T-MULT
TERMINAL MULTICARGAS

ESTRUTURA CORPORATIVA

BP-PRUMO

Administração
Portuária

Parceiros

▪ JV com Anglo American
focada na exportação de
minério de ferro

▪ Operações iniciadas em
2014

▪ Joint venture com a
Oiltanking dedicada a
oferecer infraestrutura e
serviços de
movimentação de
petróleo
▪ Operações iniciadas em
2016

▪ Aluguel de
área
▪ Contratos
de longo
prazo

T-MULT

▪ Terminal para graneis
sólidos e cargas de
projeto
▪ Movimentação de
bauxita, coque, carvão,
cargas de projeto e
outros graneis
▪

Operações iniciadas
em 2016

▪ JV com BP focada na
comercialização de
combustíveis marítimos
▪ Operações iniciadas em
2016

▪ JV com GranIHC para
soluções de logística de
pessoas e materiais

▪ GNL: Estocagem e
Terminal de
regaseificação,
gasoduto e termelétrica
a gás natural

▪ Operações iniciadas em
2017

▪ Em fase de
desenvolvimento

Valores

do Complexo

Segurança

Integridade

Eficiência

Sustentabilidade

Colaboração

Mitigar/eliminar riscos

• Transparência

Serviço de qualidade

Atuação que gera benefícios

• Compartilhar desafios e

operacionais a pessoas,

• Ética

entregue no prazo acordado

sócio-econômico-ambientais

oportunidades

instalações e ao meio

• Lisura no relacionamento

com menor uso de recursos

para os stakeholders, que

• Construção conjuntas de

ambiente, assegurando a

com os stakeholders

perdurem no tempo

soluções

integridade de todos

• Agendas claras

• Ações colaborativas
pensando no que é melhor
para o todo

CONECTIVIDADE DO PORTO DO AÇU

Divisão modal do model de frete até
2035*
▪ 2015

52,7%

50,3%
27,2% 30,5%

Rodoviário

Ferroviário

▪

2035

20,1% 19,2%

Outros

AEROPORTOS
•

Campos (CAW) – 59km

•

Cabo Frio (CFB) – 247km

•

Novo: Aeródromo Norte
Fluminense (Heliporto no Açu)

v180522

TERMINAL
MULTICARGAS

300m

UM ATIVO DE INFRAESTRURA
CRÍTICO PARA O BRASIL

1

Brasil é grande destino de investimentos Internacionais
de longo-prazo

2

Ativo crítico para a logística brasileira: plataforma única
e localização privilegiada difícil de ser replicada

3

100% porto privado sem concessão pública

4

Fluxos de receita múltiplos e totalmente operacionais
com uma ampla base de clientes e locatários

5

Forte potencial de crescimento a longo-prazo

6

Gestão de ponta apoiada por player global líder em
infraestrutura

7

Ampla disponibilidade de recursos naturais; ponto
convergente de cadeias nacionais offshore e onshore

8

Força de trabalho altamente qualificada em um hub
offshore de classe mundial

9

Zona de Processamento de Exportação e incentivos
fiscais

10

90 km² de parque industrial com acesso multimodal

INFRAESTRUTURA T-MULT
Pátio granel
pavimentado
Área = 35.000 m²

Portaria principal
Prédios administrativos

Pátio de carga geral + Armazém alfandegado + Edificações
Área = 10.000 m²

2 MHCs Gottwald – 120 ton
2 Eco Hoppers

INFRAESTRUTURA T-MULT

Berço
Pátio / Área de armazenagem

Pátio / Área de armazenagem
Berço

TERMINAL MULTICARGAS
•

Terminal sem fila para atracação

•

Movimentação de coque, bauxita, gipsita,
carvão, ferro gusa, beach iron, carga
geral e carga de projeto

•

753 mil toneladas de cargas
movimentadas em 2019, superando o
total movimentado em 2018 e 2017

•

Terminal privado reduz burocracia e
otimiza custos

•
•

Acesso a rodovia não congestionada.
Portfólio em crescimento: aumento na
variedade de clientes e tipos de
commodities movimentadas em 2018 e
2019

•

Soluções integradas door-to-door

•

Operacional desde 2016

PRINCIPAIS DESTAQUES
Crescimento notável e
expansão do portfólio de
commodities

566

ALGUNS CLIENTES DO
PORTFÓLIO

753

656
58

8
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2
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239

51
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367

311

170

261

7
161

48
Volume
(kton)

285

115

85

85

2015/2016

2017

2018

2019

8 clientes
4 produtos

15 clientes
7 produtos

26 clientes
9 produtos

4 clientes
3 produtos
Bauxita

Coque

Carvão

Sucata

Gipsita

Beach Iron

Ferro gusa

Breakbulk & Carga de Projeto

Feedback de clientes

PRINCIPAIS DESTAQUES
Eficiência operacional – Movimentação terminal (t/day)
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“O Porto do Açu mostra flexibilidade e agilidade
sempre que uma mudança de cenário ocorre durante
as operações.”
Jeronimo Bianchi – Head de Logística

19,4

18,3

15,6

GERDAU

“As operações no T-MULT trazem uma nova
alternativa de negócios para a indústria siderúrgica”

8,5

David Bellas – Logística
ARCELOR MITTAL

5,0

“Porto do Açu é um parceiro-chave da CRH e sempre
se engaja nos projetos da nossa empresa.”

