
OTIMIZAÇÃO NAS MANOBRAS
NO

CANAL DO PORTO DE SANTOS



• O Porto de Santos tem cerca de 60 terminais/berços.

• Transitam no canal do porto grandes navios de contêineres e um
grande quantitativo de conteneiros menores, além de vários
outros navios de tipos e cargas diversas.

• - Maiores navios – Maior tráfego de navios – Maior risco.
- Coexistência de diversos tipos de carga e terminais. 
- Prioridades distintas  x variáveis (contêiner x granel, chuva, 
fluxo da carga, capacidades de pátios e armazéns etc.)
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• Elevado tráfego de navios tem movimento concentrado
em períodos curtos de tempo (janelas de maré);

• Localização de terminais de contêineres ao longo do canal,
inclusive em trechos mais distantes, movimentando cargas
em navios de grande porte e calado, sujeitos a restrições;

• Todos os navios maiores e pesados demandam restrições
de cruzamentos.
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• A operação tradicional, conservadora, era baseada em
várias SAÍDAS seguidas por várias ENTRADAS →

programação menos complexa para o C3OT, operação
menos complexa para os práticos, além do MENOR
RISCO envolvido.

• Entretanto, resultava em berços vazios por 4, 6, 8 horas.

• Esse período de tempo era muito longo para o terminal e
o escoamento da carga.
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• Com o aquecimento da economia, agronegócio, etc, os
terminais passaram a investir em shiploaders de maior
capacidade e em treinamento de operadores, com melhora do
números de movimento de contêineres por hora (MPH), e esse
longo período parado tornou-se mais representativo;

• Terminais de contêineres com berço ocioso por 5 horas -> Para
uma média de 105MPH, a perda é muito grande.

• Terminais de grãos/açúcar carregando a 2000Ton/H -> Perdas de
3hs com berço ocioso.
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• Maior demanda por uso eficiente da via de acesso marítimo, de
modo a acompanhar a operação cada vez mais eficiente dos
terminais / operadores portuários.

• Problema cada vez mais complexo, com navios maiores, tráfego
mais intenso, no mesmo canal, estreito e sinuoso.

• A operação tradicional não possibilitava aumentar a produtividade
dos terminais e armadores.

• Nos eventos da SANTOS EXPORT, havia críticas pelo tempo de berço
ocioso ou tempo de permanência na barra, mas sem atacar
diretamente a praticagem. Nunca houve nenhuma pressão direta na
praticagem.
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• Analisando manobras em portos no exterior, associado à experiência
acumulada pelos práticos, vimos oportunidades de implementação
de novos processos.

• Tínhamos negociações em andamento...

• E havia riscos institucionais, como a possibilidade de PEC para os
comandantes, ou abertura para a concorrência plena.

• Uma operação mais complexa, envolvendo maior expertise, inibiria
certas “aventuras regulatórias” em Santos.

• A questão foi avaliarmos a estratégia para modificar a operação,
com segurança, sendo os PROTAGONISTAS nessas modificações.
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Pensamos numa estratégia para irmos além de atender aquelas demandas, qual seja:
- contribuir para a eficiência e produtividade do porto e demais atores, dentro dos

limites de SEGURANÇA, para reduzir o custo relativo da nossa atividade;
- agregar valor à atividade, colocando-nos em posição de relevância, com uma

operação mais eficiente e um controle do tráfego de alto nível, não dando margem
a eventual concorrência;

- “sermos interessantes”, um ativo valioso e insubstituível aos olhos desse público, e
jamais sermos o problema deles;

- contribuirmos para manter Santos como o porto mais interessante do país.
Seguindo o conselho de uma pessoa de peso no ramo: o preço da manobra é tão
menos relevante quanto maior o lucro proporcionado.
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COMO COLOCAR EM PRÁTICA 

ESSA ESTRATÉGIA?
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• PRATICAGEM DE SANTOS E A GESTÃO DO TRÁFEGO

• PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES DE PRATICAGEM 

• PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A PROGRAMAÇÃO

• SANTOS – UM PORTO COMPLEXO

• OTIMIZAÇÃO
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• No Porto de Santos, a Praticagem faz a gestão do tráfego de
navios (delegação desde 2010 e contrato desde Ago2019).

