesso da Região Metropolitana – rodovias 
federais, algumas rodovias estaduais e ligações de conexão estratégica – são de média ou 
longa distância:

 f BR-116
 f S (Via Dutra / Rio-SP)
 f N (Rio-Teresópolis / Divisa MG)

 f BR-101
 f S (Rio-Santos)
 f N (Niterói-Campos / Divisa ES)
 f Ponte Rio-Niterói
 f Avenida Brasil

 f BR-040 (Rio-Juiz de Fora/MG)

 f BR-493 Arco Metropolitano

 f RJ-106 Rodovia Amaral Peixoto (Niterói-Macaé)

 f RJ-071 Linha Vermelha (via expressa urbana)

 f RJ-079 Linha Amarela (via expressa urbana)

 f RJ-081 Via Light (via expressa urbana)

 f Transbaixada (via expressa metropolitana, projetada)

 f Logradouro de Niterói/Trecho BR-101 (Avenida do Contorno / Niterói)

O trabalho foi dividido em três etapas, iniciando com a identificação dos dez principais 
pontos de congestionamento a serem examinados e analisando os respectivos impactos  
na melhoria do transporte de cargas na RMRJ. À análise dos resultados da rede de 
simulação foram agregadas informações oriundas da experiência de consultores, 
especialistas e a equipe técnica Setrans/RJ, em processo amplo e interativo de discussões.

Intervenções críticas para melhoria da fluidez  
do trânsito
Pontos selecionados para intervenções na malha viária que, uma vez implementadas, 
deverão reduzir congestionamentos e melhorar de forma significativa a condição de 
fluidez para a movimentação de cargas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro:

CORREDOR DESCRIÇÃO

Transbaixada
Via de 24,7 km pelas margens do rio Sarapuí, permite a integração entre municípios da Baixada 
Fluminense, ligando BR-040, Av. Automóvel Clube, Via Dutra, Via Light e Av. Brasil

Via Light 1 – Trecho Norte Liga a Via Dutra, na altura do km 190, aos municípios de Nova Iguaçu e Nilópolis

Via Light 2 – Trecho Sul Prolongamento da Via Light até Av. Brasil e seguindo até a estação de Madureira da SuperVia

Linha Vermelha 1 Prolongamento da Linha Vermelha até a Via Light pelas Margens do rio Pavuna

Linha Vermelha 2 Acesso direto à Ilha do Governador pela Linha Vermelha no sentido oriundo da Baixada Fluminense

Linha Vermelha 3 Acessos existentes da Linha Vermelha na altura da Ilha do Fundão

Linha Amarela
Acesso da Linha Amarela à Av. Brasil, sentido Ilha do Fundão - Deodoro; trecho da Linha Amarela 
entre a Av. Brasil e as Ruas Arlindo Janot e Leopoldo Bulhões sentido Ilha do Fundão - Barra da Tijuca

Rodovia BR-040
Os entroncamentos entre a rodovia BR-040 com Av. Brasil (2 acessos no Trevo da Missões), Linha 
Vermelha (acesso à Baixada) e Arco Metropolitano

Rodovia Presidente Dutra
Balanceamento de faixas entre a vias expressas e as marginais no trecho entre os km 167 e 172 da 
Via Dutra

Continuação do Arco 
Metropolitano

Extensão do arco até BR-101 a Leste de Itaboraí, criando uma alternativa ao atual trecho 
urbanizado da BR-101

FIGURA 01
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De acordo com as características de cada ponto de congestionamento identificado foi 
definida a abordagem metodológica mais adequada para avaliação dos impactos gerados 
pela melhoria proposta e todos os pontos foram analisados por meio de simulações.

As propostas definidas para a melhoria da fluidez resultaram em soluções viárias 
diferenciadas, caracterizando-se desde algumas ampliações no sistema existente até 
implantações ou adequações de outras vias, capazes de produzir reflexos positivos 
no desempenho deste sistema. Dentre as novas obras consideradas aponta-se: 
complementações à implantação do  Arco Metropolitano, a ampliação da Avenida do 
Contorno e, como propostas de novos eixos viários destacam-se: a complementação da Via 
Light, a Transbaixada (vias laterais ao canal do Rio Sarapuí), a Ligação entre a Linha Vermelha 
e a Via Light (vias junto ao Rio Pavuna) e outras alterações nas rodovias e marginais.

A avaliação da melhoria no nível de serviço nas vias em função da melhoria da fluidez foi 
desenvolvida segundo cenários compostos por um conjunto específico de intervenções:

VIA LIGHT ESTENDIDA: Obras de extensão da via em duas direções: ao norte/oeste, 
atravessando Nova Iguaçu e chegando à Via Dutra; e ao sul/leste, extendendo-se do 
trecho final na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira até a Avenida Brasil.

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho
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VIA LIGHT COMPLETA: Via Light Estendida mais a extensão ao sul entre a Avenida 
Brasil até a Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira.

TRANSBAIXADA: Nova conexão em arco, ao norte da cidade do Rio de Janeiro, 
dividida em trechos:

 f Trecho Rio Sarapuí 1, ligando a Rodovia Washington Luiz à Via Dutra;

 f Trecho Rio Sarapuí 2, entre a Via Dutra e a Via Light;

 f Trecho Rio Pavuna, entre a Via Light e a Avenida Brasil, margeando Nilópolis e 
conectando-se na altura do km 26 da Avenida Brasil; 

 f Trecho Rio Pavuna Alternativo, entre a Via Light e a Avenida Brasil, em traçado 
reto após Nilópolis, conectando-se na altura do km 33,5 da Avenida Brasil.

Cada combinação destes trechos recebeu um nome distinto:

 f Transbaixada 1: Rio Sarapuí 1 + Rio Sarapuí 2

 f Transbaixada 2: Rio Pavuna

 f Transbaixada 3: Rio Pavuna Alternativo

LIGAÇÃO VIA LIGHT–LINHA VERMELHA: Extensão da atual Linha Vermelha, 
conectando-a ao trecho final da Via Light, próximo à Avenida Beira Rio.

FIGURA 02

FIGURA 04

FIGURA 03

FIGURA 05
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Os cenários apresentados consistem de agrupamentos específicos dos projetos listados:

 f Cenário 1: Via Light Estendida  e Transbaixada 1 – Seu o objetivo é minimizar os 
problemas relacionados com o Corredor, entre os quais a falta de ligação entre a Via 
Light com Via Dutra e BR-040, sobre canal do Sarapuí; 

 f Cenário 2: Via Light Estendida e Ligação Via Light-Linha Vermelha – Busca resolver 
os problemas relacionados com os Corredores 3 e 4, como, por exemplo, a falta de 
ligação entre a Via Light e a Linha Vermelha;

 f Cenário 3: Via Light Completa e Transbaixada 1 – Busca complementar o Cenário 1 
ampliando a Via Light até Madureira;

 f Cenário 4: Cenário 3 com Transbaixada 2, Ligação Via Light-Linha Vermelha e 
Transolímpica – Ampliação da área de influência do Cenário 3;

 f Cenário 5: Cenário 4 com Transbaixada 3 e Arco Metropolitano – Ampliação  
da área de influência do Cenário 4 e incorporação do Arco Metropolitano;

 f Cenário 6: Novos acessos entre as faixas expressa e marginal da Via Dutra – Tem  
a função de eliminar ou reduzir os efeitos dos congestionementos identificados 
na região do Corredor 10, causados pela falta de acessos entre as vias marginais e 
expressa;

 f Cenário 7: Obras na BR-101 na Região de Manilha – Busca resolver os conflitos de 
tráfego no entroncamento entre a BR-101, Rj-104 e BR-493 na região de Manilha 
(Corredor 9).

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho
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TRANSOLÍMPICA – Alteração na rede viária – em decorrência da nova linha do 
BRT – e nas capacidades de diversas avenidas que conectam os arredores da Avenida 
Brasil à Avenida das Américas, em traçado paralelo à Linha Amarela.

OBRAS NA BR-101 – MANILHA – Propostas de alteração para os entroncamentos 
da BR-101 nas proximidades de Manilha e Itaboraí – acessando as rodovias BR-493  
e RJ-104 –, com a Estrada de Maricá (RJ-114) e em Duques, com a RJ-116.

ARCO METROPOLITANO – Sinergias entre algumas das intervenções propostas e o 
Arco Metropolitano.

FIGURA 06

FIGURA 09

FIGURA 07

Fonte: PELC/RJ 2045. Ilustração: Renato Carvalho
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Via Pres. João Goulart

NOVOS ACESSOS À DUTRA – Complementação das vias laterais da Via Dutra, 
permitindo segregar o tráfego local da Baixada Fluminense.

FIGURA 10
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CENÁRIO OBJETIVOS INTERVENÇÕES DESCRIÇÃO BENEFÍCIOS

1

Minimizar problemas: 
Corredores 1 e 2: 
Ligação Via Light/
Dutra/Linha Vermelha

Via Light Estendida

Obras de extensão da 
via em duas direções: ao 
norte/oeste, atravessando 
Nova Iguaçu e chegando 
à Rodovia Pres. Dutra; e 
ao sul/leste, estendendo-
se do trecho final na Av. 
Chrisóstomo Pimentel de 
Oliveira até a Av. Brasil

Alternativa à Rodovia Pres. 
Dutra, permite aliviar o 
tráfego desta, além de ser 
um caminho mais direto para 
Nilópolis e Zona Oeste do Rio

Transbaixada 1

Nova conexão em arco, 
ao norte da cidade do Rio 
de Janeiro, ligando a Rod. 
Washington Luiz à Rod. 
Pres. Dutra e continuando 
até a Via Light

Evita-se que tráfego de média 
distância transitando entre a 
Rod. Washington Luiz e a Rod 
Pres. Dutra deva entrar no Rio 
de Janeiro, congestionando 
além das duas rodovias, a 
Linha Vermelha

2

Minimizar problemas: 
Corredores 3 e 4: 
Ligação Via Light/Linha 
Vermelha

Via Light – Linha 
Vermelha

Extensão da atual Linha 
Vermelha, conectando-a à 
Via Light

Potencializa os benefícios da 
extensão da Via Light, já que 
agora esta é a alternativa não 
somente para quem tomaria 
a Av. Brasil, como também 
para aqueles que seguiram 
pela Linha Vermelha

Via Light Estendida Mesmas que no cenário 1

3
Ampliar Via Light até 
Madureira

Todas do cenário 1

Via Light Completa

Via Light Estendida mais 
extensão ao sul entre a 
Av. Brasil até a Av. Min. 
Edgard Romero, no bairro 
de Madureira

Alívio no fluxo da Av. Pastor 
Martin Luther King Jr. e 
alívio em vias locais da região 
administrativa de Madureira

Transbaixada 1 Mesmas que no cenário 1 Mesmas que no cenário 1

4
Ampliar área de 
influência do cenário 3

Todas do cenário 3

Transolímpica

Nova linha de BRT, via 
segregada e alteração na 
rede viária, conecta os 
arredores da Av. Brasil à 
Av. Das Américas; traçado 
paralelo à Linha Amarela

