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Orientador: Prof. Luiz Felipe Assis 

Departamento: Engenharia Naval e Oceânica 

 

A movimentação de produtos e matéria prima faz parte da história brasileira, nesse 

universo o Brasil se encaixa como um dos maiores exportadores de grãos do mundo, onde 

vale ressaltar principalmente a produção e exportação de soja e milho. Pensando nesse 

fluxo e nas atuais soluções, foi analisado a viabilidade de implantar um terminal de grãos 

no Porto do Açu, acrescentando mais uma solução à dinâmica de exportação já existente. 

Para analisar e avaliar essa viabilidade foram elaborados cenários para a projeção de 

carga, com base em estudos de mercado e metodologias para o cálculo dos custos de 

transporte e custos portuários. Também se analisou as caraterísticas de projeto do 

terminal, possibilitando assim estimar os custos de investimentos em infraestrutura, custo 

operacional e custo de pessoal. Para a análise, foram estabelecidas premissas financeiras 

do modelo e analisados os valores da tarifa de movimentação de carga a ser considerada 

no projeto. Desta forma, pode-se, com base no fluxo de caixa descontado, finalmente 

analisar e avaliar de fato a viabilidade da implantação do terminal. Foi constatado que o 

projeto é inviável uma vez que não houve retorno do investimento dentro do tempo 

estipulado, de forma a entender melhor a sensibilidade das variáveis, foram feitas 

simulações com base nas premissas definidas onde foi possível entender o que seria 

necessário para obter um projeto economicamente viável. 
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The products and raw materials handling are part of the Brazilian history, in this respect 

Brazil fits as one of the main grain exporters of the World, where is worth highlighting 

the soybean and maize production and exportation. Thinking about this flow and the usual 

solutions, it was analyzed the feasibility of implement a grain terminal in Port of Açu, 

adding one more export solution to the existence flow. To analyze and measure this 

feasibility, scenarios were developed to cargo volume projection, according to 

benchmarks and calculations methods to transportation and port costs. The terminal 

project was also analyzed, making possible to estimate the capital expenditure, 

operational expenditure and personnel costs. To analyze, financial assumptions were 

established to the financial model and the cargo handling tariff to be considered on this 

project were also examined. In this way, according to discounted cash flow, it was 

possible to analyze and evaluate the grain terminal implementation. It was found the 

project is economically impractical since there was not investment return during the 

appointed time. To better understand the sensitivity of the variables, simulations were 

made according to the defined assumptions in which was possible to understand what 

would be needed to obtain an economically viable project. 
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1 Introdução 

Historicamente é difícil precisar quando se iniciou a prática do comercio, porém, 

é possível observar que a troca sempre fez parte da realidade humana. Mesmo antes da 

existência de uma unidade monetária, o comércio já existia baseado em trocas de 

produtos, terras e outros produtos no intuito de entregar algo que possuía em prol de obter 

algo que era necessário, porém ausente. A princípio, grandes mercados de rua que atraíam 

todos os tipos de comerciantes permitiam que necessidades fossem satisfeitas através das 

trocas. Muitas cidades nasceram a partir de centros de comércio, usualmente próximo à 

rios e mares por onde eram transportado boa parte dos produtos. 

Em meados do século XVII o sistema de trocas passou a ter novas importâncias. 

Deixou de ser apenas por necessidade e passou a envolver interesses políticos. Com isso 

surge a ideia de criar moedas de troca de forma a tornar a negociação mais justa e criar 

um parâmetro para comparar diferentes tipos de produto. Essa moeda de troca já foi 

representada de diferentes formas, desde as atuais cédulas e moedas, pedras preciosas, 

ouro, prata e até sal. Hoje a estrutura de trocas e de moedas, mesmo havendo diferentes 

moedas monetárias, possibilita um comércio universal.  

Analisando o mundo como um todo, o processo de trocas permite que regiões com 

abundância possam compartilhar com outras regiões com escassez. Esses fluxos 

permitem que diversos países sejam capazes de desenvolver meios de produção, obter 

alimentos, insumos e produtos em geral e gera ganho econômico para os dois lados da 

negociação. Em regra, o comércio é responsável pelo equilibro geoeconômico e 

possibilita tanto a manutenção de grandes economias quanto o desenvolvimento de países 

menores. No Brasil, um dos países emergentes, a importância do comércio não é menor. 

1.1 Importância histórica 

Por se tratar de um país com dimensões continentais, quinto maior país do mundo 

com área territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil possui 

diversos tipos de relevo, uma dúzia de regiões hidrográficas, oito tipos climáticos e nove 

ecossistemas diferentes. Essas características permitem que o país tenha uma alta 

diversidade em matéria prima que vai desde água potável em abundância até minérios. 
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Graças à essa diversidade, o Brasil sempre foi um país comerciante. Desde a 

chegada dos portugueses, no século XVI, no início da colonização do território brasileiro, 

os produtos eram exportados através de caravelas para regiões da Europa. O primeiro 

produto largamente exportado foi o pau-brasil, seguido pelo açúcar e ouro na época do 

Período Colonial. Em sequência, no Período do Império, o café passou a ser exportado 

assim como outros produtos em menor escala como cacau, borracha e o algodão. A partir 

da segunda metade do século XX o comércio de exportação é controlado pelos mesmos 

produtos, entretanto há um princípio de mudança no tipo de produto. O que antes era 

dominado majoritariamente por produtos agrícolas e minérios, ou seja, matérias primas, 

no governo JK o Brasil começa a exportação de produtos manufaturados com mais força, 

chegando a 30% do volume exportado em 1974. Hoje produtos manufaturados e 

semimanufaturados representam a maior parte da exportação brasileira, superando 

produtos agrícolas que historicamente sempre foram o principal tipo de movimentação. 

Apesar da mudança considerável na estrutura da movimentação brasileira, 

principalmente no embarque de carga, historicamente a produção agrícola sempre foi o 

carro chefe do comércio internacional envolvendo o Brasil. Sendo, atualmente, um dos 5 

maiores exportadores mundiais. Em cima disso, além das cargas já citadas na progressão 

histórica, vale pontuar alguns outros produtos como soja, carne bovina, fumo e milho. 

Dentre esses, destaca-se o primeiro e o último. Apesar de serem produzidos no Brasil há 

séculos, a produção em grande escala é mais recente, sendo por volta dos anos 70 e 80 

principalmente nas regiões centrais do país e é justamente focado na produção e 

exportação desses produtos que o presente trabalho se baseia. 

1.2 Objetivo 

A expansão da fronteira agrícola e o aumento na exportação de grãos nos últimos 

anos têm aberto espaço para exploração de alternativas logísticas aos tradicionais dos 

portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande para exportação de Grãos. Além do Complexo 

de Tubarão, que se trata de uma alternativa já consolidada no Sudeste, os portos de 

Barcacena (PA), Miritituba (PA), Itacoatiara (AM) e Itaqui (MA), através do Arco Norte, 

vem exportando cada vez mais soja e milho produzidos no Brasil. Esses portos foram 

responsáveis por mais de 30% do volume exportado dessas cargas em 2019. Isso faz com 

que seja interessante avaliar outras possibilidades, principalmente em relação a projetos 

portuários mais recentes com boa disponibilidade de projeto e expansão. 
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Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar as cadeias logísticas 

atuais de exportação de soja e milho e avaliar a viabilidade técnica e econômica de uma 

nova solução no Sudeste que seria a implantação de um terminal de grãos no complexo 

portuário do Açu em São João da Barra. 

Por conta disso, se faz necessário entender, inicialmente, as soluções atuais por 

completo. Buscando informação desde o início da cadeia, no produtor, como o final da 

cadeia, no mercado consumidor, e principalmente nos estágios intermediários. Para isso, 

será feito um estudo de mercado que leva em consideração o volume movimentado, os 

portos utilizados, as origens da carga e o meio de transporte utilizado assim como todos 

os custos logísticos atrelados a essas informações. 

Todos esses dados têm foco principal no potencial do Porto de Açu como um porto 

estratégico brasileiro. Então visando o desenvolvimento do complexo, será feito uma 

análise da implementação física do terminal, buscando entender as características físicas 

baseado nas características dos portos concorrentes e na disponibilidade do próprio porto. 

Esses dados só são relevantes se for identificado um fluxo entre os produtores e o 

porto. É esperado que as soluções atuais apresentem vantagens, entretanto, para que faça 

sentido um terminal no Açu, é necessário encontrar um possível volume que o porto de 

São João da Barra seja capaz de absorver. Assim, tornar-se-á necessário analisar, para 

cada produtor, o custo atual logístico e um possível custo para o Porto do Açu. É 

importante que nesse cálculo seja considerado todos os elementos da cadeia logística, 

tanto os elementos quantificáveis como também os qualificáveis. Para isso, serão 

utilizados benchmarks estabelecidos, dados públicos e informações de contatos. 

Posteriormente será avaliada a viabilidade financeira do investimento com base 

no levantamento de custo de implementação e de operação do terminal (CAPEX e OPEX) 

que atrelados à projeção de volume, custo de pessoal e tarifa de movimentação de carga, 

será possível avaliar a capacidade de remuneração de capital investido, com base no fluxo 

de caixa descontado, e a conclusão da viabilidade ou não da implementação do terminal 

de grãos no Açu. 

Para entender melhor a estrutura do projeto foram utilizados como base projetos 

de avaliação do potencial do Porto do Açu como operador de contêiner (Silvino, 2017) e 
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a análise da viabilidade de implementação de um terminal de contêiner no Açu (Rozo, 

2018). Apesar de se tratar de projetos no hub de contêiner, por se tratar do Açu e da 

análise competitiva do Porto, foi possível absorver bastante conhecido para organizar e 

estruturar o projeto em questão.  

1.3 Estrutura do trabalho 

Visando um melhor entendimento do assunto a ser estudado, o trabalho se divide 

da seguinte forma. O primeiro capítulo, como visto, se propõe a explicar a importância 

do comércio e, principalmente, da exportação agrícola no Brasil. 

O capítulo 2, por sua vez, descreve a produção e movimentação de soja e milho 

no Brasil. O objetivo aqui é dar um panorama geral da produção brasileira, identificando 

os principais estados produtores e apresentar os principais portos exportadores. 

Em seguida, o capítulo 3 tem por objetivo analisar o Porto do Açu tanto como 

complexo portuário quanto como autoridade portuária. Sendo assim, é descrito de forma 

geral o complexo portuário e as principais empresas já alocadas no Porto.  

Já no capítulo 4 são definidos e analisados os principais terminais competidores. 

Essa análise é importante para ter uma dimensão mais sensível do impacto desses 

terminais, suas localizações, estrutura, acesso, e principalmente o volume histórico. 

O 5º capítulo tem o intuito de detalhar o modelo para o cálculo da projeção do 

volume de exportação no porto do Açu. Partindo da definição da hinterlândia e dos 

municípios a serem analisados, os custos que formam o custo total são individualmente 

descritos e explicados a metodologia aplicada para suas respectivas determinações. É 

mapeado para cada município o custo total para cada uma das soluções possíveis para, 

em seguida, ser discutida a competitividade dessas soluções, optou-se por considerar 3 

cenários diferentes e foi dado prosseguimento no cenário que mais se aproximasse da 

realidade observada nos últimos 3 anos. Com a hinterlândia definida, os custos calculados 

e o cenário escolhido, pode-se, através da projeção de exportação de soja e milho do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, calcular o volume de carga 

projetado para o Açu. 
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Com o volume definido pode-se definir as premissas seguintes do modelo 

financeiro. O capítulo 6 descreve o custo de infraestrutura (CAPEX), que para isso foi 

necessário detalhar o projeto civil do terminal de grãos previsto, estima também o custo 

operacional, o custo pessoal e administração, a tarifa de movimentação de carga a ser 

assumida e as taxas e premissas financeiras. 

Por fim são apresentados os resultados obtidos no capítulo 7, sendo também 

discutido a viabilidade do projeto e possíveis melhorias. 

2 Produção e movimentação 

Quando se trata da produção de Milho e Soja o Brasil encontra-se entre os maiores 

produtores do mundo em ambos produtos. Como dito anteriormente, boa parte desse 

volume tem destino no mercado externo. Assim, o presente capítulo tem por finalidade 

expor e comentar a produção e a movimentação desses grãos. 

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP, 2020), 

o departamento de agricultura dos Estados Unidos apresenta levantamentos recorrentes 

de produção, consumo, estoque e exportação mundial de alguns produtos agrícolas. Esses 

levantamentos são reunidos e disponibilizados no próprio site da Federação com os 

valores atualizados e alguns comentários. 

Para os dados do território brasileiro em específico, foram utilizados os dados 

públicos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) (ANTAQ, 

Estatístico Aquaviário, 2020), o comex stat (MDIC, 2020), site do Ministério do 

Comércio Exterior com acesso às estatística de comércio do Brasil, e o Datamar 

(Datamar, 2020), site privado de dados de comércio marítimo, para obter as informações 

de movimentação e o dashboard da Companhia Nacional de Abastecimento, (CONAB, 

2020)para obter os números de produção por estado e por região. 

Os valores analisados estão descritos abaixo para a soja e milho respectivamente. 

É importante acrescentar que alguns valores referentes à produção são estimativas 

provenientes desses órgãos. Isso significa que algumas correções podem acontecer de 

acordo com as atualizações. 
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2.1 Milho 

O Brasil se apresenta como o terceiro maior produtor com certa distância em 

relação aos Estados Unidos e à China, maior e segundo maior produtor respectivamente. 

O Gráfico 1 descreve a produção mundial entre 2015 e 2019 e o Gráfico 2 divide essa 

produção entre os principais países produtores. 

 

Gráfico 1 – Produção mundial de milho cronológica em milhões de toneladas 

FONTE: Safra Mundial de Milho 2015 até 2019 – Levantamento do USDA – FIESP 
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Gráfico 2 - Principais países produtores de milho de 2015 até 2019 

FONTE: Safra Mundial de Milho 2015 até 2019 – Levantamento do USDA – FIESP 

 

2.1.1 Produção 

A produção de milho no Brasil pode ser dividida em dois momentos, a safrinha e 

a safra. A safra principal tem seu período de plantio na época de retorno das chuvas, de 

outubro até dezembro, onde as condições de temperatura, luminosidade e umidade são as 

melhores para o desenvolvimento. 

Acontece que o milho safrinha é definido como o milho de sequeiro cultivado 

extemporaneamente, de janeiro a abril, quase sempre depois da soja precoce. Surgiu no 

fim dos anos 70 como uma solução para o uso na propriedade e com boas perspectivas de 

colheita e comercialização do produto em época afastada da sua maior oferta. Hoje, 

devido ao aumento de área e produtividade nesse período, o milho da safrinha já se tornou 

maior que a safra e pode ser chamado também de segunda safra. 

As principais regiões produtoras independentemente do tipo de safra são os 

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná como pode 

ser visto no gráfico e na tabela abaixo de acordo com as informações da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB). 
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Tabela 1 - Produção histórica de milho por estado brasileiro 

Top 10 estados produtores de milho - CONAB (mil toneladas) 

Estado 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Percentual 

MT         15.272          28.867          26.401          31.307          32.857  30% 

PR         14.485          17.838          11.984          16.668          17.493  17% 

GO           6.431            9.644            8.112          11.492          12.061  11% 

MS           6.496            9.871            6.679            9.506            9.976  9% 

MG           5.980            7.521            7.086            7.534            7.907  8% 

RS           5.893            6.037            4.828            5.768            6.054  6% 

SP           3.829            4.883            4.010            4.584            4.811  5% 

SC           2.712            3.263            2.551            2.874            3.017  3% 

BA           1.448            1.984            2.295            1.630            1.711  2% 

MA             874            1.952            1.884            1.793            1.881  2% 

Outros           3.564            5.853            5.528            6.828            7.167  6% 

Total         66.983          97.712          81.356          99.984        104.934  100% 

FONTE: Acompanhamento da safra brasileira de grãos de 2015 até 2019 – Levantamento CONAB 

 

 

Figura 1 - Mapa de calor dos principais estados produtores de milho no Brasil de 2015 até 2019 

 

2.1.2 Movimentação 

De todo milho produzido no Brasil, uma parte é consumida internamente, porém, 

a maior parte desse volume é destinado à exportação, com destinos bem variados, 

principalmente para países com grande consumo de grãos e pouca produção como Japão, 
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Irã e Vietnã que representaram dezesseis, quatorze e nove porcento do volume exportado. 

O milho foi o quinto produto mais exportado pelo Brasil em 2019, gerando uma receita 

de mais de sete bilhões de dólares de acordo com o comex stat (MDIC, 2020). Os gráficos 

descritos abaixo apresentam o volume médio movimentado de milho no Brasil nos 

últimos cinco anos e a relação entre importação e exportação dessa carga. 

 

Gráfico 3 - Volume médio de movimentação de milho por porto em toneladas nos últimos 5 anos 

 FONTE: Estatísticas de comércio exterior (comex stat) do MDIC  

 

2.2 Soja 

Diferentemente do milho, a soja possui apenas uma safra cujo período de colheita 
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chuvas de cada região, podendo começar na primeira quinzena de setembro como no 

Mato Grosso, segunda quinzena de outubro como no sudeste de Minas Gerais e chegando 

até novembro no Nordeste. 

Com tamanha disponibilidade territorial e diversos fatores climáticos que 

favorecem a produção de soja, o Brasil se encontra como um dos maiores produtores 
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relação à Argentina que é o terceiro país que mais produz. Os gráficos apresentados 

abaixo descrevem a produção mundial entre 2015 e 2019 e os principais países 

produtores. 

 

Gráfico 4 – Produção mundial de soja cronológica em milhões de toneladas 

FONTE: Safra Mundial de Soja 2015 até 2019 – Levantamento do USDA – FIESP 

 

 

Gráfico 5 - Principais países produtores de soja de 2015 até 2019 

FONTE: Safra Mundial de Soja 2015 até 2019 – Levantamento do USDA – FIESP 
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2.2.1 Produção 

No que diz respeito à produção nacional, as principais regiões produtoras são os 

estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás como 

pode ser visto na tabela e no gráfico abaixo. 

Tabela 2 - Produção histórica de soja por estado brasileiro 

Top 10 estados produtores de soja - CONAB (mil toneladas) 

Estado 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Porcentagem 

MT         26.031       30.514       32.306       32.455       34.565  35% 

RS         16.201       18.714       17.150       19.187       20.435  20% 

PR         16.845       19.586       19.171       16.253       17.310  20% 

GO         10.250       10.819       11.786       11.437       12.181  13% 

MS           7.241         8.576         9.601         8.504         9.057  10% 

BA           3.211         5.123         6.333         5.309         5.654  6% 

MG           4.731         5.067         5.545         5.074         5.404  6% 

SP           2.844         3.084         3.410         3.018         3.214  3% 

TO           1.687         2.826         3.098         2.932         3.122  3% 

MA           1.250         2.473         2.973         2.918         3.107  3% 

Outros           5.144         7.292         7.909         7.944         8.461  8% 

Total         95.435     114.075     119.281     115.030     122.512  100% 

FONTE: Acompanhamento da safra brasileira de grãos de 2015 até 2019 – Levantamento CONAB 

 

 

Figura 2 - Mapa de calor dos principais estados produtores de soja no Brasil de 2015 até 2019 
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2.2.2 Movimentação 

Pensando em toda a soja produzida no Brasil, uma parte até é consumida 

internamente, mas o principal destino é a exportação para a China, que representou mais 

de três quartos do volume exportado em 2019. Nesse mesmo período, esse volume coloca 

o grão como o produto mais exportado no país, representando 12% no total de exportações 

e gerando aproximadamente 26 bilhões de dólares em movimentação. Os gráficos 

descritos abaixo apresentam o volume movimentado de milho no Brasil nos últimos cinco 

anos e a relação entre importação e exportação dessa carga. 

 

Gráfico 6 - Volume médio de movimentação de soja por porto em toneladas nos últimos 5 anos 

FONTE: Estatísticas de comércio exterior (comex stat) do MDIC 
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bacias de Campos, Espírito Santo e de Santos proporciona um potencial gigantesco para 

o apoio à indústria offshore enquanto a posição geográfica possibilita uma boa opção 

solução para importação e exportação de diversos produtos. 

 

Figura 3 - Localização do Porto do Açu 

Hoje o Porto do Açu é comandado pela empresa Porto do Açu, uma parceria entre 

o Porto de Antuérpia e a Prumo logística global, que é a holding e principal controladora 

da empresa. 

A Prumo logística possui como sócio majoritário o EIG Global Energy Partners e 

o banco Mubadala. Além da Porto do Açu, a empresa também é parceira em outros 

empreendimentos que serão mais bem detalhados a seguir. 
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Figura 4 - Clientes e sócios instalados no porto 

3.1 Empresas estabelecidas no Porto do Açu 

O porto é dividido em duas regiões de terminais, o T1, onde estão os terminais 

offshore e o T2 que é o canal onde está localizado os terminais onshore. Os dois terminais 

possuem organizações diferentes, enquanto o T2 tem a Porto do Açu como autoridade 

portuária, o T1 é comandado por outra subsidiária da Prumo. Aqui serão descritas as 

subsidiárias da Prumo que estão estabelecidas no porto. 

3.1.1 Ferroport 

A Ferroport é uma joint-venture formada pela mineradora sul-africana Anglo 

American e pela Prumo Logística. É uma empresa 100% nacional, responsável pela 

operação do terminal portuário de minério de ferro do Porto do Açu. 

