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RESUMO 

 

A dissertação busca responder ao questionamento sobre quais os fatores determinantes 

para maximizar a competitividade de um porto brasileiro, a partir das vertentes de 

infraestrutura portuária, localização e acesso a outros modais, tarifas e custos, armazenagem, 

capacidade de operação, trabalho portuário, administração portuária e regulação, e 

funcionamento da administração portuária. A pesquisa foi estruturada a partir de um 

questionário de 46 questões, respondido em Escala Likert de importância por profissionais do 

transporte marítimo, incluindo autoridades portuárias, órgãos federais, agentes de carga, 

freight forwarders, armadores e operadores portuários. Os resultados, em ordem de 

relevância, demonstraram que a eficiência e a confiabilidade na movimentação de cargas, a 

infraestrutura portuária e a capacidade de operação portuária foram os agrupamentos mais 

enfatizados positivamente. Os agrupamentos menos enfatizados foram as tarifas portuárias, o 

acesso a outros modais (impactado pela menor relevância identificada dos acessos aeroviário 

e fluvial) e o funcionamento da autoridade portuária.  Ao final, são apresentadas diretrizes e 

aspectos a serem observados na elaboração de um projeto portuário competitivo, permitindo 

ao leitor uma visão geral desses projetos.  

 

Palavras-chave: infraestrutura. transporte. portos. competitividade. parceria público-privada.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 This work seeks to answer a question about what are the determining factors to 

maximize the competitiveness of a Brazilian port, from different insights, like port 

infrastructure, location and access to other modes, tariffs and costs, storage, operating 

capacity, port labor, regulation, and port management. The survey was structured from a 

questionnaire of 46 questions, answered in Likert Scale of importance by maritime 

professionals, including port authorities, federal agencies, cargo agents, freight forwarders, 

shipowners and port operators. The results, in order of relevance, demonstrated that the 

efficiency and reliability of cargo handling, port infrastructure, and port operation capacity 

were the most positively emphasized groupings. The least emphasized groupings were port 

tariffs, access to other transportation modes (impacted by the lower identified relevance of air 

and river accesses) and the functioning of the port authority. In the end, guidelines and aspects 

to be observed in the elaboration of a competitive port project are presented, allowing the 

reader an overview of these projects. 

 

Keywords: infrastructure. transportation. ports. port competitiveness. public-private 

partnership 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O sucesso dos países com melhores índices de desenvolvimento humano pode ser 

analisado a partir de seus investimentos em infraestrutura ao longo do tempo, seja em 

infraestrutura social – educação, saúde, saneamento ou habitação – ou em infraestrutura 

econômica, tal como energia, comunicação e transportes.  

Raiser et al (2017) ressaltam que a infraestrutura econômica é vista como fundamental 

para o desenvolvimento sustentado e para a integração dos mercados interno e internacional, 

bem como para o acesso a oportunidades econômicas, sendo prioridade na agenda de políticas 

em muitos países de todo o mundo. 

Segundo a United Nations Conference on Trade and Development (2018) nos anos de 

2017 e 2018 foi verificada uma retomada do comércio transoceânico, frente aos dois anos 

anteriores que registraram declínio, razão pela qual o transporte marítimo ganhou novo 

impulso e elevou as expectativas da indústria naval e do setor portuário. Um incremento de 

4% foi verificado entre o ano de 2017 e 2018 nessas atividades.  

 Em razão da grande importância do tema para o país é que o assunto foi escolhido para 

ser investigado, especialmente dadas as prementes mudanças regulatórias que o setor de 

infraestrutura portuária requer, de modo a alavancar a competitividade do Brasil frente a 

outras grandes economias.  

 Além disso, as práticas comerciais atuais exigem, por vezes, a reestruturação das 

empresas e de setores inteiros, o que impõe aos gestores desafios que transcendem a 

organização, demandando estratégias que identifiquem os melhores cenários e ações para a 

competitividade, com viabilidade financeira e resultados que incluem o longo prazo.   

 A competitividade de uma empresa, conforme Mariotto (1991), pode ser 

compreendida como a capacidade de ser bem-sucedida e explorar, a seu favor, a estrutura e os 

padrões de concorrência do mercado em que atua – nacional ou internacional – ou deseja 

atuar e, desse modo, conseguir superar a rentabilidade de seus concorrentes em longo prazo. 

 Para Arontienis, Van de Voorde e Vanelslader (2010), a discussão acerca da 

competitividade portuária tem sido um tópico importante, especialmente em razão da crise 

dos últimos anos, que impacta diretamente o setor portuário e a movimentação de cargas. 

Compreender as determinantes da competitividade portuária é imprescindível para a reversão 

desse cenário.  

 E, nesse sentido, que nasce a questão: quais são as principais determinantes para a 

maximização da competitividade dos portos marítimos no Brasil?  
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1.1 Objetivo do trabalho 

 

O objetivo do presente estudo é verificar quais são os fatores determinantes para 

maximizar a competitividade de um porto brasileiro.  

 Esses fatores, após serem verificados, devem auxiliar na indicação de importantes 

elementos a serem observados em um projeto portuário competitivo no país.   

A partir do levantamento desses elementos há a intenção, como objetivo secundário, 

de apresentar uma nova e inédita contribuição a esse importante segmento empresarial que é 

estruturação de norteadores para um projeto portuário, a partir de determinantes de 

competitividade verificadas. 

 

1.2 Relevância do tema e da pesquisa 

 

A identificação de determinantes para a competitividade no setor portuário possibilita 

o melhor direcionamento de recursos e esforços para a efetiva modernização da infraestrutura. 

Essa modernização está em absoluta consonância com o cenário econômico atual do país, 

quando estão sendo rediscutidos os papéis de diversos entes da administração pública, de 

forma a reduzir entraves para a maior movimentação comercial. 

O conhecimento científico possibilita o melhor preparo à tomada de decisões, sendo 

que os terminais portuários devem estar preparados com adequada infraestrutura, que 

possibilite a atuação em condições competitivas frente a outros países.  

Há, nesse sentido, a sinalização de novos acordos comerciais, incluindo um acordo de 

livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que pode fomentar e intensificar as 

trocar comerciais entre esses blocos econômicos. Na mesma linha, há indicativos de iminente 

modificação no marco regulatório de cabotagem, o que demandará melhores condições de 

movimentações marítimas de cargas e intensificará a disputa entre os terminais portuários 

nacionais.  

 

1.3 Organização do trabalho 

 

O trabalho aplicado em questão se divide em quatro partes, às quais se juntam esta 

introdução e uma breve conclusão ao final.  
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A primeira parte apresenta um referencial bibliográfico que situa o leitor quanto aos 

principais aspectos legislativos e regulatórios acerca do setor portuário, bem como um 

panorama mundial.  

 A segunda e a terceira parte apresentam a metodologia utilizada para responder à 

questão de quais são os fatores determinantes para maximizar a competitividade de um porto 

brasileiro e os resultados obtidos. A partir de tal questionamento e de suas respostas, buscou-

se a apresentação de diretrizes que contemplam um descritivo dos principais pontos a serem 

verificados na estruturação de um projeto portuário no Brasil.  

A quarta parte apresenta esses norteadores e aspectos a serem observados na 

elaboração de um projeto portuário competitivo, permitindo ao leitor uma visão geral desses 

projetos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Durante a década de 90, conforme Dollar, Clark e Micco (2002), muitos países 

passaram a enfatizar em seu desenvolvimento estratégico para a globalização a redução de 

barreiras tarifárias e alfandegárias. Essa redução ampliou a importância da competitividade 

dos custos de transportes, que necessariamente passam pela eficiência da infraestrutura 

portuária desses países. Cada país se organizou de acordo com seu projeto de integração, 

ampliando acordos comerciais e regulamentando o setor portuário, sendo que alguma 

regulação no setor pode ser positiva, mas certamente seu excesso é prejudicial.   

 O Brasil optou por concentrar no âmbito federal as competências para a exploração, 

direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos portos marítimos, fluviais e 

lacustres, bem como dos serviços de transporte aquaviário entre os portos brasileiros 

(BRASIL, [s.d.]). Isso porque os investimentos necessários à competitividade se mostraram 

incompatíveis com a capacidade de investimento do país.  

Segundo a OCDE, o investimento em infraestrutura é particularmente importante. 

Entre 138 países pesquisados, o Brasil ocupava em 2018 a 116ª posição em qualidade de 

infraestrutura, de acordo com pesquisa do Fórum Econômico Mundial, com histórico de 

declínio frente a outros países. Isso porque há deficiência de qualidade em muitas áreas de 

infraestrutura (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2018).  

 A maior parte do comércio global é transportada por via marítima, sendo que o bom 

funcionamento da infraestrutura dessa modalidade de transporte tem sido elemento-chave 

para o crescimento econômico dos países emergentes e em desenvolvimento. As parcerias 

público-privadas foram a forma mais eficaz que tais países encontraram para gerir as 

operações portuárias, em oposição aos modelos de gestão exclusivamente governamentais, 

ainda segundo Dollar, Clark e Micco (2002).  

Diante desse cenário, surgiram no Brasil os modelos de concessão e parcerias público-

privadas, e as consequentes agências reguladoras, oriundas de uma série de reformas 

institucionais implantadas que resultaram no “modelo regulador do Estado”, modelo este 

implantado juntamente com as privatizações. Nesse modelo são observadas duas 

características: a primeira, denominada “atividades exclusivas”, que prevê o exercício direto 

pelo próprio Estado, e a segunda, denominada “atividades não-exclusivas”, que prevê a 

possibilidade de delegação à iniciativa privada, sob a supervisão estatal. Tal modelo se difere 
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do anterior, que se definia unicamente pela intervenção direta do Estado na economia por 

meio das empresas estatais (BRASIL, 1998).   

No setor de transportes, as mudanças ocorreram de forma bastante diferentes de outros 

modelos que também se modernizaram, tais como o setor elétrico e o setor de 

telecomunicações. Isso porque, conforme Pinheiro (2003), na década de 90, os modelos de 

investimento, que objetivavam a melhoria da eficiência e qualidade dos setores 

predominantemente dominados por empresas estatais, apresentavam ênfase na venda de 

ativos, sendo que o modelo portuário estava mais alinhado às concessões. 

A Lei Federal nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, denominada Lei dos Portos, foi o 

primeiro passo para uma profunda mudança de direcionamento no setor de infraestrutura 

portuária no país. Segundo Britto et al (2015), isso porque possibilitou a redução do papel 

estatal no papel de gestor e operador portuário, possibilitando o ingresso do setor privado 

nessas atividades. Resultado disso foi um aumento dos níveis de investimento em 

infraestrutura e a modernização de diversos terminais, com novos contratos de concessão.  

 

 Modelos de Administração Portuária 2.1

 

Há basicamente quatro modelos de administração portuária (THE WORLD BANK, 

2018a), que se diferenciam entre si quanto à propriedade e provimento de bens junto ao porto.  

Os quatro modelos de administração portuária são:  

 Landlort port 

 Tool port 

 Service port 

 Terminal de uso privado 

 

2.1.1 Modelo Landlord port  

 

O modelo de autoridade portuária denominado landport port é o adotado no Brasil. 

Nele, o governo fornece a infraestrutura e o setor privado atua na superestrutura e na operação 

portuária. A autoridade portuária é proprietária das instalações – cais, docas, ancoradouros, 

armazéns, pátios, edificações etc. - e cobra as taxas portuárias de empresas que atuam dentro 

da área do porto. Já o setor privado disponibiliza máquinas e equipamentos necessários à 

prestação de serviços dentro de área do porto organizado. A operação portuária normalmente 
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é cedida a operadores privados, bem como são possibilitadas a exploração de áreas 

retroportuárias, armazéns alfandegados, etc., tendo como exemplos os postos de Santos, 

Rotterdam e Los Angeles. 

 

2.1.2 Modelo Tool port  

 

O modelo tool port se diferencia do anterior, pois o setor público (autoridade 

portuária) é proprietário da infraestrutura e da superestrutura, ficando o setor privado 

responsável apenas pela operação portuária. Nesse modelo ocorre o arrendamento de 

determinada área a empresas privadas para a prestação de serviços, sendo exemplos os portos 

de Houston e Dubai.  

