
parariam em Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná, trocando de concessio-
nária por três vezes. Seriam até 30 dias para 
a chegada da última composição.

As expectativas de crescimento na mo-
vimentação de carga por cabotagem são 
favoráveis para a Norsul. Há planos para 
que, nos próximos anos, o volume de aço 
transportado cresça para 2 milhões de to-
neladas. A ArcelorMittal Vega anunciou em 
agosto deste ano um investimento de US$ 
17 milhões em melhorias, objetivando ex-
pandir a capacidade produtiva de 1,4 milhão 
de toneladas/ano para 1,6 milhão até o final 
do primeiro semestre de 2015. A intenção é 
reforçar a presença também no segmento 
de linha branca.

O crescimento das operações e a pos-
sibilidade de a laminadora de aço realizar 
um grande investimento na cidade – há um 
projeto de ampliação orçado em US$ 280 
milhões  – aumentam as necessidades de a 
companhia de navegação operar com ber-
ços dedicados, diz o diretor-presidente da 
Norsul, Angelo Baroncini.

Mar Azul

Os primeiros passos para a implantação 
de um terminal próprio – o Mar Azul – inicia-
ram em 2006, com a compra de um terreno 
de 300 mil metros quadrados na localidade 
de Laranjeiras, às margens da baía da Babi-
tonga. O processo de licenciamento come-
çou em 2007, inicialmente com a Fatma, e 
a partir de 2008, com o Ibama. Dois anos 
depois, foi conseguida a licença para a ins-
talação do centro de distribuição.

Em 2012, foi obtida a licença prévia para 
o terminal. Atualmente, tramita no Ibama 
a licença de instalação, que possibilitará a 
construção do empreendimento, que terá 
dois berços de atracação. A previsão é de 
que as obras durem dois anos e empre-
guem 350 pessoas. Quando estiver pronto, 
deverão trabalhar entre 120 e 150 pessoas 

no local. A ideia é que todos sejam colabora-
dores próprios da empresa Mar Azul e pas-
sem por uma capacitação específica para 
atuar neste mercado. 

Um apoio fundamental para a implan-
tação do Terminal Mar Azul veio no ano 
passado, com a assinatura da Lei dos 
Portos. “Isto agilizou e melhorou muito 
a nossa situação da cabotagem no país”, 

destaca Baroncini.
O projeto, entretanto, desperta críticas 

de ambientalistas que sugerem que a im-
plantação do terminal causará impactos à 
vegetação e à fauna da baia da Babitonga. 
Segundo o executivo, metade da área será 
preservada, com a manutenção das carac-
terísticas originais. Ele também sinaliza que 
não será necessária a realização de draga-
gens, por causa das correntes marítimas. 
O transporte de cargas pesadas em cami-
nhões da área de desembarque até a Arce-
lorMittal Vega deve ser reduzido dos atuais 
10 km para 3 km.

Expansão

A instalação da ArcelorMittal Vega e as 
operações da Norsul foram um dos princi-
pais fatores que contribuíram para um forte 
crescimento da economia da cidade a partir 
de 2000. Nos dez anos seguintes, segundo 
o IBGE, o PIB da cidade cresceu, em média, 
12,04% ao ano. No mesmo período, a eco-
nomia de SC se expandiu 4,61% ao ano.

A tripulação das embarcações foi re-
crutada, principalmente, em São Francis-
co do Sul. Uma parceria entre a Marinha 
e a Norsul assegurou a capacitação da 
mão de obra.

Mas os olhos da companhia de nave-
gação não estão voltados só para o mar. 
A empresa tem investido no apoio a práti-
cas esportivas por parte da comunidade, 
incentivando atletas do judô, da ginástica 
rítmica e natação, seja por meio de patro-
cínios ou por programas de ensino. 