Com a operação iniciada em 2014, a empresa traz o minério de ferro produzido 

pela Anglo American em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerias, através de um 

mineroduto. O produto é então tratado no porto e exportado para a China. O terminal está 

localizado no T1 e tem capacidade de movimentação de 26,5 milhões de toneladas. 
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Figura 5 - Passo a passo operacional da exportação do minério de ferro da Ferroport 
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Figura 6 - Localização do terminal de minério de ferro da Ferroport 

 

3.1.2 Açu Petróleo 

A Açu Petróleo é uma join-venture entre a Prumo e a Oiltanking dedicada a 

oferecer infraestrutura e serviços de movimentação de petróleo. Em operação desde 2016, 

o terminal de petróleo (T-Oil) do Porto do Açu é o único terminal privado do Brasil com 

capacidade para receber navios VLCC (Very Large Crude Carrier) e tem principal foco o 

transbordo de petróleo, com permissão para movimentar 1,2 milhão de barris por dia e 

hoje possui contratos de operação com grandes players mundiais como Shell, Petrobras, 

Equinor e Repsol. 
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Figura 7 - Foto da operação de transbordo de petróleo no T-Oil 

 

 

Figura 8 - Localização do T-Oil da Açu Petróleo no terminal offshore 
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3.1.3 BP Prumo 

A BP Prumo é uma joint-venture entre a Prumo e a BP que realiza a importação, 

exportação, venda, distribuição e comercialização de combustíveis marítimos no 

Terminal de Combustíveis Marítimos (TECMA) localizado no T2 do Porto do Açu. 

Além do terminal, que possui profundidade de 14,5 metros, possui um navio de 

suporte PSV que vai ao campo e nos fundeios próximos ao porto para realizar o 

abastecimento em outras embarcações, além das embarcações que atracam no terminal. 

 

Figura 9 - Imagem do terminal de combustíveis marítimos da BP Prumo 

 

3.1.4 Dome 

Uma joint-venture entre a Prumo e GranIHC que oferece soluções de serviços 

integrados para a indústria de óleo e gás desde 2017. Possui 460 metros de cais, 17 mil 

metros quadrados de edificações e 30 mil metros quadrados de área disponível. 

Através do seu terminal a Dome realiza reparo e manutenção navais, hibernação 

de unidades offshore, suporte a operações de subsea, descomissionamento, construção e 

integração de módulos e skids, além de outros serviços destinados ao segmento 

petrolífero. 
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Figura 10 - Foto do terminal da Dome 

 

3.1.5 Gás Natural Açu 

A Gás Natural Açu (GNA) é uma joint-venture entre a Prumo, BP e Siemens, 

dedicada ao desenvolvimento, implantação e operação de projetos estruturantes e 

sustentáveis de energia e gás. 

O projeto, em sua fase atual, compreende a implantação de duas usinas 

termoelétricas de ciclo combinado movidas a gás natural (UTE GNA I e UTE GNA II), 

com capacidade de gerar 3.000 MW de energia para o Brasil além de um terminal de 

gaseificação de GNL com capacidade de 21 milhões de metros cúbicos por dia. A UTE 

GNA I teve suas obras finalizadas em 2019 e já está em funcionamento, as obras da UTE 

GNA II deve começar no ano de 2021. 

A empresa possui licença para dobrar a produção de energia, podendo chegar até 

6,4 GW de capacidade instalada em uma segunda fase do projeto, permitindo o 

desenvolvimento de projetos termelétricos adicionais no futuro. 
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Figura 11 - Terminal GNL da GNA no T2 do Porto do Açu 

 

 

Figura 12 – Usina termoelétrica GNA I 

 

3.1.6 Porto do Açu Operações 

Como citado anteriormente, a Porto do Açu Operações é uma empresa controlada 

quase totalitariamente pela Prumo logística, havendo apenas uma parceria com Port of 

Antwerp International, um braço do Porto de Antuérpia voltado para parcerias 

internacionais. O contrato com o Porto de Antuérpia traz visibilidade ao Porto do Açu já 
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que a parceria com o segundo maior porto europeu e o 15º maior porto de contêiner do 

mundo acrescenta certa expertise e permite um melhor posicionamento do complexo na 

escala mundial. Além disso, a Port of Antwerp International cederá anos de consultoria 

ao Porto do Açu, incluindo até uma diretora belga vinda de Antuérpia que hoje é a diretora 

de negócios internacionais e inovação. 

 A Porto do Açu Operações também é a administradora portuária do T2, sendo 

responsável pela organização, procedimentos, line-up, entre outras funções. Além de 

administradora, a empresa tem um grande foco em sustentabilidade, possuindo uma série 

de iniciativas de cunho social e ambiental. Em relação à gestão social, a empresa conta 

com diversos projetos como apoio à agricultura familiar no município de São João da 

Barra, apoio à pesca artesanal, apoio à saúde e segurança pública. Durante a pandemia do 

corona vírus houve diversas séries de iniciativas para ajudar com equipamentos de saúde, 

proteção, testes e força de tarefa. 

 Em relação à gestão ambiental, a empresa possui duas grandes iniciativas, a 

primeira delas é a RPPN Caruara, maior reserva privada de restinga do Brasil com 40 

quilômetros quadrados de área preservada, mais de 245 espécies de flora catalogadas e 

produção de 1 milhão de mudas plantadas. O segundo projeto é programa de 

monitoramento de tartarugas marinhas com média de 13 ações de solturas de tartaruga 

por ano, 62 quilômetros de praia monitorados diariamente e quase um milhão de filhotes 

devolvidos ao mar desde 2008. 

 No que tange o desenvolvimento de negócios no porto, a empresa possui hoje dois 

projetos geradores de receita. O primeiro é o aluguel de áreas no complexo industrial, 

onde normalmente são exercidos contratos de longo tempo e o segundo é o terminal 

multicargas, terminal operado pela Porto do Açu onde é realizado movimentação de 

granéis sólidos e carga geral. No ano de 2020 também foi iniciado um feeder de contêiner, 

promovendo o aparecimento do Porto do Açu também nas soluções de contêineres. O T-

Mult é um bom objeto de observação já que de certa forma o modelo de gestão do terminal 

de grãos deve se aproximar do já utilizado no terminal multicargas. 
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4 Portos e terminais competidores 

O presente tópico tem por objetivo entender e explicitar os principais terminais 

competidores. Ter um compreendimento completo em relação a isso é útil para interpretar 

de forma mais adequada a hinterlândia do Açu e como a existência de um terminal de 

grãos no porto de São João da Barra pode influenciar a atual cadeia logística. Será 

utilizado como base as informações apresentadas nos tópicos 2.1.2 e 2.2.2, onde é 

apresentado os principais portos de movimentação de soja e milho no Brasil. 

Através desses dados pode-se perceber que entre os 10 principais portos de 

exportação de soja e de milho, apenas 2 portos são do Sudeste. Entendeu-se, então, que 

os portos concorrentes seriam o Porto de Tubarão, localizado na cidade de Vitória, e o 

Porto de Santos. Aqui nesse relatório também será nomeado, por vezes, o Porto de 

Tubarão como Porto de Vitória já que é o único terminal em Vitória que possui estrutura 

para exportação de grãos. 

4.1 Tubarão 

O porto de Tubarão, também chamado de Complexo de Tubarão é um porto 

localizado na Ponta de Tubarão na cidade de Vitória, Espírito Santos, e é administrado 

pela Companhia Vale do Rio Doce. 
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Figura 13 - Complexo de Tubarão 

O acesso rodoviário é feito pela BR-101 e o ferroviário pela Estrada de Ferro 

Vitória-Minas – EFVM. Já o acesso marítimo é feito pelo canal de acesso ao terminal, 

em mar aberto, na cidade de Vitória. 

Sendo o maior produtor de pelotas do mundo, o Complexo ocupa uma área física 

de 14 mil quilômetros quadrados, onde estão instalados o maior pátio ferroviário da 

América Latina e oito usinas de pelotização, de acordo com informações da Vale. 

O complexo de Tubarão possui sete berços distribuídos em 4 terminais diferentes 

com foco em movimentação de uma gama de produtos. 

• TGL – Terminal de Granéis Líquidos 

• Terminal de Minério de Tubarão 

• TPM – Terminal de Praia Mole 

• TPD – Terminal de Produtos Diversos 

O principal terminal é o de minério, responsável pelo maior volume do porto e 

destino da maior parte do volume de minério exportado pela Vale no Sudeste. O terminal 

de granéis líquidos é responsável pela cabotagem de combustíveis como óleo diesel e 
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óleo diesel marítimo. Já o terminal de Praia Mole é responsável pela importação 

principalmente de carvão para o setor siderúrgico. Por fim, o terminal de estudo aqui é o 

TPD, responsável pela exportação de grãos e importação de fertilizante, terminal que se 

apresenta como concorrente do terminal de grãos do Açu. 

 

Figura 14 - Terminais do Complexo de Tubarão 

 

4.1.1 Terminal de Produtos Diversos 

O terminal de produtos diversos possui um sistema integrado de recepção, 

manuseio e armazenagem de grãos e fertilizantes. Destino principalmente do volume de 

soja, farelo de soja e milho produzido no estado de Minas Gerais, tendo mais eficiência 

na captação da soja e farelo. 
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Figura 15 - Terminal de Produtos Diversos 

 

Sua estrutura está descrita a seguir: 

• 1 píer de atracação para grãos com 300 metros de comprimento; 

• 8 silos de armazéns para grãos com capacidade estática para 442 mil toneladas 

• 1 píer de atracação para fertilizantes com 240 metros de comprimento; 

• 1 armazém para fertilizantes, com capacidade estática para 60 mil toneladas; 

• Estrutura para carregamento ferroviário e rodoviário de fertilizantes e descarga 

ferroviária de grãos; 

• Capacidade total de 6,9 milhões de toneladas por ano; 

O volume histórico do terminal está descrito abaixo (Datamar, 2020): 
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Gráfico 7 - Histórico de exportação de grãos do TPD 

FONTE: Dataliner Report – 2017 até 2019 – Datamar 

 

4.2 Santos 

O porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e responsável 

pela movimentação de cerca de 30% das trocas comerciais brasileiras. O porto é 

administrado pela SPA (Santos Port Authority), vinculada ao Ministério da Infraestrutura 

e localiza-se a apenas 70 quilômetros da Grande São Paulo. 
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Figura 16 - Vista panorâmica do porto de Santos 

 

O complexo se conecta aos estados de São Paulo, Minas Gerias, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás, que concentram mais de 60% do PIB nacional, através de 

uma ampla rede de rodovias, BR-101 e SP-55, ferrovias da VLI, Rumo e MRS e a 

hidrovia Tietê-Paraná. 

Sua área útil totaliza 7,8 milhões de metros quadrados e seu canal de navegação, 

com profundidade de 15 metros e 220 metros de largura, possui 55 terminais marítimos 

e retroportuários, localizados em duas margens, uma no município de Santos e outra no 

de Guarujá. Tem ao todo 72 berços de atracação, dos quais 12 são de uso privado (Cutrale, 

Dow química, Usiminas, Tiplam, Saipem e DP World). 
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Figura 17 - Alguns dos terminais de Santos 

 

4.2.1 Terminais de exportação de grãos 

Dentre todos os 55 terminais, 10 são destinados a movimentação de grãos. Aqui 

serão descritos de forma simplificada esses terminais e o volume histórico de 2017 até 

2019 (Datamar, 2020). 

• TEAG 

Criado em 2001 em uma parceria (Cargill, Grupo Crystalsev, Hipercon e Plinio 

Nastari Consultoria) o Terminal Exportador de Açúcar do Guarujá opera açúcar, soja e 

milho. Com mais de 100 mil toneladas de capacidade estática e possiblidade de 

recebimento de carga tanto rodoviária quanto ferroviária, o terminal é capaz de carregar 

até 27 mil toneladas por dia. 
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Gráfico 8 - Histórico de exportação de grãos do TEAG 

FONTE: Dataliner Report – 2017 até 2019 - Datamar 

 

• Terminal de Grãos do Guarujá (TGG) 

O TGG está em funcionamento desde 2007 e é uma iniciativa da Rumo, Amaggi 

e da Bunge. Tem capacidade de exportar até 8 milhões de toneladas por ano e é o destino 

de grande parte da produção agrícola do Centro-Oeste através do transporte ferroviário. 
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Gráfico 9 - Histórico de exportação de grãos do TGG 

FONTE: Dataliner Report – 2017 até 2019 - Datamar 

 

• Cosan 

A Cosan, através da Rumo, possui 3 terminais de exportação de açúcar no Porto 

de Santos (TEAÇU 1, 2 e 3). Além de açúcar esses terminais também têm capacidade de 

exportação de grãos. 
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Gráfico 10 - Histórico de exportação de grãos nos terminais da Cosan 

FONTE: Dataliner Report – 2017 até 2019 - Datamar 

 

• Terminal da ADM 

A ADM, empresa de produção e processamento agrícola de escala mundial, opera 

soja, milho e farelo de soja no seu terminal localizado na Ponta da Praia, no Porto de 

Santos. Com capacidade anual de 6 milhões tem 60% da sua carga movimentada através 

da ferrovia. 
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Gráfico 11 - Histórico de exportação de grãos no terminal da ADM 

FONTE: Dataliner Report – 2017 até 2019 - Datamar 

 

• Terminal da Cofco 

Com início da operação em junho de 2010, o terminal 12A da Cofco em Santos 

realiza o recebimento, armazenagem e exportação de milho, soja e farelo. Estrutura de 

carregamento de até 40 mil toneladas por dia e capacidade estática de 90 mil toneladas 

faz com que o terminal movimente cerca de 3 milhões de toneladas por ano. Em junho de 

2020 a Cofco anunciou que operará açúcar ao invés de milho na entressafra da soja. 
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Gráfico 12 - Histórico de exportação de grãos no terminal da Cofco 

FONTE: Dataliner Report – 2017 até 2019 - Datamar 

 

• T-Grão 

Localizado na região central do Porto de Santos e com início da operação em 1998, 

o T-Grão é um terminal público que tem capacidade estática de 114 mil toneladas, uma 

linha de carregamento de navio e pode receber carga através do modal ferroviário e 

rodoviário. 
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Gráfico 13 - Histórico de exportação de grãos do T-grão 

FONTE: Dataliner Report – 2017 até 2019 - Datamar 

 

• Terminal da Cutrale 

Apesar de ser um terminal dedicado à exportação de laranja, a Cutrale, uma das 

maiores exportadoras de laranja do mundo, também atua na negociação de soja desde 

2012. Possui mais de 200 mil toneladas de capacidade estática e carrega navios com uma 

faixa de mil toneladas por hora. 
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Gráfico 14 - Histórico de exportação de grãos no Terminal da Cutrale 

FONTE: Dataliner Report – 2017 até 2019 - Datamar 

 

• Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita (TIPLAM) 

Em funcionamento desde 1969, tem capacidade para movimentar 14,5 milhões de 

toneladas de produtos por ano, sendo 5 milhões de grãos, 4,5 de açúcar e 5 de fertilizantes. 

É o destino no porto de Santos da malha da Ferrovia Centro-Atlântica, operada pela VLI 

com terminal integrador de grãos em Uberaba. Possui 3 berços de descarga com 

capacidade de carregamento de 1200 toneladas por hora em cada um. 
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Gráfico 15 - Histórico de exportação de grãos no TIPLAM 

FONTE: Dataliner Report – 2017 até 2019 – Datamar 

 

5 Projeção de volume 

Com os principais portos apresentados e avaliados, se tornou necessário entender 

o fluxo logístico atual. Ter em mãos as informações baseadas nos principais players, 

mapeando os principais destinos por região, estado, macro e mesorregiões permitem 

avaliar com mais segurança o impacto do Porto do Açu na movimentação de soja e milho. 

Há limitações nas bases utilizadas, não sendo possível identificar de forma 

unificada a produção por cidade e o porto de destino dessa carga. Assim, a análise será 

feita em quatro etapas: serão indicadas as principais regiões que compõem a hinterlândia 

do Açu e, de forma a entender os portos de destino usual de cada uma dessas regiões, 

serão simulados os custos logísticos de cada município para cada um dos portos 

considerando todas as possíveis soluções logísticas. Em seguida, baseado nesse resultado, 

os volumes de cada município foi dividido percentualmente entre os portos de acordo 

com a competitividade entre as soluções mais baratas para enfim ser projetado uma 

distribuição do volume para cada um dos portos. Essa projeção de volume para o Açu é 

o ponto chave inicial para viabilidade do terminal.  
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5.1 Hinterlândia 

Para se definir a hinterlândia do Açu foram analisados os volumes por região no 

Brasil. Com base nesses dados foram identificados, sabendo-se os principais portos de 

grãos brasileiros, quais estados seriam potenciais origens de carga para o porto do Açu. 

Analisou-se, assim, os principais estados produtores de soja e milho que exportam através 

de Santos e Vitória (MDIC, 2020). Entende-se que a região de interesse do Açu envolve 

essas mesmas regiões. 

Tabela 3 - Principais estados exportadores de milho e soja por Santos 

PORTO DE SANTOS 

Estado 2015 2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Mato Grosso 14.854.411,9 15.675.310,1 18.054.876,9 20.014.307,2 20.050.835,4 59% 

Goiás 4.143.923,2 3.461.832,5 4.753.448,6 5.366.065,3 6.748.170,4 16% 

São Paulo 3.690.663,8 3.359.336,8 3.834.410,8 4.264.587,9 4.308.265,1 13% 

Minas Gerais 1.294.274,4 1.414.367,1 1.637.036,7 2.298.191,5 1.894.036,9 6% 

Mato Grosso do Sul 1.873.383,3 1.565.117,5 1.462.892,1 1.232.752,9 1.036.338,6 5% 

Outros 415.224,1 284.692,9 553.034,6 721.903,6 1.014.736,7 2% 

TOTAL 26.271.880,7 25.760.657 30.295.699,7 33.897.808,4 35.052.383,1 100% 

FONTE: Estatísticas de comércio exterior (comex stat) do MDIC 

Tabela 4 - Principais estados exportadores de milho e soja por Vitória 

PORTO DE VITÓRIA 

Estado 2015 2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Goiás 2.156.682,1 1.690.262,7 2.595.883,6 2.198.870,0 2.357.698,7 41% 

Mato Grosso 2.753.949,4 2.461.016,3 1.148.439,4 1.120.878,7 1.229.039,0 33% 

Minas Gerais 1.105.213,8 984.482,3 1.166.468,0 1.406.583,4 1.035.469,3 21% 

Outros 113.136,0 190.266,3 120.894,5 421.632,8 541.865,9 5% 

TOTAL 6.128.981,2 5.326.027,7 5.031.685,5 5.147.964,9 5.164.072,9 100% 

FONTE: Estatísticas de comércio exterior (comex stat) do MDIC 

De acordo com a Tabela 3 e Tabela 4, pode-se ver que tanto para Vitória quanto 

para Santos os principais estados produtores são os estados de Goiás, Mato Grosso, 

Minas-Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Entendeu-se que os estados de Mato 

Grosso do Sul e São Paulo, devido suas proximidades aos portos de Santos e Paranaguá, 

não seriam considerados na hinterlândia. Isso também acontece para o estado de Mato 

Grosso que devido a sua posição central no território brasileiro, existem diversas opções 

de saída da carga, tanto por cima, através do Arco Norte, quanto por baixo, indo para 
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Paranaguá além dos portos do Sudeste. Desta forma, considerou-se apenas os estados de 

Goiás e Minas Gerias como possíveis origens de carga que o Açu possa captar. 

Com os estados definidos, foi interessante mapear os principais municípios de 

forma a direcionar o estudo. Para isso, foi considerado os 15 maiores produtores de soja 

e milho de cada um dos dois estados, independentemente de mesorregião, durante o 

período de 2015 até 2019. A Tabela 5 e a Tabela 6descritas abaixo apresentam os 15 

municípios produtores na soma do período para o estado de Minas Gerais e Goiás 

respectivamente. 
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Tabela 5 - Volume dos 15 maiores produtores de Minas Gerais de 2015 até 2019 

Minas-Gerais 

Cidade Sigla Estado 
Soja Milho 

Total (WTMT) % Total (WTMT) % 

Uberlândia  MG Minas-Gerais                   3.328.610  29%                  1.107.545  54% 

Três Marias  MG Minas-Gerais                   1.541.415  13%                      343.783  17% 

Unaí  MG Minas-Gerais                   1.539.226  13%                        63.880  3% 

Araguari  MG Minas-Gerais                   1.134.142  10%                      266.634  13% 

Alfenas  MG Minas-Gerais                       600.026  5%                          1.269  0% 

Patrocínio  MG Minas-Gerais                       457.443  4%                              969  0% 

Pirapora  MG Minas-Gerais                       408.807  4%                        18.758  1% 

Paracatu  MG Minas-Gerais                       404.319  4%                          2.602  0% 

Uberaba  MG Minas-Gerais                       298.203  3%                        38.682  2% 

Capinópolis  MG Minas-Gerais                       205.724  2%                        74.923  4% 

Nova Ponte  MG Minas-Gerais                       194.568  2%                          4.555  0% 

Varginha  MG Minas-Gerais                       189.842  2%                          1.487  0% 

Frutal  MG Minas-Gerais                       161.145  1%                                 -    0% 

Santa Juliana  MG Minas-Gerais                       159.342  1%                                 -    0% 

Ibiá  MG Minas-Gerais                       153.261  1%                                 -    0% 

Outras cidades  MG Minas-Gerais                       774.421  7%                      125.476  6% 

Total                     11.550.493  100%                  2.050.563  100% 

FONTE: Estatísticas de comércio exterior (comex stat) do MDIC 
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Tabela 6 - Volume dos 15 maiores produtores de Goiás de 2015 até 2019 

Goiás 

Cidade Sigla Estado 

Soja Milho 

Total (WTMT) % Total (WTMT) % 

Rio Verde  GO Goiás                   6.499.947  43%                  5.160.448  46% 

Luziânia  GO Goiás                   1.930.508  13%                  2.021.680  18% 

Jataí  GO Goiás                   1.952.594  13%                  1.800.134  16% 

Silvânia  GO Goiás                       562.000  4%                      448.592  4% 

Catalão  GO Goiás                       540.753  4%                      183.678  2% 

Goiatuba  GO Goiás                       449.675  3%                      238.370  2% 

Bom Jesus de Goiás  GO Goiás                       307.795  2%                      239.191  2% 

Pires do Rio  GO Goiás                       534.893  4%                                10  0% 

Castelândia  GO Goiás                       295.877  2%                      221.908  2% 

Goiânia  GO Goiás                       364.146  2%                      114.512  1% 

São Simão  GO Goiás                       441.355  3%                        34.893  0% 

Itumbiara  GO Goiás                       359.488  2%                      101.199  1% 

Cristalina  GO Goiás                       196.946  1%                      146.975  1% 

Chapadão do Céu  GO Goiás                       134.510  1%                      196.765  2% 

Aparecida de Goiânia  GO Goiás                         82.463  1%                        99.077  1% 

Outras cidades  GO Goiás                       394.331  3%                      115.368  1% 

Total                     15.047.280  100%                11.122.801  100% 

FONTE: Estatísticas de comércio exterior (comex stat) do MDIC 

 

Assim, tem se determinado os 15 municípios de Minas que serão analisados que 

representam 93% do volume exportado de soja do estado e 94% da exportação de milho. 