• Praticagem é o Controle OPE e faz os contatos com agentes,
terminais, navios, rebocadores, SPA, CPSP etc e as verificações
para a realização segura das manobras.

• Praticagem é responsável, no tocante a manobras e ao tráfego 
de navios, quanto ao atendimento das normas das 
Autoridades Marítima e Portuária.



• Disponibilidade do berço/navio pronto e pedido de manobra do 
agente/terminal → ao VTS – AP – “Controle Operacional (OPE)”.

• Liberação do navio.

• Pedido de prático (VTS – AP – “Controle OPE” – Agente) → à Atalaia da 
Praticagem. 

• Pedido (chamada) de rebocadores e amarração (terminais).

• Praticagem (Atalaia) escala o prático e a lancha.

• “Controle OPE” faz verificações da maré, calado e folgas abaixo da quilha 
acd tipo de navio, condição de ventos, correntes, previsões de tempo etc, à 
luz das normas locais (NPCP).

• Chamada, pelo Controle OPS ou Atalaia, do navio que está aguardando.

Planejamento da Praticagem em 
porto natural e mar aberto (CANAL LIVRE)



• Manobra de navios com SEGURANÇA, de forma EFICIENTE (para o 
sistema);

• Não pode haver berço vazio se houver navio na barra aguardando;

• Canal não pode estar ocioso, se houver navio pronto para sair ou 
para entrar e berço livre;

• O tempo de ociosidade do berço deve ser o menor possível;

• O tempo de permanência na barra deve ser o menor possível; 

• Segurança sempre em primeiro lugar.

Princípios básicos nessa Estratégia -
para a PROGRAMAÇÃO DAS MANOBRAS 



• Há várias limitações ao tráfego, acentuadas pelo aumento 
das dimensões e calados dos navios, em face da geografia 
do canal, com seu desenho sinuoso e restrições em largura 
e profundidade;

• Há impedimentos para cruzamentos, ou giro de navios, em 
trechos do canal; 

• Há um natural aumento do grau de risco envolvido nas 
manobras,  para navios de grandes dimensões e 
deslocamento.

Planejamento das Operações de Praticagem

- Algumas variáveis consideradas -



Praticagem de Santos 
Programação das manobras

• Verificação das características específicas de cada manobra 
= grau de risco, tempo de duração, espaço disponível, etc;

• Verificação da disponibilidade de rebocadores para a manobra, inclusive 
com capacidade de tração adequada (BP);

• Monitoramento da maré real x tabulada, em relação ao calado, nos 
trechos do canal (ReDraft®). Qual a tendência?

• Monitoramento das alturas e período das ondas, intensidade do vento e 
da corrente, e previsões de tempo, de ACD com o tipo e dimensões de 
cada navio (navios especiais); Qual a tendência?



• Navio não está pronto ou não foi liberado pela SPA para atracação,
ou houve cancelamento da saída (documentos, reefer...);

• Ocasionalmente, a maré real está inferior à tabulada, não
atingindo a folga mínima abaixo da quilha ACD normas do porto
(MARÉ DE QUARTO);

• Capacidade de rebocadores (BP) não adequada ou simultaneidade
de manobras para mesma empresa;

• Chamada do navio – requer mais que 3 HORAS;
• Ocorrem mudanças nas condições meteoceanográficas (ventos,

ondas, visibilidade) que impedem a execução das manobras.

Observações e Discrepâncias comuns
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Nesse cenário, como planejar as operações de 
praticagem e executá-las, com segurança, visando o uso 

eficiente, otimizado, do canal de acesso, e visando a 
redução do tempo de ociosidade dos berços e a 

redução do tempo médio de espera para atracação, em 
prol da produtividade de todos?