 

2.1.3 Modelo Service port 

 

O modelo de service port é caracterizado pela totalidade dos bens e atividades sob a 

responsabilidade do setor público, ou seja, há prestação direta de serviços portuários aos 

usuários. O porto é geralmente controlado pelo Ministério dos Transportes e há funcionários 

públicos responsáveis pela administração do porto. Em alguns casos, conforme Brooks 

(2004), os serviços de movimentação de carga são executados por entidades públicas diversas, 

o que pode apresentar desafios de gestão. Geralmente, há uma ausência de envolvimento do 

setor privado nas atividades portuárias, sendo que o principal exemplo desse modelo é o bem-

sucedido porto de Cingapura. 

 

2.1.4 Terminal de uso privado 

 

Por fim, o terminal de uso privado, mais comum nos últimos anos no Brasil, é 

construído mediante autorização do poder público, mas apresenta propriedade, infraestrutura, 

superestrutura, operação e administração atreladas ao setor privado, apenas com o 

acompanhamento da agência reguladora.  

A Tabela 1 apresenta um comparativo entre os modelos de administração portuária 

indicados, a partir da matriz de responsabilidade.  
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Tabela 1  - Comparativo dos modelos 

Responsabilidade Landlord Port Tool Port Service Port Terminal TUP 

Propriedade da área e infraestrutura Público Público Público Privado 

Investimentos em Infraestrutura  Público Público Público Privado 

Investimentos em Superestrutura Público Público Público Privado 

Operação Portuária Privado Privado Público Privado 

Administração do Porto Público Público Público Privado 

Fonte: Elaboração própria 

 

Importante destacar as diferenças impostas pela legislação vigente entre terminais em 

portos públicos e terminais de uso privado, que impactam diretamente na operação do 

terminal e no seu modelo de negócio, conforme Tabela 2.  
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Tabela 2 - Diferenças entre terminais em portos públicos e terminais de uso privado 

 Terminais em Portos Públicos Terminais de Uso Privado 

Base Legal PPs: Leis 12.815/13, 8.666/93 e 

8.987/95. Decreto 8.033/13   

Resoluções ANTAQ 7/16 - 3.220/14 – 

P.349/14 

I.N. TCU 27/08 

TUPs: Lei 12.815/13 

Decreto 8.033/13 

Resoluções 

ANTAQ 3.290/14 

e Portaria 110/13 

Modalidade de 

Outorga 

Licitação Autorização 

Outorgante Autoridade/Administração Portuária 

(não há pagamento de outorga) 

ANTAQ (não há pagamento de 

outorga) 

Prazo Até 50 anos (25+25) a critério do poder 

concedente 

Períodos sucessivos (obrigação de 

investimentos) 

Regulamentação 

Econômica 

Cumpre as condições do Contrato de 

arrendamento, inclusive na reavaliação 

do equilíbrio econômico e financeiro. 

Apresenta viabilidade do terminal 

com assunção total dos riscos 

Infraestrutura A ser arrendada em sítio padrão - 

Brownfield 

A ser construída – Greenfield 

Ativos 

Imobilizados 

Com reversibilidade Sem reversibilidade 

Tarifas 

Portuárias 

Pagamento das Tarifas Portuárias como 

contribuições parafiscais (reversão do 

pagamento em manutenção das 

instalações do condomínio portuário) 

Sem pagamento de Tarifas, porém 

com manutenção dos acessos e 

berços por conta própria. 

Preços Acompanhados pela ANTAQ. Acompanhados pela ANTAQ. 

Clientes Pré-definido pelo uso do porto (Plano 

Mestre) 

A ser constituído 

Mão de Obra Contratação do OGMO. Custo variável Livre Contratação. Custos fixos 

Interlocução com 

Governo 

Conselho de Autoridade Portuária - 

CAP 

A interlocução do governo se faz 

diretamente pelo 

interessado/investidor. 

Risco 

Investimento 

BNDES BNDES / Project finance / 

Garantias bancárias + taxas 

maiores 

Fonte: Associação de Terminais Portuários Privados (2019) - adaptado 
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 Parcerias Público-Privadas e Concessões 2.2

  

 Primeiramente, é importante ressaltar que os conceitos de parceria público-privada e 

concessão não possuem o mesmo significado em todos os países. Isso porque, na linha de 

Delmon (2010), tais termos implicam em diferentes estruturas de negócios e são utilizados 

para diversos propósitos.  

 Nesse sentido, o referencial teórico utilizado nessa pesquisa foi limitado àqueles países 

que possuem conceitos similares ao Brasil, nos quais a parceria público-privada está 

relacionada a um instrumento jurídico de longo prazo, pactuado entre um ente privado e uma 

entidade governamental, para o fornecimento de um ativo ou um serviço público. Nesse 

modelo, a parte privada assume riscos significativos, a responsabilidade de gerenciamento, e a 

remuneração geralmente está vinculada ao desempenho (PPPKNOWLEDGE LAB, [s.d.]).  

 Para Barros e Martinez-Giralt (2009), as parcerias público-privadas vêm ganhando 

espaço nos planos de governo, especialmente daqueles com restrições orçamentárias para 

produzir e prestar serviços de interesse público, para intervenções em diferentes setores da 

economia. Essas parcerias permitem o financiamento e posterior fornecimento de serviços 

públicos de alta qualidade, que demandariam grandes investimentos, sem onerar diretamente 

o ente estatal, sendo um instrumento recente da denominada nova gestão pública.  

Outro aspecto que tem corroborado por essa parceria público-privada, segundo 

Cretella Neto (2010), pelo fato do poder público não possuir a capacidade de ofertar, em 

qualidade e quantidade adequadas, serviços e bens públicos reivindicados pelos cidadãos, de 

outra parte, o setor privado dispõe de competência empresarial e financeira disponível para 

implementação e gestão na infraestrutura pública. 

 No Brasil, a Constituição Federal estabelece os limites de atuação, as diretrizes e os 

objetivos das contratações de serviços públicos.  A principal norma federal acerca das 

parcerias público-privadas é a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 

normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

administração pública. Ainda, aplicam-se subsidiariamente às parcerias público-privadas 

outras normas, tais como a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que trata da 

concessão e permissão de serviços públicos. Há também a Lei Federal nº 8.666, de 13 de 

junho de 1993, que trata de licitações e contratos administrativos em geral e regula esses 

assuntos quando as leis supramencionadas não dispuserem a respeito de algum deles.  
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 Lei dos Portos 2.3

 

 Em 2013, com o advento da Lei Federal nº 12.815/2013, regulamentada pelo Decreto 

Federal nº 8.033/2013 e, posteriormente,  pelo Decreto Federal nº 9.048/2017, foi instituído 

um novo marco regulatório e, a partir dele,  houve significante modificação na dinâmica da 

infraestrutura portuária, com maior concentração das decisões junto ao governo federal. A 

revogada Lei Federal nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, foi pioneira quanto à criação de 

portos privados, bem como na forma de contratação de mão de obra para portos públicos, 

instituindo os órgãos de mão de obra avulsa.  

 Por outro lado, conforme Farranha, Frezza e Barbosa (2015), a mais recente lei federal 

enquadrou o arrendamento dos terminais portuários de forma análoga à concessão de serviços 

públicos, inovando ao incluir parâmetros de avaliação de desempenho pré-definidos. A 

expectativa da União foi possibilitar maior controle estatal sobre as atividades portuárias, com 

maior uniformidade das atividades e ainda atrair investimentos para o setor. Cabe destacar 

que a redefinição dessas competências trouxe maior centralização das atividades nos entes 

federais – Secretaria Especial de Portos e Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 

ANTAQ. 

 Os mesmos autores entendem que um dos pontos mais importantes da alteração do 

marco legal foi a introdução de um novo critério para o julgamento das licitações para a 

exploração de novos terminais, no sentido de exigir dos arrendatários serviços mais eficientes 

- maior capacidade e menor tempo de movimentação de cargas - e menores tarifas, ao invés 

da exigência de maior valor de outorga. 

 Outra mudança importante foi que os operadores portuários devem constituir, em cada 

porto organizado, um órgão gestor de mão de obra, de forma a administrar o fornecimento do 

trabalhador portuário. Além disso, seis serviços portuários foram tipificados:  capatazia, 

estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcações e bloco (limpeza e 

conservação das embarcações).  

 Segundo Schwind (2017), após a regulamentação da Lei dos Portos pelo Decreto 

Federal nº 8.033/2013, sobreveio o Decreto Federal nº 9.048/2017, com substantivas 

alterações na aplicação do marco regulatório, incluindo alteração na identificação do poder 

concedente, estudos de viabilidade simplificados, dispensa de audiência pública prévia às 

licitações de menor valor, prorrogação de contratos de concessão e arrendamento portuário, 

ampliação da área de arrendamentos portuários, substituição de área arrendada, revisão de 

cronograma de investimentos, possibilidade de autorização de investimentos previamente à 
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análise da agência reguladora, possibilidade de realização de investimentos fora da área 

arrendada, antecipação de receitas de tarifas e de arrendamento para realização de 

investimentos, e adaptação de contratos de arrendamento à Lei Federal nº 12.815/2013. 

 Importante mencionar que, em 2018, o Tribunal de Contas da União apresentou 

acórdão desfavorável a diversos pontos introduzidos pelo Decreto Federal nº 9.048/2017, 

especialmente quanto à extensão da vigência de contratos de arrendamento portuário, 

investimentos fora da área arrendada e substituição de área pública arrendadas e já licitadas 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2018).  

 

 Secretaria de Portos 2.4

 

 Preliminarmente à discussão sobre o funcionamento da agência reguladora, faz-se 

necessária a introdução de um breve histórico sobre a estrutura administrativa federal e seu 

papel diante do novo marco regulatório.  

 A Secretaria Especial de Portos, órgão criado em 2007 e inicialmente vinculado à 

Presidência da República, passou a ter a missão de elaborar o planejamento portuário em 

conformidade com as políticas e diretrizes de logística integrada, abrangendo tanto acessos 

portuários quanto infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

 Nesse sentido, em 2014 a Secretaria Especial de Portos estabeleceu diretrizes para a 

elaboração e revisão dos instrumentos de planejamento do setor portuário, dentre os quais o 

Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP, os Planos Mestres portuários, os Planos de 

Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ e o Plano Geral de Outorgas - PGO (MINISTÉRIO 

DA INFRAESTRUTURA, 2019). 

 

2.4.1 Plano Nacional de Logística Portuária  

 

 O Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP, que é o instrumento de Estado de 

planejamento estratégico do setor portuário nacional, visa identificar vocações dos diversos 

portos, conforme o conjunto de suas respectivas áreas de influência, definindo cenários de 

curto, médio e longo prazo com alternativas de intervenção na infraestrutura e nos sistemas de 

gestão, garantindo a eficiente alocação de recursos a partir da priorização de investimentos, 

evitando a superposição de esforços e considerando as disposições do Conselho Nacional de 

Integração de Políticas de Transporte - CONIT (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 

2019). 
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2.4.2 Plano Mestre 

 

 O Plano Mestre é o instrumento de planejamento de Estado voltado à unidade 

portuária, considerando as perspectivas do planejamento estratégico do setor portuário 

nacional constante do Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP, que visa direcionar as 

ações, as melhorias e os investimentos de curto, médio e longo prazo no porto e em seus 

acessos. Ele tem por objetivo definir uma visão estratégica acerca o desenvolvimento do 

complexo portuário, indicando investimentos necessários e compatíveis com os níveis de 

serviço considerados adequados (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2019). 

 

2.4.2 Plano de Desenvolvimento e Zoneamento  

  

 O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ é o instrumento de planejamento 

operacional da Administração Portuária, que compatibiliza as políticas de desenvolvimento 

urbano dos municípios, do estado e da região aonde se localiza o porto. Por meio do PDZ, 

visa-se, no horizonte temporal, o estabelecimento de ações e de metas para a expansão 

racional e a otimização do uso de áreas e instalações do portuárias, com aderência ao Plano 

Nacional de Logística Portuária (PNLP) e respectivo Plano Mestre (MINISTÉRIO DA 

INFRAESTRUTURA, 2019). 