Assim como os 15 municípios de Goiás que representam 97% e 99% do volume de 

exportação de soja e milho respectivamente. 

5.2 Custos logísticos 

Com a hinterlândia definida, pode-se avaliar os custos logísticos. A ideia é simular 

para cada município o custo logístico completo considerando os possíveis meios de escoar 

o insumo para posteriormente avaliar quais são as soluções mais competitivas. Para isso, 

entendeu-se que os custos logísticos poderiam ser divididos em quatro grupos: custo de 

frete marítimo, custos portuários, custos de terminal e custos de transporte. 

O custo de frete marítimo representa o gasto com o aluguel da embarcação que vá 

movimentar a carga, normalmente esse frete tem relação com o tempo de viagem, que 
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depende do porto de origem e destino da carga. Os custos portuários dizem respeito aos 

custos necessários para atracar em determinado porto, dependem principalmente do custo 

de praticagem, rebocador e acesso ao canal, além de alguns outros custos públicos e de 

agentes marítimos. Já os custos de terminal são as tarifas cobradas pelos portos para 

operar a carga, normalmente são aplicadas com base na tonelagem movimentada e 

contemplam o custo de armazenagem, movimentação de carga e atracação no terminal. E 

os custos de transporte, como o nome sugere, diz respeito aos custos atrelados ao 

escoamento da carga, que pode ser através do modal rodoviário, ferroviário ou 

hidroviário, sendo muitas vezes necessário utilizar mais de um modal.  

Aqui há um outro custo que também será discutido que é o custo com demurrage, 

isso acontece porque um dos pontos positivos do Porto do Açu, diferentemente do que 

acontece nos portos concorrente, é ser um terminal praticamente sem fila de atracação, 

fazendo com que não tenha custos extras de demurrage por parte do afretador, sendo 

assim um ponto positivo a favor do porto. Esse custo tem a ver com a sobre estadia da 

embarcação, que acontece quando o navio é utilizado por mais tempo do que o negociado 

com o armador, e só será considerado em um dos cenários avaliados. 

Cada um dos custos aqui explicitados serão mais bem definidos a seguir, assim 

como a metodologia utilizada para a definição e cálculo dos mesmos. 

5.2.1 Custo de frete marítimo 

O primeiro ponto para avaliar o custo de frete marítimo é identificar o navio tipo 

usualmente utilizado nesses portos. Essa é uma análise importante para entender o tipo 

de navio que pode vir a ser direcionado ao Açu, que precisa ser capaz de suportá-lo. Além 

disso, o deadweight do navio tipo também será importante na análise dos custos 

portuários, uma vez que influencia em boa parte dos elementos desse custo. 

Para isso foi utilizado o datamar (Datamar, 2020), software que permite obter 

dados e informação para o setor marítimo na costa leste da América do sul. Através dele 

é possível identificar os barcos utilizados nas operações de soja e milho em Santos e 

Vitória nos últimos três anos, de 2017 até 2019. Com o nome da embarcação, pode-se, 

através do Marine Traffic, encontrar as informações de calado e deadweight de projeto 

para ser possível distribuí-los entre os diferentes tipos de navio. 
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Com isso, foram analisados individualmente mais de 300 navios que apresentaram 

um deadweight médio 75.000 toneladas. A divisão do tipo de navio foi feita baseado nessa 

mesma característica e com os tipos e margens descritos abaixo. 

Tabela 7 - Tipo de navio por deadweight 

Tipo de navio dwt ('000 t) 

Mini-Bulkers 0-15 

Handysize 15-39  

Handymax 40-50 

Supramax 50-60 

Ultramax 60-65 

Panamax 65-80 

Kansarmax 80-85 
Post-
Panamax 85-125 

Capesize 125-220 

VLOC 220- 

 

Tabela 8 - Porcentagem de navio observado por tipo 

Tipo de navio Quantidade 

Handysize 1% 

Handymax 0% 

Supramax 5% 

Ultramax 11% 

Panamax 40% 

Kansarmax 41% 

Post-Panamax 2% 

Capesize 0% 

VLOC 0% 

 

Assim, pode-se observar que o navio mais utilizado é o Panamax e Kansarmax, 

com deadweight entre 65 e 85 mil toneladas, que apresentam mais de 80% dos navios 

observados. 

Para esses tipos de navio o Porto do Açu já apresenta características físicas que 

permitem a entrada do Panamax, operação que inclusive já foi realizada no porto, e para 
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o Kansarmax pode vir a ser necessário uma dragagem, essa necessidade já é conhecida 

por parte do porto e o custo de dragagem será considerado no CAPEX do projeto. 

Desta forma, identificando que os navios usualmente utilizados nos portos 

concorrentes também são aceitos no Porto do Açu e considerando a pequena diferença 

marítima nas rotas para cada um desses portos a partir de um mesmo destino no exterior, 

assumiu-se taxa de frete constante e igual para os três portos aqui analisados. Com isso, 

não foi acrescentado esse valor no custo total a ser analisado uma vez que a presença do 

mesmo não será um fator determinante na escolha entre um porto ou outro. 

5.2.2 Custos portuários 

Em relação aos custos portuários, foram feitas cotações com agentes de carga para 

a movimentação da carga nos três portos em destaque, Açu, Santos e Vitória. De forma a 

tornar a análise correta, foi utilizado o navio tipo discutido anteriormente. Escolheu-se o 

navio tipo Panamax de soja com 74.000 toneladas de deadweight e 70.000 toneladas de 

volume como base. 

A proforma informada pelo agente apresenta, para cada porto, cada despesa do 

navio. Como há variação da descrição de cada serviço em cada um dos portos, decidiu-se 

por dividir as despesas em quatro grupos: custo de rebocador, prático, acesso ao canal e 

outras despesas. Outro ponto importante é que as proformas informam cada despesa em 

dólar, de acordo com os valores fechados em contrato. Assim, foi necessário utilizar uma 

cotação média do dólar para garantir uma correção adequada. A Tabela 9 abaixo identifica 

o cálculo da cotação feita com base no (Investing.com, 2020). 
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Tabela 9 - Cotação média do dólar entre setembro de 2017 e setembro de 2020 

 

FONTE: investing.com 
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Com isso, pode-se trazer corretamente o valor dos custos portuários para real e 

baseado no volume do navio tipo, foi possível calcular o custo portuário em real por 

tonelada para cada porto. 

Tabela 10 - Custo portuário para cada um dos portos analisados 

 

FONTE: LBH Group Brasil 

 

É importante citar aqui que para o Açu, por ainda não ter uma tarifa de acesso ao 

canal para grãos definida, foi necessário estimar um valor. O valor assumido foi baseado 

no arquivo de tarifas portuárias do terminal 2 do porto do açu que pode ser encontrado no 

site do porto (Açu, 2020). Nesse arquivo o subitem 1.2 apresenta a tarifa de acesso ao 

canal por embarcações de carga empregadas na navegação de longo curso ou cabotagem 

cujo print está representado na figura abaixo 

 

Figura 18 - Imagem da tabela de acesso ao canal do terminal 2 da Porto do Açu 

FONTE: Tarifas públicas Porto do Açu 

 

Despesas portuárias Santos (BRL) Vitória (BRL) Açu (BRL)

Praticagem 42.165              50.956           46.864    

Rebocador 178.747            123.206        135.733  

Acesso ao Canal 287.308            423.377        315.000  

Outras despesas 101.662            90.949           84.674    

Total 609.881            688.488        582.270  

Custo/ton (BRL/t) 8,71                   9,84               8,32         
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 Foi assumido então que tanto a soja quanto o milho se encaixam na descrição de 

granel sólido, podendo-se considerar 4,5 reais por tonelada como tarifa de acesso ao 

canal. 

5.2.3 Custos de terminal 

Em sequência foi pensado em relação aos custos de terminal para movimentação 

de soja e milho. Esses custos representam desde a movimentação da carga, acostagem, 

armazenagem, entre outros. Nesse ponto existem algumas dificuldades para determinar o 

valor a ser assumido. 

A primeira dificuldade consiste em apresentar de forma correta valores que são 

sigilosos, não são encontrados com facilidade e variam de negociação para negociação. 

Outro ponto tem relação em como esses valores são cobrados, enquanto alguns terminais 

cobram todos esses custos em uma única tarifa em real por tonelada, outros preferem 

cobrar separadamente podendo cobrar algumas tarifas por tonelada e outras por horas ou 

dias. O aspecto mais complicado ainda é conseguir, nesse nível da análise, estimar a tarifa 

a ser cobrada no Porto do Açu. 

Assim, preferiu-se por não acrescentar os custos de terminal durante essa análise, 

fazendo com que esse valor fosse discutido mais ao final do projeto, quando é feita a 

viabilidade do projeto. Isso possibilita ter uma sensibilidade maior em relação ao valor 

da tarifa do Porto do Açu levando em conta que uma tarifa acima do que é usualmente 

praticado nos outros portos resulta em um volume captável menor do que o obtido aqui. 

Decidiu-se por definir uma tarifa de referência que possibilitasse certa competitividade e 

que para efeitos de projeto trataria de tarifa mínima a ser cobrada pelo terminal para a 

movimentação da carga, estando livre para cobrar valores maiores caso seja possível, mas 

nunca inferiores. 

5.2.4 Custos de transporte 

Essa foi a parte chave de toda a análise, conseguir definir de forma correta os 

custos de transporte é uma missão bastante complicada. Assim, algumas premissas 

precisaram ser feitas ao longo da análise, isso simplifica um pouco todo o cálculo, mas 

garante uma forma útil de quantificar todas essas variáveis. 
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Para explicar corretamente os custos de transporte é necessário, primeiramente, 

entender quais são as opções disponíveis no território nacional para escoar a soja e o 

milho produzidos nas cidades consideradas. Esse escoamento pode ocorrer através de 

transporte rodoviário direto, transporte ferroviário ou transporte aquaviário, os dois 

últimos necessitam de mais de um modal. Abaixo serão discutidas individualmente cada 

uma dessas opções assim como a metodologia utilizada para determinar os custos de cada 

meio de transporte. 

5.2.4.1 Frete rodoviário 

O meio de transporte mais utilizado no território nacional é o transporte 

rodoviário. O Brasil possui uma boa quantidade de rodovias e um sistema de caminhões 

que é capaz de atender com certa eficiência a movimentação de carga nacional, apesar de 

não ser o transporte mais barato, existem alguns destinos em que a proximidade ao porto 

frente a distância da origem da carga até o terminal de transbordo ferroviário faz com que 

o transporte através das rodovias seja mais viável. 

Nesse ponto, apenas o porto de Santos e o porto do Açu são capazes de receber 

carga via transporte rodoviário. Outro lado é que esse transporte não é utilizado apenas 

para levar diretamente a carga do município produtor até o porto, mas também para levar 

a carga da origem até os terminais de transbordo, tanto o transbordo ferroviário quanto o 

hidroviário. 

  O principal desafio para considerar o custo de frete rodoviário é conseguir definir 

um valor constante para algo que não é fixo. Esse frete depende diretamente de fatores 

complexos como disponibilidade de frota, demanda de carga, frete de retorno, entre outras 

coisas. Isso faz com que esse valor, para a movimentação de grãos, varie substancialmente 

ao longo do ano de acordo com as safras. Sendo assim, buscou-se considerar como base 

a tabela de transporte rodoviário de carga lotação encontrada na Resolução Nº 5.899 

publicada no dia 16 de julho de 2020 pelo Diário Oficial da União (União, 2020). Parte 

da tabela está descrita na figura abaixo: 
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Figura 19 – Imagem de parte da tabela de transporte rodoviário retirado da Resolução Nº 5.899 do Diário 

Oficial da União 

FONTE: Resolução Nº 5.899 – Diário oficial da União 

Essa tabela determina para caminhões com diferentes quantidades de eixo uma 

função linear em função da distância em quilômetros para obter o custo de frete. Assim, 

para utilizar essa tabela de forma correta é necessário entender o caminhão tipo utilizado 

no transporte de grãos. Consultando empresas do ramo e funcionários responsáveis pela 

contratação desse tipo de transporte no Porto do Açu, constatou-se que o caminhão 

utilizado é o de granel sólido de 7 eixos que tem capacidade de carregar 54 toneladas de 

grão em média. Assim, a função utilizada para calcular o custo de viagem está descrita 

abaixo em função da distância em quilômetros. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 3,7867 + 347,13 

 Assim, o custo de viagem ficou definido apenas pela distância em cada viagem. 

Para obter essa informação foi utilizada o site qualp.com (QualP, 2020), plataforma 

amplamente utilizada para cálculo de distância rodoviária. O ponto importante dessa 

plataforma em relação a outros serviços é que ela também determina a quantidade de 
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pedágios que o caminhão enfrentará ao longo do trajeto, possibilitando calcular não só o 

custo de viagem, mas também o custo de pedágio. 

 

Figura 20 - Interface do site QualP 

 Assim, para fazer a consulta da distância e do custo de pedágio é necessário 

escolher o tipo de veículo. Conforme descrito na imagem e já discutido anteriormente, o 

veículo tipo é um caminhão de 7 eixos. Abaixo é apresentado uma consulta para o trajeto 

entre a cidade de Unaí no estado de Minas Gerais e o Porto do Açu. 
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Figura 21 – Exemplo de consulta da distância e custo de pedágio de um trajeto 

Com o valor do custo de viagem e custo de pedágio, foram aplicados os impostos 

incidentes sobre o transporte rodoviário de carga. De acordo com a legislação tributária 

são incidentes para o regime de incidência não cumulativa o PIS/PASEP e COFINS que 

conforme consultado no portal tributário tem as alíquotas de 1,65% e 7,6% 

respectivamente, resultando em 9,25% de imposto incidente. 

Entendendo que toda a determinação feita até aqui representa apenas o cálculo do 

custo de transporte rodoviário, faltaria acrescentar a margem de lucro das transportadoras, 

uma vez que a tabela de frete é apenas um valor de referência estipulado pelo governo 

com base nos custos conhecidos. Em contato com profissionais da área e algumas 

consultas a algumas transportadoras, determinou-se 80% de margem de lucro, de forma 

a garantir que o valor total possa ser calculado de forma precisa e se aproxime ao máximo 

da realidade praticada em mercado. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = [(𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑝𝑒𝑑á𝑔𝑖𝑜)𝑥𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜]𝑥(1 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜) 

Por fim, como toda a análise competitiva é feita em cima do custo em reais por 

tonelada, o custo total encontrado é dividido pela capacidade de transporte do caminhão 

tipo em toneladas, que corresponde à 54 toneladas. Assim, repetindo esse mesmo 

processo para cada um dos munícipios determinados na hinterlândia e os portos de destino 
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que recebem carga através da Rodovia, Santos e Açu, pode-se encontrar os custos 

rodoviários para esses destinos. 

É importante dizer que esse mesmo processo descrito aqui também foi utilizado 

na determinação do custo rodoviário necessário para transportar a carga via ferrovia ou 

hidrovia, uma vez que há a necessidade de transportar a carga da origem até o terminal 

de transbordo. 

5.2.4.2 Frete ferroviário 

Para entender o custo ferroviário é necessário entender primeiramente como 

funciona a dinâmica operacional do transporte ferroviário e posteriormente mapear todas 

ferrovias capazes de fazer o transporte de grãos, já que há diversas limitações 

principalmente nas características físicas dos terminais de transbordo de grãos, para 

depois conseguir determinar o custo de frete ferroviário praticado. 

O fluxo desse transporte da carga segue a seguinte lógica, ao ser produzido em um 

determinado munícipio o volume a ser exportado é escoado via transporte rodoviário até 

terminais de transbordo de grãos para que a carga possa ser armazenada temporariamente 

até alcançar o volume total a ser embarcado nos vagões. Por isso, o transbordo de grãos 

não pode ser realizado em qualquer terminal de transbordo já que é necessário uma 

estrutura específica para receber, armazenar e carregar. Com os vagões carregados o grão 

é levado ao porto onde será novamente descarregado o volume a ser exportado 

posteriormente. 

Assim, observando o fluxo logístico da carga pode-se encontrar três custos que 

são cobrados durante essa operação. O primeiro é o custo rodoviário que foi calculado 

semelhantemente ao método descrito no item frete rodoviário 5.2.4.2, dividindo o custo 

em custo de viagem, pedágio, sendo aplicado o imposto e a margem. O segundo custo é 

o custo de transbordo, custo cobrado pela operadora da ferrovia para fazer o transbordo e 

armazenagem da carga. O terceiro custo é o custo de transporte ferroviário, que também 

é cobrado pela operadora. Esses dois últimos custos não são facilmente encontrados por, 

no geral, serem informações sigilosas contidas nos contratos de operação. 
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5.2.4.2.1 Ferrovias e grupos de controle 

Com a logística definida e entendida foi necessário identificar a malha ferroviária 

brasileira para encontrar as ferrovias que podem ser utilizadas para escoamento do grão 

produzido nos municípios da hinterlândia do Açu e identificar os grupos de controle 

dessas ferrovias. 

 O artigo setorial Ferrovias de carga brasileira: uma análise setorial (BNDES, 

2016) apresenta um mapa de ferrovias por grupo de controle que foi utilizado, junto com 

informações obtidas na internet e profissionais da área para identificar as soluções 

possíveis. 

 

Figura 22 - Mapa das ferrovias por grupo de controle 

FONTE: Ferrovias de cargas brasileiras: uma análise setorial – BNDES, 2016 
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Assim, identificou-se a VLI como operadora da estrada de ferro Vitória-Minas 

sob concessão da Vale, a Rumo que através da malha norte e paulista consegue escoar 

boa quantidade de grãos e da MRS que transporta o grão que chega no Porto de 

Pederneiras através da hidrovia que vem de São Simão. A tabela abaixo apresenta as 

possíveis soluções encontradas, com a operadora, terminal de transbordo e o porto de 

destino da carga. 

Tabela 11 - Soluções ferroviárias 

Operadora Terminal de transbordo Porto de destino 

VLI Uberaba Santos 

VLI Araguari Tubarão - Vitória 

VLI Pirapora Tubarão - Vitória 

Rumo Chapadão do Sul Santos 

MRS Pederneiras Santos 

 

A solução da MRS através de São Simão e Pederneiras será mais bem discutido 

no tópico Frete Hidroviário, para a VLI, o terminal de transbordo de Uberaba se chama 

TIUB, o de Araguari se chama TIA e o de Pirapora, TIPI. 

5.2.4.2.2 Estrada de Ferro Vitória Rio 

 A Ferrovia Vitória-Rio (EF 118) é o projeto de uma ferrovia longitudinal brasileira 

com o intuito de ligar os municípios do Rio de Janeiro e Espírito Santos. Indo do 

município de Nova Iguaçu, na Região metropolitana do Rio de Janeiro, até Cariacica, 

município vizinho a Vitória no Espírito Santo. 

 Esse é um projeto antigo que há tempos vem sido discutido a construção dessa 

ferrovia é uma das principais contrapartidas exigidas pelo governo federal para a 

prorrogação do contrato de concessão da Ferrovia Vitória-Minas com a Vale.Com traçado 

de 577,8 quilômetros e cortando 25 municípios, o projeto seria de extrema importância 

para criar soluções logísticas para alguns portos do Sudeste já que interligará os terminais 

portuários do Porto de Ubu, em Anchieta (ES), Porto Central, localizado em Presidente 

Kennedy (ES) e Porto do Açu, além do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 

Janeiro (COMPERJ) em Itaboraí. 
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Figura 23 - Mapa do traçado da EF 118 

 As obras têm previsão para iniciar no final de 2021 com a Vale construindo o 

trecho que liga a cidade de Cariacica até Anchieta, onde está localizado o Porto de Ubu. 

A Porto do Açu vem caminhando junto com os governos dos estados do Rio e do Espírito 

Santo para auxiliar na prospecção de estudos, força institucional e construção de todos os 

trechos. De acordo com informações obtidas através da Porto do Açu, há previsão para 

finalização das obras no início de 2027, isso permitiria que o Açu possua uma solução 

ferroviária para escoamento de grãos, aumentando a captação de carga do complexo 

portuário. 

 Assim, no presente relatório será considerado a possibilidade de chegada de carga 

no Açu a partir de 2027 através da ferrovia ligando a Estrada de ferro Vitória-Minas com 

a Estrada de Ferro Vitória- Rio. 

5.2.4.2.3 Determinação do custo de frete 

Por fim, com as ferrovias devidamente mapeadas, foi necessário determinar o 

custo por tonelada do frete ferroviário. Como já dito anteriormente, esse valor é de certa 

sensibilidade uma vez que são informações sigilosas fechadas por contrato. Algumas 
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soluções foram levantadas, mas apenas duas se apresentaram minimamente viáveis e 

suficientemente confiáveis para serem utilizadas no modelo. 