Além dos benefícios para 
os usuários de transporte 
público, alívio geral para 
o transporte privado em 
consequência da migração 
para o transporte público

Transbaixada 2

Entre a Via Light e a 
Av. Brasil, margeando 
Nilópolis e conectando-se 
na altura do km 26 da Av. 
Brasil

Completar um arco entre a 
Av. Brasil e a Rod. Washington 
Luiz, aumentando o benefício 
da Transbaixada 1, permitindo 
o acesso mais direto à 
Zona Oeste, e aumentando 
também os benefícios da 
Transolímpica, já que estas 
vias se encontrariam na Av. 
Brasil

Via Light-Linha 
Vermelha

Mesmos que no cenário 2 Mesmos que no cenário 2

CENÁRIO OBJETIVOS INTERVENÇÕES DESCRIÇÃO BENEFÍCIOS

5

Ampliar área de 
influência do cenário 
4; incorporação Arco 
Metropolitano

Todas do cenário 4

Arco 
Metropolitano

Conexão dos principais 
acessos rodoviários ao RJ

Aumento da fluidez dos 
trechos urbanos da Rod. 
Washington Luiz, da Rod. 
Pres. Dutra e da Linha 
Vermelha, já que o tráfego 
rodoviário de passagem seria 
reduzido

Transbaixada 3

Entre a Via Light e a Av. 
Brasil, em traçado reto 
após atravessar Nilópolis, 
conectando-se na altura 
do km 33,5 da Av. Brasil

Caminho mais direto para a 
Zona Oeste, aliviando a Av. 
Brasil em trecho crítico na 
região de Deodoro

6

Minimizar problemas 
na região do Corredor 
10, suprir falta de 
acessos

Novos acessos à 
Via Dutra

Mais opções de acesso 
entre vias expressas e 
Marginal da Rod. Pres. 
Dutra no município de 
São João de Meriti, no 
trecho entre a Linha 
Vermelha e a futura 
Transbaixada

Permite que haja maior 
utilização da via expressa 
e alívio da via local, 
aumentando a velocidade 
média. O aumento do fluxo 
da via expressa é comportado 
pela infraestrutura atual

7
Minimizar problemas 
na região do Corredor 
9, eliminar conflitos

Conjunto de obras 
no entroncamento 
BR 101/RJ 104 / 
BR 493-Manilha e 
região

Melhorias geométricas, 
novas alças de acesso e 
abertura de nova rodovia 
entre a BR 493 e a RJ 114

Acesso facilitado entre 
o Arco Metropolitano e 
Maricá. Evitam-se trechos 
desnecessários por falta de 
retorno e diminui-se o fluxo 
de passagem em Itaboraí, 
melhorando o trânsito 
urbano e diminuindo o 
tempo de percurso para o 
trânsito rodoviário

ANÁLISE DE CENÁRIOS – SOLUÇÕES E BENEFÍCIOS

A solução dos problemas de trânsito de forma gradual 
e contínua
Para todos os cenários desenhados está contemplada a implantação gradual de 
diversas obras, solucionando a maioria dos problemas no atual fluxo de veículos.  
Os cenários de 3 a 5 ampliam as melhorias propostas para os acessos ao Rio de Janeiro 
através das principais ligações rodoviárias com a região metropolitana. Buscam, assim, 
desconcentrar os volumes de tráfego na Avenida Brasil e na Linha Vermelha nos 
trechos atualmente muito carregados.

Por outro lado, alguns dos pontos de congestionamento passaram por análises 
locais que sugerem a melhoria da fluidez do tráfego a partir de correções e ajustes 
viários de acordo com as Normas Técnicas vigentes. Para uma análise quantitativa 
de indicadores do tráfego nestes pontos nos dois períodos críticos (manhã e/ou 
tarde), foi utilizada uma ferramenta de microssimulação, que permite estimar as 
filas, atrasos e velocidades de veículos, dentre outros indicadores convenientes para 
o estudo em questão. 
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A partir da análise do desempenho da rede foram propostas melhorias para diminuição do 
congestionamento, através de indicadores gerados pelo programa, nos seguintes pontos:

 f Entroncamento da Linha Vermelha na altura do Hospital do Fundão

 f Ligação (entroncamento) Linha Vermelha/Avenida Brasil/Linha Amarela

 f Ligação da BR-040 com Avenida Brasil no sentido Santa Cruz (Trevo das Missões)

 f BR-040 acessando a Avenida Brasil (Trevo das Missões)

 

ORÇAMENTO PRELIMINAR DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS

DIRETRIZ TRECHO/PONTO OBRA
CUSTO  
(EM R$ MILHÕES, 
BASE 2014)

Transbaixada 
(24,8km)

W.Luiz até Via Dutra 
(12,1km)

Implantação completa 355,1

Via Dutra/Via Light (2,1km) Implantação completa 91,4

Via Light/Av. Brasil (10,6km) Implantação completa 206,3

Subtotal: 652,8

Via Light

Madureira até Av 
Chrisóstomo Pimentel de 
Oliveira (9,5km)

Implantação completa 205,3

Av.  Chrisóstomo Pimentel 
de Oliveira até R. Min. 
Lafaiete de Andrade 
(12,5km)

Ext. Trecho 104,7

R. Min. Lafaiete de Andrade 
até BR 116 (8km)

Implantação completa 236,5

Subtotal: 546,5

Trevo Missões

BR 040 x Av. Brasil sentido 
Santa Cruz

Ajuste de geometria e 
sinalização na agulha

0,5

Av. Brasil sentido BR 040
Viaduto, ajuste 
de geometria e 
sinalização

8,8

BR 040 x Av. Brasil sentido 
Centro

Ajuste de geometria, 
def. N. J. E sinalização

1,2

Subtotal: 10,5

Viaduto 
Manguinhos

Linha Amarela x Av. Brasil 
sentido Santa Cruz

Sinalização horizontal 
+ tachão

0,05

Subtotal: 0,05

Trevo de 
Bonsucesso

Av. Brasil – Linha Amarela 
sentido Alvorada

Sinalização horizontal 
+ tachão

0,02

Acesso Av. Leopoldo Bulhões
Ajuste geométrico e 
sinalização

0,3

Subtotal: 0,32

DIRETRIZ TRECHO/PONTO OBRA
CUSTO  
(EM R$ MILHÕES, 
BASE 2014)

Linha Vermelha 
– Ilha do 
Fundão

Circulação viária
Ajuste geométrico e 
sinalização

0,3

Brigadeiro Trompowski 
acesso Linha Vermelha 
sentido Rio

Ajuste geométrico e 
sinalização

0,7

Saída para a Av. Brasil
Ajuste geométrico e 
sinalização

0,3

Agulha sob viaduto sentido 
Galeão

Ajuste geométrico e 
sinalização

0,1

Subtotal: 1,4

Linha Vermelha 
– acesso ao 
terminal de 
carga do Galeão

Acesso direto
Viaduto, Ajuste 
geométrico e 
sinalização

5,0

Subtotal: 5,0

BR 101 Itaboraí

Acesso e trevo de Manilha
Viaduto, ajuste 
geométrico e 
sinalização

20,0

Variante Itaboraí BR 101 
(7km)

Viaduto, ajuste 
geométrico e 
sinalização

50,0

Variante BR 101 (2,5km)
Viaduto, ajuste 
geométrico e 
sinalização

22,0

Subtotal: 92,0

BR 101 – Acesso 
Goytacazes

Trombeta Viaduto 5,0

Subtotal: 5,0

TOTAL GERAL: 1.313,57

Base 2014
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Atividades no segmento poderão receber até um trilhão de reais em investimentos 
nos próximos 15 anos

3.6 
ÓLEO E GÁS, NOSSA CADEIA LOGÍSTICA 
MAIS IMPORTANTE

O setor de óleo e gás é – e deverá continuar  sendo, pelo menos durante as próximas 
décadas – o mais relevante para o Rio de Janeiro. O Estado deverá receber, somente 
para atividades relacionadas à indústria do petróleo, investimentos públicos e privados 
estimados em um trilhão de reais. A maioria das principais bacias petrolíferas nacionais 
está situada ao longo da costa ou em regiões limítrofes ao território fluminense e, por 
isso, ele é obrigatoriamente caminho para o transporte de insumos, produtos, pessoal 
e serviços no apoio às plataformas em alto mar (offshore). Um conjunto complexo 
de operações, instalações e rotas compõe hoje a mais importante cadeia logística 
de cargas no Estado, envolvendo cerca de 400 empresas e que poderá  crescer com 

o aumento das atividades de exploração das reservas 
localizadas no pré-sal. Para que essa expansão aconteça, 
uma das condições estratégicas é justamente o bom 
funcionamento das rotas de acesso a suas infraestruturas 
de apoio em terra, fundamentais para o bom andamento 
das operações no mar. Por tudo isso, o setor de óleo e 
gás merece destaque nos estudos do PELC/RJ 2045.

Levantamento e entrevistas
O petróleo está na base de uma gigantesca indústria 
de amplo espectro, o que faz com que o conjunto 
de atividades, empresas e operações envolvidas 
com seu setor – a chamada cadeia produtiva – seja 
extremamente complexo. Essa cadeia é dividida em 
três ramificações principais: a prospecção e extração 
(Upstream), o transporte por dutos (Midstream) e 
as operações de beneficiamento por meio do refino, 
comercialização de produtos e sua distribuição 
(Downstream). Entre estas, é no Upstream e, 

especificamente nos acessos às instalações/infraestruturas do processo produtivo, 
que está o principal foco da gestão governamental e, por isso, do PELC. 

Com esse foco, foi realizado um levantamento das infraestruturas básicas de apoio 
às instalações em alto mar, composto pelas instalações já em operação e por aquelas 
que estão em processo de projeto, licenciamento ambiental e construção. A equipe do 
PELC levou em conta a movimentação de cargas nas instalações de apoio nas situações 
atuais e futuras, tendo como base as informações dos operadores das instalações e 
suas perspectivas. As informações foram geradas com base em entrevistas com esses  
operadores e investidores e, também, com alguns fornecedores cujas atividades 
fazem parte da cadeia logística das atividades offshore. O inventário das instalações 
assinala suas deficiências em termos de acesso e indica as melhorias básicas que 
devem estar entre as prioridades da ação governamental para cada uma das instalações 
consideradas no estudo. Ele também inclui as possibilidades de conexão dessas 

instalações com a infraestrutura de rodovias e ferrovias que compartilham ou poderão 

vir a compartilhar com outros setores que transportam suas cargas por esse conjunto 

de rotas (redes de transportes).