 

2.4.3 Plano Geral de Outorgas  

 

 Já o Plano Geral de Outorgas (PGO) é o instrumento de planejamento de Estado que 

consiste em um plano de ação para a execução das outorgas de novos portos ou terminais 

públicos e privados, que reúne a relação de áreas a serem destinadas à exploração portuária 

nas modalidades de arrendamento, concessão, autorização e delegação, com respectivos 

horizontes de implantação, tomando como base o planejamento do Poder Concedente, das 

Administrações Portuárias e da iniciativa privada (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 

2019). 

 

 Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ 2.5

 



22 

 

O processo de surgimento das agências reguladoras no Brasil é parte de uma série de 

reformas institucionais implementadas na década de 1990, que resultaram no que se tem 

denominado “modelo regulador de Estado”. Segundo Lennertz (2009), diferente do modelo 

anterior, caracterizado pela intervenção direta do Estado na economia através das empresas 

estatais, o Estado regulador foi idealizado a partir do discurso segundo o qual apenas as 

denominadas “atividades exclusivas” deveriam ser exercidas diretamente pelo Estado, 

enquanto que as “atividades não-exclusivas” deveriam ser delegadas à iniciativa privada, sob 

a supervisão estatal. 

A introdução das agências reguladoras no Brasil deu-se inicialmente sob a forma de 

autarquias e, posteriormente, com a personalidade jurídica de direito público. Ambas ficaram 

sujeitas ao estabelecido no art. 37, XIX, da Constituição Federal, que dispõe que a sua criação 

deverá ser feita exclusivamente mediante lei específica. E, da mesma forma, procede sua 

extinção, já que não é possível extinguir um ato administrativo que se construiu mediante 

norma de hierarquia superior.   

 Constatada a necessidade de se resguardarem essas autarquias de injunções externas 

inadequadas, foram-lhe outorgadas autonomia político-administrativa e autonomia 

econômico-financeira. 

 No tocante à autonomia político-administrativa, a legislação instituidora de cada 

agência prevê um conjunto de procedimentos, garantias e cautelas, dentre as quais 

normalmente se incluem: (i) nomeação dos diretores com lastro político (em âmbito federal a 

nomeação é feita pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal); (ii) 

mandato fixo de três ou quatro anos; e (iii) impossibilidade de demissão dos diretores, salvo 

casos de falta grave apurada mediante devido processo legal.  

 Para Barroso (2002), é nesse contexto que surgem as agências reguladoras, via 

institucional pela qual se consuma a mutação do papel do Estado em relação à ordem 

econômica. As agências são autarquias especiais, que desempenham funções executivo-

administrativas, normativas e decisórias, dentro de um espaço de competências deferido por 

lei, cujos limites ainda não estão pacificados na doutrina e na jurisprudência. No exercício de 

suas atribuições, cabem às agências encargos de grande relevância, como zelar pelo 

cumprimento dos contratos de concessão, fomentar a competitividade, induzir à 

universalização dos serviços, definir políticas tarifárias e arbitrar conflitos entre o poder 

concedente, os concessionários e os usuários. 

Ainda segundo Barroso (2002), o regime jurídico especial das agências reguladoras foi 

instituído com o propósito de preservá-las de ingerências indevidas. Dessa forma, a intenção 
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foi demarcar um espaço de legítima discricionariedade, com a função predominante de juízes 

técnicos sobre as valorações políticas. Com essa mesma intenção, foram-lhe outorgadas 

autonomia político-administrativa e autonomia econômico-financeira, já que se verificou a 

necessidade de protegê-las de injunções externas inadequadas.  

Diante dessas circunstâncias, são criadas as agências reguladoras, autarquias especiais 

de prerrogativas próprias, que desempenham funções executivo-administrativas, normativas e 

decisórias, dentro de um espaço de competências deferido por lei, cujos limites não se 

encontram pacificados na doutrina e na jurisprudência. 

Com efeito, conforme Gomide (2014), em razão da necessidade de distinção entre as 

atividades de transporte em si e as atividades ligadas aos portos – fluviais, lacustres ou 

marítimos, parte dos armadores nacionais e trabalhadores marítimos demandaram a criação de 

uma agência específica para o transporte aquaviário. 

 É quando em 2001, a partir da Lei Federal nº 10.233/2001, surge a Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários – ANTAQ, tendo por finalidade implementar as políticas públicas 

do Ministério da Infraestrutura para os transportes aquaviários e infraestrutura portuária. 

Dentre suas atribuições estão atividades de regulação, supervisão e fiscalização da navegação 

fluvial, lacustre e travessias; navegação de apoio marítimo, apoio portuário, cabotagem e 

longo curso; de portos organizados, instalações portuárias, terminais de uso privado e estações 

de transbordo de carga. 

  

 Modais de transporte 2.6

 

 Há diversos modais de transporte de carga, dependendo do que deverá ser 

transportado, da distância e da disponibilidade. As opções de modal de frete são mais 

diversificadas do que as disponíveis para passageiros, considerando a variedade de cargas que 

inclui matérias-primas, peças, produtos acabados e produtos alimentícios – alguns perecíveis. 

Conforme Rodrigue, Comtois e Slack (2017), ao contrário dos passageiros, esses diferentes 

tipos de carga requerem, por vezes, diferentes meios de transporte, o que não impõe uma 

uniformidade, sendo que os principais meios de transporte de cargas são o marítimo, aéreo, 

rodoviário, ferroviário, fluvial e dutoviário. 

Transporte marítimo: os navios são meios de transporte razoavelmente versáteis, 

alinhados a grande economia de escala, com a implantação de navios de grande porte 

especializados no transporte de graneis líquidos, sólidos ou veículos, por exemplo. Países que 
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conseguiram investir em terminais com capacidade para grandes navios de contêineres se 

destacaram nas últimas décadas, com grande impacto em sua economia e hinterlândia.  

O transporte marítimo é muito dependente das disponibilidades, especialmente em 

razão dos prazos para sua movimentação, ou ainda quanto à construção de navios. Nesse 

sentido, o número de empresas ofertantes é relativamente reduzido em comparação a outros 

modais.  

Segundo Christiansen, Fagerholt e Ronen (2004), há basicamente três tipos de 

operação para o transporte marítimo: a industrial, a tramp e a liner. Na primeira modalidade, 

o dono da carga também controla o navio. A modalidade tramp funciona como uma espécie 

de “táxi”, sendo a embarcação fretada para pré-determinada quantidade de carga, comumente 

para granéis. Já a liner opera com um itinerário e frequência pré-definidas, transportando 

carga de clientes diversos, muito utilizada para a movimentação de contêineres.  

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (2018) 

verificou entre os anos de 2017 e 2018 uma consolidação, por meio de fusões e aquisições, de 

alianças globais de empresas liners. No mesmo período, foi observado crescimento no 

número de empresas transportadoras de médio porte, primeiro movimento nesse sentido. Ou 

seja, verificou-se que grande parte do setor passou por expansão, corroborando o aumento do 

transporte transoceânico.   

Transporte aéreo: em razão de seu alto custo o transporte aéreo é menos utilizado para 

o transporte de cargas, sendo tal movimentação eventualmente compartilhada com 

passageiros para cargas de alto valor agregado e pequeno volume. Também tal modal é 

utilizado para transportes de carga única, em aviões de carga dedicados – cargueiros, mas há 

certa restrição a cargas pesadas, estas normalmente transportadas em atividades militares.  

Transporte rodoviário: o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, onde os 

transportes são predominantemente realizados por caminhões, possibilitando rotas flexíveis 

para quase todo tipo de carga, em distâncias curtas a médias. Caminhões compactos, 

denominados VUCs, são comumente usados na distribuição de cargas urbanas, atendendo a 

uma demanda flutuante. Outros de maior porte são utilizados para grandes volumes e maiores 

distâncias, sendo eventualmente impostas restrições técnicas para cargas específicas, como 

granel, líquidos ou contêineres. Muitos contêineres no padrão ISO (20 e 40 pés) são 

transportados por esse modal. 

Transporte ferroviário: as ferrovias são meios de transportes centenários, bastante 

adequadas para cargas de grandes volumes e longas distâncias. Embora haja limitação de rota 



25 

 

e de disponibilidade, são possíveis várias configurações de carga em uma mesma viagem: 

veículos, grãos, contêineres, etc.  

Transporte fluvial: é um meio de transporte mais restrito, mas predominante em países 

com grandes sistemas fluviais (ex: Brasil, China, Estados Unidos etc.). No Brasil, um 

exemplo de utilização são as barcaças projetadas para a navegação no Rio Amazonas, 

empurradas por rebocadores.  

Transporte dutoviário: é o sistema utilizado para o transporte de líquidos e gases, tais 

como derivados de petróleo. 

As principais diferenças entre os modais de transporte citados são apresentadas na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Modais de transporte 

Modal de transporte 

Característica operacional Navio Avião Caminhão Trem 

Variedade de frota Grande Pequena Pequena Pequena 

Unidade motriz incorporada Sim Sim Frequentemente Não 

Tamanho de carga (unidade) Fixa Fixa 
Geralmente 

Fixa 
Variável 

Operação ininterrupta Usualmente Raramente Raramente Usualmente 

Duração da viagem 
Dias ou 

Semanas 
Horas ou Dias Horas ou Dias Dias 

Incerteza operacional Maior Maior Menor Menor 

Via de tráfego Compartilhada Compartilhada Compartilhada Dedicada 

Taxas no “porto” Sim Sim Não Não 

Pedágios na rota Possível Não Possível Possível 

Possibilidade de mudança de 

destino ao longo da rota 
Possível Não Não Não 

Janelas de 

Embarque/Desembarque 
Sim Não Não Sim 

Tipo do Veículo/Embarcação 

depende do peso da carga 
Sim Raramente Não Não 

Múltiplas cargas remetidas Sim Não Sim Sim 



26 

 

juntas 

Retorna à origem Não Não Sim Não 

Fonte: Christiansen, Fagerholt e Ronen (2004)  

  

 A tabela supra destaca as características operacionais de cada um dos principais 

modais de transporte, o que pode favorecer ou dificultar a logística, de acordo com as 

necessidades da carga. Essas características devem ser analisadas pelo agente de cargas e 

freight forwarder, possibilitando flexibilidade, quando conveniente, e menores custos na 

operação.  

 Por exemplo, os navios são mais utilizados para longo curso, cargas com unidade de 

carga fixas e rota de via única, sem retorno à origem. Já veículos rodoviários possuem maior 

flexibilidade, utilizadas para trajetos menores e muitas vezes retornam à origem, inclusive 

movimentando cargas de clientes distintos para minimizar o valor de frete.  

 

 Portos no Brasil 2.7

 

Uma das classificações possíveis para portos é definida a partir de 3 (três) vertentes: 

quanto à localização, quanto à infraestrutura e quanto à atividade. Quanto à localização, há 

portos marítimos – objetos da presente pesquisa, os portos lacustres e os portos fluviais (ou 

hidroviários). Já quanto à infraestrutura, há portos comerciais, portos industriais, portos de 

carga única, portos turísticos, portos pesqueiros e portos multifuncionais. Já quanto às 

atividades, conforme Degrassi (2001), há portos voltados para atividades internacionais, 

nacionais, coloniais, regionais e locais. Esse formato de classificação é um dos mais utilizados 

nos trabalhos acadêmicos, mas não possui grande compatibilidade com a classificação 

utilizada no Brasil.  

A classificação utilizada pelo Ministério da Infraestrutura é mais adequada para o 

entendimento do funcionamento do modal no país. Basicamente os portos são classificados 

em portos organizados – bem público e explorado por uma autoridade portuária, terminais de 

uso privado – instalados e explorados mediante autorização, e estações de transbordo de 

cargas. Atualmente existem 37 portos organizados marítimos e cerca de 144 terminais 

marítimos de uso privado em funcionamento no país (AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, [s.d.]).  



27 

 

Nos últimos anos pouco se avançou na inauguração de novos complexos portuários. 

Em razão da legislação federal, o que se verifica de maneira predominante em relação aos 

leilões ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos é que houve a licitação de terminais e 

arrendamentos específicos, sempre com vocação única de carga, sem qualquer oferecimento 

ao mercado de terminais já estabelecidos e multicargas. 