A primeira foi utilizar informações já levantadas por profissionais com 

experiência na área que já participaram de alguns estudos anteriores de custo logístico de 

grãos. Essa informação foi considerada a mais coerente uma vez que nenhum modelo 

seria capaz de se aproximar corretamente dos valores ofertados em mercado. Os valores 

obtidos estão descritos na tabela abaixo e já contemplam tanto o custo de transbordo 

quanto o custo ferroviário. 

Tabela 12 - Custo de frete ferroviário 

Operadora Transbordo Tarifa Soja [R$/t] Tarifa Milho [R$/t] Porto 

VLI TIUB 105 75 Santos 

VLI TIA 105 75 Vitória 

VLI TIPI 100 Não opera Vitória 

Rumo Chapadão do Sul 120 100 Santos 

 

Como ainda não há ferrovia chegando ao Açu, não há informação de mercado que 

possa determinar esse valor. Assim, foi necessário pensar numa forma de estimar esse 

frete ferroviário. Para isso, foi utilizado a segunda solução para estimar fretes ferroviários 

que é o simulador de custo de transporte do Plano Nacional de Logística (PNL 2035). 

Esse plano tem como objetivo principal identificar e propor soluções que venham a 

auxiliar na melhora dos sistemas logísticos para movimentação de cargas. No site (Plano 

Nacional de Logística, 2020) é possível encontrar um simulador de custo de transporte 

que com base na distância ferroviária transportada, permite calcular o custo médio 

ferroviário para o granel sólido agrícola. A relação utilizada para esse cálculo está descrito 

a seguir. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,05 𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 + 6,98 + 17,22 

Onde o valor de 6,98 corresponde ao custo fixo, 17,22 é a tarifa acessória e a 

distância é dada em quilômetros. 

Com isso, a ideia foi utilizar o frete já conhecido até Vitória e utilizar a relação 

sugerida pelo PNL para calcular o frete ferroviário do Açu. Assim, foi estimada a 
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distância ferroviária entre Vitória e o Porto que baseado na distância total projetado para 

a EF 118 e no traçado da ferrovia, foi definido 300 quilômetros de distância. A tabela 

com os custos em reais por toneladas para o Açu está descrita a seguir. 

Tabela 13 - Custo de frete ferroviário para o Porto do Açu 

Operadora Transbordo Tarifa Soja [R$/t] Tarifa Milho [R$/t] Porto 

VLI TIA 144,2 114,2 Açu 

VLI TIPI 139,2 Não opera Açu 

 

5.2.4.3 Frete hidroviário 

Como já citado anteriormente, outra solução logística é através da hidrovia de São 

Simão. Por ser uma solução um pouco mais complexa, mas que possibilita o transporte 

de grãos por uma grande distância com um custo operacional menor, aqui será mais bem 

explicado a logística dessa solução e o custo de frete assumido. 

 

Figura 24 - Barcaça navegando na hidrovia Tietê-Paraná 

O transporte intermodal é feito através da hidrovia Tietê-Paraná que tem início no 

terminal de São Simão (GO), onde a carga embarca na hidrovia e segue por 634 

quilômetros até Pederneiras (SP). Em Pederneiras tem início o transporte via ferrovia até 

o Porto de Santos, ferrovia essa que é controlada pela MRS. 
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Figura 25 - Representação do fluxo logístico do grão de São Simão até o Porto de Santos 

FONTE: MRS 

 A combinação desses modais garante impactos positivos economicamente e 

ambientalmente já que um trem que sai de Pederneiras transporta uma quantidade de 

carga equivalente a 200 caminhões, resultando em redução de custo, mais eficiência 

energética, menos riscos e menos tráfego nas estradas. 

 O custo total da solução hidroviária é atrelado ao custo rodoviário para transportar 

a carga até São Simão, o custo de transbordo e movimentação de carga no terminal de 

São Simão, custo de frete fluvial, custo de transbordo e movimentação de carga no 

terminal em Pederneiras e custo ferroviário. Apesar da presença de mais etapas e 

consequentemente mais custos, com exceção do custo rodoviário, foi possível encontrar, 

da mesma forma utilizada para o frete ferroviário, uma única tarifa que contemple todo 

processo desde São Simão até a chegada em Santos. Segue a seguir as tarifas encontradas 

para transporte de soja e milho. 
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Tabela 14 - Custo de frete hidroviário de São Simão até Santos 

Operadora Transbordo Tarifa Soja [R$/t] Tarifa Milho [R$/t] Porto 

MRS Pederneiras 125 105 Santos 

 

O frete rodoviário foi encontrado da mesma maneira já explicada, sendo 

considerado o trajeto de viagem do município de origem da carga até o terminal de São 

Simão. 

5.2.4.4 Custo final 

Com a metodologia para cálculo de cada um dos fretes possíveis e já mapeados as 

possíveis soluções, pode ser calculado o custo de transporte para exportação de soja e de 

milho de cada um dos municípios analisados. 
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Tabela 15 - Custo logístico completo para exportação de soja de cada município 

 
Custo Logístico - Soja 

 Açu Santos Vitória 

 VLI Rodo RUMO MRS VLI Rodo VLI 

 TIA TIPI Rodo Chap. do Sul Pederneiras TIUB Rodo TIA TIPI 

 Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

Cidade R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t 

Uberlândia 162,10 216,21 180,18 211,06 173,36 125,12 143,19 122,90 177,01 

Três Marias 215,20 176,68 142,49 267,78 230,08 180,80 153,10 176,00 137,48 

Unaí - TIPI 226,77 210,45 193,17 257,08 247,13 200,64 217,24 187,57 171,25 

Araguari 158,62 217,60 187,19 216,82 178,98 132,48 149,09 119,42 178,40 

Alfenas 238,98 251,70 120,10 282,32 248,43 186,58 74,42 199,78 212,50 

Patrocínio 179,90 195,90 160,57 232,48 194,64 145,50 148,19 140,70 156,70 

Pirapora 223,43 152,78 157,79 276,01 238,31 189,18 164,93 184,23 113,58 

Paracatu 214,81 196,68 166,75 261,21 235,31 188,68 205,28 175,61 157,48 

Uberaba 181,28 219,69 174,35 216,90 192,47 128,88 128,51 142,08 180,49 

Capinópolis 185,24 239,85 203,82 197,15 159,31 149,68 166,42 146,04 200,65 

Nova Ponte 173,97 209,26 172,39 223,85 186,15 136,18 137,97 134,77 170,06 

Varginha 248,02 247,84 107,75 291,22 257,33 195,62 89,93 208,82 208,64 

Frutal 188,90 238,58 225,60 195,90 172,38 143,90 128,93 149,70 199,38 

Santa Juliana 176,06 209,95 167,52 226,08 188,24 138,41 139,22 136,86 170,75 

Ibiá 192,84 206,06 151,66 243,35 207,71 152,64 145,83 153,64 166,86 

Rio Verde 211,39 283,00 230,11 172,95 163,48 175,96 192,57 172,19 243,80 

Luziânia 211,61 225,14 207,86 235,40 220,23 185,48 202,08 172,41 185,94 

Jataí 224,74 296,22 243,46 161,12 165,99 190,43 197,16 185,54 257,02 

Silvânia 199,04 241,27 223,86 216,90 202,15 172,91 190,48 159,84 202,07 

Catalão 169,55 241,66 189,02 227,75 190,05 143,42 160,16 130,35 202,46 

Goiatuba 191,83 246,45 210,55 199,65 177,25 156,41 173,01 152,63 207,25 

Bom Jesus de Goiás 192,47 246,95 211,05 192,00 168,49 156,91 173,65 153,27 207,75 

Pires do Rio 185,97 233,07 215,65 225,52 198,25 159,83 176,43 146,77 193,87 

Castelândia 200,68 255,29 219,40 185,05 161,53 165,25 181,86 161,48 216,09 

Goiânia 213,94 253,24 235,82 205,49 190,33 178,51 195,11 174,74 214,04 

São Simão 198,45 253,07 217,17 175,03 139,14 163,03 163,98 159,25 213,87 

Itumbiara 183,15 237,77 201,87 201,60 169,46 147,73 164,33 143,95 198,57 

Cristalina 198,70 208,97 195,23 245,52 219,06 172,57 189,17 159,50 169,77 

Chapadão do Céu 246,02 317,50 288,42 140,54 187,27 211,71 191,74 206,82 278,30 
Aparecida de 

Goiânia 211,01 254,63 237,21 206,75 197,46 175,59 192,19 171,81 215,43 
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Tabela 16 - Custo logístico completo para exportação de milho de cada município 

 
Custo Logístico - Milho 

 Açu Santos Vitória 

 VLI Rodo RUMO MRS VLI Rodo VLI 

 TIA Rodo Chap. do Sul Pederneiras TIUB Rodo TIA 

 Total Total Total Total Total Total Total 

Cidade R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t 

Uberlândia 132,10 180,18 191,06 153,36 95,12 143,19 92,90 

Três Marias 185,20 142,49 247,78 210,08 150,80 153,10 146,00 

Unaí - TIPI 196,77 193,17 237,08 227,13 170,64 217,24 157,57 

Araguari 128,62 187,19 196,82 158,98 102,48 149,09 89,42 

Alfenas 208,98 120,10 262,32 228,43 156,58 74,42 169,78 

Patrocínio 149,90 160,57 212,48 174,64 115,50 148,19 110,70 

Pirapora 193,43 157,79 256,01 218,31 159,18 164,93 154,23 

Paracatu 184,81 166,75 241,21 215,31 158,68 205,28 145,61 

Uberaba 151,28 174,35 196,90 172,47 98,88 128,51 112,08 

Capinópolis 155,24 203,82 177,15 139,31 119,68 166,42 116,04 

Nova Ponte 143,97 172,39 203,85 166,15 106,18 137,97 104,77 

Varginha 218,02 107,75 271,22 237,33 165,62 89,93 178,82 

Frutal 158,90 225,60 175,90 152,38 113,90 128,93 119,70 

Santa Juliana 146,06 167,52 206,08 168,24 108,41 139,22 106,86 

Ibiá 162,84 151,66 223,35 187,71 122,64 145,83 123,64 

Rio Verde 181,39 230,11 152,95 143,48 145,96 192,57 142,19 

Luziânia 181,61 207,86 215,40 200,23 155,48 202,08 142,41 

Jataí 194,74 243,46 141,12 145,99 160,43 197,16 155,54 

Silvânia 169,04 223,86 196,90 182,15 142,91 190,48 129,84 

Catalão 139,55 189,02 207,75 170,05 113,42 160,16 100,35 

Goiatuba 161,83 210,55 179,65 157,25 126,41 173,01 122,63 

Bom Jesus de Goiás 162,47 211,05 172,00 148,49 126,91 173,65 123,27 

Pires do Rio 155,97 215,65 205,52 178,25 129,83 176,43 116,77 

Castelândia 170,68 219,40 165,05 141,53 135,25 181,86 131,48 

Goiânia 183,94 235,82 185,49 170,33 148,51 195,11 144,74 

São Simão 168,45 217,17 155,03 119,14 133,03 163,98 129,25 

Itumbiara 153,15 201,87 181,60 149,46 117,73 164,33 113,95 

Cristalina 168,70 195,23 225,52 199,06 142,57 189,17 129,50 

Chapadão do Céu 216,02 288,42 120,54 167,27 181,71 191,74 176,82 
Aparecida de 

Goiânia 181,01 237,21 186,75 177,46 145,59 192,19 141,81 
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5.2.5 Custo de demurrage 

Além dos custos já citados, é importante acrescentar mais um possível custo que 

pode influenciar a tomada de decisão. O demurrage é o termo utilizado para descrever a 

sobre estadia da embarcação, em outras palavras, se refere ao custo cobrado pelo armador 

do navio em razão da extrapolação do prazo acordado em contrato para o frete da 

embarcação. 

A extrapolação do tempo fretado pelo embarcador pode ser afetado por diversos 

elementos, mas quando se fala de soluções logísticas, normalmente é influenciado pela 

fila de espera para atracação. Como há restrições de segurança para atracação das 

embarcações e alta demanda operacional, muitos terminais possuem filas de espera de 

dias onde a embarcação fica ancorada em regiões próximas ao porto aguardando 

disponibilidade de berço, rebocador e prático para atracar e iniciar sua operação. 

O porto do Açu, por ser um porto recente, praticamente não tem fila de atracação. 

Isso é um efeito positivo, não gerando, assim, custos com demurrage. Assim, de forma a 

quantificar essa vantagem, foi calculado o custo de demurrage médio em reais por 

toneladas do porto de Santos, Tubarão e Açu. 

Como o demurrage é decorrente do tempo de espera para atracar, foi calculado a 

fila de espera média nos portos em questão. Para isso foram utilizados os dados públicos 

da ANTAQ (ANTAQ, Estatístico Aquaviário, 2020) onde é possível encontrar a data de 

chegada e atracação para cada operação em cada porto. Para Santos e Vitória foi levantado 

a fila média tanto para o milho quanto para a soja. Já para o Porto do Açu, por ser um 

porto que utiliza uma estrutura única de rebocadores e práticos, ou seja, só é possível 

ocorrer uma manobra de atracação por vez, a fila considerada foi a fila do complexo 

portuário tanto para a soja quanto para o milho. É importante observar que no início de 

funcionamento do terminal de grãos, ainda que este concorra com os recursos para operação 

de atracação, haverá baixa taxa de ocupação do terminal, levando, provavelmente, a filas 

menores do que o adotado no início da operação. Por outro lado, o tempo de espera atual, 

para todo o complexo, pode ser considerado representativo para o terminal quando este estiver 

operando a plena capacidade. As tabelas a seguir apresentam a fila média em dias histórica. 
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Tabela 17 - Fila histórica média de soja 

 Fila média em dias 

 Soja 

 2015 2016 2017 2018 2019 Média 

Santos 8,4 10,0 8,0 7,9 6,8 8,2 

Vitória 20,5 23,2 11,3 10,7 15,4 16,2 

Açu 1,7 1,6 2,6 0,2 0,4 1,3 

FONTE: ANTAQ 

 

Tabela 18 - Fila histórica média de milho 

 Fila média em dias 

 Milho 

 2015 2016 2017 2018 2019 Média 

Santos 2,6 3,1 2,2 2,5 2,4 2,6 

Vitória 2,1 2,8 2,2 2,6 2,9 2,5 

Açu 2 2 3 0 0 1,3 

FONTE: ANTAQ 

O ponto seguinte foi obter o custo diário de demurrage, essa informação 

normalmente é volátil e depende das cláusulas contratuais. Uma aproximação que pode 

ser feita é assumir que esse custo diário é igual ao custo de frete diário da embarcação. 

Essa informação pode ser encontrada utilizando o relatório Dry Bulk Trade Outlook 

(Clarksons, 2020). Esse relatório apresenta a taxa de frete histórica para navios Panamax 

de carvão em dólares por tonelada. 

 

Figura 26 - Imagem obtida do relatório da Clarksons com a taxa de frete para navio Panamax 

FONTE: Clarksons 
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Assim, pode-se calcular o custo de frete em reais por dia. Para isso foi utilizado a 

cotação média do dólar em cada um dos anos, de 2014 até 2019, ao fim, o custo de frete 

por dia foi dividido pela capacidade do navio, 70.000 toneladas para um navio Panamax 

de 75.000 toneladas de deadweight, obtendo-se, assim o custo de frete em reais por 

toneladas por dia. 

Tabela 19 - Cálculo do custo de frete em reais por tonelada por dia 

Time charter 

Ano 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Freight Rate (S/t.day) 12.035 7.492 6.263 10.665 13.029 11.877 

Cotação do dólar 2,3633 3,3909 3,4528 3,199 3,6813 3,9504 

Custo de frete (S/dia) 28.442 25.405 21.625 34.117 47.964 46.919 

Custo de frete (RS/t.dia) 0,41 0,36 0,31 0,49 0,69 0,67 

FONTE: Clarksons, investing.com 

A cotação do dólar foi obtida através de uma consulta ao site (Investing.com, 

2020). 

Com o custo de frete diário calculado e a fila de espera média obtida, pode-se 

calcular o custo médio de demurrage em reais por tonelada para cada um dos portos. 

Tabela 20 - Custo médio com demurrage para exportação de soja 

 Custo médio com demurrage - RS/t 

 Soja 

 2015 2016 2017 2018 2019 Média 

Santos 3,4 4,1 3,3 3,2 2,8 3,1 

Vitória 8,3 9,4 4,6 4,3 6,3 5,1 

Açu 0,7 0,6 1,0 0,1 0,2 0,4 

 

Tabela 21 - Custo médio com demurrage para exportação de milho 

 Custo médio com demurrage - RS/t 

 Milho 

 2015 2016 2017 2018 2019 Média 

Santos 1,0 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0 

Vitória 0,9 1,1 0,9 1,0 1,2 1,0 

Açu 0,7 0,6 1,0 0,1 0,2 0,4 
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5.3 Competitividade das soluções 

Assim, com o custo de frete marítimo considerado igual para os três portos, com 

o custo portuário determinado, com o custo de transporte calculado e abrindo mão de 

acrescentar os custos de terminal nesse momento da análise, foi possível obter o custo 

total para transportar soja e milho de cada um dos municípios através de cada uma das 

soluções logísticas já discutidas. 

Um desafio nesse aspecto foi encontrar uma forma de comparar o custo de cada 

solução e distribuir a carga baseado na competitividade de forma que viesse a se 

aproximar da realidade. Para garantir isso e trazer mais confiabilidade ao método adotado, 

foram definidos três cenários onde cada um apresenta uma metodologia diferente e de 

forma a verificar e avaliar a metodologia aplicada, foi simulado a distribuição de volume 

exportado dos municípios analisados no período de 2017 até 2019. Essa simulação foi 

comparada com a distribuição de carga observada em consultas ao comex stat (MDIC, 

2020). 

5.3.1 Cenário pessimista 

No cenário pessimista foi assumido o custo total como a soma entre os custos 

portuários e os custos de transporte. Esse cálculo foi feito tanto para a soja quanto para o 

milho e pode ser encontrado na tabela abaixo: 
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Tabela 22 - Custo total para exportação de soja 

 Custo total - soja 

 Açu Santos Vitória 

 VLI Rodo RUMO MRS VLI Rodo VLI 

 TIA TIPI Rodo Chap. do Sul Pederneiras TIUB Rodo TIA TIPI 

 Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

Cidade R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t 

Uberlândia 170,41 224,53 188,50 219,77 182,07 133,83 151,90 132,73 186,85 

Três Marias 223,52 185,00 150,81 276,49 238,79 189,52 161,81 185,84 147,32 

Unaí 235,09 218,77 201,49 265,79 255,84 209,35 225,95 197,41 181,09 

Araguari 166,94 225,92 195,50 225,53 187,69 141,20 157,80 129,26 188,24 

Alfenas 247,30 260,02 128,42 291,03 257,15 195,29 83,14 209,62 222,34 

Patrocínio 188,22 204,22 168,88 241,19 203,35 154,22 156,90 150,54 166,54 

Pirapora 231,75 161,10 166,11 284,72 247,02 197,89 173,64 194,07 123,42 

Paracatu 223,13 205,00 175,06 269,92 244,02 197,39 213,99 185,45 167,32 

Uberaba 189,60 228,00 182,67 225,61 201,18 137,59 137,22 151,92 190,32 

Capinópolis 193,56 248,17 212,14 205,86 168,02 158,39 175,13 155,88 210,49 

Nova Ponte 182,29 217,57 180,71 232,57 194,87 144,90 146,68 144,61 179,89 

Varginha 256,34 256,16 116,07 299,93 266,05 204,33 98,64 218,66 218,48 

Frutal 197,21 246,90 233,92 204,61 181,10 152,61 137,64 159,53 209,22 

Santa Juliana 184,38 218,27 175,84 234,79 196,95 147,12 147,93 146,70 180,59 

Ibiá 201,15 214,37 159,98 252,07 216,42 161,35 154,55 163,47 176,69 

Rio Verde 219,71 291,32 238,43 181,66 172,19 184,68 201,28 182,02 253,64 

Luziânia 219,93 233,46 216,18 244,11 228,94 194,19 210,79 182,25 195,77 

Jataí 233,06 304,53 251,78 169,84 174,70 199,14 205,88 195,38 266,85 

Silvânia 207,36 249,59 232,17 225,61 210,86 181,62 199,19 169,68 211,91 

Catalão 177,87 249,98 197,34 236,46 198,76 152,13 168,87 140,19 212,30 

Goiatuba 200,15 254,76 218,87 208,36 185,96 165,12 181,72 162,47 217,08 

Bom Jesus de Goiás 200,79 255,27 219,37 200,71 177,20 165,62 182,36 163,11 217,58 

Pires do Rio 194,28 241,39 223,97 234,24 206,97 168,54 185,15 156,60 203,71 

Castelândia 209,00 263,61 227,72 193,76 170,25 173,97 190,57 171,31 225,93 

Goiânia 222,25 261,56 244,14 214,21 199,04 187,22 203,83 184,57 223,87 

São Simão 206,77 261,39 225,49 183,75 147,85 171,74 172,69 169,09 223,70 

Itumbiara 191,47 246,09 210,19 210,31 178,18 156,44 173,04 153,79 208,40 

Cristalina 207,02 217,29 203,55 254,24 227,77 181,28 197,89 169,34 179,61 

Chapadão do Céu 254,34 325,82 296,73 149,25 195,98 220,42 200,45 216,66 288,13 
Aparecida de 

Goiânia 219,33 262,95 245,53 215,46 206,18 184,30 200,91 181,65 225,26 
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Tabela 23 - Custo total para exportação de milho 

 Custo total - milho 

 Açu Santos Vitória 

 VLI Rodo RUMO MRS VLI Rodo VLI 

 TIA Rodo Chap. do Sul Pederneiras TIUB Rodo TIA 

 Total Total Total Total Total Total Total 

Cidade R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t 

Uberlândia 140,41 188,50 199,77 162,07 103,83 151,90 102,73 

Três Marias 193,52 150,81 256,49 218,79 159,52 161,81 155,84 

Unaí 205,09 201,49 245,79 235,84 179,35 225,95 167,41 

Araguari 136,94 195,50 205,53 167,69 111,20 157,80 99,26 

Alfenas 217,30 128,42 271,03 237,15 165,29 83,14 179,62 

Patrocínio 158,22 168,88 221,19 183,35 124,22 156,90 120,54 

Pirapora 201,75 166,11 264,72 227,02 167,89 173,64 164,07 

Paracatu 193,13 175,06 249,92 224,02 167,39 213,99 155,45 

Uberaba 159,60 182,67 205,61 181,18 107,59 137,22 121,92 

Capinópolis 163,56 212,14 185,86 148,02 128,39 175,13 125,88 

Nova Ponte 152,29 180,71 212,57 174,87 114,90 146,68 114,61 

Varginha 226,34 116,07 279,93 246,05 174,33 98,64 188,66 

Frutal 167,21 233,92 184,61 161,10 122,61 137,64 129,53 

Santa Juliana 154,38 175,84 214,79 176,95 117,12 147,93 116,70 

Ibiá 171,15 159,98 232,07 196,42 131,35 154,55 133,47 

Rio Verde 189,71 238,43 161,66 152,19 154,68 201,28 152,02 

Luziânia 189,93 216,18 224,11 208,94 164,19 210,79 152,25 

Jataí 203,06 251,78 149,84 154,70 169,14 205,88 165,38 

Silvânia 177,36 232,17 205,61 190,86 151,62 199,19 139,68 

Catalão 147,87 197,34 216,46 178,76 122,13 168,87 110,19 

Goiatuba 170,15 218,87 188,36 165,96 135,12 181,72 132,47 

Bom Jesus de Goiás 170,79 219,37 180,71 157,20 135,62 182,36 133,11 

Pires do Rio 164,28 223,97 214,24 186,97 138,54 185,15 126,60 

Castelândia 179,00 227,72 173,76 150,25 143,97 190,57 141,31 

Goiânia 192,25 244,14 194,21 179,04 157,22 203,83 154,57 

São Simão 176,77 225,49 163,75 127,85 141,74 172,69 139,09 

Itumbiara 161,47 210,19 190,31 158,18 126,44 173,04 123,79 

Cristalina 177,02 203,55 234,24 207,77 151,28 197,89 139,34 

Chapadão do Céu 224,34 296,73 129,25 175,98 190,42 200,45 186,66 
Aparecida de 

Goiânia 189,33 245,53 195,46 186,18 154,30 200,91 151,65 

 

Com esse volume em mãos foi elencado, para cada cidade de origem da carga, as 

soluções mais baratas. Em seguida foi feito um levantamento da competitividade de cada 

uma das soluções em relação à mais barata. A ideia foi não apenas saber quais são as mais 
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competitivas, mas ter uma sensibilidade do quão mais caras as outras soluções são, de 

forma a conseguir distribuir o volume de forma adequada. 