As instalações foram divididas em dois grupos, de acordo com os meios de transporte 

que atendem: aéreo ou marítimo. No primeiro estão heliportos e aeroportos 

empregados no apoio às operações em alto mar (offshore) que transportam os 

profissionais que operam as estruturas offshore cujo transporte com pontualidade é 

essencial, assim como também cargas vitais leves e de alto valor agregado. Além disso, 

são os helicópteros os responsáveis por eventuais atendimentos às plataformas em 

caso de emergência.

No segundo grupo de instalações estão os portos, a partir dos quais operam todos os 

navios que atendem as plataformas levando suprimentos e trazendo de volta materiais 

de descarte ou para manutenção. 

Mercado e competição
Para contextualizar as informações levantadas, o estudo do PELC/RJ 2045 incluiu ainda 

a definição atual do setor de Óleo e Gás no Rio de Janeiro, mostrando a distribuição  

e organização de suas atividades e instalações, a interação com os diferentes 

mercados, a localização das bacias petrolíferas e sua importância para a economia 

do Estado, analisando ainda a situação econômica que o segmento atravessava no 

momento da elaboração do trabalho.

Os estudos identificaram os problemas nas infraestruturas regionais localizadas  

a uma distância de até 100 km das instalações listadas. Como a maioria delas está em 

área urbana, as estradas e ruas pelas quais acontece o chamado último acesso (trecho 

final) a esses locais estão sob responsabilidade das prefeituras, com as quais deverão 

ser criadas agendas para buscar a implantação e adequação de acessos rodoviários  

e outras soluções de problemas de trânsito e de uso do solo, entre outros.

Já num raio de até 50 km de distância das instalações, a questão passa a ser regional 

– e, em determinados casos, envolve rotas e cargas específicas, incluindo questões 

relacionadas a outros estados. 

Como já mencionamos, em algumas das principais estradas listadas, além do que é 

transportado diretamente para o setor de Óleo e Gás, passam cargas que fazem parte 

de outros segmentos da economia. O levantamento, portanto, levou em conta todos 

esses carregamentos e gerou uma estimativa de quanto se pretende movimentar 

e o que precisa ser melhorado para que este processo possa acontecer de forma 

compartilhada e satisfatória. 

O mapeamento mostra também que diversas estruturas existentes estão localizadas 

próximas umas das outras e competem entre si. A menos que se especializem  

em diferentes tipos de atividades no futuro, é provável que deixem de fazer parte 

deste mercado. Por outro lado, devido a limitações ambientais, algumas instalações e 

possibilidades de uso não tiveram sua análise aprofundada.

A seguir, apresentamos as instalações de apoio incluídas neste estudo e, também um 

pequeno resumo descritivo de cada uma delas (as informações completas encontram-

se disponíveis no Documento 09, Componente 4 do estudo).

A facilidade de 
acesso por terra 
às instalações – 

aeroportos, heliportos 
e portos – que dão 

apoio às atividades 
em alto mar (offshore) 
é fundamental para a 
expansão do setor de 
óleo e gás e mereceu 
atenção especial do 

PELC/RJ 2045.
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3.6.1 - AEROPORTOS E HELIPORTOS OFFSHORE

Os aeroportos e heliportos relacionados com atividades de Óleo e Gás considerados 
pelo PELC-RJ 2045 são os seguintes:

 f Itaguaí¹

 f Jacarepaguá

 f Cabo Frio²

 f Farol de São Tomé I 

 f Heliporto Litoral Norte Fluminense¹

 f Maricá¹

 f Macaé² 

 f Campos²

ESTIMATIVA DE HELICÓPTEROS BASEADOS EM CADA HELIPORTO

HELIPORTO BACIA ATENDIDA

HELICÓPTEROS 
BASEADOS 
CENÁRIO 
FUTURO

VEÍCULOS 
/ DIA NOS 
ACESSOS

Itaguaí/Seropédica  Santos / Meio Norte 40 720

Jacarepaguá  Santos / Meio Norte 6 108

Maricá  Santos / Meio Norte 40 720

Cabo Frio  Santos / Meio Norte 40 720

Macaé  Campos Meio / Sul 67 1.206

Farol de São Tomé 1  Campos Norte / ES 8 144

Litoral Norte Fluminense  Campos Norte / ES 40 720

Campos  Campos Norte / ES 13 234

(1) em estudo

(2) em obras (instalação ou ampliação)
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HELIPORTO DE ITAGUAÍ/SEROPÉDICA (EM ESTUDO)

LOCALIZAÇÃO: Região de Itaguaí ou Seropédica.

ADMINISTRAÇÃO: Petrobras ou investidor privado. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Apoio às operações na Bacia de Santos.

ACESSO: BR-101 Sul e Arco Metropolitano.

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Boa localização em relação a área 
de exploração da Bacia de Santos.

GARGALOS / DESVANTAGENS: Eventual interferência com as operações da Base 
Aérea de Santa Cruz.

PERSPECTIVAS: A instalação deverá ser dimensionada para uma frota baseada 
de 40 helicópteros.
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AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ

LOCALIZAÇÃO: Jacarepaguá (Município do Rio de Janeiro).

ADMINISTRAÇÃO: Infraero. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacia de Santos (Meio e Norte).

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Proximidade das áreas de 
exploração; localização permite que passageiros que morem perto do local de 
embarque tenham rápido acesso ao Aeroporto.

GARGALOS / DESVANTAGENS: Interferência com voos de instrução e não 
regulares; vias de acesso congestionadas; impactos ambientais negativos sobre as 
áreas densamente habitadas da Barra da Tijuca e região.

MOVIMENTAÇÃO ATUAL: Operação por 20 empresas de táxi aéreo e serviços de 
helicóptero em apoio ao offshore (frota de seis unidades). Tem capacidade para 400 
mil passageiros/ano, mas restringe a movimentação em 145 mil passageiros por 
ano.    

PERSPECTIVAS: Operação difi cilmente será ampliada. 

Fonte: PELC
/RJ 2045

Fonte: PELC
/RJ 2045

Fonte: PELC
/RJ 2045
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO

LOCALIZAÇÃO: Cabo Frio.

ADMINISTRAÇÃO: Libra Terminais. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacias de Campos (Meio e Sul) e de Santos (Norte), 
recebe voos internacionais.

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Espaço aéreo 
descongestionado, pista com 2.560m de extensão sem restrição para receber 
qualquer tipo de aeronave e possibilidade de operação diurna e noturna, boa 
infraestrutura e disponibilidade de terrenos para expansão, localização em relação 
às indústrias do Sudeste e agilidade no transporte de cargas.

GARGALOS / DESVANTAGENS: Acessos do aeroporto às rodovias RJ 106 e RJ 140 
feito por vias urbanas locais. Acessos com sérias limitações. Trecho da RJ 106 entre 
Cabo Frio e Macaé é extremamente congestionado e atravessa área urbana, com 
muitos radares / lombadas eletrônicas e físicas, que atrasam o fl uxo das cargas.

MOVIMENTAÇÃO ATUAL: Focado principalmente em carga do setor de óleo e gás, 
recebe voos internacionais regulares de cargas dos EUA (Miami) e voos nacionais 
regulares de Campinas, além um número signifi cativo de voos de carga fretados e, 
também, da operação regular de passageiros pela Azul. Atua ainda como porto seco 
complementar (tratamento alfandegário) para o porto de Arraial do Cabo e outros. 
Como heliporto, realiza cerca de 50 operações diárias (15 mil passageiros/mês), 
com frota baseada de 18 helicópteros. 

PERSPECTIVAS: Previsão de expansão para até 40 helicópteros baseados 
em Cabo Frio; desenvolvimento de Condomínio Logístico (em área contígua 
ao aeroporto); ampliação da capacidade operacional destinada ao apoio offshore na 
baia de Campos.   

INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS: Melhorias nos acessos rodoviários e 
nos trechos urbanos (RJ 140, RJ 106 e nova Rodovia Paralela), melhoria no acesso 
entre o aeroporto e o porto (Arraial do Cabo); ampliação do pátio de aeronaves (já 
em processo licitatório).  
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HELIPORTO DO FAROL DE SÃO TOMÉ I

LOCALIZAÇÃO: Farol de São Tomé (Campos dos Goytacazes).

ADMINISTRAÇÃO: Petrobras. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacia de Campos.

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Localização geográfi ca, 
acesso rodoviário pelas BR 101/ RJ 238/ RJ 216 ou ainda alternativamente pelas 
RJ 196/ RJ 256. 

GARGALOS / DESVANTAGENS: Construído em região com muitas áreas alagadas 
(poucas possibilidades de expansão).

FROTA BASEADA: Nove helicópteros.

PERSPECTIVAS: Não há expansão prevista, uma vez que o projeto São Tomé II foi 
descartado.

INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS: Adequação da RJ-216. 
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HELIPORTO LITORAL NORTE FLUMINENSE 
(EM ESTUDO)

LOCALIZAÇÃO: Litoral Norte Fluminense.

ADMINISTRAÇÃO: Petrobras ou operador privado.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacia de Campos.

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Região geografi camente muito 
boa para operações com helicópteros, local afastado de centros urbanos, espaço para 
ampliações e instalações de apoio; acesso rodoviário pelas BR-101, RJ-238, RJ-216 ou ainda 
alternativamente pelas RJ-196 e RJ-256 e proximidade de grandes jazidas petrolíferas.

GARGALOS / DESVANTAGENS: Não listados.

PERSPECTIVAS: Operação com 40 helicópteros baseados no local, inicialmente prevista 
para ter início em 2016, pode ser adiada devido a atual situação do setor (2015). 

INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS: Adequação da RJ-216, RJ-240 e acesso 
rodoviário.

Fonte: PELC
/RJ 2045

Fonte: PELC
/RJ 2045

Fonte: PELC
/RJ 2045
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AEROPORTO DE MARICÁ (EM ESTUDO)

AEROPORTO DE MACAÉ

LOCALIZAÇÃO: Maricá.

ADMINISTRAÇÃO: Indefi nida. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacia de Santos Norte (perifericamente), futuros 
Terminal de Ponta Negra - TPN e Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 
Janeiro (COMPERJ).

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Localização geográfi ca; 
potencial para se tornar uma base operacional de apoio para helicópteros e para 
atender demandas dos futuros TPN e COMPERJ. 

GARGALOS / DESVANTAGENS: Localizado na periferia de uma região povoada; 
alguma interferência com outras operações aéreas locais.

MOVIMENTAÇÃO ATUAL: Até recentemente, operava voos de pequeno porte e 
abriga uma das maiores escolas de aviação do país. 

PERSPECTIVAS: Encontra-se em andamento um projeto de modernização e ampliação, 
mas, entretanto, não faz parte do programa de aeroportos regionais da União.  

INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS: O acesso ao local é feito pelas 
rodovias RJ-106 e RJ-114, ambas objeto de melhorias no conjunto que estabelece 
o portfólio de pleitos do PELC. 
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Norte Fluminense

Angra dos Reis

Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque 
de Caxias

São Gonçalo
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Maricá

Rio Bonito

Nova Friburgo

Além Paraíba

Três Rios

Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia

Santa Maria 
Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

LOCALIZAÇÃO: Macaé.