Em anexo estão indicados os principais portos do país e a relação de leilões realizados 

pelo atual Ministério da Infraestrutura nos últimos anos. 

  

 Portos de maior movimentação de carga 2.8

  

 É inegável que, atualmente, a maior movimentação de cargas marítimas está 

relacionada aos contêineres, ainda que as commodities também possuam grande relevância. 

Isso porque, segundo Ferguson (2008), desde o primeiro navio especializado nesse tipo de 

carga, que foi ao mar na década de 50, muito se evoluiu na movimentação de contêineres. A 

unitização das cargas, processo de agregação de pequenos volumes em uma única unidade de 

carga, tornou-se tendência nas últimas décadas e possibilitou o avanço da conteinerização.   

 A Tabela 4 traz o ranking dos portos com maior movimentação de cargas em 

contêineres no mundo segundo o World Shipping Council. (WORLD SHIPPING COUNCIL, 

[s.d.]) 

   

Tabela 4 - Ranking de movimentação de cargas em contêineres 

Posição Porto 

Volume 

2018 

(Milhões 

TEUs) 

Volume 

2017 

(Milhões 

TEUs) 

Volume 

2016 

(Milhões 

TEUs) 

Volume 

2015 

(Milhões 

TEUs) 

Volume 

2014 

(Milhões 

TEUs) 

1 Xangai, China 42.01 40.23 37.13 36.54 35.29 

2 Cingapura 36.60 33.67 30.90 30.92 33.87 

3 Shenzhen, China 27.74 25.21 23.97 24.20 24.03 

4 Ningbo-Zhoushan, China 26.35 24.61 21.60 20.63 19.45 

5 Guangzhou, China 21.87 20.37 18.85 17.22 16.16 

6 Busan, Coréia do Sul 21.66 20.49 19.85 19.45 18.65 

7 Hong Kong 19.60 20.76 19.81 20.07 22.23 

8 Qingdao, China 18.26 18.30 18.01 17.47 16.62 

9 Tianjin, China 16.00 15.07 14.49 14.11 14.05 

10 Jebel Ali, Dubai, EAU 14.95 15.37 15.73 15.60 15.25 

11 Roterdã, Holanda 14.51 13.73 12.38 12.23 12.30 

12 Port Klang, Malásia 12.32 13.73 13.20 11.89 10.95 

13 Antwerp, Bélgica 11.10 10.45 10.04 9.65 8.98 
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14 Kaohsiung, Taiwan 10.45 10.27 10.46 10.26 10.59 

15 Xiamen, China 10.00 10.38 9.61 9.18 10.13 

16 Dalian, China 9.77 9.70 9.61 9.45 10.13 

17 Los Angeles, EUA 9.46 9.43 8.86 8.16 8.33 

18 Tanjung Pelepas, Malásia 8.96 8.38 8.28 9.10 8.50 

19 Hamburg, Alemanha 8.73 8.86 8.91 8.82 9.73 

20 Long Beach, EUA 8.09 7.54 6.80 7.19 6.82 

37 Santos, Brasil 4.12 3.85 3.60 3.78 3.68 

 Fonte: World Shipping Council [s.d.]  

 

 Os portos de maior movimentação passaram por processo ou foram planejados para a 

especialização de cargas, outra tendência mundial nos últimos anos, razão pela qual os 

últimos certames de concessões de terminais no país estão bastante alinhados a cargas 

específicas (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, [s.d.]).  

 

 Determinantes de competitividade 2.9

 

O Fórum Econômico Mundial, desde 2005, utiliza 114 indicadores acerca da 

produtividade e prosperidade de longo prazo, sendo que esses indicadores são agrupados em 

12 pilares para a competitividade: instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, 

saúde e educação primária, educação e treinamento, eficiência de mercado, eficiência de mão 

de obra, desenvolvimento do mercado financeiro e de crédito, tecnologia, tamanho de 

mercado, sofisticação dos negócios e inovação. Nesse sentido, conforme Schwab, Sala-I-

Martín (2019), a infraestrutura, dentre os demais pilares, é um dos principais fatores que 

orientam a economia de um país, sendo que, no âmbito do transporte marítimo, há cinco 

componentes importantes: número de navios, capacidade de transporte de contêineres, 

tamanho da embarcação, número de atendimento e número de empresas que atracam nos 

portos do país. 

Há três vertentes relacionadas à competitividade portuária, sendo que a primeira delas 

é a competição entre modais de transporte, a segunda entre portos, e a terceira interportos. A 

primeira delas deve ser medida a partir da possibilidade de substituição do modal por outro, 

ou seja, a possibilidade de substituição do transporte marítimo pelo transporte rodoviário, por 

exemplo. Na sequência, são incluídos fatores como volume e tempo de trânsito. Já a 

competitividade entre portos é relativamente diferente, pois está mais relacionada às 

definições de preço e qualidade de serviço, dentro de um mesmo espaço geográfico 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2011). 
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Ainda segundo Schwab e Sala-I-Martín (2019), há ainda a competição interportos, que se dá 

entre terminais de um mesmo porto, como é o caso de Santos. Com efeito, em um país, a 

eficiência dos serviços portuários pode ser medida, dentre outras métricas, pela frequência, 

pontualidade, velocidade e preço.  

Uma das métricas de inspiração para o presente trabalho é uma lista de 25 

determinantes de vantagem competitiva analisadas no Porto da Antuérpia por Haezendonk et 

al (2001), que são: 1. infraestrutura portuária; 2. superestrutura portuária; 3. trabalho portuário 

(capital humano); 4. técnicas logísticas e sistemas de comunicação; 5. competição interna 

(interportos); 6. competição externa (modais); 7. cooperação interna (interportos); 8. 

cooperação externa (modais); 9. relacionamento com o cliente interno; 10. relacionamento 

com o cliente externo; 11. intervenção do governo local; 12. intervenção do governo regional; 

13. intervenção do governo nacional; 14. serviços de suporte portuário; 15. acessibilidade 

marítima; 16. fretamento; 17. transbordo; 18. armazenamento; 19. valor adicionado logístico; 

20. manufatura; 21. atividades de agentes; 22. distribuição interna; 23. acesso rodoviário; 24. 

acesso ferroviário; 25. navegação interna. 

Somado a isso, Parola et al (2017), a partir de uma pesquisa de 32 anos de literatura 

acerca da competitividade portuária (1983-2014), especialmente de artigos acadêmicos de 

publicações peer review, revisaram o uso dos termos competitiveness, selection, choice, 

combinados com o termo port. Foram determinados 39 indicadores, dentre os quais os 

principais foram: custos portuários, proximidade com a hinterlândia, conectividade da 

hinterlândia, localização geográfica do porto, infraestrutura portuária, eficiência operacional, 

qualidade do serviço portuário, conectividade marítima, acessibilidade náutica e instalação 

portuária.  

Por outro lado, a análise SWOT é muito utilizada para a verificação das determinantes 

na competição intraportos, porém, há outros fatores críticos para a obtenção de vantagens 

competitivas, além dos aspectos financeiros ou relacionados a custos, conforme destacam 

Haezendonck, Van den Broeck e Jans (2011). Isso porque há evidências de que o papel das 

ações governamentais no fornecimento de infraestrutura, conexões com a hinterlândia ou de 

suas intervenções também merecem atenção. 

Em uma pesquisa ampla realizara por Kaliszewski et al (2018) com 84 dirigentes (C-

Level) de diversos portos do mundo, foram constatados importantes fatores que afetam a 

competitividade de terminais de contêineres: nível de qualidade do serviço terminal, 

“encargos” de terminal, preço, descontos e incentivos financeiros. Ainda, a disponibilidade de 

transporte intermodal (rodoviário e ferroviário), conexão com a hinterlândia, bem como 
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outros serviços logísticos de agregação de valor são considerados importantes fatores de 

competitividade. Já como fatores menos relevantes para a competitividade, foram citadas a 

sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa. 

Em consonância com as determinantes de competitividade, mas em um sentido mais 

amplo, a Tabela 5 traz um ranking elaborado pelo Banco Mundial que considera diversos 

fatores importantes da infraestrutura e logística. A análise mede a eficiência do desembaraço 

aduaneiro e de gestão de fronteiras; a qualidade do comércio e infraestrutura de transporte; a 

facilidade de organizar remessas com preços competitivos; a competência e qualidade dos 

serviços de logística - transporte, despacho e despacho aduaneiro; a capacidade de 

rastreamento de cargas e ainda a frequência com que as remessas chegam aos consignatários 

dentro dos prazos de entrega programados ou esperados.  

   

Tabela 5 - Ranking do Índice de Performance Logística 

Pos. País LPI  (A) (I) (FT)  (SL) (R) (O) 

1 Alemanha 4.20 4.09 4.37 3.86 4.31 4.24 4.39 

2 Suécia 4.05 4.05 4.24 3.92 3.98 3.88 4.28 

3 Bélgica 4.04 3.66 3.98 3.99 4.13 4.05 4.41 

4 Áustria 4.03 3.71 4.18 3.88 4.08 4.09 4.25 

5 Japão 4.03 3.99 4.25 3.59 4.09 4.05 4.25 

6 Holanda 4.02 3.92 4.21 3.68 4.09 4.02 4.25 

7 Cingapura 4.00 3.89 4.06 3.58 4.10 4.08 4.32 

8 Dinamarca 3.99 3.92 3.96 3.53 4.01 4.18 4.41 

9 Reino Unido 3.99 3.77 4.03 3.67 4.05 4.11 4.33 

10 Finlândia 3.97 3.82 4.00 3.56 3.89 4.32 4.28 

11 E. Árabes 3.96 3.63 4.02 3.85 3.92 3.96 4.38 

12 Hong Kong 3.92 3.81 3.97 3.77 3.93 3.92 4.14 

13 Suíça 3.90 3.63 4.02 3.51 3.97 4.10 4.24 

14 EUA 3.89 3.78 4.05 3.51 3.87 4.09 4.08 

15 Nova Zelândia 3.88 3.71 3.99 3.43 4.02 3.92 4.26 

26 China 3.61 3.29 3.75 3.54 3.59 3.65 3.84 

33 África do Sul 3.38 3.17 3.19 3.51 3.19 3.41 3.74 

34 Chile 3.32 3.27 3.21 3.27 3.13 3.20 3.80 

44 Índia 3.18 2.96 2.91 3.21 3.13 3.32 3.50 

51 México 3.05 2.77 2.85 3.10 3.02 3.00 3.53 

56 Brasil 2.99 2.41 2.93 2.88 3.09 3.11 3.51 

58 Colômbia 2.94 2.61 2.67 3.19 2.87 3.08 3.17 

61 Argentina 2.89 2.42 2.77 2.92 2.78 3.05 3.37 

62 Equador 2.88 2.80 2.72 2.75 2.75 3.07 3.19 
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74 Paraguai 2.78 2.64 2.55 2.69 2.72 2.61 3.45 

75 Rússia 2.76 2.42 2.78 2.64 2.75 2.65 3.31 

Legendas: 

(LPI) Índice de Performance Logística 

(A) Eficiência do desembaraço aduaneiro e de gestão de fronteiras  

(I) Qualidade do comércio e infraestrutura de transporte 

(FT) Facilidade de organizar remessas com preços competitivos 

(SL) Competência e qualidade dos serviços de logística - transporte, despacho e despacho 

aduaneiro 

(R) Capacidade de rastreamento de cargas 

(O) Frequência com que as remessas chegam aos consignatários dentro dos prazos de entrega 

programados ou esperados 

Fonte: THE WORLD BANK, 2018b 

 

Considerando a literatura supracitada, bem como alguns itens apontados em trabalhos 

acadêmicos brasileiros de Tovar et al (2006) e Raiser et al (2017), selecionados 8 (oito) 

vertentes relevantes para a pesquisa: infraestrutura, localização, tarifas, armazenagem, 

capacidade de operação, mão de obra, regulação e administração portuária. Para cada uma das 

vertentes foram elaboradas de 4 a 7 questões, sendo que a questão da administração portuária 

recebeu perguntas adicionais. Os resultados foram analisados e estão indicados a seguir.  
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3 METODOLOGIA 

  

A fim de identificar os fatores determinantes para a competitividade interportos, foi 

utilizada a pesquisa qualitativa, por meio de questionário com profissionais atuantes do setor 

de transportes.  