No cenário pessimista foi assumido então a seguinte metodologia. O volume de 

cada município seria distribuído entre as duas soluções mais baratas, onde a mais barata 

ficaria com 90% do volume de exportação e a segunda ficaria com 10%, 

independentemente do quão mais caro a segunda seja em relação a primeira. A única 

observação feita é que no caso da primeira e da segunda opção serem opções que 

envolvam o mesmo terminal portuário, os 10% da segunda opção serão destinados à 

terceira opção. Esse caso só acontece quando as duas soluções mais baratas forem através 

de TIA e TIPI, que são terminais de transbordo diferentes da mesma malha ferroviária e 

resultam no mesmo terminal portuário. A tabela abaixo resume o método adotado. 

Tabela 24 - Metodologia aplicada no cenário pessimista 

Distribuição do volume de exportação 

Solução Percentual de volume 

Menor custo 90% 

2ª 10% 

3ª 0%* 

4ª 0% 

*quando as duas primeiras soluções forem através de TIA e TIPI, a segunda solução fica com volume 

zerado e a terceira solução absorve esses 10%. 
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Tabela 25 - Lista de soluções mais baratas por município para a exportação de soja no cenário pessimista 

 Soluções mais baratas - soja 

 1ª Solução mais barata 2ª Solução mais barata 3ª Solução mais barata 

 Valor Solução Valor Solução Valor Solução 

Cidade R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal 

Uberlândia 132,73 TIA 133,83 TIUB 151,90 Rodo-Santos 

Três Marias 147,32 TIPI 150,81 Rodo-Açu 161,81 Rodo-Santos 

Unaí 181,09 TIPI 197,41 TIA 201,49 Rodo-Açu 

Araguari 129,26 TIA 141,20 TIUB 157,80 Rodo-Santos 

Alfenas 83,14 Rodo-Santos 128,42 Rodo-Açu     

Patrocínio 150,54 TIA 154,22 TIUB 156,90 Rodo-Santos 

Pirapora 123,42 TIPI 161,10 TIPI-Açu 166,11 Rodo-Açu 

Paracatu 167,32 TIPI 175,06 Rodo-Açu 185,45 TIA 

Uberaba 137,22 Rodo-Santos 137,59 TIUB 151,92 TIA 

Capinópolis 155,88 TIA 158,39 TIUB 168,02 São Simão 

Nova Ponte 144,61 TIA 144,90 TIUB 146,68 Rodo-Santos 

Varginha 98,64 Rodo-Santos 116,07 Rodo-Açu     

Frutal 137,64 Rodo-Santos 152,61 TIUB 159,53 TIA 

Santa Juliana 146,70 TIA 147,12 TIUB 147,93 Rodo-Santos 

Ibiá 154,55 Rodo-Santos 159,98 Rodo-Açu 161,35 TIUB 

Rio Verde 172,19 São Simão 181,66 Chapadão do Sul 182,02 TIA 

Luziânia 182,25 TIA 194,19 TIUB 195,77 TIPI 

Jataí 169,84 Chapadão do sul 174,70 São Simão 195,38 TIA 

Silvânia 169,68 TIA 181,62 TIUB 199,19 Rodo-Santos 

Catalão 140,19 TIA 152,13 TIUB 168,87 Rodo-Santos 

Goiatuba 162,47 TIA 165,12 TIUB 181,72 Rodo-Santos 

Bom Jesus de Goiás 163,11 TIA 165,62 TIUB 177,20 São Simão 

Pires do Rio 156,60 TIA 168,54 TIUB 185,15 Rodo-Santos 

Castelândia 170,25 São Simão 171,31 TIA 173,97 TIUB 

Goiânia 184,57 TIA 187,22 TIUB 199,04 São-Simão 

São Simão 147,85 São Simão 169,09 TIA 171,74 TIUB 

Itumbiara 153,79 TIA 156,44 TIUB 173,04 Rodo-Santos 

Cristalina 169,34 TIA 179,61 TIPI 181,28 TIUB 

Chapadão do Céu 149,25 Chapadão do sul 195,98 São Simão 200,45 Rodo-Santos 
Aparecida de 

Goiânia 181,65 TIA 184,30 TIUB 200,91 Rodo-Santos 
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Tabela 26 - Lista de soluções mais baratas por município para a exportação de milho no cenário 

pessimista 

 Soluções mais baratas - milho 

 1ª Solução mais barata 
2ª Solução mais 

barata 3ª Solução mais barata 

 Valor Solução Valor Solução Valor Solução 

Cidade R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal 

Uberlândia 102,73 TIA 103,83 TIUB 140,41 TIA-Açu 

Três Marias 150,81 Rodo-Açu 155,84 TIA 159,52 TIUB 

Unaí 167,41 TIA 179,35 TIUB 201,49 Rodo-Açu 

Araguari 99,26 TIA 111,20 TIUB 136,94 TIA-Açu 

Alfenas 83,14 Rodo-Santos 128,42 Rodo-Açu     

Patrocínio 120,54 TIA 124,22 TIUB 156,90 Rodo-Santos 

Pirapora 164,07 TIA 166,11 Rodo-Açu 167,89 TIUB 

Paracatu 155,45 TIA 167,39 TIUB 175,06 Rodo-Açu 

Uberaba 107,59 TIUB 121,92 TIA     

Capinópolis 125,88 TIA 128,39 TIUB 148,02 São Simão 

Nova Ponte 114,61 TIA 114,90 TIUB 146,68 Rodo-Santos 

Varginha 98,64 Rodo-Santos 116,07 Rodo-Açu     

Frutal 122,61 TIUB 129,53 TIA 137,64 Rodo-Santos 

Santa Juliana 116,70 TIA 117,12 TIUB 147,93 Rodo-Santos 

Ibiá 131,35 TIUB 133,47 TIA 154,55 Rodo-Santos 

Rio Verde 152,02 TIA 154,68 TIUB 161,66 Chapadão do Sul 

Luziânia 152,25 TIA 164,19 TIUB 189,93 TIA-Açu 

Jataí 149,84 Chapadão do sul 154,70 São Simão 165,38 TIA 

Silvânia 139,68 TIA 151,62 TIUB 177,36 TIA-Açu 

Catalão 110,19 TIA 122,13 TIUB 147,87 TIA-Açu 

Goiatuba 132,47 TIA 135,12 TIUB 170,15 TIA-Açu 

Bom Jesus de Goiás 133,11 TIA 135,62 TIUB 157,20 São Simão 

Pires do Rio 126,60 TIA 138,54 TIUB 164,28 TIA-Açu 

Castelândia 141,31 TIA 143,97 TIUB 150,25 São Simão 

Goiânia 154,57 TIA 157,22 TIUB 179,04 São-Simão 

São Simão 127,85 São Simão 139,09 TIA 141,74 TIUB 

Itumbiara 123,79 TIA 126,44 TIUB 158,18 São-Simão 

Cristalina 139,34 TIA 151,28 TIUB 177,02 TIA-Açu 

Chapadão do Céu 129,25 Chapadão do sul 175,98 São Simão     
Aparecida de 

Goiânia 151,65 TIA 154,30 TIUB 186,18 São Simão 

 

Com a ordem das soluções mais baratas, pode ser aplicado o método escolhido 

para o cenário em questão a fim de se obter a distribuição de volume em cada porto para 
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cada um dos munícipios. Em outras palavras, foi calculado a porcentagem de captação de 

cada porto em relação ao volume total exportado pelo município.  

Tabela 27 - Distribuição do volume de exportação de cada município para cada um dos portos do cenário 

pessimista 

 Soja  Milho 

 Santos Vit Açu   Santos Vit Açu 

Cidade t t t   t t t 

Uberlândia 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Três Marias 0% 90% 10%   0% 10% 90% 

Unaí 0% 90% 10%   10% 90% 0% 

Araguari 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Alfenas 90% 0% 10%   90% 0% 10% 

Patrocínio 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Pirapora 0% 90% 10%   0% 90% 10% 

Paracatu 0% 90% 10%   10% 90% 0% 

Uberaba 100% 0% 0%   90% 10% 0% 

Capinópolis 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Nova Ponte 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Varginha 90% 0% 10%   90% 0% 10% 

Frutal 100% 0% 0%   90% 10% 0% 

Santa Juliana 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Ibiá 90% 0% 10%   90% 10% 0% 

Rio Verde 100% 0% 0%   10% 90% 0% 

Luziânia 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Jataí 100% 0% 0%   100% 0% 0% 

Silvânia 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Catalão 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Goiatuba 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Bom Jesus de Goiás 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Pires do Rio 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Castelândia 90% 10% 0%   10% 90% 0% 

Goiânia 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

São Simão 90% 10% 0%   90% 10% 0% 

Itumbiara 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Cristalina 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

Chapadão do Céu 100% 0% 0%   100% 0% 0% 
Aparecida de 

Goiânia 10% 90% 0%   10% 90% 0% 

 

Com a distribuição encontrada acima, foi possível simular a exportação de soja e 

milho pelos estados de Goiás e Minas Gerais de 2017 até 2019. 
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Tabela 28 - Volume exportado de soja e milho por porto utilizando a metodologia do cenário pessimista 

 SOJA MILHO TOTAL 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Santos 50% 38% 56% 24% 22% 29% 42% 34% 45% 

Vitória 49% 59% 43% 76% 68% 68% 57% 61% 53% 

Açu 1% 3% 2% 0% 10% 3% 1% 5% 2% 

 

A tabela acima será utilizada posteriormente para discutir a confiabilidade do 

método adotado e, consequentemente, a precisão do cenário. 

5.3.2 Cenário base 

O cenário base apresenta cálculo dos custos totais de forma igual ao determinado 

para o cenário pessimista. A grande diferença está na consideração das quatro soluções 

mais baratas e principalmente na metodologia aplicada para distribuição do volume. 

Assim, o custo total utilizado é o mesmo encontrado na Tabela 22 e Tabela 23 

para soja e milho respectivamente. Em relação ao método utilizado, aqui é feito uma 

distribuição do volume com base no quão mais cara a solução é em comparação com a 

solução mais barata. A tabela abaixo resume o método utilizado com base na 

competitividade. 

Tabela 29 - Metodologia aplicada no cenário base 

Distribuição do volume de exportação 

Competitividade Percentual de volume 

Até 3% Meio a meio 

3% até 10% 25% 

10% até 20% 10% 

20% até 30% 5% 

30% até 50% 2% 

Acima de 50% 0% 

 

Para garantir aplicação correta do método, a distribuição do percentual do volume 

é feito em ordem decrescente de solução, partindo da quarta mais competitiva em direção 
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a mais competitiva de todas, fazendo com que ao chegar no final, o percentual restante 

fique com a solução de menor custo. 

Tabela 30 - Lista de soluções mais baratas por município para a exportação de soja no cenário base 

 Soluções mais baratas - soja 

 

1ª Solução mais 
barata 

2ª Solução mais 
barata 

3ª Solução mais 
barata 

4ª Solução mais 
barata 

 Valor Solução Valor Solução Valor Solução Valor Solução 

Cidade R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal 

Uberlândia 132,73 TIA 133,83 TIUB 151,90 Rodo-Santos 170,41 TIA-Açu 

Três Marias 147,32 TIPI 150,81 Rodo-Açu 161,81 Rodo-Santos 185,00 TIPI-Açu 

Unaí 181,09 TIPI 197,41 TIA 201,49 Rodo-Açu     

Araguari 129,26 TIA 141,20 TIUB 157,80 Rodo-Santos 166,94 TIA-Açu 

Alfenas 83,14 Rodo-Santos 128,42 Rodo-Açu         

Patrocínio 150,54 TIA 154,22 TIUB 156,90 Rodo-Santos 168,88 Rodo-Açu 

Pirapora 123,42 TIPI 161,10 TIPI-Açu 166,11 Rodo-Açu     

Paracatu 167,32 TIPI 175,06 Rodo-Açu 185,45 TIA 197,39 TIUB 

Uberaba 137,22 Rodo-Santos 137,59 TIUB 151,92 TIA     

Capinópolis 155,88 TIA 158,39 TIUB 168,02 São Simão 175,13 Rodo-Santos 

Nova Ponte 144,61 TIA 144,90 TIUB 146,68 Rodo-Santos 179,89 TIPI 

Varginha 98,64 Rodo-Santos 116,07 Rodo-Açu         

Frutal 137,64 Rodo-Santos 152,61 TIUB 159,53 TIA     

Santa Juliana 146,70 TIA 147,12 TIUB 147,93 Rodo-Santos 175,84 Rodo-Açu 

Ibiá 154,55 Rodo-Santos 159,98 Rodo-Açu 161,35 TIUB 163,47 TIA 

Rio Verde 172,19 São Simão 181,66 Chap do sul 182,02 TIA 184,68 TIUB 

Luziânia 182,25 TIA 194,19 TIUB 195,77 TIPI 210,79 Rodo-Santos 

Jataí 169,84 Chap do sul 174,70 São Simão 195,38 TIA 199,14 TIUB 

Silvânia 169,68 TIA 181,62 TIUB 199,19 Rodo-Santos 207,36 TIA-Açu 

Catalão 140,19 TIA 152,13 TIUB 168,87 Rodo-Santos 177,87 TIA-Açu 

Goiatuba 162,47 TIA 165,12 TIUB 181,72 Rodo-Santos 185,96 São Simão 

Bom Jesus de Goiás 163,11 TIA 165,62 TIUB 177,20 São Simão 182,36 Rodo-Santos 

Pires do Rio 156,60 TIA 168,54 TIUB 185,15 Rodo-Santos 194,28 TIA-Açu 

Castelândia 170,25 São Simão 171,31 TIA 173,97 TIUB     

Goiânia 184,57 TIA 187,22 TIUB 199,04 São-Simão 203,83 Rodo-Santos 

São Simão 147,85 São Simão 169,09 TIA 171,74 TIUB 172,69 Rodo-Santos 

Itumbiara 153,79 TIA 156,44 TIUB 173,04 Rodo-Santos 178,18 São Simão 

Cristalina 169,34 TIA 179,61 TIPI 181,28 TIUB 197,89 Rodo-Santos 

Chapadão do Céu 149,25 Chap do sul 195,98 São Simão 200,45 Rodo-Santos     
Aparecida de 

Goiânia 181,65 TIA 184,30 TIUB 200,91 Rodo-Santos 206,18 São Simão 
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Tabela 31 - Lista de soluções mais baratas por município para a exportação de milho no cenário base 

 Soluções mais baratas - milho 

 

1ª Solução mais 
barata 

2ª Solução mais 
barata 

3ª Solução mais 
barata 

4ª Solução mais 
barata 

 Valor Solução Valor Solução Valor Solução Valor Solução 

Cidade R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal 

Uberlândia 102,73 TIA 103,83 TIUB 140,41 TIA-Açu     

Três Marias 150,81 Rodo-Açu 155,84 TIA 159,52 TIUB 161,81 Rodo-Santos 

Unaí 167,41 TIA 179,35 TIUB 201,49 Rodo-Açu 205,09 TIA-Açu 

Araguari 99,26 TIA 111,20 TIUB 136,94 TIA-Açu     

Alfenas 83,14 Rodo-Santos 128,42 Rodo-Açu         

Patrocínio 120,54 TIA 124,22 TIUB 156,90 Rodo-Santos 158,22 TIA-Açu 

Pirapora 164,07 TIA 166,11 Rodo-Açu 167,89 TIUB     

Paracatu 155,45 TIA 167,39 TIUB 175,06 Rodo-Açu     

Uberaba 107,59 TIUB 121,92 TIA         

Capinópolis 125,88 TIA 128,39 TIUB 148,02 São Simão 163,56 TIA-Açu 

Nova Ponte 114,61 TIA 114,90 TIUB 146,68 Rodo-Santos 152,29 Rodo-Açu 

Varginha 98,64 Rodo-Santos 116,07 Rodo-Açu         

Frutal 122,61 TIUB 129,53 TIA 137,64 Rodo-Santos 161,10 São Simão 

Santa Juliana 116,70 TIA 117,12 TIUB 147,93 Rodo-Santos     

Ibiá 131,35 TIUB 133,47 TIA 154,55 Rodo-Santos 159,98 Rodo-Açu 

Rio Verde 152,02 TIA 154,68 TIUB 161,66 Chap do sul 189,71 TIA-Açu 

Luziânia 152,25 TIA 164,19 TIUB 189,93 TIA-Açu     

Jataí 149,84 Chap do sul 154,70 São Simão 165,38 TIA 169,14 TIUB 

Silvânia 139,68 TIA 151,62 TIUB 177,36 TIA-Açu 190,86 São Simão 

Catalão 110,19 TIA 122,13 TIUB 147,87 TIA-Açu     

Goiatuba 132,47 TIA 135,12 TIUB 165,96 São Simão 170,15 TIA-Açu 

Bom Jesus de Goiás 133,11 TIA 135,62 TIUB 157,20 São Simão 170,79 TIA-Açu 

Pires do Rio 126,60 TIA 138,54 TIUB 164,28 TIA-Açu     

Castelândia 141,31 TIA 143,97 TIUB 150,25 São Simão 179,00 TIA-Açu 

Goiânia 154,57 TIA 157,22 TIUB 179,04 São-Simão 192,25 TIA-Açu 

São Simão 127,85 São Simão 139,09 TIA 141,74 TIUB 163,75 Chap do sul 

Itumbiara 123,79 TIA 126,44 TIUB 158,18 São-Simão 161,47 TIA-Açu 

Cristalina 139,34 TIA 151,28 TIUB 177,02 TIA-Açu     

Chapadão do Céu 129,25 Chap do sul 175,98 São Simão         
Aparecida de 

Goiânia 151,65 TIA 154,30 TIUB 186,18 São Simão 189,33 TIA-Açu 

 

De forma a identificar de maneira correta a faixa de competitividade de cada 

solução, foi feito um mapa de calor que vem a facilitar a aplicação do método utilizado. 
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Tabela 32 - Mapa de calor baseado na competitividade de cada solução em relação à solução mais barata 

 Mapa de calor 

 Soja Milho 

 2ª 3ª 4ª 2ª 3ª 4ª 

 2ª/1ª 3ª/1ª 4ª/1ª 2ª/1ª 3ª/1ª 4ª/1ª 

Cidade % % % % % % 

Uberlândia 101% 114% 128% 101% 137%   

Três Marias 102% 110% 126% 103% 106% 107% 

Unaí 109% 111%   107% 120% 123% 

Araguari 109% 122% 129% 112% 138%   

Alfenas 154%     154%     

Patrocínio 102% 104% 112% 103% 130% 131% 

Pirapora 131% 135%   101% 102%   

Paracatu 105% 111% 118% 108% 113%   

Uberaba 100% 111%   113%     

Capinópolis 102% 108% 112% 102% 118% 130% 

Nova Ponte 100% 101% 124% 100% 128% 133% 

Varginha 118%     118%     

Frutal 111% 116%   106% 112% 131% 

Santa Juliana 100% 101% 120% 100% 127%   

Ibiá 104% 104% 106% 102% 118% 122% 

Rio Verde 105% 106% 107% 102% 106% 125% 

Luziânia 107% 107% 116% 108% 125%   

Jataí 103% 115% 117% 103% 110% 113% 

Silvânia 107% 117% 122% 109% 127% 137% 

Catalão 109% 120% 127% 111% 134%   

Goiatuba 102% 112% 114% 102% 125% 128% 

Bom Jesus de Goiás 102% 109% 112% 102% 118% 128% 

Pires do Rio 108% 118% 124% 109% 130%   

Castelândia 101% 102%   102% 106% 127% 

Goiânia 101% 108% 110% 102% 116% 124% 

São Simão 114% 116% 117% 109% 111% 128% 

Itumbiara 102% 113% 116% 102% 128% 130% 

Cristalina 106% 107% 117% 109% 127%   

Chapadão do Céu 131% 134%   136%     

Aparecida de Goiânia 101% 111% 114% 102% 123% 125% 

 

Assim, foi aplicado o método definido e encontrado a distribuição de volume de 

cada porto para cada município. 