ADMINISTRAÇÃO: Infraero. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacia de Campos. 

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Localização geográfi ca. 

GARGALOS / DESVANTAGENS: Acesso através de vias urbanas saturadas e com 
interferência com a movimentação de cargas para o Porto de Imbetiba; capacidade 
operacional no limite (seriam 200 mil passageiros/ano); interferência dos voos regulares 
de passageiros em outras operações. (Momentaneamente desativado)

MOVIMENTAÇÃO ATUAL: Principal base de apoio aéreo a operações offshore do país, 
funciona 24 horas por dia, com 60.000 pousos e decolagens e 450.000 passageiros 
anuais. Em suas instalações estão baseados 54 helicópteros e 10 empresas de táxi aéreo.

PERSPECTIVAS: Passa por obras de expansão (novos torre e terminal de passageiros) 
previstas em plano diretor.

INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS: Melhoria da circulação nos acessos 
urbanos. Necessário construir nova pista de pouso.

101

393

101

356

356

356

492

492

492
356
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Itaguaí/Seropédica

Aeroporto
de Jacarepaguá
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Internacional 
de Cabo Frio

Aeroporto
de Macaé

Aeroporto
de Campos

Aeroporto
de Maricá

Heliporto 
Farol de São Tomé

Heliporto Litoral 
Norte Fluminense
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AEROPORTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

LOCALIZAÇÃO: Campos dos Goytacazes.

ADMINISTRAÇÃO: Infraero/Prefeitura de Campos (em tramitação). 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacia de Campos, Bacia do Espírito Santo Sul.

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Localizado na região das Bacias 
de Campos e do Espírito Santo.

GARGALOS / DESVANTAGENS: Está localizado a cerca de 46km da costa, 
em desvantagem em relação a outras opções para o apoio às atividades offshore 
na região da Bacia de Campos.

MOVIMENTAÇÃO ATUAL: Recebe voos regulares de aviões ATR 72 da Azul 
e tem baseados seis helicópteros (total de 132 mil passageiros em 2013).

PERSPECTIVAS: Sua pista permite ampliação (para 1.750m), aumentando suas 
possibilidades de pouso para mais linhas regionais e de cargas; em caso de grande 
crescimento das atividades offshore, poderia receber mais helicópteros. O acesso 
terrestre é feito pela BR-101 Norte (trecho entre Campos e a fronteira com o 
Espírito Santo), ligação com previsão de duplicação dentro do contrato de concessão 
da rodovia.

Fonte: PELC
/RJ 2045

Fonte: PELC
/RJ 2045

Fonte: PELC
/RJ 2045

Para mais informações sobre aeroportos e heliportos, consulte o Plano Aeroviário do Estado  do Rio de Janeiro – 

PAERJ, em revisão pela Setrans.
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3.6.2 - PORTOS DE APOIO OFFSHORE

Os portos para apoio offshore às atividades de Óleo e Gás compreendem um conjunto 
de infraestruturas que atende a diferentes funcionalidades e mercados e que, a despeito 
de serem concorrentes entre si, guardam complementaridade estratégica para atuação 
no setor. Embora a quantidade desses portos e terminais implantados ou em estudo 
no território fl uminense seja numerosa, alguns se destacam particularmente por sua 
capacidade já instalada – ou em implantação –, pela facilidade de acesso e retroáreas, 
pelo valor da movimentação de cargas ou pelas perspectivas estratégicas relacionadas 
a sua localização privilegiada. São esses os portos que destacamos e que estão descritos 
a seguir, com suas principais características e intervenções indicadas.

 f Angra dos Reis             

 f Rio 

 f Brasco (Caju)²

 f Niterói

 f Brasco (Niterói)

 f Maricá / Ponta Negra¹

 f Porto do Forno

 f Imbetiba

 f TEPOR¹

 f Barra do Furado¹

 f Açu²

 f Canaã¹ (1) em estudo

(2) em obras (instalação ou ampliação)

116

116

116

101

493
040

101

101

101

116

040

116

393

393

116

492

101

492

494

492

393393

393

393

101

356

356

356

356

492

492

393393

492

101

040

356

Angra dos Reis

Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque de Caxias

São Gonçalo

Itaboraí

Maricá

Rio Bonito

Nova Friburgo

Além Paraíba

Três Rios

Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia

Santa Maria 
Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

Porto de Niterói Terminal Portuário de 
Ponta Negra / Maricá

Terminal 
Niterói

Terminal 
Caju/Rio de Janeiro

Porto do Forno

Porto de Imbetiba

Porto da Barra 
do Furado

Porto do  Açu

Porto de Angra
dos Reis

Porto do Rio

PRINCIPAIS CARGAS MOVIMENTADAS NOS TERMINAIS PORTUÁRIOS 

DE APOIO OFFSHORE

TIPO DE CARGAS DETALHES
P/ 
PLATAFORMAS

P/ TERRA 
LOGÍSTICA 
REVERSA

Carga de Serviço
 Rancho / Rouparia / Dejetos 
/ Lixo / Reciclagem 

 Sim  Sim 

Diesel   Sim  

Granéis Sólidos  Cimento / Outros  Sim  

Granéis Líquidos
 Fluidos de Perfuração / 
Outros

 Sim 

Água   Sim  

Cargas de Projeto  Peças / Riser  Sim  Sim 

Carga Geral  Tubos / Produtos Químicos  Sim  Sim 

ABEAM – setembro 2014 – histórico

EVOLUÇÃO DA FROTA DE APOIO MARÍTIMO (2002-2014)

300
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0
2002 2005 2008 2009 2011 2014

Número de embarcações 
brasileiras

Número de embarcações 
estrangeiras

60
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0

16
0
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4

23
2

26
1

88 91 83

13
0

Fonte: PELC
/RJ 2045

Fonte: PELC/RJ 2045

Nas páginas a seguir, detalhamos alguns dos portos que se destacam na listagem.
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PORTO DO RIO

116

101

493
040

116

040

040

Angra dos Reis

Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque de Caxias Itaboraí

Maricá

Rio Bonito

Nova Friburgo

Além Paraíba

Três Rios

Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia

Santa Maria 
Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

Terminal Portuário de 
Ponta Negra / Maricá

Porto do Forno

Porto da Barra 
do Furado

Porto do  Açu

Porto de Canaã

Porto de Angra
dos Reis

Porto do Rio

São Gonçalo

Porto de Macaé 
TEPOR

Porto de Imbetiba

LOCALIZAÇÃO: Cidade do Rio de Janeiro.

ADMINISTRAÇÃO: Porto público parcialmente arrendado – atividades de apoio 
ao offshore.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacia de Santos (Meio e Norte).

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Localização geográfi ca, 
facilidade de acesso marítimo e cais de atracação, possibilidade de 
conectividade rodoviária com outras regiões.

GARGALOS / DESVANTAGENS: Limitações ao acesso de caminhões (vias 
urbanas congestionadas), limitações no tráfego ferroviário e pequena 
disponibilidade de retroareas (áreas de apoio) para ampliação de atividades.

CAPACIDADE ATUAL: área destinada ao apoio offshore conta com seis berços 
em operação.

PERSPECTIVAS: Projeto “PORTO DO SÉCULO XXI”, elaborado pela Setrans 
em conjunto com os operadores do porto com a colaboração da comunidade 
dos usuários, prevê várias intervenções nos acessos rodoviários, ferroviário e 
marítimo para solucionar os problemas e possibilidade de ampliação da área 
de atracações (aumento no número de berços) para atender à expansão das 
atividades de apoio ao offshore.

INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS: Melhorias nos acessos terrestres, 
inclusive urbano (rodoviário e ferroviário); melhorias nos canais de acesso 
marítimo estabelecimento de retroáreas de apoio ao porto e outras regiões e 
sua interligação com o porto.

Fonte: PELC
/RJ 2045

LOCALIZAÇÃO: São João da Barra.

ADMINISTRAÇÃO: Prumo Logística.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacias de Campos e de Santos (Norte). 

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Proximidade da Bacia 
de Campos, com distância média para os principais campos de produção de 
petróleo menor que demais portos. Acesso marítimo para navios de grande 
porte. Grande capacidade para ampliação de áreas e de atividades.

GARGALOS / DESVANTAGENS: Novos acessos terrestres a serem 
implementados.

MOVIMENTAÇÃO ATUAL: O porto e o complexo industrial encontram-se em 
fase de implantação, com alguns dos empreendimentos já em operação.

PERSPECTIVAS: Complementação das instalações previstas dentro do 
conceito de porto indústria (siderurgia, cimenteira e outras), melhoria da 
conectividade com a implantação de acessos rodoviários e construção das 
ferrovias EF-118 e EF-354; ampliação das atividades de apoio ao offshore, 
terminal de Óleo e Gás e estaleiro.

INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS: Construção e/ou adequação 
de rodovias e acessos ao complexo do Açu – implantação do novo acesso viário 
ao Açu; duplicação das BR-101 e BR-356; além da adequação das rodovias RJ-
196, RJ-236, RJ-216 e RJ-208.

PORTO DO AÇU (EM OPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO)

356

356356

Angra dos Reis

Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque de Caxias

São Gonçalo

Itaboraí

Maricá

Rio Bonito

Nova Friburgo

Além Paraíba

Três Rios

Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia

Santa Maria 
Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

Porto de Niterói Terminal Portuário de 
Ponta Negra / Maricá

Terminal 
Niterói

Terminal 
Caju/Rio de Janeiro

Porto do Forno

Porto de Imbetiba

Porto da Barra 
do Furado

Porto do  Açu

Porto de Angra
dos Reis

Porto do Rio

Fonte: PELC
/RJ 2045
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PORTO DE IMBETIBA

LOCALIZAÇÃO: Macaé.

ADMINISTRAÇÃO: Petrobras.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacia de Campos.

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Localização geográfi ca.

GARGALOS / DESVANTAGENS: Acessos pelas rodovias RJ-106 e RJ-168 com 
problemas de congestionamento. Limitações para expansão de atividades.

MOVIMENTAÇÃO ATUAL: O porto possui seis berços com média de 450 a 500 
atracações/mês nos últimos três anos, movimentando 6 milhões de toneladas/
ano (incluindo catering, diesel, água de perfuração, tubos, peças de repouso, 
cimento, reutilização e limpeza).

PERSPECTIVAS: Não listadas / há limitações para expansão de atividades.

INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS: A BR-101 está em duplicação; 
a RJ-106 e a RJ-168 são objeto de pleito de aumento de capacidade, assim como 
foram propostas adequações nos sistema viário municipal de conexão entre o 
porto, o Parque dos Tubos (principal área de armazenagem onde são recebidas as 
cargas que serão enviadas para o Porto de Imbetiba) e as empresas instaladas em 
Macaé e em Rio das Ostras. 