O público-alvo escolhido deu-se dentre funcionários de diferentes níveis hierárquicos 

e em diferentes posições no setor de transporte marítimo, contemplando: autoridades 

portuárias e administradores portuários, órgãos públicos vinculados ao setor de transportes, 

órgão de regulamentação, agente de cargas, clientes recorrentes de cargas, freight forwarders, 

armadores e operadores portuários. Foram encaminhados cerca de 300 questionários por meio 

digital ao público-alvo mencionado.  

Dada a complexidade da iniciativa, buscou-se, por meio do questionário, consolidar as 

determinantes para a competitividade em postos brasileiros e também os principais 

bottlenecks para a melhoria da competitividade, a partir de itens de infraestrutura no país. As 

questões foram formuladas a partir da análise de diversos artigos acadêmicos, indicados nos 

tópicos a seguir, que verificaram os pontos sensíveis à competitividade.  

 A segunda etapa do trabalho traz um descritivo dos principais pontos a serem 

verificados na estruturação de um projeto portuário no Brasil, apontando desde a legislação a 

ser observada até as diferentes instalações para cada tipo de carga, coadunando, desse modo, 

em diretrizes que possibilitam ao leitor uma visão ampliada sobre as dimensões de um 

terminal portuário. Essa etapa demandou um estudo exploratório e descritivo, a partir da 

análise de revisão bibliográfica e de projetos portuários – estudos de caso, bem como das 

determinantes verificadas na primeira etapa do trabalho.  

 

 Estruturação da Pesquisa  3.1

  

 Os eixos escolhidos, a partir da literatura indicada no capítulo a seguir, foram: 

 Infraestrutura portuária (5 questões); 

 Localização e acesso a outros modais (7 questões); 

 Tarifas e Custos (5 questões); 

 Armazenagem (4 questões); 

 Capacidade de operação (7 questões); 

 Trabalho Portuário - mão de obra (5 questões); 
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 Administração Portuária e Regulação (7 questões); 

 Funcionamento da Administração Portuária (6 questões). 

 

Foram elaboradas 46 (quarenta e seis) questões, além de uma questão de identificação 

básica do respondente, a fim de melhor direcionar os resultados da pesquisa.  

Ressaltando, os eixos e as próprias questões foram formuladas a partir dos trabalhos 

acadêmicos descritos no item 2.9 do presente trabalho, especialmente o trazido por Parola et 

al (2017) e Haezendonk et al (2001). 

O questionário foi estruturado utilizando uma das formas – importância - da Escala de 

Likert (LIKERT, 1932) como resposta, com 4 (quatro) possibilidades: nada relevante (0), 

pouco relevante (1), moderadamente relevante (2), muito relevante (3) e não se aplica (0).  A 

escolha de 4 (quatro) pontos é justificada em razão da desnecessidade de uma categoria 

“neutra” de respostas, bem como por ser analisada sob a ótica da importância e não da 

opinião/concordância.  Com efeito, a partir de uma escala intervalar e sem um ponto neutro, 

passa a ser possível a utilização de médias e de desvios-padrão.  

A média ponderada das respostas é calculada conforme a seguir: 

 

x1w1 + x2w2 + x3w3 ... xnwn 

 
Total 

 

w = peso da opção de resposta 

x = contagem de respostas por opção de resposta 

  

Nesse sentido, as respostas predominantes passam a ser: 

 Nada relevante: até 1,5 pontos 

 Pouco relevante: entre 1,5 e 2,5 pontos 

 Moderadamente relevante: entre 2,5 e 3,5 pontos 

 Muito relevante: maior que 3,5 pontos 

  A Escala de Likert tem por vantagem a não utilização de respostas binárias simples, 

como sim ou não, de não esperar uma resposta sim / não simples do respondente, mas sim 

permitir graus de opinião e até mesmo nenhuma opinião. Com isso, dados com alguma 

qualidade são obtidos, o que significa que os dados podem ser analisados com relativa 
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facilidade. O respondente, dentre as possibilidades, é forçado a indicar a importância ou não 

de um objeto/situação.  

Há diferentes perspectivas da importância dos valores das Escalas de Likert, pois parte 

dos pesquisadores optam por usá-los com pouca consideração aparente das propriedades 

dessas escalas, embora alguns reconheçam importantes questões levantadas por tal técnica de 

coleta de dados. A utilização de escalas ímpares com pontos intermediários neutros ou pouco 

claros certamente elimina a ilusão de dados de intervalo. Isso ocorre, conforme Sandiford e 

Ap (2013), porque quando se compara a diferença entre "discordo totalmente" e "concordo" 

(em uma de 5 pontos) com aquela entre "concordo" e "não concordo nem discordo”, a 

natureza de escala ordinal dos dados se torna muito aparente. Desse modo, o mais importante 

foi buscar uma forma clara e simples de resposta. 

A população estimada de funcionários com nível de especialista, gerencial ou direção 

foi estimada em 1.000 (mil) pessoas no setor de transportes marítimos, sendo 

aproximadamente 320 (trezentos e vinte) vinculados à agência reguladora e governo federal, 

calculados a partir do quadro de servidores atual; 380 (trezentos e oitenta) vinculados à 

autoridades portuárias e 300 (trezentos) entre armadores, agentes marítimos, freight 

forwarders e operadores portuários. 

O questionário, que consta em anexo ao presente trabalho, foi encaminhado por 

correio eletrônico a endereços eletrônicos disponíveis na internet e obtidos por meio de 

contato telefônico para cerca de 300 (trezentos) endereços eletrônicos, que foi o tamanho 

definido de amostra.  

Foram recebidas 53 (cinquenta e três) respostas, correspondente a 17,6% da amostra, 

não tendo sido excluída nenhuma resposta, uma vez que nenhuma foi recebida com a 

indicação de respondente indesejável.  

Ressalta-se a necessidade de se oferecer anonimato aos respondentes, em razão da 

estrutura altamente competitiva do mercado.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os questionários aplicados foram respondidos por 53 (cinquenta e três) profissionais, 

que atuam em diferentes áreas da gestão portuária e/ou transporte marítimo, razão pela qual os 

dados devem ser interpretados apropriadamente. Os resultados foram subdivididos a partir da 

vertente analisada.  

 

4.1 Perfil dos Respondentes 

 

 A pesquisa apresentou uma maior participação de profissionais vinculados à 

administração portuária e ao setor público. Também participaram perfis relacionados à carga 

– agentes, clientes e freight forwarders, armadores, operadores portuários, agentes marítimos, 

arrendatário e um consultor de transportes. Ou seja, embora a amostra possua alguma 

deficiência quanto ao quantitativo, ela demonstra participação de todos os setores consultados. 

A Tabela 6 traz o perfil dos respondentes.  

 

Tabela 6 – Perfil dos respondentes 

Área de Atuação dos Respondentes % Quantidade 

Autoridade Portuária / Administração Portuária 20,75% 11 

Órgão Público/Órgão de Regulação (Secretaria de Portos, ANTAQ etc.) 22,64% 12 

Agente de carga/Cliente de carga/Freight Forwarder 16,98% 9 

Armador 15,09% 8 

Operador portuário 13,21% 7 

Outros (arrendatário, agentes marítimos, consultor de transportes) 11,32% 6 

 
Total 53 

 Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Infraestrutura 

 

 Diversos estudos já traziam que a infraestrutura portuária era uma das determinantes 

para a competitividade portuária. No entanto, objetivando melhor detalhar a importância das 

características dessa vertente, a Tabela 7 traz os dados obtidos das determinantes de 

infraestrutura. 

    

 



36 

 

Tabela 7 – Determinantes de infraestrutura 

Aspectos relevantes acerca da INFRAESTRUTURA portuária 

Determinante 
Nada 

relevante 

Pouco 

relevante 

Moderadamente 

relevante 

Muito 

relevante 

Não 

se 

aplica 

Média 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Profundidade (calado) 0,00% 1,89% 9,43% 88,68% 0,00% 3,87 0,39 

Número de berços 0,00% 3,77% 33,96% 62,26% 0,00% 3,58 0,56 

Especialização dos berços 1,89% 3,77% 56,60% 37,74% 0,00% 3,3 0,63 

Janela de atracação de 

navios 
0,00% 3,77% 32,08% 60,38% 3,77% 3,59 0,57 

Serviços de suporte 

portuário 
0,00% 15,09% 43,40% 41,51% 0,00% 3,26 0,70 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 Verifica-se que a profundidade, ou calado, de um porto é um item muito relevante. 

Isso porque a capacidade de carga de um navio está, normalmente, relacionada com a 

necessidade de calado para atracação e manobras. Ou seja, é relevante que um porto disponha 

de berços e canal de acesso com profundidade adequada. A maioria dos principais portos 

brasileiros possuem calado entre 10 e 14 metros de profundidade, o que possibilita a atracação 

de navios entre 4.000 e 8.000 TEUs, aproximadamente. Ressalta-se que os grandes terminais 

de contêineres do mundo já operam com navios de capacidade superior a 20.000 TEUs.  

  Quanto ao número de berços – instalações para a atracação e desatracação de 

embarcações, que também foi destacada como muito relevante, o impacto está relacionado à 

disponibilidade para atracação de navios e menores riscos à filas em razão de intercorrências 

na carga e descarga de navios.  

 A especialização de berços foi identificada como moderadamente relevante, sendo que 

a especialização pode restringir a atracação e carga/descarga a produtos específicos. Por outro 

lado, a especialização é acompanhada de melhor produtividade, em razão de tais berços 

estarem dotados de equipamentos adequados à carga a ser movimentada.  

 A janela de atracação – espécie de calendário de disponibilidade de atracação e 

desatracação de navios – também se mostrou relevante na pesquisa, uma vez que ela se traduz 

em disponibilidade de atracação ao armador, mitigando a possibilidade de demurrage
1
 e as 

consequentes penalizações em razão da sobrestadia.  

 Os serviços de suporte portuário não se mostraram muito relevantes e envolvem 

serviços como abastecimento de água, combustível e energia; reparo de embarcações, retirada 

de resíduos etc.  

                                                 
1
 Sobreestadia que ocorre quando o navio está impedido de carregar ou descarregar cargas dentro do prazo 

estipulado, ou ainda quando um contêiner não é retirado no prazo contratual. 
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4.3 Localização e acesso a outros modais 

 

 A localização e o acesso a outros modais certamente é compõem determinantes 

relevantes para a estruturação de um projeto portuário, que incluem o que a literatura 

estrangeira trata como “conexão com a hinterlândia
2
”.  

 A Tabela 8 detalha os resultados apurados nos questionários acerca dessas 

determinantes.  

 

Tabela 8 – Determinantes de localização e acesso a outros modais 

Aspectos relevantes acerca da LOCALIZAÇÃO E ACESSO A OUTROS MODAIS 

Determinante 
Nada 

relevante 

Pouco 

relevante 

Moderadamente 

relevante 

Muito 

relevante 

Não 

se 

aplica 

Média 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Disponibilidade de rotas 

marítimas 
0,00% 5,66% 24,53% 69,81% 0,00% 3,64 0,59 

Acesso fluvial 13,21% 32,08% 32,08% 16,98% 5,66% 2,56 0,94 

Acesso rodoviário 0,00% 0,00% 9,43% 90,57% 0,00% 3,91 0,29 

Acesso ferroviário 0,00% 15,09% 33,96% 47,17% 3,77% 3,33 0,73 

Acesso aeroviário 22,64% 45,28% 18,87% 7,55% 5,66% 2,12 0,86 

Proximidade com Centros 

de Distribuição 
0,00% 7,55% 33,96% 58,49% 0,00% 3,51 0,63 

Proximidade com o 

cliente final 
0,00% 13,21% 47,17% 39,62% 0,00% 3,26 0,68 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 A disponibilidade de rotas marítimas está relacionada com o conceito de hub port
3
, 

que são portos que concentram grande quantidade de cargas e de linhas de navegação, ou seja, 

fazem parte da rota de uma grande quantidade de navios, especialmente liners
4
.  