Evolução da Performance de Navios
3rd QUARTER/2018

2nd QUARTER/2018

1st QUARTER/2018

4th QUARTER/2017

3rd QUARTER/2017

2nd QUARTER/2017

1st QUARTER/2017

3rd QUARTER/2016

0,0

Wellington Gaia – Gerente de Logística
CRH

T-MULT DE RELANCE
PRONTIDÃO OPERACIONAL
▪

Operacional desde 2016

▪

JV Porto de Antuérpia &
Prumo

▪

Área alfandeg.: 182.000m²

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
▪ Licenciado: granel sólido e
carga geral

PÁTIO DE ARMAZENAGEM

▪

Extensão de cais: 500 m

▪ Pavimentado

▪

Profundidade: 14,50 m

▪ Granel sólido: 50.000 m²

▪

Calado: 13,10 m

▪ Carga geral: 15.000 m²

EQUIPAMENTOS
▪ 2 guindastes & 4 grabs
▪ 2 empilhadeiras & 2
spreaders
▪ 2 moegas & 10 caçambas

OPERAÇÕES
▪ Exp./Imp. Granel sólido: Bauxita,
Coque, Carvão, Sucata, Gipsita,
Ferro gusa, Beach iron, etc.
▪ Exp./Imp. Carga de Projeto: Pás
eólicas, caminhões for a de
Estrada, cargas de O&G, etc.

▪

Terminal com vocação para
movimentar diversos tipos de
carga de projeto

▪

Imp./Exp. de carga de projeto:
pás eólicas, caminhões fora de
estrada, cargas de O&G: risers,
bobinas, árvores de natal para
operações subsea,
condensadores, turbinas,
cargas pesadas e guindastes.

▪

42 navios de carga de projeto
movimentados até 2019

▪

5 clientes regulares

▪

2019: +30 mil tons

INFRAESTRUTURA EM
DESENVOLVIMENTO
▪

Expansão da área alfandegada
e novo patio para contêiner e
carga geral (50,000m²)

▪

Açu CondLog: complexo com
serviços especializados como
armazenagem, movimentação,
estufagem, manutenção e
montagem.

CARGA DE PROJETO NO T-MULT

▪

Calado capaz de receber navios
Panamax (13,1 m)

▪

+2MM tons de carga granel
movimentada até 2019 (54
navios)

▪

Exp./Imp. de granel sólido:
carvão, coque, bauxita, sucata,
gipsita, ferro gusa, beach iron

▪

Opção por soluções integradas
door-to-door

INFRAESTRUTURA EM
DESENVOLVIMENTO
▪

Expansão da área alfandegada

▪

Plano de expansão inclui:

▪

□

Expansão cais (para 620m)

□

Expansão do patio de granel
(para 65.730m²)

□

Novos armazéns (3 unidades)

Zona de Processamento de
Exportações única sendo
desenvolvida, com vantagens
tributárias e administrativas

GRANEL SÓLIDO NO T-MULT

LAYOUT DO PROJETO DE EXPANSÃO

Expansão da área de
armazenagem
Novos armazéns
Área de contêineres
Expansão do cais

HISTÓRICO

Coque
BR Distribudora

Carvão
Gerdau

Gipsita
CRH

Bauxita
CBA

Sucata de aço
ArcelorMittal & Gerdau

Pá eólica
Vestas

HISTÓRICO

Ferro gusa
Kéntron

Beach Iron
Gerdau

Risers
Bambu

Caminhões fora de estrada
U&M

Bobinas
NOV

Carga geral
GNA

Sustentabilidade
Nossas ações são norteadas pelo conceito de desenvolvimento
social, ambiental, econômico e sustentável.

Programa de Tartarugas
Marinhas

RPPN Caruara
40km²

preservados: a maior
reserve privada para
restinga no Brasil

Cinturão Verde

para conectar a Caruara
com outros fragmentos
florestais da região

+245

espécies de
fauna
catalogadas

+85
espécies
de flora

Engajamento comunitário
+70%

de mão de
obra local

+3.600

Pessoas engajadas em
atividades sociais

+900,000

filhotes
voltaram ao
mar desde
2008

10 anos

de programa
em 2018

13 ações de
solturas

em média por ano
envolvendo a
comunidade local

62 km

de praias
monitoradas
diariamente

Desenvolvimento Local
Conselho de Desenvolvimento
Local:

Engajamento com principais
stakeholders em assuntos de interesse
da comunidade

business@portodoacu.com.br
T + 55 21 3725 8000
Rua do Russel, 804, Glória, Rio de Janeiro, RJ
www.portodoacu.com.br

Obrigado!