101101

Angra dos Reis

Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque de Caxias

São Gonçalo

Itaboraí

Maricá

Rio Bonito

Nova Friburgo

Além Paraíba

Três Rios

Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia

Santa Maria 
Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

Porto de Niterói Terminal Portuário de 
Ponta Negra / Maricá

Terminal 
Niterói

Terminal 
Caju/Rio de Janeiro

Porto do Forno

Porto de Imbetiba

Porto da Barra 
do Furado

Porto do  Açu

Porto de Canaã

Porto de Angra
dos Reis

Porto do Rio

Fonte: PELC
/RJ 2045

LOCALIZAÇÃO: Campos de Goytacazes / Quissamã.

ADMINISTRAÇÃO: Governos municipais de Campos e Quissamã 
e investidores privados.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bacias de Campos e de Santos (Norte).

FACILIDADES / CARACTERÍSTICAS VANTAJOSAS: Projeto reunirá porto 
offshore, área de armazenagem, movimentação e organização de cargas 
(unitização) e Centro de Manutenção e reparos (estaleiro), com grande área 
disponível.

PERSPECTIVAS: Apoio às atividades offshore da Bacia de Campos.

INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS: Estruturação dos acessos ao Porto 
com a adequação das rodovias RJ-196 e implantação novo acesso viário ao Açu 
(em estudo), além de adequações nas RJ-236, RJ-216, RJ-178 e  construção de 
contorno da área urbana de Quissamã.

COMPLEXO DE BARRA DO FURADO 
(EM IMPLANTAÇÃO)

Angra dos Reis

Mangaratiba

Itaguaí

Ilha Grande

Paraty

Itatiaia

Porto Real

Volta Redonda
Barra do Piraí

Vassouras

Valença

Queimados

Duque de Caxias
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Maricá

Rio Bonito
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Além Paraíba
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Paraíba do Sul

Cantagalo

Bom Jardim

Sapucaia
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Madalena

Quissamã

Campos

São João
da BarraSão Fidélis

Itaperuna

Cachoeiras
de Macacu

Teresópolis

Petrópolis

Saquarema

Araruama

Rio das Ostras

Macaé

Casimiro 
de Abreu

Arraial 
do Cabo

Cabo Frio

Armação 
dos Búzios

Magé

Porto de Niterói Terminal Portuário de 
Ponta Negra / Maricá

Terminal 
Niterói

Terminal 
Caju/Rio de Janeiro

Porto do Forno

Porto de Imbetiba

Porto da Barra 
do Furado

Porto do  Açu

Porto de Angra
dos Reis

Porto do Rio

Fonte: PELC
/RJ 2045
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Estudos com três das âncoras definidas pelo PELC mapeiam processos logísticos

3.7 
PROJETO PILOTO

Para aprimorar o modelo de planejamento de transportes do PELC/RJ 2045, foram 
feitos estudos de caso com o objetivo de identificar oportunidades para redução 
dos custos logísticos de produtos com demanda relevante em três das âncoras que 
integram o Plano: Porto do Rio, Porto de Itaguaí e Aeroporto do Galeão. A partir de 
experiências reais, foi feita uma estimativa da incidência dos custos de transporte, 
portuários/aeroportuários, de armazenagem, de estoque e administrativos. 

Cada estudo foi desenvolvido com base em levantamento de informações junto aos 
operadores dos ativos (instalações e equipamentos) logísticos, despachantes e agentes 
de carga, além dos próprios importadores, embarcadores e consignatários.  

Realizou-se um mapeamento dos processos, o levantamento de tempos (prazos 
dos diversos processos), custos e um diagnóstico, com a identificação de gargalos e 
ineficiências. Foi feita, então, uma estimativa do impacto da redução do tempo de 
permanência das cargas nessas instalações a partir cenários de melhorias nas etapas 
críticas, considerando a participação de cada elemento nos custos logísticos totais. 
Dadas as restrições legais referentes à confidencialidade das operações, as informações 
relativas a tempos e custos são de caráter reservado

3.7.1 - PORTO DE ITAGUAÍ: MAPEAMENTO  
DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE PESCADO

No Porto de Itaguaí, foram selecionados os processos relacionados com a importação 
de pescado, cerca de 9% do total movimentado no porto. Sua liberação depende, 
entre outros, dos seguintes órgãos anuentes: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e Receita 
Federal. Em seu país de origem (principalmente China e Vietnã), o movimento das 
cargas de pescado começa com o transporte dos fornecedores internacionais até uma 
instalação de transbordo, de onde segue para o porto de exportação. O transporte 
marítimo para os pontos mais distantes pode durar até 25 dias. 

O mapeamento teve foco no conjunto de etapas críticas que são cumpridas dentro  
das instalações do porto e que envolvem todos os anuentes.

No porto, as cargas são processadas e liberadas em 
diversas etapas que acontecem em sequência, com 

tempos e responsabilidades específicos.

FLUXO TRANSACIONAL DAS CARGAS DE PESCADO NO PORTO DE ITAGUAÍ

RESPONSABILIDADE

Atracação  
do Navio

Início da  
Descarga  
do Navio

Operador 
Portuário

Presença  
de Carga

Input  no 
Sistema – 

Siscomex e 
Op. Portuário

Processo  
para 

Deferimento 
da LI

MAPA  / 
Despachante 

Aduaneiro

Push

 Posiciona 
carga para 

Inspeção - Op. 
Portuário

Conferência  
e Inspeção  
da Carga

Anvisa

Recolhimento 
de  

Tributos (*)

Importador / 
Despachante 

Aduaneiro

 

Fiscalização 
da Receita 

Federal

RFB

Gate  
Out

Transportador 
/ Importador

ETD-ETA

Armador

02 03 04 05 06 07 08 09 1001

Analisando-se o mapa com o levantamento de tempos, foi possível notar que as 
etapas críticas são referentes à atuação da ANVISA e do MAPA. Seus processos não 
estão unificados e acabam por acarretar tempo excessivo para o processamento e 
liberação das cargas, o que implica no aumento dos custos logísticos.

Em relação à Receita Federal, a duração da etapa depende da parametrização da 
carga (indicação de um dos “canais”, que diferenciam o grau de rigor da inspeção), 
podendo levar de menos de 1 dia (Canal Verde, que abrange 92% dos casos) a 
2 dias (Canal Vermelho, que implica, além da conferência da documentação, na 
obrigatoriedade da conferência física). A liberação somente ultrapassa 3 dias no caso 
do Canal Cinza, em razão de intervenção severa por problemas com o fisco.

Combinando as informações levantadas em campo e a base de dados do PELC, foram 
calculados os custos logísticos atuais e também simulados cenários com a situação 
de redução do tempo de liberação da carga no porto. É possível reduzir  o tempo 
da liberação pelos órgãos de fiscalização fitossanitária para 3 dias, como já ocorre 
no porto de São Francisco do Sul (SC), o que permitiria reduzir o custo logístico de 
forma significativa.

3.7.2 - PORTO DO RIO: MAPEAMENTO DO 
PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE CARGAS 
AUTOMOTIVAS

Para o porto do Rio, o setor escolhido foi o automotivo – tanto no sentido importação 
quanto no sentido exportação – por possuir alto valor agregado e o maior volume de 
movimentação em valor FOB (Free On Board). 

No caso estudado, as cargas são importadas da Alemanha a partir do porto de 
Hamburgo e o transporte marítimo dura cerca de 20 dias. Nota-se que as etapas 
críticas são referentes à transferência interna entre os terminais portuários ou 
quando ocorre necessidade de fumigação. Os dados do fluxo transacional destas 
cargas serviram como parâmetro para o cálculo dos custos logísticos. Nos cenários 
analisados, só haverá impacto quando a conclusão da fase portuária for 50% mais 
rápida, resultando em significativa redução dos custos logísticos.
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3.7.3 - PORTO DO RIO: MAPEAMENTO DO 
PROCESSO DE EXPORTAÇÃO DE CARGAS 
AUTOMOTIVAS

Neste caso, as cargas têm origem na região de Resende, interior do estado, e são 
transportadas em um prazo médio de 3 horas até o Porto do Rio. Do porto carioca, 
as cargas são embarcadas para diversos portos, em viagens que variam de 5 a 14 dias, 
dependendo do destino.

RESPONSABILIDADE
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FLUXO TRANSACIONAL EXPORTAÇÃO DAS CARGAS AUTOMOTIVAS NO PORTO DO RIO
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O tempo para o processamento das cargas é, em média, de 18 horas, com mínimo de 
12 e máximo de 48 horas – prazo muito inferior ao requerido para a importação em 
virtude do menor número de órgãos anuentes envolvidos e processos facilitados pelo 
uso do sistema Visão Integrada do Comércio Exterior - VICOMEX.

Não foram identificados complicadores (impedâncias) significativos no processo de 
exportação.

FLUXO TRANSACIONAL DE IMPORTAÇÃO DE CARGAS AUTOMOTIVAS NO PORTO DO RIO

3.7.4 - LEVANTAMENTO DE DADOS  
DO AEROPORTO DO GALEÃO

No caso do Aeroporto do Galeão, foi analisado o fluxo de importação de produtos 
farmacêuticos, em que se destaca o atendimento aos laboratórios localizados no polo 
industrial da região de Jacarepaguá / Barra da Tijuca. 

Com 21% do valor CIF (Cost, Insurance and Freight, ou Custo, Seguros e Frete) e 12% 
do peso movimentados no Aeroporto do Galeão em 2013, o seu atendimento foi 
definido como mercado estratégico.

Os dados fornecidos pela concessionária RIOgaleão, extraídos do sistema SigmaWeb, 
consideram a movimentação de cargas do setor farmacêutico em 2014 parametrizados 
pela Receita Federal no canal verde, o que representa 95% do total. As informações 
foram complementadas ainda por consultas a importadores, agentes de carga e 
transportadores rodoviários.

O mapeamento da cadeia incluiu a movimentação de carga da unidade exportadora 
até o aeroporto de origem, o transporte aéreo, as etapas internas do Aeroporto do 
Galeão e o trajeto até as instalações em Jacarepaguá / Barra da Tijuca.  As principais 
origens são Europa – principalmente da Inglaterra, Alemanha e Suíça – e EUA, sendo 
a viagem dos fornecedores até os aeroportos realizada em média em um dia e a 
armazenagem e o transporte aéreo até o Galeão (predominantemente no porão dos 
aviões de passageiros) realizados em média em dois dias. O mapeamento demonstrou 
que a rota preferencial utilizada é a Linha Amarela, que possui horários restritos para 
circulação de veículos de carga.

O tempo transacional necessário é extenso e demonstra uma dependência dos 
processos administrativos, cujos maiores gargalos se concentram na ANVISA e nos 
serviços de balcão no processo pós-desembaraço alfandegário. É importante ressaltar, 
contudo, que o desempenho da Receita Federal, responsável por finalizar o processo 

MAPEAMENTO DOS FLUXOS FÍSICO E TRANSACIONAL NA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS NO AEROPORTO DO GALEÃO EM 2014.
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de Vinculação da Declaração de Importação ao consignatário da carga, foi considerado 
célere pelos entrevistados – menos de 24 horas após o recebimento da documentação 
da ANIVSA. 