 Quanto aos modais de transporte, o que se verifica é a enorme importância do acesso 

rodoviário e da proximidade com centros de distribuição e/ou do cliente final. Nesse sentido, 

é possível inferir sobre a movimentação de cargas unitizadas em contêineres e que seguem 

para esses centros.  

 Na mesma linha, mas com pequeno menor grau de importância, está o acesso 

ferroviário, que normalmente está relacionado ao transporte de granéis sólidos e líquidos, ou 

                                                 
2
 Área econômica e geográfica impactada pela instalação de um porto. 

3
 Porto concentrador de linhas de navegação e cargas 

4
 Navios que realizam rotas regulares de navegação 
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seja, commodities. Tais cargas também utilizam o modal fluvial, que também desponta como 

de moderada importância.  

E, opostamente aos modais citados, o acesso aeroviário se mostrou pouco importante, 

segundo os respondentes. Isso porque, possivelmente, há grande diferença no tempo de 

trânsito, custo e volume de cargas movimentado por cada embarcação comparativamente 

(avião x navio), fazendo pouco sentido a combinação desses modais de transporte.  

 

4.4 Tarifas e custos 

 

 As tarifas importas pela autoridade portuária e os custos de manobras das embarcações 

na área do porto organizado também foram analisadas. A Tabela 9 elenca os impactos desses 

itens na competitividade de um porto.  

 

Tabela 9 - Determinantes relativas a tarifas e custos 

 Aspectos relevantes acerca das TARIFAS E CUSTOS 

Determinante 
Nada 

relevante 

Pouco 

relevante 

Moderadamente 

relevante 

Muito 

relevante 

Não 

se 

aplica 

Média 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Custos de rebocadores 1,89% 16,98% 30,19% 50,94% 0,00% 3,3 0,81 

Custos de praticagem 1,89% 13,21% 24,53% 60,38% 0,00% 3,43 0,79 

Custos de acesso a canal e 

atracação 
1,89% 16,98% 35,85% 45,28% 0,00% 3,25 0,8 

Custos de tarifas de 

armazenamento do porto 

ou terminal portuário 

1,89% 11,32% 26,42% 60,38% 0,00% 3,45 0,77 

Custos de tarifas de 

disponibilidade de 

serviços aos usuários 

0,00% 13,21% 47,17% 39,62% 0,00% 3,26 0,68 

 Fonte: Elaboração própria 

 

As tarifas e custos incidentes à navegação na área do porto organizado, ou seja, as 

relativas à infraestrutura de acesso aquaviário, são tarifas normalmente devidas pelos 

armadores e impactam na precificação das embarcações. Os custos com rebocadores e 

praticagem são mais evidentes quando do fretamento de embarcações avulsas (conhecidas 

como tramp service), mas são relevantes para a composição do valor de qualquer frete.  

Embora seja possível o armazenamento de muitas cargas em outros locais senão os 

terminais portuários, há grande impacto a figura do alfandegamento dos pátios e armazéns, 

uma vez que há vantagens e desvantagens acerca da logística de liberação de mercadorias em 

recintos alfandegados. Um exemplo é a utilização de pátios em terminais de veículos até que 
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seja concretizada a venda do veículo, postergando a necessidade de pagamento de tributos de 

importação. Sendo assim, as tarifas de armazenamento passam a ser bastante relevantes.  

Outro ponto que merece destaque é que decisões acerca da utilização de um terminal 

portuário em detrimento de outro se dá pelos custos de armazenamento, especialmente quando 

é necessário o fracionamento da importação ou exportação de bens.  

 As tarifas pela utilização de serviços disponíveis aos usuários também aparecem com 

certa relevância, confirmando a importância indicada na vertente de infraestrutura para 

serviços de suporte portuário.  

 

4.5 Armazenagem 

 

 A disponibilidade de áreas dentro e fora do porto organizado para o armazenamento de 

cargas e mercadorias é um dos elementos na tomada de decisão dos gestores logísticos.  

 A Tabela 10 traz os resultados da pesquisa no âmbito da disponibilidade e da 

movimentação de cargas.   

 

Tabela 10 - Determinantes relativas à armazenagem 

Aspectos relevantes de ARMAZENAGEM para a escolha de um porto ou terminal portuário 

Determinante 
Nada 

relevante 

Pouco 

relevante 

Moderadamente 

relevante 

Muito 

relevante 

Não 

se 

aplica 

Média 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Áreas de armazenamento 

no porto 
0,00% 7,55% 26,42% 66,04% 0,00% 3,58 0,63 

Áreas de armazenamento 

próximas ao porto 
1,89% 9,43% 33,96% 54,72% 0,00% 3,42 0,74 

Confiabilidade no acesso 

à carga 
0,00% 5,66% 22,64% 71,70% 0,00% 3,66 0,58 

Flexibilidade de acesso à 

carga (disponibilidade) 
0,00% 11,32% 37,74% 50,94% 0,00% 3,4 0,68 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 A pesquisa mostrou a importância da existência de áreas para armazenamento no 

porto, o que pode estar relacionado com as vantagens do alfandegamento de recintos. Já com 

relação a áreas próximas ao porto, que podem incluir retroáreas, essas podem auxiliar na 

logística de cargas cujos custos de armazenamento não sejam adequados na área do porto 

organizado, mas que os demais custos sejam positivos para a operação.  

 A confiabilidade no acesso à carga teve um dos maiores índices de relevância da 

pesquisa, e está diretamente relacionada com a previsibilidade das operações logísticas. Por 
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outro lado, a flexibilidade de acesso à carga, também relevante, está relacionada com a 

liberdade de movimentação de cargas. Exemplo disso são terminais que possibilitam o fácil 

acesso às cargas ininterruptamente, sendo que outros utilizam escala de horários pré-

determinados.  

 

4.6 Capacidade de operação 

 

 As operações portuárias, desempenhadas por particulares em portos públicos, ou ainda 

pelos próprios operadores dos terminais privados são importantes atividades ligadas à 

eficiência portuária. A Tabela 11 expõe diferentes aspectos que impactam na eficiência da 

movimentação de cargas em um terminal ou porto.  

 

Tabela 11 - Determinantes relativas à capacidade de operação de cargas 

Acerca de aspectos relacionados à CAPACIDADE DE OPERAÇÃO de cargas de um porto ou 

terminal portuário 

Determinante 
Nada 

relevante 

Pouco 

relevante 

Moderadamente 

relevante 

Muito 

relevante 

Não 

se 

aplica 

Média 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Disponibilidade de 

equipamentos para a 

movimentação de cargas 

0,00% 0,00% 15,09% 84,91% 0,00% 3,85 0,36 

Especialidade de 

equipamentos para a 

movimentação de cargas 

0,00% 1,89% 24,53% 73,58% 0,00% 3,72 0,49 

Capacidade de operação 

de cargas específicas 

(área) 

0,00% 1,89% 37,74% 60,38% 0,00% 3,58 0,53 

Capacidade de operação 

de diversos tipos de carga 

(equipamentos e área) 

0,00% 11,32% 39,62% 49,06% 0,00% 3,38 0,68 

Capacidade de rápida 

movimentação de cargas 
0,00% 3,77% 18,87% 77,36% 0,00% 3,74 0,52 

Facilidade no manuseio 

da carga no pátio 
0,00% 7,55% 37,74% 54,72% 0,00% 3,47 0,63 

Possibilidade de expansão 

da movimentação de 

cargas 

0,00% 11,32% 47,17% 41,51% 0,00% 3,3 0,66 

 Fonte: Elaboração própria 

 

O que se pode verificar da análise das respostas do questionário acerca da capacidade 

de operação de um porto ou terminal portuário é a necessidade de investimentos para a 

disponibilização de equipamentos específicos para cargas, de modo a induzir melhores 

resultados de movimentação.  
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Sabe-se que as autoridades portuárias impõem índices de produtividade nessa 

movimentação, denominados pranchas, que são diferentes para cada tipo de carga. Nesse 

sentido, melhores e mais modernos equipamentos auxiliam na otimização da movimentação, 

reduzindo custos, incluindo os de uso da infraestrutura portuária, uma vez que pode ser 

reduzido o tempo de atracação da embarcação.  

Cada uma das perguntas dessa vertente traz um ângulo diferente sobre os 

equipamentos empregados: disponibilidade, mobilidade, versatilidade e velocidade.  

 

4.7 Trabalho Portuário 

 

Dentre as principais determinantes de competitividade da literatura trazida na presente 

pesquisa está o trabalho portuário, analisado sob o aspecto do emprego de mão de obra do 

Órgão Gestor da Mão de Obra - OGMO ou de trabalhadores privados.  

A Tabela 12 traz os resultados dos questionamentos apresentados aos profissionais do 

setor de transportes marítimos.  

 

Tabela 12 - Determinantes relativas ao trabalho portuário 

Aspectos relevantes acerca do TRABALHO PORTUÁRIO para a escolha de um porto ou 

terminal portuário 

Determinante 
Nada 

relevante 

Pouco 

relevante 

Moderadamente 

relevante 

Muito 

relevante 

Não 

se 

aplica 

Média 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Disponibilidade de 

trabalhadores pelo 

OGMO 

20,75% 16,98% 33,96% 28,30% 0,00% 2,7 1,09 

Possibilidade de operação 

com trabalhadores 

privados (não 

pertencentes ao OGMO) 

3,77% 1,89% 32,08% 62,26% 0,00% 3,53 0,72 

Eficiência na quantidade 

de funcionários a serem 

destacados por operação 

1,89% 5,66% 18,87% 73,58% 0,00% 3,64 0,68 

Mão de obra 

especializada na carga 

(maior velocidade de 

prancha) 

1,89% 0,00% 15,09% 81,13% 1,89% 3,79 0,53 

Confiabilidade na 

movimentação da carga 
0,00% 0,00% 7,55% 90,57% 1,89% 3,92 0,27 

 Fonte: Elaboração própria 
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Analisando os dados apresentados, verifica-se grande discrepância de entendimento 

em relação à disponibilidade de trabalhadores pelo OGMO. Isso porque, embora o resultado 

seja pela relevância do item, há grande desvio entre as respostas.  

A explicação para isso pode estar na distância profissional dos respondentes com esse 

tipo de atividade, ou ainda com a utilização predominante de trabalhadores privados nas 

operações portuárias. Corrobora esta última a relevância da possibilidade de operação 

portuária com trabalhadores não pertencentes ao OGMO.  

Outro ponto importante da pesquisa é a eficiência da mão de obra, seja na quantidade 

de trabalhadores a serem utilizados por operação, seja no rendimento de prancha.  

Ainda, a confiabilidade na movimentação da carga, relacionada com a qualidade do 

serviço prestado, seja pelo OGMO, seja pelo trabalhador privado, mostra-se uma das 

determinantes mais importantes de trabalho portuário.  

 

4.8 Administração Portuária e Regulação 

 

A administração portuária, seja pelo setor privado nos casos de concessão, 

arrendamento ou autorização, ou a autoridade portuária, quando dos casos de delegação, por 

exemplo, são responsáveis pela administração de portos e terminais. Com efeito, todos os 

instrumentos jurídicos são pactuados a partir de legislação federal, que vem sendo alterada 

nos últimos anos.  

A pesquisa trouxe resultados a respeito da percepção dessas mudanças, bem como das 

atividades de órgãos da administração pública nas relações entre entes que atuam no 

segmento, conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Determinantes relativas à Administração Portuária e Regulação 

Aspectos relativos à ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA e REGULAÇÃO 

Determinante 
Nada 

relevante 

Pouco 

relevante 

Moderadamente 

relevante 

Muito 

relevante 

Não 

se 

aplica 

Média 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Clareza jurídica na 

regulação portuária 
0,00% 0,00% 11,32% 88,68% 0,00% 3,89 0,32 

Flexibilidade no marco 

regulatório (Lei dos 

Portos) 

0,00% 5,66% 35,85% 56,60% 1,89% 3,52 0,60 

Intervenção de órgãos 

federais (exceto 

alfândega) 

0,00% 11,32% 30,19% 58,49% 0,00% 3,47 0,69 

Intervenção acerca de 

assuntos alfandegários 

(documentação) 

0,00% 5,66% 18,87% 71,70% 3,77% 3,69 0,58 
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Intervenção acerca de 

assuntos alfandegários 

(prazos) 

0,00% 1,89% 20,75% 73,58% 3,77% 3,75 0,48 

Intervenção de órgãos 

estaduais 
1,89% 30,19% 37,74% 28,30% 1,89% 2,94 0,82 

Intervenção de órgãos 

municipais 
3,77% 52,83% 22,64% 16,98% 3,77% 2,55 0,82 

 Fonte: Elaboração própria 

 

De pronto é possível estabelecer com a determinante de competitividade a necessidade 

de clareza jurídica na regulação portuária, o que já vem sendo apontado pela literatura. No 

entanto, há menor relevância, segundo os respondentes, a necessidade de flexibilidade no 

marco regulatório, que é a Lei dos Portos.  