 



75 

  

Tabela 33 - Distribuição do volume de exportação de cada município para cada um dos portos do cenário 

base 

 Soja  Milho 

 Santos Vit Açu  Santos Vit Açu 

Cidade t t t   t t t 

Uberlândia 50% 45% 5%   49% 49% 2% 

Três Marias 25% 35% 40%   25% 35% 40% 

Unaí 0% 75% 25%   25% 70% 5% 

Araguari 25% 70% 5%   10% 85% 5% 

Alfenas 100% 0% 0%   100% 0% 0% 

Patrocínio 40% 50% 10%   30% 65% 5% 

Pirapora 0% 98% 2%   30% 40% 30% 

Paracatu 5% 70% 25%   25% 65% 10% 

Uberaba 90% 10% 0%   90% 10% 0% 

Capinópolis 60% 40% 0%   50% 45% 5% 

Nova Ponte 60% 40% 0%   50% 48% 2% 

Varginha 90% 0% 10%   90% 0% 10% 

Frutal 90% 10% 0%   75% 25% 0% 

Santa Juliana 60% 30% 10%   55% 45% 0% 

Ibiá 50% 25% 25%   55% 40% 5% 

Rio Verde 75% 25% 0%   45% 50% 5% 

Luziânia 30% 70% 0%   25% 70% 5% 

Jataí 90% 10% 0%   90% 10% 0% 

Silvânia 25% 70% 5%   25% 70% 5% 

Catalão 25% 70% 5%   10% 85% 5% 

Goiatuba 55% 45% 0%   45% 50% 5% 

Bom Jesus de Goiás 50% 50% 0%   50% 45% 5% 

Pires do Rio 40% 55% 5%   25% 70% 5% 

Castelândia 66% 34% 0%   55% 40% 5% 

Goiânia 70% 30% 0%   50% 45% 5% 

São Simão 90% 10% 0%   75% 25% 0% 

Itumbiara 60% 40% 0%   50% 45% 5% 

Cristalina 30% 70% 0%   25% 70% 5% 

Chapadão do Céu 100% 0% 0%   100% 0% 0% 
Aparecida de 

Goiânia 60% 40% 0%   45% 50% 5% 

 

Com a distribuição encontrada acima, foi possível simular a exportação de soja e 

milho pelos estados de Goiás e Minas Gerais de 2017 até 2019. 
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Tabela 34 - Volume exportado de soja e milho por porto utilizando a metodologia do cenário base 

 SOJA MILHO TOTAL 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Santos 55% 52% 57% 48% 48% 49% 53% 51% 54% 

Vitória 42% 38% 38% 48% 45% 46% 44% 39% 41% 

Açu 4% 11% 5% 4% 7% 5% 4% 10% 5% 

 

A tabela acima será utilizada posteriormente para discutir a confiabilidade do 

método adotado e, consequentemente, a precisão do cenário. 

5.3.3 Cenário otimista 

O cenário otimista apresenta diferença no cálculo do custo total. Enquanto o 

cenário pessimista e o cenário base calculam o custo total somando os custos portuários 

e o custo de transporte, aqui decidiu-se considerar também o custo de espera para 

atracação, que é o custo de demurrage decorrente da fila de espera de cada terminal. 

Assim, o custo total para a exportação da soja e do milho do cenário otimista 

podem ser encontrados nas tabelas abaixo: 
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Tabela 35 - Custo total para exportação de soja do cenário otimista 

 Custo total - soja 

 Açu Santos Vitória 

 VLI Rodo RUMO MRS VLI Rodo VLI 

 TIA TIPI Rodo Chap. do Sul Pederneiras TIUB Rodo TIA TIPI 

 Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

Cidade R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t 

Uberlândia 170,85 224,96 188,93 222,86 185,16 136,92 154,99 137,81 191,92 

Três Marias 223,95 185,43 151,24 279,58 241,88 192,60 164,90 190,91 152,39 

Unaí 235,53 219,20 201,93 268,88 258,93 212,44 229,04 202,48 186,16 

Araguari 167,37 226,35 195,94 228,61 190,77 144,28 160,89 134,33 193,31 

Alfenas 247,74 260,45 128,85 294,11 260,23 198,38 86,22 214,69 227,41 

Patrocínio 188,65 204,66 169,32 244,28 206,44 157,30 159,98 155,61 171,61 

Pirapora 232,19 161,54 166,55 287,81 250,11 200,98 176,72 199,14 128,49 

Paracatu 223,56 205,43 175,50 273,01 247,10 200,47 217,08 190,52 172,39 

Uberaba 190,03 228,44 183,10 228,70 204,26 140,68 140,31 156,99 195,40 

Capinópolis 193,99 248,61 212,57 208,95 171,11 161,47 178,22 160,95 215,56 

Nova Ponte 182,73 218,01 181,14 235,65 197,95 147,98 149,77 149,68 184,96 

Varginha 256,78 256,59 116,50 303,02 269,13 207,42 101,73 223,73 223,55 

Frutal 197,65 247,33 234,36 207,69 184,18 155,70 140,73 164,61 214,29 

Santa Juliana 184,81 218,70 176,27 237,88 200,04 150,21 151,02 151,77 185,66 

Ibiá 201,59 214,81 160,42 255,15 219,51 164,44 157,63 168,54 181,77 

Rio Verde 220,14 291,76 238,86 184,75 175,28 187,76 204,37 187,10 258,71 

Luziânia 220,36 233,89 216,61 247,20 232,03 197,27 213,88 187,32 200,85 

Jataí 233,49 304,97 252,21 172,92 177,78 202,23 208,96 200,45 271,93 

Silvânia 207,79 250,02 232,61 228,70 213,95 184,70 202,28 174,75 216,98 

Catalão 178,31 250,41 197,78 239,55 201,85 155,22 171,96 145,26 217,37 

Goiatuba 200,58 255,20 219,31 211,45 189,05 168,21 184,81 167,54 222,16 

Bom Jesus de Goiás 201,23 255,70 219,81 203,80 180,29 168,71 185,45 168,18 222,66 

Pires do Rio 194,72 241,82 224,41 237,32 210,05 171,63 188,23 161,68 208,78 

Castelândia 209,43 264,05 228,15 196,85 173,33 177,05 193,66 176,39 231,00 

Goiânia 222,69 261,99 244,57 217,29 202,12 190,31 206,91 189,65 228,95 

São Simão 207,21 261,82 225,93 186,83 150,94 174,83 175,78 174,16 228,78 

Itumbiara 191,91 246,52 210,63 213,40 181,26 159,53 176,13 158,86 213,48 

Cristalina 207,46 217,73 203,98 257,32 230,86 184,37 200,97 174,41 184,68 

Chapadão do Céu 254,77 326,25 297,17 152,34 199,06 223,51 203,54 221,73 293,21 
Aparecida de 

Goiânia 219,77 263,38 245,97 218,54 209,26 187,39 203,99 186,72 230,34 
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Tabela 36 - Custo total para exportação de milho do cenário otimista 

 Custo total - milho 

 Açu Santos Vitória 

 VLI Rodo RUMO MRS VLI Rodo VLI 

 TIA Rodo Chap. do Sul Pederneiras TIUB Rodo TIA 

 Total Total Total Total Total Total Total 

Cidade R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t 

Uberlândia 140,85 188,93 200,73 163,03 104,80 152,87 103,77 

Três Marias 193,95 151,24 257,45 219,75 160,48 162,78 156,88 

Unaí 205,53 201,93 246,76 236,81 180,31 226,92 168,45 

Araguari 137,37 195,94 206,49 168,65 112,16 158,76 100,30 

Alfenas 217,74 128,85 271,99 238,11 166,26 84,10 180,66 

Patrocínio 158,65 169,32 222,15 184,31 125,18 157,86 121,58 

Pirapora 202,19 166,55 265,69 227,99 168,85 174,60 165,11 

Paracatu 193,56 175,50 250,89 224,98 168,35 214,96 156,49 

Uberaba 160,03 183,10 206,58 182,14 108,55 138,19 122,96 

Capinópolis 163,99 212,57 186,83 148,99 129,35 176,10 126,92 

Nova Ponte 152,73 181,14 213,53 175,83 115,86 147,65 115,65 

Varginha 226,78 116,50 280,89 247,01 175,30 99,61 189,70 

Frutal 167,65 234,36 185,57 162,06 123,58 138,61 130,57 

Santa Juliana 154,81 176,27 215,76 177,92 118,09 148,90 117,74 

Ibiá 171,59 160,42 233,03 197,39 132,32 155,51 134,51 

Rio Verde 190,14 238,86 162,62 153,16 155,64 202,24 153,07 

Luziânia 190,36 216,61 225,08 209,91 165,15 211,76 153,29 

Jataí 203,49 252,21 150,80 155,66 170,11 206,84 166,42 

Silvânia 177,79 232,61 206,58 191,83 152,58 200,16 140,72 

Catalão 148,31 197,78 217,43 179,73 123,10 169,84 111,23 

Goiatuba 170,58 219,31 189,33 166,93 136,08 182,69 133,51 

Bom Jesus de Goiás 171,23 219,81 181,68 158,17 136,59 183,33 134,15 

Pires do Rio 164,72 224,41 215,20 187,93 139,51 186,11 127,64 

Castelândia 179,43 228,15 174,72 151,21 144,93 191,53 142,36 

Goiânia 192,69 244,57 195,17 180,00 158,19 204,79 155,61 

São Simão 177,21 225,93 164,71 128,82 142,71 173,66 140,13 

Itumbiara 161,91 210,63 191,28 159,14 127,41 174,01 124,83 

Cristalina 177,46 203,98 235,20 208,74 152,25 198,85 140,38 

Chapadão do Céu 224,77 297,17 130,22 176,94 191,39 201,42 187,70 
Aparecida de 

Goiânia 189,77 245,97 196,42 187,14 155,27 201,87 152,69 

 

Em relação ao método utilizado, foi utilizado o mesmo método descrito no cenário 

base. A tabela abaixo apresenta novamente a metodologia aplicada. 
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Tabela 37 - Metodologia aplicada no cenário otimista 

Distribuição do volume de exportação 

Competitividade Percentual de volume 

Até 3% Meio a meio 

3% até 10% 25% 

10% até 20% 10% 

20% até 30% 5% 

30% até 50% 2% 

Acima de 50% 0% 

 

Para garantir aplicação correta do método, a distribuição do percentual do volume 

é feito em ordem decrescente de solução, partindo da quarta mais barata em direção a 

mais barata de todas, fazendo com que ao chegar no final, o percentual restante fique com 

a solução de menor custo ou seja dividido de forma igual, quando for o caso. 
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Tabela 38 - Lista de soluções mais baratas por município para a exportação de soja no cenário otimista 

 Soluções mais baratas - soja 

 

1ª Solução mais 
barata 

2ª Solução mais 
barata 

3ª Solução mais 
barata 

4ª Solução mais 
barata 

 Valor Solução Valor Solução Valor Solução Valor Solução 

Cidade R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal 

Uberlândia 136,92 TIUB 137,81 TIA 154,99 Rodo-Santos 170,85 TIA-Açu 

Três Marias 151,24 Rodo-Açu 152,39 TIPI 164,90 Rodo-Santos 185,43 TIPI - Açu 

Unaí 186,16 TIPI 201,93 Rodo-Açu 202,48 TIA     

Araguari 134,33 TIA 144,28 TIUB 160,89 Rodo-Santos 167,37 TIA-Açu 

Alfenas 86,22 Rodo-Santos 128,85 Rodo-Açu         

Patrocínio 155,61 TIA 157,30 TIUB 159,98 Rodo-Santos 169,32 Rodo-Açu 

Pirapora 128,49 TIPI 161,54 TIPI-Açu 166,55 Rodo-Açu     

Paracatu 172,39 TIPI 175,50 Rodo-Açu 190,52 TIA 200,47 TIUB 

Uberaba 140,31 Rodo-Santos 140,68 TIUB 156,99 TIA     

Capinópolis 160,95 TIA 161,47 TIUB 171,11 São Simão 178,22 Rodo-Santos 

Nova Ponte 147,98 TIUB 149,68 TIA 149,77 Rodo-Santos 181,14 Rodo-Açu 

Varginha 101,73 Rodo-Santos 116,50 Rodo-Açu         

Frutal 140,73 Rodo-Santos 155,70 TIUB 164,61 TIA     

Santa Juliana 150,21 TIA 150,21 TIUB 151,02 Rodo-Santos 176,27 Rodo-Açu 

Ibiá 157,63 Rodo-Santos 160,42 Rodo-Açu 164,44 TIUB 168,54 TIA 

Rio Verde 175,28 São Simão 184,75 Chap do sul 187,10 TIA 187,76 TIUB 

Luziânia 187,32 TIA 197,27 TIUB 200,85 TIPI 213,88 Rodo-Santos 

Jataí 172,92 Chap do sul 177,78 São Simão 200,45 TIA 202,23 TIUB 

Silvânia 174,75 TIA 184,70 TIUB 202,28 Rodo-Santos 207,79 TIA-Açu 

Catalão 145,26 TIA 155,22 TIUB 171,96 Rodo-Santos 178,31 TIA-Açu 

Goiatuba 167,54 TIA 168,21 TIUB 184,81 Rodo-Santos 189,05 São Simão 

Bom Jesus de Goiás 168,18 TIA 168,71 TIUB 180,29 São Simão 185,45 Rodo-Santos 

Pires do Rio 161,68 TIA 171,63 TIUB 188,23 Rodo-Santos 194,72 TIA-Açu 

Castelândia 173,33 São Simão 176,39 TIA 177,05 TIUB     

Goiânia 189,65 TIA 190,31 TIUB 202,12 São-Simão 206,91 Rodo-Santos 

São Simão 150,94 São Simão 174,16 TIA 174,83 TIUB 175,78 Rodo-Santos 

Itumbiara 158,86 TIA 159,53 TIUB 176,13 Rodo-Santos 181,26 São Simão 

Cristalina 174,41 TIA 184,68 TIPI 184,37 TIUB 200,97 Rodo-Santos 

Chapadão do Céu 152,34 Chap do sul 199,06 São Simão 203,54 Rodo-Santos     
Aparecida de 

Goiânia 186,72 TIA 187,39 TIUB 203,99 Rodo-Santos 209,26 São Simão 
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Tabela 39 - Lista de soluções mais baratas por município para a exportação de soja no cenário otimista 

 Soluções mais baratas - milho 

 

1ª Solução mais 
barata 

2ª Solução mais 
barata 

3ª Solução mais 
barata 

4ª Solução mais 
barata 

 Valor Solução Valor Solução Valor Solução Valor Solução 

Cidade R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal R$/t Terminal 

Uberlândia 103,77 TIA 104,80 TIUB 140,85 TIA-Açu     

Três Marias 151,24 Rodo-Açu 156,88 TIA 160,48 TIUB 162,78 Rodo-Santos 

Unaí 168,45 TIA 180,31 TIUB 201,93 Rodo-Açu 205,53 TIA-Açu 

Araguari 100,30 TIA 112,16 TIUB 137,37 TIA-Açu     

Alfenas 84,10 Rodo-Santos 128,85 Rodo-Açu         

Patrocínio 121,58 TIA 125,18 TIUB 157,86 Rodo-Santos 158,65 TIA-Açu 

Pirapora 165,11 TIA 166,55 Rodo-Açu 168,85 TIUB     

Paracatu 156,49 TIA 168,35 TIUB 175,50 Rodo-Açu     

Uberaba 108,55 TIUB 122,96 TIA         

Capinópolis 126,92 TIA 129,35 TIUB 148,99 São Simão 163,99 TIA-Açu 

Nova Ponte 115,65 TIA 115,86 TIUB 147,65 Rodo-Santos 152,73 Rodo-Açu 

Varginha 99,61 Rodo-Santos 116,50 Rodo-Açu         

Frutal 123,58 TIUB 130,57 TIA 138,61 Rodo-Santos 162,06 São Simão 

Santa Juliana 117,74 TIA 118,09 TIUB 148,90 Rodo-Santos     

Ibiá 132,32 TIUB 134,51 TIA 155,51 Rodo-Santos 160,42 Rodo-Açu 

Rio Verde 153,07 TIA 155,64 TIUB 162,62 Chap do sul 190,14 TIA-Açu 

Luziânia 153,29 TIA 165,15 TIUB 190,36 TIA-Açu     

Jataí 150,80 Chap do sul 155,66 São Simão 166,42 TIA 170,11 TIUB 

Silvânia 140,72 TIA 152,58 TIUB 177,79 TIA-Açu 191,83 São Simão 

Catalão 111,23 TIA 123,10 TIUB 148,31 TIA-Açu     

Goiatuba 133,51 TIA 136,08 TIUB 170,58 TIA-Açu 182,69 Rodo-Santos 

Bom Jesus de Goiás 134,15 TIA 136,59 TIUB 158,17 São Simão 171,23 TIA-Açu 

Pires do Rio 127,64 TIA 139,51 TIUB 164,72 TIA-Açu     

Castelândia 142,36 TIA 144,93 TIUB 151,21 São Simão 179,43 TIA-Açu 

Goiânia 155,61 TIA 158,19 TIUB 180,00 São-Simão 192,69 TIA-Açu 

São Simão 128,82 São Simão 140,13 TIA 142,71 TIUB 164,71 Chap do sul 

Itumbiara 124,83 TIA 127,41 TIUB 159,14 São-Simão 161,91 TIA-Açu 

Cristalina 140,38 TIA 152,25 TIUB 177,46 TIA-Açu     

Chapadão do Céu 130,22 Chap do sul 176,94 São Simão         
Aparecida de 

Goiânia 152,69 TIA 155,27 TIUB 187,14 São Simão 189,77 TIA-Açu 

 

De forma a identificar de maneira correta a faixa de competitividade de cada 

solução, foi feito um mapa de calor que vem a facilitar a aplicação do método utilizado. 
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Tabela 40 - Mapa de calor baseado na competitividade de cada solução em relação à solução mais barata 

 Mapa de calor 

 Soja Milho 

 2ª 3ª 4ª 2ª 3ª 4ª 

 2ª/1ª 3ª/1ª 4ª/1ª 2ª/1ª 3ª/1ª 4ª/1ª 

Cidade % % % % % % 

Uberlândia 101% 113% 125% 101% 136%   

Três Marias 101% 109% 123% 104% 106% 108% 

Unaí 108% 109%   107% 120% 122% 

Araguari 107% 120% 125% 112% 137%   

Alfenas 149%     153%     

Patrocínio 101% 103% 109% 103% 130% 130% 

Pirapora 126% 130%   101% 102%   

Paracatu 102% 111% 116% 108% 112%   

Uberaba 100% 112%   113%     

Capinópolis 100% 106% 111% 102% 117% 129% 

Nova Ponte 101% 101% 122% 100% 128% 132% 

Varginha 115%     117%     

Frutal 111% 117%   106% 112% 131% 

Santa Juliana 100% 101% 117% 100% 126%   

Ibiá 102% 104% 107% 102% 118% 121% 

Rio Verde 105% 107% 107% 102% 106% 124% 

Luziânia 105% 107% 114% 108% 124%   

Jataí 103% 116% 117% 103% 110% 113% 

Silvânia 106% 116% 119% 108% 126% 136% 

Catalão 107% 118% 123% 111% 133%   

Goiatuba 100% 110% 113% 102% 128% 137% 

Bom Jesus de Goiás 100% 107% 110% 102% 118% 128% 

Pires do Rio 106% 116% 120% 109% 129%   

Castelândia 102% 102%   102% 106% 126% 

Goiânia 100% 107% 109% 102% 116% 124% 

São Simão 115% 116% 116% 109% 111% 128% 

Itumbiara 100% 111% 114% 102% 127% 130% 

Cristalina 106% 106% 115% 108% 126%   

Chapadão do Céu 131% 134%   136%     
Aparecida de 

Goiânia 100% 109% 112% 102% 123% 124% 

 

Assim, foi aplicado o método definido e encontrado a distribuição de volume de 

cada porto para cada município. 
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Tabela 41 - Distribuição do volume de exportação de cada município para cada um dos portos do cenário 

otimista 

 Soja  Milho 

 Santos Vit Açu  Santos Vit Açu 

Cidade t t t   t t t 

Uberlândia 50% 45% 5%   49% 49% 2% 

Três Marias 25% 35% 40%   25% 35% 40% 

Unaí 0% 75% 25%   25% 70% 5% 

Araguari 30% 65% 5%   10% 85% 5% 

Alfenas 99% 0% 1%   100% 0% 0% 

Patrocínio 50% 25% 25%   30% 65% 5% 

Pirapora 0% 95% 5%   30% 40% 30% 

Paracatu 5% 50% 45%   25% 65% 10% 

Uberaba 90% 10% 0%   90% 10% 0% 

Capinópolis 60% 40% 0%   50% 45% 5% 

Nova Ponte 60% 35% 5%   50% 48% 2% 

Varginha 90% 0% 10%   90% 0% 10% 

Frutal 90% 10% 0%   75% 25% 0% 

Santa Juliana 60% 30% 10%   55% 45% 0% 

Ibiá 45% 20% 35%   55% 40% 5% 

Rio Verde 75% 25% 0%   45% 50% 5% 

Luziânia 30% 70% 0%   25% 70% 5% 

Jataí 90% 10% 0%   90% 10% 0% 

Silvânia 30% 60% 10%   25% 70% 5% 

Catalão 30% 65% 5%   10% 85% 5% 

Goiatuba 55% 45% 0%   45% 50% 5% 

Bom Jesus de Goiás 50% 50% 0%   50% 45% 5% 

Pires do Rio 40% 55% 5%   25% 70% 5% 

Castelândia 66% 34% 0%   55% 40% 5% 

Goiânia 70% 30% 0%   50% 45% 5% 

São Simão 90% 10% 0%   75% 25% 0% 

Itumbiara 60% 40% 0%   50% 45% 5% 

Cristalina 30% 70% 0%   25% 70% 5% 

Chapadão do Céu 100% 0% 0%   100% 0% 0% 

Aparecida de Goiânia 65% 35% 0%   45% 50% 5% 

 

Com a distribuição encontrada acima, foi possível simular a exportação de soja e 

milho pelos estados de Goiás e Minas Gerais de 2017 até 2019. 
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Tabela 42 - Volume exportado de soja e milho por porto utilizando a metodologia do cenário otimista 

 SOJA MILHO TOTAL 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Santos 55% 52% 57% 48% 48% 49% 53% 51% 54% 

Vitória 40% 36% 37% 48% 45% 46% 42% 38% 41% 

Açu 5% 12% 6% 4% 7% 5% 4% 11% 5% 

 

A tabela acima será utilizada posteriormente para discutir a confiabilidade do 

método adotado e, consequentemente, a precisão do cenário. 