COMO A PRATICAGEM PODE ALCANÇAR ESSE 
OBJETIVO?
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Para irmos além, aumentando a eficiência do uso do canal de 
navegação, foi necessário buscar soluções, analisando o detalhamento 

dos  “timings” de execução de cada manobra.

Houve necessidade de mudança de paradigma em nossas operações e 
na programação (de navios especiais e “pesados”), sempre respeitando 

as normas e limitações.  

TRÁFEGO EM MÃO DUPLA – NAVIOS ESPECIAIS 
EVOLUÇÕES SIMULTÂNEAS

OTIMIZAÇÃO
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• Verificação do ESPAÇO e TEMPO disponíveis, para a realização simultânea 
de manobras, com navios em evolução ou em cruzamentos;

• Com especial atenção ao navio em evolução (giro, atracação, 
desatracação), que fecha o canal ou está sujeito às forças de interação;

• Exercendo controle cuidadoso das velocidades e acompanhamento das 
posições, para eliminar riscos de interferências perigosas;

• Ganharam mais relevância os fatores externos, que alteram o tempo 
médio das manobras (rebocadores, corrente, vento) ou podem interferir 
negativamente.
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Houve sensível aumento do tempo dedicado ao planejamento das 
manobras, bem como do tempo de execução, o que leva a maior tempo 

de exposição aos riscos.
Todas as manobras de cruzamentos com navios especiais ou manobras 
casadas são eventos críticos, em que a pontualidade em cada etapa da 

manobra e as velocidades de execução são fundamentais, pela 
complexidade de coexistirem dois navios num mesmo espaço restrito, 

com potencial interação hidrodinâmica envolvida.
As atividades de coordenação do tráfego de navios, executadas por 

nosso Centro de Coordenação, Comunicações e Operações de Tráfego 
(C3OT), ganharam maior complexidade.
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MANOBRAS DE CRUZAMENTO DE 
NAVIOS ESPECIAIS 

MANOBRAS CASADAS 



















EXEMPLO OCIOSIDADE TERMINAL E FREQUENCIA NAVIOS

TERMINAL A 
 
Terminal A 
 
 

INÍCIO H TÉRMINO H+2 LIBERA ENTR 
H+2,5 

TÉRMINO 
H+4,5 

OPERA H+5 

     

     

     

ISTO, QUANDO NÃO AGUARDAVA O TRÁFEGO DE OUTROS NAVIOS 
 

INÍCIO H                                TÉRMINO H+2 
    ENTRADA H+0,5 

OPERA H+2,5 

    

    

    

TRÁFEGO EM FUNÇÃO DESTA MANOBRA 
 

ENTRADA H-1                            OPERA H+0,5 
SAIDA H 

   

   

   

   

TRÁFEGO EM FUNÇÃO DESTA MANOBRA 
 
 



Desatracação do LOG-IN ENDURANCE, de saída da DPW, 
para atracação do COSCO DANUBE, para o mesmo berço:





• Quais os tempos necessários para cada navio chegar a essa posição?

• Quanto de água (profundidade) disponível para cada margem? Qual a 
largura disponível para esse cruzamento?

• Qual a profundidade para um bom governo dos navios?

• Como está a corrente? Vazando? Enchente?

• E os rebocadores, quantos são e qual a capacidade? 

• Quem são os práticos? A é rápido no giro? Ou B vai chegar 
bem aberto, terá condições para tal? A corrente vai ajudar?

• A tripulação do navio que está desatracando, é rápida?





Esse é um exemplo do rápido check list que os operadores do C3OT 
devem fazer, para a  montagem desse quebra cabeças que é a 
organização do tráfego. E isso requer bastante experiência, para a 
obtenção das melhores respostas, de forma a programar manobras 
seguras e que sejam eficientes para o porto.
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