Os órgãos da administração pública federal também são destacados com maior 

relevância, sendo que os que atuam no setor portuário são o atual Ministério da Infraestrutura 

e a ANTAQ. Na mesma linha, o órgão de alfândega também aparece com grande relevância, 

conforme característica burocrática – documentação e prazos.  

Por fim, os órgãos estaduais e municipais aparecem com menor relevância. A 

explicação pode ser a baixa significância de sua jurisdição em questões portuárias. Ressalta-se 

apenas que órgãos estaduais e municipais podem impor restrições na movimentação de cargas 

terrestres, o que pode inviabilizar a consolidação de cargas em determinados portos.  

 

4.9 Funcionamento da Administração Portuária 

 

 Ainda no âmbito da administração portuária, a Tabela 14 traz resultados adicionais 

dessa vertente.  

 

Tabela 14 - Determinantes do funcionamento da Administração Portuária 

Aspectos relevantes do FUNCIONAMENTO da ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 

(AUTORIDADE PORTUÁRIA) 

Determinante 
Nada 

relevante 

Pouco 

relevante 

Moderadamente 

relevante 

Muito 

relevante 

Não 

se 

aplica 

Média 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Estrutura administrativa 

enxuta 
3,77% 33,96% 24,53% 37,74% 0,00% 2,96 0,93 

Atuação comercial 1,89% 22,64% 24,53% 50,94% 0,00% 3,25 0,88 

Estrutura voltada para o 

cliente 
0,00% 20,75% 13,21% 66,04% 0,00% 3,45 0,81 

Responsabilidade 

ambiental 
0,00% 20,75% 24,53% 54,72% 0,00% 3,34 0,8 

Gestão profissional dos 

dirigentes (sem indicação 

política) 

0,00% 5,66% 7,55% 86,79% 0,00% 3,81 0,52 
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Compliance 0,00% 3,77% 18,87% 77,36% 0,00% 3,74 0,52 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 Verifica-se a partir dos resultados do funcionamento da Administração Portuária uma 

grande preocupação com a gestão profissional e o compliance dessas empresas. Sabe-se da 

administração de autoridades portuárias com por gestão politizada e sem continuidade 

Também, ressalta a necessidade da atuação comercial e estrutura voltada para o 

cliente. No entanto, também é o caso de grande desvio de parte dos respondentes.  

 A literatura internacional consultada é quase unânime da baixa relevância da 

responsabilidade ambiental enquanto determinante de competitividade. Porém, a pesquisa 

mostrou um resultado diferente.  

 

4.10  Quadro das determinantes identificadas 

 

 Após a apuração de todos os dados, a Tabela 15 apresenta o escalonamento das 

determinantes identificadas na pesquisa a partir da utilização de quartis, sendo o 1º quartil até 

3,30 da média ponderada (25% da amostra), o 2º quartil entre 3,30 e 3,68 (50% da amostra), e 

o terceiro quartil acima de 3,68 da média ponderada (25% da amostra). 

 Essa análise permite o ordenamento das doze determinantes mais significativas 

apresentadas a partir da pesquisa, ou seja, aquelas que atingiram maior média ponderada entre 

os questionários.  

 Infere-se que a autoridade portuária deve ser gerida profissionalmente e possuir 

adequado nível de compliance. Ainda, que há grande preocupação com a movimentação de 

cargas, desde a confiabilidade e eficiência de sua movimentação quanto à disponibilização de 

equipamentos, bem como fácil acesso rodoviário para escoamento da carga. Também, clareza 

na regulação portuária e previsibilidade quanto a prazos e documentos alfandegários.  

 

Tabela 15 - Quadro de determinantes 

3º 

QUARTIL 

Determinante 
Nada 

relevante 

Pouco 

relevante 

Moderadamente 

relevante 

Muito 

relevante 

Não 

se 

aplica 

Média 

Ponderada 

Desvio 

Padrão 

Confiabilidade na 

movimentação da carga 
0,00% 0,00% 7,55% 90,57% 1,89% 3,92 0,27 

Acesso rodoviário 0,00% 0,00% 9,43% 90,57% 0,00% 3,91 0,29 

Clareza jurídica na 

regulação portuária 
0,00% 0,00% 11,32% 88,68% 0,00% 3,89 0,32 

Profundidade (calado) 0,00% 1,89% 9,43% 88,68% 0,00% 3,87 0,39 
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Disponibilidade de 

equipamentos para a 

movimentação de 

cargas 

0,00% 0,00% 15,09% 84,91% 0,00% 3,85 0,36 

Gestão profissional dos 

dirigentes (sem 

indicação política) 

0,00% 5,66% 7,55% 86,79% 0,00% 3,81 0,52 

Mão de obra 

especializada na carga 

(maior velocidade de 

prancha) 

1,89% 0,00% 15,09% 81,13% 1,89% 3,79 0,53 

Intervenção acerca de 

assuntos alfandegários 

(prazos) 

0,00% 1,89% 20,75% 73,58% 3,77% 3,75 0,48 

Capacidade de rápida 

movimentação de 

cargas 

0,00% 3,77% 18,87% 77,36% 0,00% 3,74 0,52 

Compliance 0,00% 3,77% 18,87% 77,36% 0,00% 3,74 0,52 

Especialidade de 

equipamentos para a 

movimentação de 

cargas 

0,00% 1,89% 24,53% 73,58% 0,00% 3,72 0,49 

Intervenção acerca de 

assuntos alfandegários 

(documentação) 

0,00% 5,66% 18,87% 71,70% 3,77% 3,69 0,58 

2º 

QUARTIL 

Confiabilidade no 

acesso à carga 
0,00% 5,66% 22,64% 71,70% 0,00% 3,66 0,58 

Disponibilidade de rotas 

marítimas 
0,00% 5,66% 24,53% 69,81% 0,00% 3,64 0,59 

Eficiência na 

quantidade de 

funcionários a serem 

destacados por operação 

1,89% 5,66% 18,87% 73,58% 0,00% 3,64 0,68 

Janela de atracação de 

navios 
0,00% 3,77% 32,08% 60,38% 3,77% 3,59 0,57 

Número de berços 0,00% 3,77% 33,96% 62,26% 0,00% 3,58 0,56 

Áreas de 

armazenamento no 

porto 

0,00% 7,55% 26,42% 66,04% 0,00% 3,58 0,63 

Capacidade de operação 

de cargas específicas 

(área) 

0,00% 1,89% 37,74% 60,38% 0,00% 3,58 0,53 

Possibilidade de 

operação com 

trabalhadores privados 

(não pertencentes ao 

OGMO) 

3,77% 1,89% 32,08% 62,26% 0,00% 3,53 0,72 

Flexibilidade no marco 

regulatório (Lei dos 

Portos) 

0,00% 5,66% 35,85% 56,60% 1,89% 3,52 0,6 

Proximidade com 

Centros de Distribuição 
0,00% 7,55% 33,96% 58,49% 0,00% 3,51 0,63 

Facilidade no manuseio 

da carga no pátio 
0,00% 7,55% 37,74% 54,72% 0,00% 3,47 0,63 

Intervenção de órgãos 

federais (exceto 

alfândega) 

0,00% 11,32% 30,19% 58,49% 0,00% 3,47 0,69 

Custos de tarifas de 

armazenamento do 

porto ou terminal 

portuário 

1,89% 11,32% 26,42% 60,38% 0,00% 3,45 0,77 

Estrutura voltada para o 

cliente 
0,00% 20,75% 13,21% 66,04% 0,00% 3,45 0,81 

Custos de praticagem 1,89% 13,21% 24,53% 60,38% 0,00% 3,43 0,79 
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Áreas de 

armazenamento 

próximas ao porto 

1,89% 9,43% 33,96% 54,72% 0,00% 3,42 0,74 

Flexibilidade de acesso 

à carga 

(disponibilidade) 

0,00% 11,32% 37,74% 50,94% 0,00% 3,4 0,68 

Capacidade de operação 

de diversos tipos de 

carga (equipamentos e 

área) 

0,00% 11,32% 39,62% 49,06% 0,00% 3,38 0,68 

Responsabilidade 

ambiental 
0,00% 20,75% 24,53% 54,72% 0,00% 3,34 0,8 

Acesso ferroviário 0,00% 15,09% 33,96% 47,17% 3,77% 3,33 0,73 

1º 

QUARTIL 

Especialização dos 

berços 
1,89% 3,77% 56,60% 37,74% 0,00% 3,3 0,63 

Custos de rebocadores 1,89% 16,98% 30,19% 50,94% 0,00% 3,3 0,81 

Possibilidade de 

expansão da 

movimentação de 

cargas 

0,00% 11,32% 47,17% 41,51% 0,00% 3,3 0,66 

Serviços de suporte 

portuário 
0,00% 15,09% 43,40% 41,51% 0,00% 3,26 0,7 

Proximidade com o 

cliente final 
0,00% 13,21% 47,17% 39,62% 0,00% 3,26 0,68 

Custos de tarifas de 

disponibilidade de 

serviços aos usuários 

0,00% 13,21% 47,17% 39,62% 0,00% 3,26 0,68 

Custos de acesso a canal 

e atracação 
1,89% 16,98% 35,85% 45,28% 0,00% 3,25 0,8 

Atuação comercial 1,89% 22,64% 24,53% 50,94% 0,00% 3,25 0,88 

Estrutura administrativa 

enxuta 
3,77% 33,96% 24,53% 37,74% 0,00% 2,96 0,93 

Intervenção de órgãos 

estaduais 
1,89% 30,19% 37,74% 28,30% 1,89% 2,94 0,82 

Disponibilidade de 

trabalhadores pelo 

OGMO 

20,75% 16,98% 33,96% 28,30% 0,00% 2,7 1,09 

Acesso fluvial 13,21% 32,08% 32,08% 16,98% 5,66% 2,56 0,94 

Intervenção de órgãos 

municipais 
3,77% 52,83% 22,64% 16,98% 3,77% 2,55 0,82 

Acesso aeroviário 22,64% 45,28% 18,87% 7,55% 5,66% 2,12 0,86 

 Fonte: Elaboração própria 
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5 ASPECTOS RELEVANTES DE UM PROJETO PORTUÁRIO 

 

 Esta última etapa do Trabalho Aplicado aborda aspectos relevantes e norteadores na 

elaboração de um projeto portuário, com alguns aspectos específicos, já considerando os 

resultados das determinantes para a competitividade, os quais foram obtidos a partir da 

pesquisa do capítulo anterior, bem como por diversos pontos que também merecem menção. 

 Alguns aspectos são apontados superficialmente, muitos em razão da irrelevância para 

os objetivos deste trabalho, outros em razão da ausência de informações mais técnicas na 

literatura. Em relação aos tipos de terminais portuários, são destacados individualmente os 

mais relevantes, e condensados os de menor aderência à pesquisa. Foi excluído do trabalho o 

modelo de terminal de balsas/passageiros, uma vez que esse difere substancialmente quanto à 

sua estrutura física, operacional e tarifária.  

A elaboração de um projeto de um porto deve observar, obrigatoriamente, 

regulamentos de diversos órgãos normativos, sejam de âmbito municipal, estadual e federal. 

Dentre essas normas, destacam-se:  

 Disposições legais da União e do Governo Estadual; 

 Disposições legais da Prefeitura Municipal (ex: Código de Obras); 

 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) 

 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - NRs; 

 Normas do DNIT e DERSA/DER-SP (quando SP); 

 Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

 Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

 Normas regulamentadoras do Meio Ambiente; 

 Normas da Autoridade Marítima; 

 Normas de Corpo de Bombeiros e relativas a incêndios; 

 Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas CAU e CREA / CONFEA. 