5.3.4 Confiabilidade do método 

Como já citado anteriormente, essa análise do custo de transporte individualmente 

é feita porque não existe uma forma de identificar, através das fontes de informação 

disponíveis, o destino da carga de cada município. Sendo apenas alcançado a exportação 

anual por município e, separadamente, a distribuição do volume exportado por cada 

estado em cada terminal portuário. 

 Assim, de forma a constatar a eficácia de cada cenário, foi levantada a distribuição 

observada para exportação de soja e milho observando para os dois estados em questão, 

Goiás e Minas Gerais (MDIC, 2020). 

Tabela 43 - Destino do volume exportado de soja nos municípios de Goiás e Minas Gerias 

SOJA 

PORTO 2017 2018 2019 % 

PORTO DE SANTOS 3.880.493 6.249.435 4.322.568 56% 

PORTO DE VITÓRIA 3.007.717 3.225.918 2.489.673 34% 

OUTROS 542.879 1.109.826 833.728 10% 

TOTAL 7.431.089 10.585.179 7.645.968 100% 

FONTE: Estatísticas de comércio exterior (comex stat) do MDIC 
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Tabela 44 - Destino do volume exportado de milho nos municípios de Goiás e Minas Gerias 

MILHO 

PORTO 2017 2018 2019 % 

PORTO DE SANTOS 2.509.973 1.414.644 4.319.628 76% 

PORTO DE VITÓRIA 754.634 379.535 903.495 19% 

OUTROS 84.072 153.114 319.328 5% 

TOTAL 3.348.679 1.947.293 5.542.452 100% 

FONTE: Estatísticas de comércio exterior (comex stat) do MDIC 

Comparando os valores observados com os valores obtidos em cada cenário pode-

se concluir que nenhum dos cenários apresenta boa confiabilidade para o destino da 

exportação de milho, já que apresenta um volume para Vitória bem acima do elevado e, 

consequentemente, um volume baixo para Santos. Já para a exportação de soja, os 

cenários base e otimista se mostraram eficazes já que em 2018 e 2019 a porcentagem de 

volume esteve muito próximo do realizado. 

Entendendo-se que a falta de acurácia para a exportação de milho não resulta em 

um superdimensionamento do volume captável para o Açu, uma vez que a porcentagem 

observada para outros portos é de 5% e o simulado nos cenários base e otimista  para o 

Açu também e de 5% considerando a média dos três anos, decidiu-se por seguir com o 

cenário base. 

5.4 Volume projetado 

Seguindo com a metodologia aplicada no cenário base, pode-se projetar o volume 

de soja e milho que seria exportado pelo Açu com a presença de um terminal de grãos. 

Para isso utilizou-se o relatório de projeção do agronegócio disponibilizado pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2020) que determina para 

diversos produtos do agronegócio a projeção de volume de produção, consumo e 

exportação dos próximos 10 anos. 
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Figura 27 - Tabela de exportação de milho retirada do relatório do MAPA 

FONTE: Projeções do Agronegócio 2019 - MAPA 
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Figura 28 - Tabela de exportação de soja retirada do relatório do MAPA 

FONTE: Projeções do Agronegócio 2019 - MAPA 
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Gráfico 16 - Projeção de exportação de soja do MAPA em milhares de toneladas 

FONTE: Projeções do Agronegócio 2019 - MAPA 

 

 

Gráfico 17 - Projeção de exportação de milho do MAPA em milhares de toneladas 

FONTE: Projeções do Agronegócio 2019 - MAPA 
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Como pode ser observado, os valores obtidos através do relatório se limitam a 10 

anos e apresentam valores para a exportação nacional. Para projetar o volume de 

exportação de soja e milho no Açu é necessário identificar qual parte desse volume é 

representado pelos municípios da hinterlândia do porto. Outro ponto importante é 

conseguir, com base nessa projeção, alcançar uma projeção de volume para um tempo 

maior já que um terminal portuário tem longa vida útil. 

 Para identificar a porcentagem do volume de exportação nacional correspondente 

aos municípios aqui analisados foram utilizadas duas informações diferentes. A primeira 

foi a produção de cada município nos últimos três anos através do comex stat (MDIC, 

2020) e a segunda foi o volume de exportação brasileira também nos últimos 3 anos que 

foi obtido através dos números do CONAB (CONAB, 2020). Com o percentual histórico 

definido, pode-se entender quanto cada município produz frente a toda produção 

brasileira. A tabela abaixo apresenta a porcentagem obtida. 
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Tabela 45 - Impacto de cada município na exportação nacional 

 Volume de soja em milhares de tonelada Volume de milho em milhares de tonelada 

 CONAB/FIESP/Comexstat 

Média 

CONAB/FIESP/Comexstat 

Média  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Produção Brasileira 108.000 122.000 123.000 95.000 94.500 101.000 

Exportação Brasileira 81.000 76.000 83.000 34.000 29.000 36.000 

MG 2.456 3.468 2.474 3,5% 297 725 568 0,7% 
Uberlândia 522 1.124 825 1,03% 162 493 171 0,34% 

Três Marias - 1.118 424 0,64% - 181 163 0,14% 
Unaí 455 189 466 0,46% 6 0 35 0,02% 

Araguari 291 145 195 0,26% 58 40 135 0,10% 
Alfenas 175 369 28 0,24% 0 - - 0,00% 

Patrocínio 113 63 78 0,11% 1 - 0 0,00% 
Pirapora 64 8 110 0,08% 0 - - 0,00% 

Paracatu 1 318 30 0,15% 0 1 1 0,00% 
Uberaba 143 32 110 0,12% 0 0 27 0,01% 

Capinópolis 101 28 29 0,07% 38 3 1 0,02% 
Nova Ponte 58 - - 0,02% 0 - - 0,00% 

Varginha 49 9 18 0,03% - - - 0,00% 
Frutal 130 - - 0,05% - - - 0,00% 

Santa Juliana - - - 0,00% - - - 0,00% 
Ibiá 35 32 35 0,04% - - - 0,00% 

Outras Cidades 320 34 127 0,20% 20 6 35 0,03% 

GO 3.683 2.758 4.744 4,7% 2.241 885 4.179 3,0% 
Rio Verde 1.546 1.322 2.208 2,11% 1.113 405 1.944 1,44% 

Luziânia 445 304 577 0,55% 337 92 839 0,53% 
Jataí 344 296 1.108 0,73% 364 183 959 0,63% 

Silvânia 329 2 - 0,14% 126 26 0 0,06% 
Catalão 134 43 210 0,16% 15 26 65 0,04% 

Goiatuba 108 133 27 0,11% 86 - 108 0,08% 
Bom Jesus de Goiás 74 68 6 0,06% 11 2 - 0,01% 

Pires do Rio 152 31 168 0,15% 0 0 0 0,00% 
Castelândia 88 40 68 0,08% 64 26 65 0,06% 

Goiânia 1 332 31 0,15% 51 63 0 0,05% 
São Simão 51 11 165 0,09% 7 5 23 0,01% 

Itumbiara 152 100 10 0,11% 5 7 61 0,03% 
Cristalina 31 27 133 0,08% 17 5 96 0,05% 

Chapadão do Céu 35 14 11 0,03% 22 40 12 0,03% 
Aparecida de Goiânia 25 - - 0,01% - 0 0 0,00% 

Outras Cidades 166 36 23 0,09% 24 6 6 0,02% 

 

Definido a porcentagem de cada município frente a exportação de soja e milho, 

pode ser aplicado esse peso em relação ao valor de exportação encontrado na projeção do 
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MAPA. De forma a garantir uma projeção de volume em um tempo maior, foi analisado 

a curva de volume de exportação a fim de se aproximar de uma curva linear para seguir 

a projeção até 2050. 

 

Gráfico 18 - Curva da projeção de exportação de soja no Brasil 

FONTE: Projeções do Agronegócio 2019 - MAPA 

 

 

Gráfico 19 - Curva da projeção de exportação de milho no Brasil 

FONTE: Projeções do Agronegócio 2019 - MAPA 
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Pode-se constatar que a projeção realizada pelo MAPA pode ser facilmente 

aproximada por uma função linear em função do ano. As curvas encontradas foram 

utilizadas para calcular a projeção do volume de exportação de milho e soja até 2050. 

 

Gráfico 20 - Curva de projeção da exportação brasileira de soja 

 

 

Gráfico 21 - Curva de projeção da exportação brasileira de milho 

Assim, com o volume de exportação projetado até 2050, com o peso de 

participação de cada município analisado em relação ao total exportado no país e com a 
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captável pelo Porto do Açu nos próximos anos. Um ponto importante a ser descrito aqui 

é que observando a projeção de carga para o porto do Açu, entendeu-se que não há 

possiblidade de um terminal de grãos sem a chegada da ferrovia ao Açu uma vez que a 

presença da ferrovia praticamente dobra a projeção de volume. Como a ferrovia EF 118 

está prevista para chegar ao Açu em 2027, a projeção de volume do porto começa a partir 

daí. 

 

Gráfico 22 - Projeção de volume do açu de soja e milho em milhares de toneladas 
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Tabela 46 - Projeção de volume de soja e milho no Açu em milhares de toneladas 

 PROJEÇÃO DE VOLUME ('000 t) 

ANO SOJA MILHO TOTAL 

2027 520 186 706 

2028 534 192 726 

2029 549 198 747 

2030 564 204 768 

2031 579 210 789 

2032 594 216 810 

2033 609 221 830 

2034 624 227 851 

2035 639 233 872 

2036 654 239 893 

2037 669 245 914 

2038 684 251 934 

2039 698 257 955 

2040 713 263 976 

2041 728 269 997 

2042 743 274 1.018 

2043 758 280 1.038 

2044 773 286 1.059 

2045 788 292 1.080 

2046 803 298 1.101 

2047 818 304 1.122 

2048 833 310 1.142 

2049 848 316 1.163 

2050 863 322 1.184 
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6 Viabilidade do Terminal 

A análise quantitativa da viabilidade do terminal será feita através de um modelo 

financeiro que calcula o custo de capital e o retorno do investimento, sendo possível 

identificar se a implementação do terminal é viável ou não. 

Para verificação da viabilidade foi necessário caracterizar melhor o terminal, 

entendendo a estrutura do mesmo e o custo de infraestrutura. Foi necessário também 

identificar e estimar os custos operacionais assim como determinar a tarifa de 

movimentação de carga que seria cobrada. Outro ponto importante foi definir os custos 

de administração e pessoal e principalmente as premissas financeiras do modelo, como 

taxa de desconto, imposto, sistema de taxas, entre outras coisas. 

Todos esses fatores estão discutidos a seguir e os resultados do modelo serão 

apresentados no capítulo a seguir. 

6.1 Terminal de grãos no Açu 

O terminal de grãos (TGrão) se localizará dentro do canal do terminal onshore do 

Porto do Açu ao lado do terminal da B-Port (TECMA) e constará com comprimento de 

cais de 310 metros, 155 mil metros quadrados de área total e 134 mil toneladas de 

armazenagem através de dois armazéns cobertos. 
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Figura 29 - Terminal de grão 

O terminal contará com uma retro área, onde constam edifícios administrativos e 

operacionais, balanças rodoviárias, moegas rodoviárias, armazém semi-V, 

transportadoras de correia, torres de transferência, torre para uma balança de fluxo. Será 

construído um cais para permitir a instalação de um carregador de navios sob trilhos e 

uma transportadora de correia com tripper para alimentação do carregador de navios. 

Encontra-se previsto também a construção do berço de atracação conformado por 

uma plataforma de concreto armado com 310 metros de extensão na elevação de +5 

metros (DHN), apoiada sobre estacas de carga tubulares metálicas e com uma cortina de 

parede diafragma, que permitirá a atracação principalmente de navios das classes 

Handysize e Panamax, podendo atracar também navios do tipo Baby-cape. O canal de 

acesso e o berço de atracação serão dragados para profundidade de -14,50 metros (DHN). 
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O terminal terá início das obras em 2024 para que esteja pronto em 2027 junto 

com a chegada da ferrovia, espera-se também que até lá as obras das rodovias BR-116, 

BR-101 e BR-040 também já estejam terminadas, fazendo com que o acesso ao porto 

fique em ótima condição. 

 

Figura 30 - Imagem representativa do terminal 

O recebimento da carga será feito através de moegas de descarga, essas moegas 

serão compostas por plataformas basculantes que descarregam os grãos em funis de 

descarga, os quais alimentam os transportadores subterrâneos de recepção. 
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Tabela 47 - Características do terminal 

Terminal de grãos - TGRÃO 

Número de berços 1 

Comprimento do cais 310 m 

Área total 155.000 m² 

Capacidade estática 134 mil t 

Início das obras 2024 

Início das operações 2027 

Acesso rodoviário BR-116, BR-101, BR-040 

Acesso ferroviário EF-118 
Recebimento da 
carga 

Moegas 
descarregadoras 

Operação Transporte de correias 

Carregamento Ship loader 1.800 t/h 

 

O projeto detalhado aqui foi aproveitado de um projeto realizado pela área de 

engenharia da Porto do Açu em 2017, não houve adaptação nenhuma do projeto, sendo 

considerado todas as características físicas definidas anteriormente e aproveitadas aqui. 

6.2 Custo de infraestrutura - CAPEX 

Descrito o terminal, foi analisado o custo de infraestrutura, também chamado de 

CAPEX, essa análise foi feita dividindo os custos de implementação do terminal em 5 

grupos: 

1. Projeto, investigações de campo e gerenciamento 

2. Obras Civis do cais de navios 

3. Equipamentos eletromecânicos 

4. Instalações elétricas 

5. Utilidades 

Cada um desses grupos foi dividido de forma a direcionar e possibilitar uma 

avaliação do custo de capital mais adequado. A seguir estão descritos o CAPEX 

necessário para cada um desses grupos em 3 cenários diferentes, otimista, referência e 

pessimista. 

 



99 

  

Tabela 48 - Descrição detalhada do CAPEX do TGRÃO em milhares de reais 

Ítem do projeto 
CAPEX ('000 BRL) 

Otimista Referência Pessimista 

1 Projeto, investigações de campo e Gerenciamento R$        6.956,86   R$        8.696,08   R$     10.870,10  

1.1 Projetos e Investigações de Campo R$        2.131,39   R$        2.664,24   R$        3.330,30  

1.2 Gerenciamento de Obra  R$        4.825,47   R$        6.031,84   R$        7.539,80  

2 Obras Civis Cais de Navios R$   107.949,28   R$   134.936,60   R$   168.670,75  

2.1 Mobilização e desmobilização  R$           710,46   R$           888,08   R$        1.110,10  

2.2 Canteiro  R$        2.557,67   R$        3.197,09   R$        3.996,36  

2.3 Pátio para fabricação e estoque de pré-moldados R$           710,46   R$           888,08   R$        1.110,10  

2.4 Cais de Navios  R$     31.352,92   R$     39.191,15   R$     48.988,94  

2.5 Área Oeste (Tmult)  R$        4.680,73   R$        5.850,91   R$        7.313,64  

2.6 Área Leste (NFX)  R$        9.116,97   R$     11.396,21   R$     14.245,27  

2.7 Acessórios  R$        1.433,36   R$        1.791,70   R$        2.239,63  

2.8 Dragagem  R$        3.857,53   R$        4.821,92   R$        6.027,39  

2.9 Terraplenagem e Drenagem  R$        3.243,66   R$        4.054,57   R$        5.068,22  

2.10 Vias de Acesso e Paisagismo R$        3.446,37   R$        4.307,97   R$        5.384,96  

2.11 Edificações  R$        5.314,27   R$        6.642,84   R$        8.303,55  

2.12 Moega Rodoviária  R$        4.561,53   R$        5.701,92   R$        7.127,40  

2.13 Armazéns Graneleiros  R$     24.073,01   R$     30.091,26   R$     37.614,07  

2.13 Fundações  R$        1.158,66   R$        1.448,32   R$        1.810,40  

2.14 Estruturas Metálicas  R$     11.731,67   R$     14.664,59   R$     18.330,73  

3 Equipamentos Eletromecanicos  R$     27.535,71   R$     34.419,63   R$     43.024,54  

3.1 Transportadores  R$        8.575,66   R$     10.719,57   R$     13.399,47  

3.2 Balança Rodoviária  R$           227,35   R$           284,19   R$           355,23  

3.3 Balança de Fluxo - 1.800 t/h R$        1.435,49   R$        1.794,36   R$        2.242,95  

3.4 Tombador  R$        1.706,39   R$        2.132,99   R$        2.666,24  

3.5 Detector de metais  R$              85,26   R$           106,57   R$           133,21  

3.6 Separador Magnético  R$           447,59   R$           559,49   R$           699,36  

3.7 Ship loader - 1.800 t/h  R$        9.058,42   R$     11.323,02   R$     14.153,78  

3.8 Aspiração  R$           989,82   R$        1.237,27   R$        1.546,59  

3.9 Transporte, embalagem e montagem  R$        5.009,73   R$        6.262,17   R$        7.827,71  

4 Instalações Elétricas  R$     11.012,19   R$     13.765,24   R$     17.206,55  

4.1 Elétrica  R$        6.394,18   R$        7.992,72   R$        9.990,90  

4.2 Automação  R$        3.197,09   R$        3.996,36   R$        4.995,45  

4.3 TI /CFTV / Telecomunicações  R$        1.420,93   R$        1.776,16   R$        2.220,20  

5 Utilidades  R$        4.900,07   R$        6.125,09   R$        7.656,36  

5.1 Sistema de prevenção e combate à Incêndio R$        2.129,97   R$        2.662,46   R$        3.328,08  

5.2 Sistema de ar comprimido  R$        1.364,80   R$        1.706,00   R$        2.132,50  

5.3 Sistema de Lavagem  R$        1.405,30   R$        1.756,62   R$        2.195,78  

  TOTAL  R$   158.354,11   R$   197.942,64   R$   247.428,30  
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Tabela 49 - Resumo do CAPEX do projeto em milhares de reais 

Ítem do projeto 
CAPEX ('000 BRL) 

Otimista Referência Pessimista 

1 Projeto, investigações de campo e Gerenciamento R$        6.956,86   R$        8.696,08   R$     10.870,10  

2 Obras Civis Cais de Navios R$   107.949,28   R$   134.936,60   R$   168.670,75  

3 Equipamentos Eletromecanicos  R$     27.535,71   R$     34.419,63   R$     43.024,54  

4 Instalações Elétricas  R$     11.012,19   R$     13.765,24   R$     17.206,55  

5 Utilidades  R$        4.900,07   R$        6.125,09   R$        7.656,36  

  TOTAL  R$   158.354,11   R$   197.942,64   R$   247.428,30  

 

Assim como o projeto, o CAPEX utilizado também foi levantado em 2017. Assim, 

de forma a garantir a confiabilidade dos valores, foi feita uma correção com base na 

inflação histórica de 2017 até 2019 que resultou num total de 11,01% conforme consulta 

ao (Inflação história Brasil, 2020). Os valores apresentados acima já estão corrigidos 

conforme a inflação. 

6.3 Custos operacionais - OPEX 

Para a determinação dos custos operacionais do terminal foi solicitado ajuda ao 

time operacional do terminal multicargas do Porto do Açu. Entendendo que os dois 

terminais apresentam diferenças significantes, principalmente no armazenamento da 

carga, recebimento de carga e carregamento do navio, foi estimado inicialmente o custo 

operacional em reais por tonelada. 

