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Por que analisar os terminais 
marítimos de passageiros?

Foto: Terminal marítimo de passageiros de Recife



Objetivo

Reunir informações atualizadas sobre as condições estruturais 
dos terminais marítimos de passageiros exclusivamente 
construídos ou reformados para a Copa do Mundo Fifa 2014.


Palavras-chaves: Terminais marítimos de passageiros. Instalações 
portuárias de turismo. Cruzeiros marítimos. Copa 2014. PAC.



Fundamentação Teórica

As classificações e principais problemas enfrentados pelos terminais


Os portos escolhidos


A percepção dos passageiros no desembarque



Classificações

1.Embarque/Desembarque: realiza operações de 
embarque, desembarque e trânsito de passageiros, 
tripulantes e bagagens ou apenas trânsito de passageiros 
e tripulantes. 

2.Escala: instalação com acostagem para receber 
embarcações utilizadas no transporte de passageiro e 
tripulantes da área de fundeadouro.  
 
(ANTAQ, 2009)



Os 7 portos analisados

• Manaus* 

• Fortaleza 

• Recife 

• Salvador 

• Natal 

• Rio de Janeiro 

• Santos



Principais problemas

1.Pequeno número de terminais especializados 

2.Custos elevados de operação 

3.Excessiva burocracia e a infraestrutura dos portos 
(BARAT, 2007)



Os passageiros que desembarcam nos portos brasileiros 
não repetem a experiência devido a precária 
infraestrutura para se chegar aos pontos turísticos, 
que apesar da receptividade dos brasileiros, a falta de 
comodidade e agilidade no embarque e desembarque além 
da chegada aos pontos turísticos são fatores impeditivos 
aos turistas que optam por este tipo de viagem no Brasil. 
(GAMBA, 2002)



Metodologia

• Análise descritivo-exploratória 

• Coleta de Dados:  
Planos Mestres - SEP, UFSC e LABTRANS 
Informações técnico-estruturais das Companhias Docas  
Entrevistas com representantes de cada terminal 
Resoluções e decretos da ANTAQ  
Compilação dos dados 

• Mapeamento e tabulação dos dados



Resultados Obtidos Foto: Terminal marítimo de passageiros de Salvador



Para a construção de um terminal marítimo de passageiros a 
Resolução No. 3290/14 da ANTAQ define os seguintes itens:

• Áreas adequadamente dimensionadas para atender aos fluxos previstos de 
passageiros e cargas 

• Segregação das áreas embarque e desembarque de passageiros daquelas destinadas 
à movimentação e armazenagem de carga 

• Plataforma para embarque e desembarque de passageiros com piso plano e 
antiderrapante 

• Instalações para venda de passagens e atendimento aos passageiros 

• Áreas de espera abrigadas e providas de assentos 

• Instalações sanitárias para uso geral 

• Acessibilidade e atendimento prioritário nos termos da legislação em vigor 

• Iluminação, sinalização e comunicação para orientação de entrada, circulação e saída 
de passageiros, tripulantes e, quando couber, de veículos.



Tabela da administração dos terminais



Tabela de infraestrutura dos terminais



Quadro de investimentos previstos em 2011 
e realizados para o PAC/Copa em 2014

Fontes: Secretaria dos Portos (2011) e (2014)

314,0 

315,0 

28,1 

79,8 

224,0 

36,0 

—

Investimento 
Realizado



Terminal Marítimo de 
Passageiros de Recife

• Obra: transformação do Armazém 7 
(zona primária do porto organizado), 
3 pavimentos para embarque e 
desembarque de passageiros, 
espaços para a órgãos intervenientes 
e o Memorial do Porto do Recife, 
Sala Pernambuco (administração), 
estacionamento e checkin de 
embarque.