Os cálculos realizados apontam que, em ambos os cenários simulados, com 30% e 
50% do tempo despendido para liberação pela ANIVSA, os ganhos obtidos seriam 
relevantes na redução do custo logístico total.

3.7.5 - CONCLUSÕES

Considerações sobre os casos dos Portos do Rio  
e Itaguaí

 f O tempo para análise e liberação dos procedimentos do MAPA e da ANVISA poderia 
ser reduzido se os processos ocorressem em conjunto;

 f As equipes de fiscais da ANVISA são reduzidas e sua jornada é irregular;

 f A ANVISA não possui laboratórios para análise no Estado do Rio de Janeiro e as 
amostras, quando em exigência, são enviadas para outros estados;

 f Caso o procedimento de inspeção demande a abertura do contêiner, irá exigir a 
presença de um funcionário habilitado especialmente para a retirada do lacre, cuja 
ausência obriga ao reagendamento junto ao anuente; 

 f As janelas de tempo para agendamento do posicionamento dos contêineres nos 
locais em que atuam os diferentes anuentes nem sempre são compatíveis com seus 
horários e prazos de atuação;

 f Cargas desembaraçadas nos sábados e domingos e que dependam da quitação de taxas 
portuárias ou da Receita permanecem no piso, pois não existem postos bancários nem 
arrecadação fazendária nos finais de semana. Isto torna necessária permanência da 
carga por um segundo período de 7 dias, o que aumenta os custos logísticos;

Considerações sobre os Fluxos Transacionais  
de Exportação no Porto do Rio 

 f Tempos para os inputs no sistema de controle do Operador Portuário são bastante 
reduzidos;

 f O sistema Visão Integrada do Comércio Exterior – VICOMEX, parte integrante do 
Portal Siscomex, simplifica o monitoramento das operações de comércio exterior, 
facilitando a atuação dos intervenientes envolvidos nessas atividades;

 f Os intervalos das janelas de tempo para agendamentos no operador portuário para  
o posicionamento dos contêineres nas áreas físicas de atuação dos anuentes são bem 
dimensionados;

Considerações sobre a Importação de produtos 
farmacêuticos pelo Aeroporto do Galeão

 f A implementação pela concessionária RIOgaleão do e-freight – o Eletronic Airway 
Bill (e-AWB – conhecimento de transporte aéreo eletrônico), no fluxo de exportação 
foi autorizada pela Receita Federal em setembro de 2015. O avanço deste conceito 
para os processos de importação, com foco no mercado do setor farmacêutico, 
contudo, somente irá conferir eficiência para o fluxo transacional no Aeroporto 
se for acompanhado da solução do seu maior gargalo, que são os processos sob 
responsabilidade da ANVISA.

 f No tocante ao controle de temperatura, um dos itens mais sensíveis no atendimento 
ao setor, foram destacadas como risco:

 f A permanência da carga no pátio de aeronaves, aguardando o encerramento de 
voo;

 f O translado até o Terminal de Importação, realizado somente após a formação 
de comboios com escolta da Receita Federal e em veículos sem controle de 
temperatura;

 f A confiabilidade na manutenção das condições de temperatura e umidade nas 
câmaras frias e ausência de antecâmara fria;

 f O processo de fiscalização dos órgãos anuentes – necessidade de procedimentos  
que preservem a temperatura dos produtos;

 f A retirada da carga até seu acondicionamento nos caminhões – necessidade  
de utilização de docas frias.
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4.1 
SUSTENTABILIDADE

Eficiência em favor do meio ambiente
Com uma visão de longo prazo, o estudo demonstra que muitas das intervenções 
propostas no portfólio de projetos estratégicos do PELC/RJ 2045 irão trazer benefícios 
ambientais consideráveis. Embora durante o período de construção, devido às 
movimentações relacionadas às obras, o saldo ambiental tenda a ser negativo, projetos 
que proporcionam um maior uso da ferrovia ou que proporcionem uma diminuição dos 
congestionamentos nas rodovias, por exemplo, reduzirão a emissão de CO2 e de outros 
poluentes na atmosfera. 

Assim, ao longo dos anos, algumas intervenções com fins de melhoria logística gerarão 
benefícios ambientais. O gráfico a seguir apresenta a evolução da redução de emissões de 
gases gerada pela implantação do portfólio de projetos estratégicos sugerido pelo PELC. 

Estima-se um impacto ambiental positivo com redução total acumulada de 50 milhões 
de toneladas de  CO2 

1 com a realização do portfólio estratégico proposto até 2045, sendo 
que, comparativamente, o Brasil somente em 2014 emitiu 489 milhões de toneladas de 
CO2, conforme “Plano Decenal de Energia 2024” (MME/EPE, 2015)2. Deste total, 45% é 
referente ao setor de transportes, o que corresponde a aproximadamente 222 milhões de 
toneladas de CO2.

Quando implementados, muitos projetos indicados pelo PELC/RJ 2045 contribuirão 
para a redução das emissões de poluentes.

Fonte: Elaboração Consórcio

BENEFÍCIO AMBIENTAL GERADO PELA IMPLANTAÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS 
ESTRATÉGICOS SUGERIDO PELO PELC/RJ 2045.

1Utiliza-se a medida de para unificar os benefícios ambientais em apenas um indicador, de tal modo que poluentes como e  são 
convertidos para unidade de equivalente.

2 Ministério de Minas e Energia / Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal de Energia 2024.. Brasília, 2015. Disponível em  
<http://www.epe.gov.br/Estudos/Documents/PDE%202024.pdf> e acessado em nov/2015.
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Treinamentos
Os treinamentos para a equipe da Setrans que atuará nas fases de implantação e 
acompanhamento do PELC foram divididos entre teóricos e práticos. No módulo teórico, 
foi utilizado o conceito modelagem de transportes adotado no estudo, que consiste nas 
etapas de geração de viagens (produção e consumo de cargas), distribuição de viagens 
(relação entre os locais de produção e consumo de cargas), a divisão entre os vários modos 
de transportes (rodovias, ferrovias, etc.) e na determinação dos volumes transportados em 
toda malha viária. Numa etapa seguinte, o modelo adotado é utilizado na simulação de 
diferentes cenários que permitem avaliar os impactos resultantes de eventuais mudanças 
na rede de transporte do Estado do Rio de Janeiro.

Já os módulos práticos tiveram como foco os procedimentos operacionais que são 
necessários para se obter as informações que serão usadas nas simulações. Além disso, é 
feito um treinamento para o uso dos programas (softwares) para simulação da demanda 
(volume de cargas) e avaliação de cenários alternativos de oferta viária (malha viária) 
– uma maneira de se entender, por exemplo, como funcionaria uma determinada rede 
logística com a implementação de novas estradas, ferrovias e combinações entre esses 
modos de transporte.

Visitas técnicas 
As visitas técnicas, realizadas em uma viagem à Alemanha, Escócia e Dubai, em novembro 
de 2014, foram direcionadas a instalações de reconhecida excelência em performance 
logística com diferentes características e soluções de multimodalidade e governança.  

A transferência de conhecimento para a equipe da Setrans – formada pelo subsecretário, 
Delmo Pinho e pelos técnicos André Aguiar e Diogo Martins – foi conduzida pelo consultor 
do Consórcio Wolfgang Franz Pelousek, em instalações logísticas e sistemas rodoviários, 
terminais ferroviários, portuários e aeroportuários, além de estabelecer contatos 
internacionais, iniciando cooperação com organizações. 

Primeira escala: Frankfurt
A primeira organização visitada foi a HOLM (House of Logistics and Mobility), localizada 
nas proximidades do aeroporto de Frankfurt, Alemanha. A HOLM é uma parceria 

Uma das principais preocupações do Consórcio Logit-Sysfer-DB na área de 
TI foi garantir que os técnicos da Setrans que trabalharão na implantação e 
acompanhamento do PELC-RJ 2045 ao longo de sua vigência estejam capacitados a 
operar plenamente as ferramentas (hardware e software) utilizadas e desenvolvidas 
para o Plano. Além disso, o contato com instalações e sistemas de excelência em 
operação e governança no exterior foi estratégico para o estabelecimento de 
parâmetros técnicos e de qualidade. A transferência de tecnologia e conhecimento 
do Consórcio para a Setrans se deu por meio de treinamentos e visitas internacionais.

4.2 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO  
E TECNOLOGIA: REFERÊNCIAS PARA UM 
PLANO DE EXCELÊNCIA

público-privada voltada ao intercâmbio de expertises e à elaboração de projetos 

que visam reduzir custos logísticos e impactos ambientais do transporte de carga. 

Disponibiliza instalações, recursos de TI e multimídia de última geração, criando um 

ambiente propício ao compartilhamento do conhecimento, sinergia e desenvolvimento 

de projetos conjuntos entre os diversos setores econômicos das atividades logísticas 

públicos e privados, e universidades. 

A segunda visita foi aos terminais de carga do aeroporto de Frankfurt, que formam 

um cluster (concentração de empresas de um mesmo setor ligadas a fornecedores 

especializados e provedores de serviços) logístico. A equipe do PELC conheceu o terminal 

da DB Schenker, uma das empresas que constitui um dos maiores hubs (ponto central 

para coletar, separar e distribuir) aeroportuários de carga do mundo. 

A DB Schenker movimenta mais de um milhão de toneladas de carga por ano. São 700 mil 

clientes em 700 locais em 130 países, fazendo transbordo em Frankfurt para outro modo 

de transporte ou utilizando esta base como hub aéreo.  

A maior eficiência logística do Aeroporto de Frankfurt em relação ao Galeão, principal 

aeroporto de cargas do Estado do Rio de Janeiro, passa pela extensa grade de conexões 

aéreas e pela facilidade de operações intermodais em grande escala com o modal 

rodoviário. A infraestrutura aeroportuária destinada à movimentação de carga alemã 

contrasta com a fluminense na grande acessibilidade aos terminais. Além de o aeroporto 

ficar fora da área urbana, os terminais são acessados por várias rodovias de boa qualidade e 

capacidade, que se entrecortam permitindo ótima conectividade com diversos destinos. 

Exemplo de multimodalidade eficiente
Ainda na área de influência de Frankfurt, houve uma visita ao terminal intermodal da 

KTL, que funciona ao lado do porto Ludwigshafen, no Rio Reno, e atende à sede da BASF, 

uma das maiores indústrias químicas do planeta, além de transferir cargas entre os modos 

rodo e ferroviários para diversos destinos. As pistas de transbordo podem acumular 

2,3 mil TEUs (contêineres intermodais de 20 pés, tamanho padrão) e o terminal pode 

movimentar até 500 mil unidades por ano.

