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HISTÓRICO DO PROJETO

2001 2005 2006 2007 2008 2013 2014 2015

Primeira Operação 
(minério de ferro)

ANTAQ/SEP 
autorizam a 

adaptação da 
autorização à nova 

lei

Conclusão da 
Infraestrutura 

Básica
Início da 

construção

Criação da LLX

Licença prévia e 
pedra 

fundamental

Estado do Rio 
desenvolve o 

conceito

EBX assume o 
projeto 

Crise do Grupo EBX

EIG adquire o controle 
da Prumo com uma 
injeção de R$ 1,3B

2011 2012

Início da construção 
do T2 (canal onshore)

LI Ambiental 
para a NOV 
/ Technip

2010

ANTAQ/SEP: 
Autorização 

para a 
exploração de 

TUP Misto

Nova Lei dos 
Portos (Lei n.º 

12815/13)

ANTAQ/SEP 
autorizam a 
ampliação de 

área

ANTAQ autoriza 
embarque de 

bauxita

ANTAQ aprova a 
inclusão de 

novos perfis de 
carga



 Desenvolvedora do Complexo Porto-
Indústria: Investimento e execução da 
infraestrutura portuária: canal de acesso, 
vias terrestres, energia, água, reserva 
ambiental 

 Gestão: Vias Marítimas e Complexo         
Industrial

 Land-Lord: Technip, NOV, Intermoor, 
Wärtsilä, Marca Ambiental, Edison 
Chouest, InterRio etc.

 Acionista e Operadora: T-MULT e GNA

 Acionista: Açu Petróleo, Ferroport, BP-
Prumo

PRUMO LOGÍSTICA

Escopo da Prumo
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PORTO DO AÇU: Porto Indústria de Classe Mundial

17km de cais 56 milhões m3  

dragados

120km
de linhas de transmissão

R$ 2,7bi 
de clientes em unidades industriais

Porto do Santos tem 13km 
½ canal do Panamá

Equivalente ao Pão de Açúcar

7 milhões ton de pedras

100% privado

R$ 7,6bi já 

investidos no porto



COMPLEXO DE TUP’S: MODELO - PORTO DO AÇU

Complexo de
TUPS 

Independentes 

Porto Organizado   Compartilhamento de infraestrutura 

Os TUP’s utilizam a mesma infraestrutura de canal, acesso 

logístico, energia, distribuição de água, e compartilham as 

compensações socioambientais; 

Autoridade Portuária      Gestão Portuária

A organização das atividades no canal e retroárea é feita 

pela Prumo, com base na regulação da ANTAQ;

Arrendatário      Locatário

No Complexo de TUP´s não há a figura do arrendatário. Os 

autorizatários possuem um contrato de aluguel de terra 

com a Prumo e aderem a ACLIPA



Visão + Planejamento Integrado

• Zoneamento e planejamento dos clusters logísticos (ex: Offshore, Reparo, 

Cargas de Projeto etc.), acelerando o desenvolvimento e maximizando 

benefícios para seus integrantes

• Visão integrada e ordenação evitam problemas como a “favelização” da área 

portuária 

• Maior peso na atração de investimentos públicos (ex. ferrovias, rodovias, etc), 

bem como maior importância institucional (ex. associação); 

COMPLEXO DE TUP’S: VANTAGENS



Compartilhamento de infraestrutura e 

soluções de ponta: 

O tamanho do empreendimento e a diversidade de empresas para amortização dos 
investimentos, viabilizam tecnologias de ponta para construção e operação:

• Utilização de modernas técnicas construtivas, em benefício comum: canal, caixões, 
quebra-mar; 

• Projeto de sinalização e realização de dragagens constantes, privilegiando 
segurança, acessibilidade e produtividade a todos os TUPs;

• Manutenção de um moderno CCOTM/VTS;

• Disponibilização de uma infraestrutura interna (pistas, descarte de resíduos, etc);

• Solução ambiental: manejo ambiental feito de forma coordenada e integrada, reduzindo 
impactos ambientais. Prumo transformou uma fazenda privada em Área de Preservação 
Ambiental, solução ambiental oferecida e compartilhada pelas empresas do Porto

COMPLEXO DE TUP’S: VANTAGENS



OBRIGADAObrigada


