
Programa de 
Metas e Investimentos

2019/2020



O Porto de 
São Francisco do Sul



Porto Público

• 4 berços públicos de atracação;

• 863 metros de cais acostável;

O porto

Arrendamento - TESC

• 3 berços de atracação;

• 648 metros de cais acostável;



Corredor de 
exportação

• Interligado a:

• Bunge
• Cidasc
• Terlogs

Corredor de Exportação

2 Shiploaders com capacidade de 
carregamento de 1500 ton/hora 

(cada)



Ramal Ferroviário

• Ramal Ferroviário da RUMO 
LOGÍSTICA integrado à:

• Bunge
• Cidasc
• Terlogs

Ramal Ferroviário



Armazéns

• 7 Armazéns para Carga Geral;
• Aproximadamente 15.000 m².

Armazenagem



Pátio

• 78.000 m² de área de pátio no Porto 
Público;

• 45.000 m² de área de pátio no TESC;

Armazenagem



Medidas de
Curto Prazo



Investimento Realizado 
R$ 21.352.934,62

Limite da capacidade operacional
06/2021

Manutenção dos Ship Loaders



Situação Jurídica do 
Corredor de Exportação

CIDASC

Administrado pela

SCPar Porto de São 
Francisco do Sul 

operado pela 

Em conformidade com o modelo estabelecido pela ANTAQ.



Com 3 novas balanças rodoviárias

Já investidos 
R$ 2.929.449,06

Conclusão da obra do
Novo Gate

Investimento Automação
R$ 3.525.926,82*

*  valor máximo previsto



Conclusão da 
Batimetria

Avaliação de 
Volume a ser 

dragado

Termo de 
referência para 
contratação da 

obra para cota de 
14 metros

Previsão:

Segundo Semestre

Batimetria e dragagem de manutenção 
dos canais externo e interno, e dársena

A estimativa do volume a ser 
dragado é de aproximadamente:

15.000.000 m³



Estudo, projeto e licença ambiental para a 
remoção de pequeno obstáculo (rocha) no início 

do berço 101.

Melhorar as 

manobras nos 

berços 101 e 102

Carregamento 

pleno dos 

porões



● Novos procedimentos  de prioridade de atracação dos 

navios de carga geral e descarga de granel sólido;

● Incentivos na armazenagem de carga geral dentro da 

área primária do porto;

Alterações Institucionais
Normas e resoluções 

operacionais

Objetivo: fomentar e atrair novos seguimento de carga, bem 

como estimular e otimizar a produtividade das operações de 

carga e descarga nos berços de atracação do porto.



-Novo projeto de sinalização náutica, em conformidade 

com os requisitos estabelecidos pela Marinha do Brasil;

Modernização e implantação do novo projeto 
de sinalização náutica do acesso aquaviário

Investimento
R$ 2.400.000,00



Medidas de
Médio Prazo



Capacidade de movimentação de 2.000 ton/hora cada

Aquisição de novos Ship Loaders

Investimento Previsto 
80 milhões de reais

Iniciados os 
procedimentos 
administrativos 
para aquisição

Prazo de entrega 
18 a 24 meses 
após conclusão 

da compra



Trâmites para construção 
do Berço 401

Projeto do berço 401 estendido:

Arrendamento Outras fontes 

de recurso

-Renovação do licenciamento 

ambiental para construção do 

berço 401;



Estimular a instalação de novos 
empreendimentos portuários no 
complexo da Baía da Babitonga

Complexo portuário da Baía da Babitonga



Retificação dos canais de acesso externo e interno, 
e dársena com respectivo aprofundamento para 

cota de 16 metros

Previsão de Investimentos 
230 milhões*

*recursos do Governo Federal



Receita financeira: R$ 630.805,45;
Receita operacional: R$ 4.196.390,07.

Média mensal:

Previsão orçamentária

2019

R$ 62.706.155,96

Previsão orçamentária

2020

R$ 73.291.155,96

Dotação Orçamentária e Financeira
(prevista 2019-2020)



Movimentação de carga no complexo
(todos os terminais de carga)

18.551.464 toneladas movimentadas

Principais Cargas Fatia de mercado

41,62% das cargas 

movimentadas pelos portos 
catarinenses;

● Granel Exportação;
● Produtos siderúrgicos;
● Fertilizantes;
● Contêineres (Itapoá);

2018

Média de 82 navios/mês



Movimentação de carga
(prevista 2019)

Expectativa de Evolução

7,34% de aumento comparado ao exercício anterior

19.913.239 toneladas movimentadas*

*  projeção plano mestre



Movimentação de carga
(prevista 2020)

Expectativa de Evolução

8% de aumento comparado ao exercício anterior

21.510.219 toneladas movimentadas*

*  projeção plano mestre



João Batista Furtado 
Diretor Presidente

SCPar Porto de São Francisco do Sul SA

batista@apsfs.sc.gov.br
47 3481-4800

mailto:batista@apsfs.sc.gov.br