A receita da empresa é baseada no serviço de movimentação da carga e ocupação de 

espaço no terminal, sendo o acesso livre a qualquer transportador. É um terminal público 

operado por uma empresa privada. O governo alemão participou no financiamento da 

construção das instalações e teve como contrapartida um compromisso de acesso sem 

Foto: dollarphotoclub
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restrições aos serviços prestados pelo operador. Conhecer o funcionamento dessa forma 

de governança foi um dos pontos altos da visita.  

Outra questão importante foi constatar o intenso uso da multimodalidade 

(principalmente entre os meios de transporte por rodovias e ferrovias). Como parte da 

política ambiental da União Europeia, há um esforço em transferir parte do grande volume 

de viagens de carga em rodovias para as ferrovias. Somando-se esse fato à redução de 

distâncias percorridas no modo ferroviário e ao aumento da taxação sobre o transporte 

de carga rodoviário, os trens têm seus custos cada vez mais competitivos em relação ao 

transporte realizado por caminhões.  

Hamburgo em águas fluviais 
O Porto de Hamburgo é o maior porto em águas fluviais no mundo. Com movimentação 

de 145,7 milhões de toneladas de carga no porto e 9,8 milhões de TEUs, grande parte 

transportada por ferrovias, em 2014. É o porto de maior movimentação de contêineres 

da Europa, com o maior fluxo multimodal do continente. Mais de 30% da carga recebida 

vai para o leste europeu. Além disso, o modo fluvial é intensamente utilizado na 

Alemanha e países vizinhos, algo que ainda é pouco visto no Brasil. 

receita do aluguel das áreas e do serviço de movimentação ferroviária na área portuária, 

na melhoria das instalações ou sua ampliação. A construção de vias rodoviárias para uso 

exclusivo de acesso ao Porto é de responsabilidade deste órgão, bem como as dragagens e 

manutenção dos berços de atracação. 

A maior doca seca do mundo

Nos terminais de integração modal, impressionaram a grande quantidade de operações 

simultâneas, a grande oferta de acessos rodoferroviários, a disponibilidade de espaço para 

viabilizar as operações e o alto nível tecnológico empregado nas operações de carga e 

descarga dos navios, com uso de caminhões robôs e guindaste de dois estágios.

Ainda na área do porto, houve uma visita aos pátios da HHLA Contêiner Terminal 

Altenwerder (CTA), o mais moderno terminal de contêineres do mundo. Aberto em 2001, 

ocupa uma área de 983,5 mil m² e tem capacidade de movimentar cerca de 3 milhões de 

TEUs/ano. 

A governança do Porto de Hamburgo merece uma análise comparativa em relação aos 

modelos brasileiros, uma vez que a atuação governamental é pequena. A administração do 

porto fica a cargo de dois órgãos: o Port of Hamburg Marketing (HHM) e a Hamburg Port 

Authority (HPA). O primeiro é responsável por promover a utilização do porto e o segundo 

pela execução de obras de infraestrutura, gerenciamento de questões relacionadas aos 

serviços, segurança e transporte das cargas intraporto e para a hinterlândia (área de 

influência terrestre do porto). A HPA busca o equilíbrio econômico do porto e reinveste a 

A equipe da Setrans também visitou o Blohm + Voss, estaleiro alemão de grande porte 

fundado em 1877 com sede em Hamburgo, que constrói iates de luxo e navios. O 

estaleiro tem a maior doca seca do mundo, com 350 metros de comprimento, uma área 

de 421,3 mil m², sendo 92 mil m² destinados à fabricação de navios. Localizado na região 

metropolitana de Hamburgo, cidade que recebe nove milhões de turistas por ano, 400 mil 

deles chegando em navios de cruzeiro, o estaleiro tem uma especial preocupação em sua 

relação com a cidade, situação que guarda semelhança com muitas empresas que atuam 

na região do Porto do Rio. O aproveitamento gráfico e artístico dos paredões do estaleiro 

são uma forma de comunicação e relacionamento com a sociedade. 

Pátio superlativo
O grupo da Setrans foi ainda ao pátio ferroviário da DB Schenker na cidade Maschen, 

que segue o roteiro de superlativos da região do Porto de Hamburgo: é o maior pátio 

de montagem de trem de cargas do mundo. Tem 7000 metros de comprimento, 700 

metros de largura, 300 km de trilhos e 750 AMVs (Automatização da Mudança de Via). 

Maschen opera 24 horas e sete dias por semana, resultando em uma movimentação de 

aproximadamente 3,5 mil vagões com origens e destinos na Europa inteira. 

Foto: dollarphotoclub

Foto: dollarphotoclub
Foto: dollarphotoclub



142

PE
LC

/R
J 2

04
5

143

SU
M

Á
R

IO
 EX

ECU
TIV

O
  2016

Reconhecimento das rodovias alemãs
Com um carro de passeio, o grupo do PELC-RJ 2045 percorreu aproximadamente 

700 km por estradas alemãs, entre rodovias principais, notadamente as autobahn, 

e secundárias. Os técnicos brasileiros constataram in loco muito do que se diz sobre 

a eficiência do sistema rodoviário alemão: os itens observados incluem sinalização 

horizontal e vertical de bom entendimento e bem conservadas, pavimentos em 

excelente estado, pórticos, interseções e terminais. A tecnologia utilizada para o 

controle de tráfego e a tarifação eletrônica de veículos de carga também foram 

destacados, assim como os baixos níveis de congestionamentos, mesmo próximo 

aos entroncamentos urbanos. O comportamento dos motoristas - todos se colocam 

preferencialmente à direita, utilizando as faixas de rolamento à esquerda somente para 

ultrapassagens e altas velocidades – também colabora para a fluidez do tráfego.  

Na Escócia, o maior porto de apoio ao offshore
Pelas características econômicas do Estado do Rio Janeiro, com uma forte influência 

econômica na exploração e produção de petróleo na plataforma continental, seria 

fundamental uma visita ao porto de Aberdeen (Escócia), o maior porto de apoio ao 

offshore da Europa, que atende as plataformas do Mar do Norte, com cerca de oito mil 

atracações de embarcações e cinco milhões de toneladas de cargas movimentadas ao ano, 

volume próximo aquele movimentado no porto de Imbetiba, em Macaé.  Os técnicos da 

Setrans acompanharam as operações de movimentação de carga das embarcações nos 

atracadouros, o gerenciamento de tráfego da enseada, e conheceram a administração do 

porto e sua relação porto-cidade. 

Em Dubai, uma plataforma de excelência
O Porto de Jebel Ali, com aproximadamente 100 km², é parte integrante da JAFZA (Jebel 

Ali Free Zone Authority), uma zona franca e plataforma logística de excelência. Apresenta 

índices de desempenho que atraem cada vez mais negócios, fazendo com que Dubai seja o 

grande hub para o sul asiático, leste africano e Oriente Médio. 

A Zona Franca tem conexões aéreas e terrestres, por modo rodo e ferroviário, com países 

do Golfo Pérsico. Mais de 7 mil empresas de 125 países que movimentam em torno de 

U$90 bilhões/ano estão instaladas em sua área. O sistema tributário é extremamente 

atrativo e todos os serviços associados aos negócios são de alta performance, o que gera 

atratividade ao comércio e industrialização.

Atualmente, a utilização do hub port da JAFZA torna a distribuição de cargas muito 

competitiva, chamando a atenção o estímulo ao bom ambiente de negócios que os 

Emirados Árabes criaram, seja para a logística, seja para as indústrias. As instalações do 

porto são altamente automatizadas. 

O plano diretor prevê a contínua expansão do Porto, com  etapas de dragagem para a 

formação das docas on-shore sucedidas pela criação de aterros em direção ao mar.  

Na Visita à Dubai Customs (alfândega), foi apresentado o sistema de TI baseado em análise 

de risco, que tem permitido a liberação da carga em segundos. Além de agilizar o processo 

e reduzir a burocracia, o desempenho da Dubai Customs é mais um agregador de valor na 

cadeia logística internacional. O processo e a tecnologia serão foco de estudos para sua 

aplicabilidade nos portos do Brasil, que têm processos de desembaraços de mercadorias 

extremamente burocratizados e demorados em relação aos melhores portos do mundo.

Dubai também é referência no transporte aéreo de cargas e planeja crescer muito 

nessa direção. A equipe da Setrans conheceu o Dubai World Central (DWC), ainda em 

construção, que faz parte do plano diretor do governo, criando uma plataforma de atração 

de empresas que buscam vantagens em negócios entre Dubai e região no entorno. Com a 

ampliação de um aeroporto internacional, que já opera com carga aérea, terá capacidade 

de movimentar 160 milhões de passageiros e 12 milhões de toneladas de carga por ano. 

Nos próximos anos, paralelamente ao crescimento das operações nas novas instalações, 

o atual aeroporto será desativado. Houve também uma visita ao terminal da Emirates 

SkyCargo, localizado no atual aeroporto, o braço de cargas da estatal Emirates Airlines que 

representa mais de 20% da receita total da empresa. 

Conclusão
Embora os países visitados tenham diferentes características geográficas, econômicas, 

políticas e jurídicas, muitos dos conhecimentos adquiridos na viagem podem ser 

adaptados e aplicados no planejamento da infraestrutura de excelência em logística e 

transporte de cargas que o Estado do Rio de Janeiro pretende desenvolver e consolidar nas 

próximas décadas.

O Heliporto de Aberdeen, que atende às demandas de transporte de pessoal das 

plataformas de petróleo do Mar do Norte ao alcance da cobertura do rádio desta base, 

também foi visitado. Além de um terminal de passageiros, tem um amplo galpão de 

manutenção e uma torre de controle independente. A separação espacial do Aeroporto 

de Aberdeen e do Heliporto, com acessos e serviços independentes, além de terminais 

e demais infraestruturas dispostas e operando separadamente, chamou atenção. A 

aplicabilidade desse conceito em aeroportos com operações voltadas ao apoio ao offshore 

no Estado do Rio de Janeiro, pelos seus resultados positivos, será uma referência, e suas 

características já fazem parte das recomendações de ampliação do aeroporto /heliporto de 

Macaé, entre outros.
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A Governança do PELC/RJ 2045 deverá ser capaz de manter seus objetivos e seu 
planejamento, corrigindo o rumo sempre que for necessário. 

4.3
GOVERNANÇA: CONTROLE DE VOO

1. Elaboração/revisão do PELC 2. Implementação do PELC

3. Monitoramento do PELC4. Gestão do PELC em andamento

A Governança do PELC/RJ 2045 está organizada em quatro etapas:

O Banco Mundial defi ne a Governança como a maneira pela qual o poder é exercido 

na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando ao 

desenvolvimento e à capacidade dos governos de planejar, formular e programar 

políticas e cumprir funções. 

Como o nome sugere, o conceito de Governança está associado a governar e 
proporcionar a governabilidade. No caso do PELC, o termo se refere à função de dar 
rumo e direção às atividades de planejamento; estabelecer, traçar, programar, executar, 
fomentar, monitorar e redirecionar a política de investimentos e de ações normativas, 
fi scais, tributárias e regulatórias que têm infl uência sobre o setor de transportes de 
forma transparente, de modo a que a efetiva participação dos diversos setores da 
sociedade seja mantida na implementação do Plano.

