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RESUMO

Neste trabalho de finalização irei apresentar sobre o terminal salineiro de Areia Branca-RN
(Porto Ilha) suas particularidades, importância e sua história.
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HISTÓRIA

O Terminal Salineiro de Areia Branca - Luís Fausto de Medeiros (Tersab), mais conhecido
como Porto-Ilha de Areia Branca, é um porto localizado no Oceano Atlântico, próximo ao litoral
do Rio Grande do Norte. Fica localizado a 14 milhas náuticas (aproximadamente 26 km) da
costa de Areia Branca, a 330 km da capital estadual, Natal. Inaugurado em 2 de setembro de
1974, é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern)

Sua construção teve início no dia 1º de março de 1974 uma ilha artificial, construída de areia e
aço, em alto mar, com aproximadamente 15 mil metros quadrados, passou a ser o porto de
escoamento de todo o sal produzido no Rio Grande do Norte, realizando sua primeira operação
no dia 04 de setembro de 1974.

O Terminal Salineiro de Areia Branca Luiz Fausto de Medeiros, também chamado de Porto
Ilha. Na construção desse terminal foram investidos 35 milhões de dólares. Um projeto de
engenharia da empresa americana Soros Associates Consulting Engineers, reconhecido
internacionalmente que ganhou o primeiro lugar em engenharia marítima e considerado um dos
dez melhores projetos em todos os ramos da engenharia. É uma obra pioneira em toda a América
Latina. O Porto Ilha é retangular, mede 92 metros de largura e 166 metros de comprimento. Foi
aterrado com material coralíneo tirado da região e coberto com um piso de sal para garantir a
pureza do produto armazenado.
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-INFORMAÇÕES TECNICAS

Nome do Porto
Terminal Salineiro de Areia Branca, conhecido também como Porto Ilha.

Autoridade Portuária
Companhia Docas do Rio Grande do Norte-CODERN

Localização
Terminal estruturado em alto mar “Off-Shore”, sendo uma ilha artificial, distante 14 milhas
náuticas a nordeste da cidade de Areia Branca, a 28 milhas a noroeste da cidade de Macau e
cerca de 8 milhas em linha da costa do Rio Grande do Norte.
Localização estratégica de proximidade aos maiores produtores de sal brasileiro, sendo o único
terminal específico para escoamento de sal do mundo.

Área de Influência
Todo o sal movimentado no Terminal Salineiro é oriundo das salinas do Rio Grande do Norte,
principalmente as de Macau, Mossoró Galinhos e Areia Branca.

Funcionários na área de operação
As quantidades podem ser modificadas de acordo com a demanda, mais aproximadamente são
50 funcionários que se dividem em 2 turnos .
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-IMPORTÃNCIA

O terminal salineiro de Areia Branca. Tem grande importância no cenário da economia das
principais cidades da costa Branca potiguar sendo ele o principal centro de escoamento de sal
das salineiras da região. Algumas delas são (SALINOR-MOSSORÓ, DIAMANTE BRANCOGALINHOS.)
Em média o porto Ilha anualmente atende mercado interno e externo 2.500.000,0 Toneladas de
sal. o terminal atualmente e o responsável pelo abastecimento de sal nacional . E de grande
Importância para o transporte Aquaviario do sal a granel pela sua localização estratégica.

-CONCLUSÃO

O Terminal salineiro de Areia Branca e muito importante e tem um aspecto muito positivo
nacionalmente no escoamento da produção de sal . Tem vital importância para a economia
nacional e para o Estado do Rio Grande do Norte, é responsável por 95% do sal
Produzido no Brasil, gerando cerca de 15 mil empregados diretos e
Mais de 50 mil indiretos, beneficiando diretamente em torno de 260
Mil trabalhadores
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-DECLARAÇÕES FINAIS.

É bem verdade que posso afirmar que foi de grande importância, ter feito este curso para que
esteja nos níveis de capacitação profissional e nos requisitos solicitados para adentrar na área
marítima. Agradeço a equipe da Somática Educar pelo excelente material disponibilizado
durante o período do curso.

-REFRENCIAS
https://codern.com.br/
http://portal.antaq.gov.br/
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