• Data conclusão: Julho/2013


• Capacidade 5.000 passageiros/dia


• Operação: Porto do Recife S.A. e 
EMPETUR - não foi licitado


• Certificados: não possui ISO, ISPS 
Code


• Receptivo: climatização, recepção 5 
línguas, atrativos culturais (banda de 
frevo), casa de câmbio



Terminal Marítimo de 
Passageiros de Salvador

• Obra: reforma dos galpões 1 e 2 do 
porto (vista panorâmica para a Baía de 
Todos os Santos) equipado com 
centro gastronômico e de lazer, ocupa 
uma área de 3.400 m², estacionamento 
de carros de passeio, ônibus, vans e 
táxis. (atualmente utilizado para 
trânsito e parada de veículos.


• Data conclusão: Junho/2014


• Capacidade 20.000 passageiros/dia


• Operação: CODEBA - não foi licitado


• Certificados: não possui ISO, ISPS 
Code


• Receptivo: climatização, recepção 
bilíngue, atrativos culturais (baianas 
vestidas a caráter para receber turistas 
alegra a chegada), Wi-fi, casa de 
câmbio, banco 24h.



Terminal Marítimo de 
Passageiros de Fortaleza

• Obra: novo cais, estação de 
passageiros com espaço de 9 mil m² 
para checkin e checkout, lojas de 
conveniência, espaço para bagagens, 
restaurantes e órgãos intervenientes, 
estacionamento para ônibus e 
automóveis, além de uma área para 
armazenagem de contêineres com 40 
mil m² (Terminal de Múltiplo Uso)


• Data conclusão: Junho/2014


• Capacidade 4.500 passageiros/dia


• Operação: CDC - não foi licitado


• Certificados: não possui ISO, ISPS 
Code


• Receptivo: climatização, recepção 
bilíngue, atrativos culturais (lojas 
artesanato), Wi-fi, casa de câmbio



Terminal Marítimo de 
Passageiros de Natal

• Obra: novo prédio de 2 pavimentos 
(adaptação do antigo frigorífico), a 
ampliação e recuperação de cais, a 
retroárea e instalação de um dolfim 
de amarração (atracação de navios 
de 250 metros)


• Data conclusão: Julho/2014


• Capacidade 3.000 passageiros/dia


• Operação: CODERN e EMPROTUR 
não foi licitado


• Certificados: não possui ISO, ISPS 
Code


• Receptivo: climatização, recepção 
bilíngue, atrativos culturais (banda 
local), Wi-fi


• Gargalo: Ponte Newton Navarro 
55m



Terminal Marítimo de 
Passageiros do Rio de Janeiro

• Obra: construção de três píeres, em 
formato de Y, no cais da Gamboa, 
reurbanização do complexo de 
passageiros do Projeto Porto 
Maravilha, Museu do Amanhã no 
píer Mauá, VLT – Veículo Leve sobre 
Trilhos (ligar o Centro à Região 
Portuária em 28 Km e 32 paradas)


• Data conclusão: Não concluído


• Capacidade 35.000 passageiros/dia


• Operação: Pier Mauá S/A 


• Certificados: ISPS CODE, ISO 9001


• Receptivo: climatização, recepção 5 
línguas, atrativos culturais 
(artesanato), Wi-fi, bancos 24 horas, 
lojas de conveniência



Terminal Marítimo de 
Passageiros de Santos

• Obra: alinhamento e recuperação 
do cais outeirinhos.


• Data conclusão: Não concluído


• Capacidade 42.000 passageiros/dia


• Operação: CONCAIS S/A 


• Certificados: ISPS CODE, ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001.


• Receptivo: climatização, recepção 
trilíngue, não há atrativos culturais, 
Wi-fi, bancos 24 horas, lojas de 
conveniência.


• Gargalo: 1,5km distante do 
termnial, 40 metros do 
empreendimento tiveram que ser 
demolidos, 512m inaugurados



Percepções Finais

• Importância dos requisitos mínimos 

• Planejamento e parcerias: terminais nordeste x sudeste 

• Pier Mauá e Concais S.A não foram concluídos  

• Terminais subutilizados devido a atrasos no Plano 
Nacional de Dragagem e nas licitações
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