A definição desse valor foi divido em duas partes, foram levantados possíveis 

custos fixos e possíveis custos variáveis e assumiu-se um mesmo custo tanto para a soja 

quanto para o milho. Alguns itens considerados dentro do grupo de custo fixo e variável 

estão descritos abaixo. 
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Tabela 50 - Lista de custo operacional considerado no OPEX 

Custo operacional Tipo de custo 

Água indutrial Variável 

Água potável Fixo 

Ambiental Fixo 

Apoio operacional Variável 

Brigada Fixo 

Caldeiraria Variável 

Certificação Fixo 

Diesel equip. operacionais Variável 

Energia Elétrica Fixo 

EPI Fixo 

Equipamentos operação Variável 

Iluminação Fixo 

ISPS Code Fixo 

Limpeza Fixo 

Limpeza industrial Variável 

Locação Fixo 

Lubrificantes Variável 

Manutenção Fixo 

Materiais Fixo 

Monitoramento Fixo 

Outros Fixo 

Pessoal Fixo 

Pintura Fixo 

Polímeros Variável 

Qualidade Fixo 

Refeições Fixo 

Resíduos Fixo 

Seguro Fixo 

Umectação Variável 

Uniformes Fixo 

Vigilância Fixo 

 

 O valor final em reais por tonelada utilizado está descrito abaixo. É importante 

dizer que no modelo o OPEX é considerado em milhões de reais, fazendo com que esse 

valor descrito fosse devidamente calculado para cada ano conforme a projeção de volume. 
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Tabela 51 - Descrição do custo operacional do TGRÃO 

Custo operacional 

Tipo de custo Valor (R$/ton) 

Fixo 5,05 

Variável 5,72 

TOTAL 10,77 

 

6.4 Tarifa de movimentação de carga 

A tarifa de movimentação de carga, também conhecida como handling, é a tarifa 

cobrada pelo terminal ao dono da carga para realizar o recebimento da carga e 

carregamento do volume. Muitas vezes essa tarifa já contempla também um período de 

armazenagem sem custo chamado de free-time, cuja duração é negociado com o cliente. 

Outro custo que pode vir separado assim como ser contemplado por essa tarifa é o custo 

de acostagem. Usualmente a Porto do Açu, no terminal multicargas, utiliza uma única 

tarifa de handling que contempla o custo de movimentação de carga, acostagem e garante 

um período de free-time. 

Normalmente o valor dessa tarifa é considerado durante o cálculo do custo 

logístico total, uma vez que faz parte de toda a cadeia logística. Em contrapartida, por se 

tratar de um projeto de um terminal novo, decidiu-se por não considerar a tarifa de 

handling no cálculo da projeção do volume. 

Assim, de forma a identificar no modelo a receita gerada pelo terminal, se torna 

necessário decidir uma tarifa a ser cobrada. É importante destacar aqui que uma tarifa 

muito alta gera uma receita maior, mas inviabilizaria o volume projetado no Açu, já que 

ao ser considerada no custo total faria com que o volume captável fosse menor. Por outro 

lado, uma tarifa muito menor atrairia um volume maior, mas resultaria em um resultado 

financeiro pior no modelo. 

Desta forma, a fim de preservar o volume captável já discutido e obter uma tarifa 

condizente com o mercado, buscou-se descobrir, através de profissionais da área, qual 

seria a faixa de valor usualmente cobrada nos terminais concorrentes e qual seria a faixa 

de valor que poderia ser cobrada pelo Açu mantendo a mesma competitividade. Além do 

mais, a tarifa aqui calculada representa uma tarifa mínima a ser adotada em negociações, 
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qualquer tarifa acima disso torna o projeto mais rentável e qualquer valor abaixo não deve 

ser utilizado. Os valores de base considerados estão descritos na tabela a seguir: 

Tabela 52 - Tarifas de movimentação de carga 

Tarifas de handling - TGRÃO 

Produto Tarifa 

Soja 20 R$/ton 

Milho 15 R$/ton 

 

6.5 Custo de pessoal 

O custo de pessoal, também conhecido como SG&A (Seeling, General & 

Administrative Expense), é o custo que engloba gastos diretamente ligados a 

administração da empresa como por exemplo: 

• Taxas e viagens; 

• Gastos com marketing; 

• Gastos com RH e TI; 

• Salários; 

• Contabilidade; 

• Finanças; 

Esse custo também é imputado no modelo financeiro e é de suma importância na 

avaliação principalmente do fluxo de caixa. Assim, conforme utilizado usualmente pelo 

mercado, o SG&A foi considerado como 5% da receita líquida. 

6.6 Modelo Financeiro 

Com os itens anteriores definidos, foi possível estruturar o modelo financeiro. 

Aqui será discutida a análise feita e definição das principais premissas 

Assim, para esse projeto de longo prazo foi considerado 20 anos de projeto, com 

início das obras em 2024 e 3 anos de obra até o início da movimentação de carga em 

2027. A partir de então é considerado os 20 anos, finalizando assim no ano de 2046 e com 

perpetuidade a partir dessa data. A seguir, foi então calculado um fluxo de caixa 

descontado pelo Weighted Average Cost of Capital (WACC) já que o objetivo é calcular 
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o fluxo de caixa da firma (Free Cash Flow to Firm) pois como não é considerado nenhum 

financiamento no projeto, não se torna necessário calcular o fluxo de caixa do acionista 

(Free Cash Flow to Equity). 

Aqui há uma certa dificuldade em determinar o WACC que muitas vezes é um 

valor individualmente assumido de empresa para empresa. Assim, o ideal seria utilizar o 

valor que a própria Porto do Açu utiliza ou então, alguma outra empresa que invista em 

terminais portuários. Como essas informações são confidenciais, decidiu-se então 

procurar valores em referências disponíveis. O primeiro passo foi utilizar uma base 

pública de dados de WACC para diversos tipo de empreendimento (Damodaran, 2020), 

onde foi possível identificar a faixa de valores de WACC normalmente utilizados para 

esse tipo de projeto. O valor encontrado foi entre 8% a 14%. Em cima desse valor, de 

acordo com profissionais da área financeira com conhecimento em investimentos 

portuários, foi informado que no Brasil é usualmente utilizado entre 10% a 12%. 

Ainda assim, mesmo com a faixa encontrada, era importante definir um valor 

único, mesmo sabendo que esse valor pudesse ser revisado em análises futuras. Para isso, 

foi utilizado um estudo da ANTAQ (2018) onde é apresentada uma modelagem para a 

definição do custo médio ponderado de capital, WACC aplicado ao setor portuário, 

diferenciado por natureza de carga. Apesar do objetivo da agência reguladora ao avaliar o 

WACC seja diferente de um investidor, o valor de WACC estimado pela ANTAQ para 

diferentes tipos de empreendimento de acordo com o perfil de carga foi adotado no presente 

trabalho como uma referência básica para análise. 

 

Figura 31 - Tabela de WACC por perfil de carga relatório da ANTAQ 

FONTE: WACC aplicado ao setor portuário - ANTAQ 



105 

  

Assim, foi utilizado o valor de 10,93% de WACC nominal conforme sugerido 

para granel sólido agrícola. 

Além disso, foi considerado um fator de crescimento em perpetuidade de 2% em 

reais e um sistema de taxas de lucro real, pagamento mensal e depreciação de 30 anos, 

conforme comumente utilizado em projetos portuários. 

Tabela 53 - Sistema de lucro real 

 

Os resultados serão apresentados no capítulo a seguir. 

7 Resultados 

7.1 Resultados do modelo 

Com a discussão das premissas finalizada, pode-se observar o resultado obtido na 

análise financeira. O projeto em análise se apresentou inviável uma vez que o Net Present 

Value (NPV) encontrado até 2047 foi negativo, assim como o NPV com perpetuidade. 

Além de um payback de fluxo de caixa descontado de 28 anos, bem alto para um projeto 

dessa magnitude. Fazendo com que o projeto não tenha retorno financeiro, apresentando 

alto risco de investimento e grande incerteza. 

Tabela 54 - Resultado do projeto 

 

 Com um resultado tão negativo, buscou-se identificar a viabilidade do projeto 

considerando os outros cenários aqui discutidos. Observa-se que o alto investimento para 

o volume de carga previsto relativamente baixo, na faixa de 1,2 milhões de toneladas por ano 

ao final do projeto, impactou fortemente no fluxo de caixa do projeto. 
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Ainda assim, considerando o cenário otimista da projeção de volume e o cenário 

otimista do custo de infraestrutura (CAPEX), o projeto seguiu sendo financeiramente 

inviável. 

7.2 Melhorias 

Entendendo a inviabilidade do projeto, buscou-se analisar a sensibilidade das 

premissas feitas. Essa análise é importante para visualizar o resultado global do projeto 

de implementação de um terminal de grãos no Porto do Açu já que aqui se trata de um 

projeto preliminar, interpretar os impactos das premissas e informações de entrada pode 

vir a ser útil para uma possível fase seguinte e para novas análises. 

Assim, foram revistos e analisados os seguintes pontos do projeto: 

• Premissas financeiras 

• Projeção de volume 

• Custo de infraestrutura 

• Custo operacional 

• Tarifa de movimentação de carga 

• Custo de pessoal 

Analisando as premissas financeiras foi percebido que as considerações feitas são 

condizentes com os valores utilizados para projetos portuários desse porte, não havendo 

necessidade nem margem para alterar tais valores. O mesmo ocorre para o custo de 

pessoal (SG&A). 

O primeiro ponto relevante foi em relação ao CAPEX e a projeção de volume. 

Percebeu-se que o projeto civil do terminal é superestimado em relação ao volume 

calculado, fazendo com que o volume ocupa apenas metade da capacidade do terminal. 

Para solucionar tal problema é necessário aumentar o volume projetado e/ou diminuir o 

CAPEX do terminal. 

7.2.1 Projeção de volume 

A projeção de volume é uma das premissas mais sensíveis já que impacta no 

projeto do terminal, no custo operacional e principalmente na receita com movimentação 
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de carga. Assim, uma alternativa para tornar o projeto viável seria encontrar alternativas 

que proporcionassem uma maior projeção de volume. Uma boa possibilidade percebida 

foi o acréscimo de outras cargas na análise. Boa parte dos terminais concorrentes também 

movimentam outros granéis sólidos, principalmente farelo de soja. Assim, a primeira fase 

seria acrescentar o farelo de soja na análise de custos logísticos e posteriormente outros 

granéis também poderiam ser analisados, como malte, trigo e açúcar. 

Outra opção viável seria aumentar a hinterlândia analisada. Aqui restringiu-se aos 

municípios de Minas Gerais e Goiás, por serem os principais estados produtores na área 

de influência do Açu. Entretanto, mesmo com uma baixa probabilidade, há uma 

possibilidade, mesmo que remota, de captação de carga do estado de Mato Grosso, maior 

estado produtor de grãos no país, correspondendo a média de 30 e 35 porcento da 

produção nacional de milho e soja respectivamente. Por ser o maior estado produtor, 

qualquer município captável pelo Açu impactaria de forma significativa o volume 

projetado. 

7.2.2 CAPEX 

Outra premissa com muita sensibilidade é o CAPEX. Como o custo de 

infraestrutura é o grande investimento desse projeto, possibilitar um CAPEX inferior 

facilitaria o retorno do capital investido. Para isso foram identificadas duas 

possibilidades. A primeira seria rever detalhadamente o projeto, como o projeto do 

terminal utilizado aqui é de 2017, há a possibilidade de alteração no custo de 

infraestrutura. O problema é que pensando em um projeto com a mesma infraestrutura, 

não há garantias de que essa revisão possa resultar em um CAPEX menor, mas de 

qualquer forma é uma revisão necessária. 

Outra solução viável, e essa sim pode ser mais efetiva, é a definição de um projeto 

mais condizente com a projeção de volume calculada. De acordo com o volume captável 

pelo Açu, pode ser suficiente o projeto de um terminal menor com oportunidade de 

expansão futura ou ainda uma expansão ao terminal multicargas já existente no Porto ao 

invés de um terminal dedicado. 
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7.2.3 OPEX 

Diferentemente do CAPEX, acredita-se que o valor estimado seja bem condizente 

com os custos operacionais de terminais em pleno funcionamento. Entretanto, da mesma 

forma que ocorre com o custo de infraestrutura, uma mudança no projeto do terminal 

impactaria o OPEX a ser utilizado. Ainda assim, acredita-se que o valor adotado ainda 

seria assertivo para o caso de um terminal dedicado, já para a possibilidade de uma 

expansão no terminal multicargas, acredita-se que seja possível uma boa redução do custo 

operacional já que boa parte dos custos fixos seriam compartilhados com outras cargas já 

movimentadas. 

7.2.4 Tarifa 

A tarifa de movimentação de carga é a premissa mais sensível, não só pela 

sensibilidade do modelo, mas principalmente pela sensibilidade da análise. A tarifa foi 

definida como um valor intermediário dentro do conhecido e praticado pelo mercado, 

entretanto, sabe-se que essas tarifas são negociadas de cliente a cliente, baseado em 

informações comerciais e estratégias de negociação. 

Uma sugestão interessante é que em uma fase seguinte do projeto, ao identificar 

melhor o volume projetado e o projeto do terminal, seja encontrado a tarifa mínima a ser 

cobrada. Permitindo que alcance não apenas um valor de referência, mas efetivamente o 

valor mínimo de tarifa que torna o terminal viável e qualquer valor negociado acima 

melhoria o resultado do projeto. 

É importante também citar aqui que essa tarifa é uma premissa endógena e que 

até então a mesma foi definida com base nos valores de mercado, mas sem ser 

acrescentada no custo logístico total, como deveria ser feito. Assim, em fases seguintes 

do projeto é importante que a projeção de volume seja revista acrescentando a tarifa de 

movimentação de carga na análise da competitividade das soluções, já que no momento 

há mais conhecimento em relação às variáveis do projeto. 

7.3 Discussão de Alternativas 

Discutido então a sensibilidade das principais premissas e alternativas que podem 

vir a proporcionar mudanças que tornem o projeto mais viável, aqui será feito um 
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exercício de simulação, alterando o valor encontrado em algumas premissas de forma a 

entender, de forma mais objetiva, em que circunstâncias o projeto seria viável. 

É importante deixar claro que se trata apenas de simulações que não 

necessariamente condizem com a realidade, a análise correta deveria ser feita 

considerando as sugestões feitas no tópico de melhorias descrito anteriormente e sendo 

detalhadamente refeita a projeção do volume, consideração das tarifas de movimentação 

de carga e revisão do projeto do terminal. De toda forma, essa simulação possibilita uma 

ideia um pouco mais concreta de qual volume e qual custo de infraestrutura tornaria o 

projeto viável ou não, mesmo sabendo que só após refazer as análises será possível 

entender se essas condições aqui simuladas são alcançáveis ou não. 

Segue abaixo uma descrição rápida de três situações aqui simuladas: 

1. Metade do CAPEX e manutenção das outras premissas. 

Imaginando um terminal dedicado com estrutura inferior, simulou-se um projeto 

com custo de infraestrutura reduzido pela metade e manutenção do volume projetado, 

premissas financeiras, custo operacional, custo pessoal e tarifa adotada. 

Essa simulação apresenta um projeto ainda inviável já que o NPV seria negativo 

no período entre 2024 e 2046, ficando positivo apenas na perpetuidade. 

Tabela 55 - Resultado da simulação com metade do CAPEX 

 

2. Dobro do volume e manutenção das premissas restantes 

Buscando um volume que se aproximasse da capacidade do terminal, simulou-se 

um projeto com o dobro do volume captável e manutenção das premissas restantes. Essa 

simulação também apresentou um projeto inviável, uma vez que o NPV até 2046 ainda 

seria negativo. 
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Tabela 56 - Resultado da simulação com o dobro do volume 

 

3. Metade do CAPEX, volume 50% maior e manutenção do restante 

A terceira simulação apresenta metade do custo de infraestrutura e um aumento 

de 50% no volume projetado. Imagina-se que esta situação pode ser uma estimativa de 

um projeto menor ou de uma expansão do terminal multicargas e a consideração de farelo 

de soja além do milho e da soja atrelado à análise de alguns municípios do Mato Grosso. 

Esse um projeto seria minimamente viável, pois apresenta NPV positivo de 27 milhões 

de reais até 2046 e taxa interna de retorno de 12,2% com payback descontado de 16 anos 

e 6 meses. 

Tabela 57 - Resultado da simulação com metade do CAPEX e volume 50% maior 

 

Ainda pensando em uma simulação, foi modificada a tarifa de movimentação de 

carga tanto da soja quanto do milho de forma que fosse encontrado um resultado de 10 

milhões de reais de NPV até 2046. O valor encontrado foi uma tarifa de 18,71 R$/ton 

para a movimentação de soja e 13,35 R$/ton para o milho. Essas tarifas seriam os valores 

mínimos aceitáveis para contrato de movimentação de carga retornando os 10 milhões 

descritos. Sabe-se que esse valor ainda segue como base uma simulação uma vez que, 

como já descrito anteriormente, a tarifa tem aspecto endógeno e sua mudança impacta 

não apenas o resultado financeiro, mas também todas as outras premissas definidas. 

8 Conclusão 

O presente trabalho se dedicou a entender em diferentes frentes o impacto que um 

terminal de grãos no Porto do Açu causaria à logística de exportação de grãos nos estados 

de Minas Gerais e Goiás. Para isso foi analisado a projeção de volume captável pelo Açu, 
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através do cálculo e avaliação dos custos logísticos para as três soluções discutidas, Porto 

do Açu, Santos e Tubarão. Os custos logísticos foram divididos em custo de frete 

marítimo, onde foi assumido frete igual para os três portos devido a pequena distância 

marítima entre cada um deles; custos portuários, que foram obtidos através de consultas 

a agentes marítimos; e custos de transporte, onde foi considerado para cada município o 

custo logístico de cada uma das soluções possíveis através de cada um dos modais 

rodoviário, ferroviário e hidroviário. 

Em seguida, com os custos logísticos calculados e com a metodologia de 

distribuição de carga definida, pode-se obter a projeção de volume para a hinterlândia 

assumida. Isso resultou no volume captável pelo Açu. É importante destacar aqui que a 

existência desse terminal só faz sentido após a chegada da ferrovia EF-118 ao Porto, já 

que sem a mesma o volume captável se torna totalmente inviável para a construção de um 

terminal. 

Com a projeção de volume calculada, o projeto civil e operacional do terminal foi 

mais bem detalhado. Tornando possível a identificação do custo de infraestrutura 

(CAPEX) e operacional (OPEX) para construção e operação do terminal. Essas 

informações foram fundamentais para a análise da viabilidade financeira do projeto que 

também considerou as premissas financeiras usuais para projetos desse porte e discutiu a 

tarifa de movimentação de carga a ser cobrada. 

É importante dizer que ao longo do projeto foi necessário enfrentar algumas 

limitações em relação às metodologias aplicadas e às premissas consideradas. A primeira 

delas diz respeito à distribuição de carga considerada na projeção de volume, uma vez 

que a fonte utilizada (MDIC, 2020) não possibilita identificar o porto de origem da 

exportação do volume de cada município, foi necessário avaliar toda a cadeia logística, 

sendo necessário assumir valores de referência para os custos atrelados. A principal 

premissa assumida foi em relação aos custos de transporte. Apesar de ser um valor volátil 

que varia de acordo com a disponibilidade de frota e fluxo de carga, foi necessário assumir 

aqui um valor baseado na tabela de frete determinada pelo governo (União, 2020). 

Baseadas em informações de mercado, algumas hipóteses em relação ao custo de 

transbordo e transporte ferroviário e hidroviário também foram feitas. Apesar de serem 
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informações confiáveis e embasadas, essas considerações influenciam no cálculo da 

projeção de volume. 

Outro ponto que influencia essa distribuição foi a metodologia utilizada para 

distribuir a carga. Sabe-se que a solução mais barata não recebe a totalidade do volume, 

mas é um desafio considerável simular a maneira como essa carga será distribuída. Apesar 

de ter sido analisados e avaliados alguns cenários, utilizando apenas o que se mostrou 

mais coerente com a distribuição histórica já conhecida, sabe-se que na realidade a 

metodologia aplicada ainda apresenta diferenças em relação ao que realmente acontece, 

podendo-se ser mais favorável ao Porto ou não. 

Assim, com essas limitações em mente, a análise financeira realizada foi realizada 

levando em consideração premissas financeiras usualmente utilizadas para projetos desse 

porte. A grande questão é em relação ao projeto civil do terminal, já que para a estrutura 

do projeto frente à projeção de volume calculada poderia estar superdimensionada, 

proporcionando um custo de infraestrutura e operacional acima do que seria 

economicamente viável. 

Entretanto, ao analisar outros cenários, constatou-se que o projeto poderia se 

tornar viável em condições onde o volume captável aumentasse e o custo de infraestrutura 

diminuísse. Foram analisadas algumas alternativas e uma que garantiria retorno 

financeiro dentro do tempo de projeto seria o aumento de 50% do volume e redução do 

custo de infraestrutura pela metade. Apesar de se tratar de mudanças consideráveis, 

acredita-se que sejam valores atingíveis, levando em consideração o 

superdimensionamento da estrutura do terminal. 

Por fim, para entender de maneira mais precisa a real viabilidade da implantação 

de um terminal de grãos no Porto do Açu será necessário reavaliar o volume projetado 

levando em consideração outros fatores. O primeiro seria considerar outros grãos além da 

soja e do milho como o farelo de soja, malte e trigo. Aumentando a quantidade de 

produtos pode ser possível captar um volume maior. Outro ponto interessante seria 

aumentar a hinterlândia considerada. Enquanto no projeto aqui discutido são 

considerados os principais municípios de Minas Gerais e de Goiás, pode ser interessante 

avaliar a captação de carga de algumas mesorregiões do estado do Mato Grosso. Isso 
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poderia proporcionar um aumento substancial no volume de carga do Açu já que o Mato 

Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil. 

Em relação ao CAPEX, uma solução viável é projetar novamente o terminal de 

grãos do Açu, buscando atingir uma estrutura adequada para a movimentação do volume 

obtido na projeção de volume. Isso pode resultar em um projeto de terminal dedicado 

com estrutura inferior com possibilidade de uma futura expansão ou indicar que a solução 

mais viável se encontra na expansão do terminal multicargas já existente no porto. Essa 

segunda opção, inclusive, acarretaria também em uma redução do custo operacional, já 

que alguns dos custos fixos do terminal seria dividido com outras cargas já movimentadas 

no T-Mult. 

Finalmente, entende-se que seguindo a diante com o projeto, tentando minimizar 

as limitações das premissas, acrescentando outras cargas na projeção de volume, 

considerando algumas mesorregiões do Mato Grosso e reanalisando o projeto do terminal 

dedicado, será possível identificar com maior precisão a viabilidade da implantação de 

um terminal de grãos no Porto do Açu.  
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