É à Governança do Plano que cabe a responsabilidade de manter o processo contínuo 
de planejamento em curso, desde a fase de estudos e elaboração dos projetos à 
implantação de obras, manutenção e operação dos serviços em todo o conjunto de 
ações e instalações que formam a cadeia logística. Praticamente todo o sistema de 
transportes de cargas no Estado do Rio de Janeiro é operado pelo setor privado, que 
utiliza para isso uma infraestrutura que é quase toda pública e possui regulação estatal. 
Por isso, tanto a implantação como a posterior gestão PELC/RJ 2045 só terá sucesso se 
houver uma perfeita sintonia entre a Setrans e esses importantes agentes.

Estrutura de Governança
A Governança do PELC deve contar com o apoio do Conselho Estadual de Transporte e 
Logística, a ser constituído no âmbito da SETRANS, e com a orientação institucional dos 
seguintes núcleos:

 f CONSELHO GESTOR – CGLOG composto pela SETRANS e por representantes da 
iniciativa privada. Tem como objetivo envolver a sociedade e o meio empresarial 
para atuar como elemento vivo do PELC/RJ 2045, monitorando sua implementação 
e cobrando o cumprimento de suas diretrizes, podendo, inclusive, solicitar o 
aprofundamento de estudos específi cos e adequações de projetos. 

 f FÓRUM DE COOPERAÇÃO INTRAGOVERNAMENTAL, do qual participam outras 
secretarias e órgãos estaduais. É responsável pela garantia da coordenação interna 
das políticas relacionadas à infraestrutura e logística de cargas, uma vez que o 
desempenho do sistema logístico é afetado por decisões que não estão restritas 
à esfera de atuação da SETRANS.

Em complemento a estes colegiados, a articulação institucional com as entidades 
governamentais externas ao governo estadual será realizada por meio de agendas 
específi cas, organizadas fundamentalmente de acordo com o tipo de infraestrutura e 
órgão responsável pela implantação dos projetos do portfólio do PELC. Como exemplo, 
cita-se a ANTT, o DNIT, o Ministério dos Transportes e suas Secretarias de Portos e de 
Aviação Civil e os municípios fl uminenses.

O PELC-RJ 2045 é um plano de gestão estratégica da logística e do transporte 
de cargas previsto para se desenvolver ao longo de 30 anos. Por isso, partindo de uma 
visão do que se projeta para o futuro, ele procura identifi car, a partir do momento atual, 
o melhor caminho para que esses objetivos sejam alcançados, indicando ações em curto, 
médio e longo prazo. Desse caminho, é parte fundamental o processo de planejamento 
participativo, permanente e integrado do transporte de cargas no Estado, envolvendo 
todas as modalidades e todos os atores (instituições, governos e a sociedade) que, direta 
ou indiretamente, atuam no mercado de infraestrutura e movimentação de mercadorias 
no Estado do Rio de Janeiro. Para pautar a condução do Plano, foi defi nido um modelo 
de Governança desde a sua elaboração, seguindo pela implementação dos estudos até 
seu monitoramento e sua gestão, passando pelas revisões que serão necessárias ao 
longo de todo o horizonte do Plano.

Os estudos para a criação do modelo de Governança do PELC se basearam em pesquisa 
na literatura especializada e no conhecimento técnico da equipe do Consórcio Logit/
DBI/Sysfer, levando em consideração uma série de conceitos, como a defi nição do Banco 
Mundial para Governança: “A maneira pela qual o poder é exercido na administração dos 
recursos sociais e econômicos de um país visando ao desenvolvimento e à capacidade 
dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções”. Foi também 
considerada a visão sobre esse tema apresentada na Ofi cina Internacional de Governança 
no Setor de Transportes (realizada em Brasília, em maio de 2012) por 13 especialistas 
de dez diferentes países e o conceito que estabelece a organização da Governança em 
quatro etapas distintas: elaboração, implementação, gestão e monitoramento. Além 
disso, foram examinadas experiências internacionais relacionadas ao assunto.
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PELC como prioridade na agenda pública
Tornar o processo de governança do PELC/RJ 2045 institucional tem o objetivo de 
garantir que o Plano seja perene, fazendo com que seja sempre uma prioridade na 
agenda pública, independentemente das correntes políticas que estiverem no Governo 
ao longo dos 30 anos previstos para sua duração. Nesse sentido, é fundamental que 
as soluções apresentadas pelo PELC para os problemas identifi cados em sua agenda 
sejam socialmente plausíveis, tecnicamente exequíveis, economicamente viáveis e 
sustentáveis sob o ponto de vista social e ambiental.

Para que o Plano se consolide na agenda prioritária dos Governos, é crucial que a 
importância e o caráter estratégico de seu portfólio de investimentos sensibilize e 
mobilize permanentemente os formuladores de políticas públicas, as comunidades 
políticas, o que inclui como parte fundamental o poder legislativo, e o público em geral.

A Governança do PELC/RJ 2045 deverá ser capaz de manter seus objetivos e seu 
planejamento, mesmo que correções de rumo sejam necessárias. Esses ajustes deverão 
ser feitos por meio dos instrumentos da organização, do monitoramento, da tecnologia 
instalada em seu Portal, da atualização de informações de oferta e demanda e da 
efi ciência em sua gestão. 

Estrutura de gestão do PELC/RJ 2045 
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Cabe à Comunicação do PELC estimular a participação dos diversos públicos de 
interesse ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, auxiliando no gerenciamento 
de expectativas e buscando a contribuição e apoio de todos os envolvidos. O principal 
objetivo consiste em estabelecer o equilíbrio entre a comunicação passiva e ativa, de 
forma que o Plano de Comunicação preveja o adequado retorno informativo por parte 
dos stakeholders.

O Plano de Comunicação do projeto apresenta os objetivos, as metas e estratégias 
utilizadas na comunicação do PELC/RJ 2045, assim como os processos e prazos de 
implementação dessas estratégias.

Seu desenvolvimento teve como base quatro grandes eixos de comunicação:

 f Grande mídia, formada por jornais com maior circulação diária no Estado, televisão, 
rádios locais e regionais, além de revistas semanais e mensais de circulação nacional.

 f Mídia especializada, formada por revistas e publicações que são focadas em 
economia e no setor de logística.

 f Mídia digital, com destaque para o website que foi criado como plataforma de 
comunicação do projeto: www.pelcrj2045.rj.gov.br.

 f Eventos realizados pelo PELC RJ 2045.

Todo o Plano de Comunicação foi desenvolvido considerando um cronograma com início 
em setembro de 2014. Durante esse período, ocorreram diversas atividades: divulgação 
de informações a respeito do andamento do PELC para ativação de mídia espontânea; 
realização de reunião coletiva de imprensa; divulgação de resultados para grande 
mídia – jornais de circulação diária O Dia, Valor Econômico e O Globo – e para revistas 
especializadas de circulação nacional; realização de eventos de encerramento da fase de 
oficinas e de entrevistas; lançamento e atualização do website, de informativo mensal e 
de comunicados (e-mail marketing).

AÇÕES BÁSICAS DE COMUNICAÇÃO

O Plano de Comunicação do PELC induz a um comportamento mais participativo 
daqueles que recebem as informações, visando contribuições efetivas ao seu 
aprimoramento.

CANAL ABERTO

Durante as fases de desenvolvimento do estudo e de elaboração do PELC foi criado um 
canal direto com os stakeholders para receber críticas e considerações sobre o plano.

O site www.pelcrj2045.rj.gov.br é o canal onde as contribuições e informações sobre o 
estudo são recebidas e transmitidas para todos os interessados.

O Plano de Comunicação do PELC/RJ 2045  foi elaborado com o objetivo de divulgar  
e conferir visibilidade ao projeto para seus diversos públicos de interesse (stakeholders), 
incluindo a sociedade, empresas privadas, associações de classe, universidades  
e centros de pesquisa, empresas geradores de cargas e operadores logísticos.

4.4 
PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PELC/RJ 
2045: DIVULGAR PARA ENVOLVER

LOGOMARCA PELC/RJ 2045

A logomarca do PELC foi concebida de forma a transmitir os valores de seriedade, 
credibilidade e qualidade aos públicos de interesse.

A identidade visual apresenta cores que identificam o Estado do Rio de Janeiro e 
elementos visuais que traduzem objetivo do projeto: promover a competitividade da 
logística de cargas com otimização da eficiência de cada um de seus meios de transporte. 
A sigla do projeto enfatiza também a unidade da Federação – RJ – e a visão de futuro, a 
partir do horizonte do estudo – 2045.

MÍDIAS ONLINE

Presença de comunicação em mídias online, incluindo website e redes sociais, 
compartilhando conteúdos relevantes – opiniões, ideias e experiências nos mais 
diversos formatos (textos, imagens, áudio e vídeo) – e permitindo a obtenção rápida de 
informações pelos usuários, com interação em tempo real. O website foi desenvolvido 
de acordo com a programação visual criada pelo consórcio e implementado pela Setrans 
com suporte do Proderj.

GRANDE MÍDIA E MÍDIA ESPECIALIZADA

A principal estratégia do Plano de Comunicação para divulgação do PELC/RJ 2045 foi e será a 
geração de mídia espontânea, com proposição de pautas em grandes jornais, nacionais e de 
grande circulação e/ou em canais da TV estadual e nacional. A imprensa será convocada para 
divulgação dos resultados do projeto ao final do mesmo. No caso da mídia especializada, a 
produção de pauta e os contatos para reportagens e artigos incluiu veículos diversos, como a 
Revista Mundo Logística, Revista Logística, Logística e Transportes Hoje e Revista Ferroviária.

EVENTOS

Os eventos permitiram uma interação direta com todas as partes interessadas, como as 
administrações municipais, as entidades de classe e os empresários do setor, seja como 
geradores de carga ou como operadores logísticos.

Planejamento, realização e condução de eventos próprios, com a realização, dentre 
outras, das atividades de seleção de palestrantes, elaboração de apresentação principal, 
contratação de serviços de apoio e confecção e distribuição de kits promocionais, banners 
impressos e virtuais. Este trabalho também contemplou o envio de representantes do 
corpo técnico a eventos promovidos por terceirostais como a Associação Comercial do 
Rio de Janeiro – ACRJ, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, 
Associação de Comércio Exterior do Brasil – AEB e outros. O objetivo desta ação foi 
divulgar em palestras as realizações em andamento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro 
para aprimorar a competitividade e equacionar os gargalos de logística. Esse trabalho 
deverá acontecer de forma contínua ao longo do período de existência do PELC.

RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

Elaboração, consolidação, divulgação na internet e distribuição em meio impresso e 
eletrônico dos resultados dos eventos próprios, assim como dos relatórios parciais do 
PELC/RJ 2045.
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