Outras ações comunitárias que a em-
presa tem se envolvido são o apoio ao 
Corpo de Bombeiros Voluntários, por 
meio da doação de um caminhão, e a 
construção de um ginásio e do Hospital 
e Maternidade Nossa Senhora da Graça. 
“Como a Norsul faz parte da comunidade 
francisquense, participamos ativamente 
dela”, diz Baroncini.
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P ara chegar às montadoras de auto-
móveis do Sul do Brasil, o aço per-
corre um longo caminho. A Com-

panhia de Navegação Norsul transporta as 
bobinas de aço produzidas em Serra (ES) 
pela ArcelorMittal Brasil. O aço é levado da 
ArcelorMittal Tubarão para São Francisco 
do Sul, onde é processado pela ArcelorMit-
tal Vega e enviado ao cliente final. 

Na ligação entre as duas pontas da ca-
deia produtiva, a Norsul realiza entre 12 e 
15 escalas mensais em São Francisco do Sul. 
Os comboios oceânicos levam, normalmen-
te, três dias para transportar 10 mil tonela-
das de bobinas de aço. 

O transporte de cabotagem foi a melhor 
opção para a ArcelorMittal. Para fazer o tra-
jeto em rodovias, por exemplo, seria neces-

sário limitar o peso total das bobinas para 16 
toneladas por viagem, seriam necessários 
190 caminhões comuns para transportar 
a produção de um único dia. Uma barcaça 
oceânica é capaz de transportar até 10 mil 
toneladas de bobinas, com até 40 toneladas 
de peso unitário, em uma única viagem.

O transporte ferroviário poderia trans-
portar bobinas maiores e mais pesadas do 
que o rodoviário, porém, o trajeto a ser feito 
e o longo tempo para chegar até o cliente 
inviabilizaram economicamente essa al-
ternativa. Para chegar a Santa Catarina, as 
composições ferroviárias com as bobinas 

Os caminhos do aço
Norsul amplia operação em São Francisco do 
Sul para o transporte de bobinas entre ES e SC

Comboios oceânicos da Norsul levam três dias para transportar 10 mil bobinas de aço entre o Espírito Santo e Santa Catarina
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Colocar o 
terminal Mar 
Azul para 
funcionar
“O terminal vai complementar 
as atividades do porto e 
trará impactos positivos 
à comunidade.”
 

Preocupação 
com segurança e 
sustentabilidade
“Cada dia é um novo 
aprendizado.”
 

Deixar um 
legado social
“A empresa se insere na 
comunidade. Ela precisa 
fazer a parte dela, deixando 
um legado social.”
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“Como a Norsul faz 
parte da comunidade 

francisquense, 
precisa participar 
ativamente dela.”

Angelo Baroncini, 
presidente da Norsul

Angelo Baroncini, da Norsul, 
projeta crescimento das operações 
em São Francisco do Sul

1963
Fundada pelo 
norueguês Erling 
Lorentzen, a 
Norsul surgiu no 
momento em que 
a infraestrutura 
rodoviária se 
expandia cada 
vez mais

2003
Fecha acordo com a ArcelorMittal para transportar as bobinas de aço 
entre Serra (ES) e São Francisco do Sul. A Norsul propôs a navegação de 
cabotagem como forma mais sustentável para o transporte das bobinas.
Entra em operação a primeira barcaça para fazer o transporte de madeira entre 
o Sul da Bahia e o Norte do Espírito Santo para a Aracruz Celulose (hoje Fibria)

2006
As seis embarcações previstas entraram em operação, sendo 
quatro barcaças – Norsul 9, Norsul 10, Norsul 11 e Norsul 
12 – e dois empurradores – Norsul Vega e Norsul Vitória.
Adquire as terras onde será implantado 
o terminal marítimo Mar Azul.

2012
Obtém a licença prévia para a 
construção do terminal marítimo 
Mar Azul. Solicita ao Ibama 
a licença de instalação, que 
asseguraria o início das obras.

2014
Projeta expansão nas atividades 
de cabotagem entre o Espírito 
Santo e Santa Catarina, devido 
aos planos de expansão 
da Arcelor Mittal Vega

Área de 
atuação 
Navegação de 
cabotagem e 
de longo curso

680
Funcionários

Site
www.norsul.com
www.terminalmarazul.com.br

Endereço
Rua Babitonga, 71 – 
São Francisco do Sul