 

 No âmbito do planejamento portuário, para o levantamento e análise de dados, devem 

ser consideradas diversas condições, dentre as quais:  

 Planejamento urbano/industrial e territorial da área onde se localiza o porto e se dará 

sua expansão, conexões com a hinterlândia, bem como sua formação e tendências de 

desenvolvimento, verificando a existência ou não de projetos futuros; 
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 Conhecimento da área, sua natureza e características, incluindo os seguintes aspectos: 

i. Compreensão do ambiente geral; 

ii. Forma, configuração física, topografia e drenagem natural; 

iii. Interferência com o meio ambiente e as legislações pertinentes; 

iv. Dados com relação ao subsolo e ao histórico de inundações a fim de determinar áreas com 

maior viabilidade; 

v. Altitude, direção do norte verdadeiro (geográfico) para estudos de geometria de insolação e 

determinação das cargas térmicas incidentes sobre as edificações; 

vi. Gradiente de temperatura e umidade relativa do ar, regimes de chuvas para estudos de 

adequação da edificação ao clima; 

vii. Direção e intensidade dos ventos predominantes; 

viii. Estudo dos solstícios de verão e inverno para orientar a implantação e concepção 

arquitetônica de edificação e, assim, obter uma melhor relação com os níveis de iluminação 

externa; 

ix. Verificação dos sistemas de utilidades e serviços necessários ao empreendimento, tais 

como: energia elétrica, água, telefonia, disposição de lixo e resíduos, transportes e outros, 

bem como suas capacidades, para posterior levantamento cadastral e utilização de projetos 

especializados; 

x. Finalidade das edificações e dos fluxos operacionais de materiais e serviços, a fim de 

permitir a análise de suas interações e sua composição nos espaços a projetar; 

xi. Determinação das características dos agentes externos que agem sobre as edificações, 

pessoas e ao próprio armazenamento; 

xii. Dados sobre a população interna e externa que utilizará as edificações a serem 

construídas, levantando quantidade e qualificação previstas dos usuários, a fim de aferir 

características funcionais a cada espaço, relacionados à compartimentação, 

dimensionamentos, ambientação e a outros fatores; 

xiii. Dados sobre os equipamentos necessários e mobiliários específicos previstos, utilizando 

preferencialmente os resistentes ao fogo; 

xiv. Níveis e fontes de ruídos (transportadores) nas proximidades das edificações, se 

perceptíveis, para prever soluções acústicas adequadas; 

xv. Dados referentes à poluição do ar, para prever soluções específicas, se necessário; 

xvi. Possibilidade de ampliações futuras e soluções logísticas funcionais de estacionamentos, 

serviços de logísticas funcionais de estacionamentos, serviços de carga e descarga, depósitos e 

translados de lixos e resíduos;  
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xvii. Otimização de localização de prédios de apoio, considerando serviços de infraestrutura, 

sistemas de água, energia, comunicação e efluentes. 

 

 Localização 5.1

 

 A escolha do local para a instalação de um porto ou terminal é uma das decisões mais 

importantes para o sucesso de qualquer projeto. 

A localização típica de um porto é no litoral ou à margem de um rio ou lago, em um 

ponto abrigado de ondas e correntes, em posição de estratégico acesso terrestre e marítimo, de 

forma a facilitar as operações de carga, descarga, embarque, desembarque e armazenamento 

de mercadorias. No Brasil existem instalações em portos naturais, em deltas, à margem de 

deltas, em estuários, em baías e rios. Há ainda portos protegidos. Porém, uma das 

características mais importantes é a profundidade de água (calado), possibilitando o tráfego de 

navios do tamanho desejável para a escala do projeto, bem como a baixa manutenção com 

dragagem ou derrocagem. 

A maioria dos terminais brasileiros possuem profundidade entre 10 e 14 metros, sendo 

que alguns atingem 18 metros. A fim de que navios de maiores dimensões possam atracar no 

porto, o que será uma vantagem competitiva, profundidades acima de 15 metros passam a ser 

um diferencial.  

Além disso, outros principais aspectos para a boa localização de um porto é sua 

conexão com a hinterlândia, por meio de acessos de modais (tipologia) rodoviário, ferroviário 

e aeroviário, possibilitando capilaridade e flexibilidade aos clientes de cargas e fornecedores, 

demandantes de importação e exportação.  Deve-se dar atenção às distâncias e à qualidade de 

acesso ao porto por essas vias. Além disso, é essencial identificar a disponibilidade de áreas 

para a construção do terminal, pátios de armazenamento de produtos e áreas para expansões 

futuras.  

A integração do porto com sua adjacência e mercado consumidor deve ocorrer em 

diversos níveis. Também, é relevante a existência de retro áreas que possam receber 

investimentos e atuar de forma complementar ao porto organizado.  

 Para Varella, Gonçalves e Frazzon (2013), essa integração possibilita menores lead 

times, incluindo embarque e desembarque não programados e emergenciais, maior 

confiabilidade nos serviços e menores custos logísticos, promovendo competitividade 

logística aos usuários. 
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Destaca-se que quanto mais criterioso for o estudo da seleção do local, maiores as 

chances de viabilidade do projeto portuário. A localização é importante para a 

compatibilidade com os tipos de navios e as frequências que devem ser consideradas para a 

ocupação dos berços, uma vez que armadores evitam escalas que possam incidir em 

demurrage. Para isso, deve levar em conta a frota de navios possíveis, bem como as 

tendências na evolução dessa frota e mercados associados. 

Para concluir, um estudo de impacto ambiental preliminar pode orientar a escolha da 

localização, em razão de eventuais dificuldades futuras no licenciamento do projeto e na 

identificação de ações mitigatórias necessárias. 

 

 Hinterlândia 5.2

 

 Segundo o Decreto-Lei nº 83, de 26 de dezembro de 1966, embora já revogado, 

considera-se como hinterlândia de um porto organizado a cidade ou localidade em que o porto 

estiver localizado ou em que funcionar a respectiva alfândega. Incluem-se também as costas 

ou margens atingidas pela navegação interior do porto; as faixas litorâneas ou marginais, 

contíguas às instalações do porto ou à baía ou à enseada em que elas se encontram, 

confrontantes com zonas ligadas, efetiva ou previsivelmente, à sede daquelas instalações ou à 

região interior da hinterlândia, pelos mesmos meios e/ou vias de transporte que ligam, ou 

venham a ligar a hinterlândia ao porto respectivo. Inclui-se ainda a região do país servida por 

meios ou vias de transporte terrestres ou fluviais ou lacustres para a qual se encaminhem, 

diretamente, mercadorias desembarcadas no porto ou da qual procedam mercadorias para 

embarque no mesmo porto. 

 De acordo com Zeferino (2016), diversos portos no país dinamizaram e ampliaram 

suas hinterlândias positivamente, por meio de políticas públicas e investimentos privados, de 

modo que há um beneficiamento mútuo entre um terminal portuário e seu entorno do ponto de 

vista do desenvolvimento. O Porto de São Francisco, por exemplo, recebeu impactos 

positivos em seu entorno à medida em que foi concluída uma ferrovia de acesso ao porto, 

modal fundamental do escoamento de mercadorias, que acentuou a competitividade do 

referido porto.  

 Conforme Bergqvist (2012), a hinterlândia pode ser vista por diversas perspectivas, de 

acordo com a atuação do agente no mercado. O projeto de um sistema de transporte leva em 

consideração a hinterlândia, pois visa atender a demanda (fluxos de cargas) com o 

fornecimento de infraestrutura. A escolha considera volumes de frete, distância, restrições de 
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tempo, valor do produto, disponibilidade de serviços etc. Nesse sentido, o sistema de 

transporte é parte importante da cadeia de suprimentos, sob a ótica dos armadores.  Já os 

provedores de serviços de logística buscam um conhecimento profundo da logística na 

hinterlândia, possibilitando uma coordenação horizontal (modais) e vertical (transportes, 

companhias, portos, terminais).  

 A pesquisa trouxe a importância de acesso aos modais rodoviários, ferroviários e 

fluviais, especialmente em razão das vantagens de proximidade ou melhor interligação com 

clientes, centros de distribuição e mercado consumidor em geral.  

 

 Administração do Porto 5.3

 

A Lei Federal nº 12.815, de 5 de junho de 2019, dispõe em seu art. 17 acerca da 

administração dos portos, que pode ser exercida diretamente pela União, pela delegatária ou 

pela entidade concessionária do porto organizado. Essa administração é denominada 

Autoridade Portuária.  

Há de se ressaltar que Autoridade Portuária não se confunde com Administração 

Portuária, uma vez que a primeira está relacionada à atividade exercida diretamente ou 

enquanto longa manus da União, não sendo aplicado a Terminais de Uso Privado – TUP, 

Estações de Transbordo de Carga – ETC ou Instalações Portuárias de Pequeno Porte, por 

exemplo.  

Dentre suas competências estão o cumprimento dos contratos de concessão, a 

arrecadação de tarifas relativas às suas atividades, a pré-qualificação de operadores portuários,  

a fiscalização ou execução de obras de melhorias das instalações portuárias,  a fiscalização 

das operações portuárias, a autorização de entrada, saída, atracação, desatracação, fundeio e 

tráfego de embarcações na área do porto,  a autorização para a movimentação de cargas etc. 

(BRASIL, 2013).  

 A estrutura mínima envolve os departamentos administrativo, financeiro, contábil, 

comercial, ambiental, de engenharia, de operações, segurança do trabalho e uma guarda 

portuária. Ainda há necessidade de estrutura enxuta e de compatibilidade das atividades com 

o disposto na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, e impõe o 

compliance e a gestão profissional apontadas pela pesquisa.  
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 A contabilidade utiliza o plano de contas da ANTAQ, há, eventualmente, uso misto da 

Lei do Orçamento Público e os procedimentos de contratação e compras devem seguir a Lei 

do Pregão.   

 Na esteira de melhor adequar o fluxo de informações e reduzir a assimetria de 

informações nas Autoridades Portuárias, desde 2016, a ANTAQ passou a sugerir a aplicação 

do método de custeio ABC de forma híbrida, com centros de custos definidos por 

agrupamentos de atividades e com rateio dos custos indiretos proporcionais aos custos diretos 

da organização portuária. Conforme Sousa et al (2018), esse modelo subsidia a análise e 

tomada de decisão no processo de formação e revisão de tarifas portuárias. 

 Um dos pontos mais importantes e que merece destaque é que, considerando a 

concessão ou delegação da exploração da atividade portuária pela União à terceiros, devem 

ser adotados procedimentos específicos quando ocorre a incorporação e a desincorporação de 

bens da União sob a guarda e responsabilidade das autoridades portuárias dos portos 

organizados e dos arrendatários de áreas e instalações portuárias (AGÊNCIA NACIONAL 

DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, 2019). Isso porque os convênios de delegação 

dispõem sobre a reversibilidade de bens adquiridos no período de vigência do ato de 

delegação ou termo de outorga, com receitas recorrentes das atividades diretamente 

vinculadas à outorga ou delegação. São exemplos as delegações para as Companhias Docas 

do Maranhão, do Pará e de São Sebastião, dentre outras.  

 

 Terminal de Contêineres  5.4

 

Os contêineres revolucionaram o transporte de cargas nos últimos 50 anos, em razão 

da padronização dos tamanhos da “embalagem”, o que facilitou a movimentação vertical e 

horizontal nos terminais e sua acomodação nos navios e veículos de transporte.   

É por essa razão que os maiores portos do mundo são especializados em contêineres, 

sendo que os terminais que movimentam especialmente esse tipo de carga são conhecidos 

como TECON. Da mesma forma, conforme Mewis e Klug (2003), navios também são 

construídos cada vez mais com vocação para um tipo de carga, sendo que os porta-contêineres 

estão cada vez maiores (largura e comprimento), mais rápidos (melhor hidrodinâmica) e 

melhores (capacidade de carga em TEUs).  

Os terminais de contêineres estão funcionando dentro de uma estrutura de constante 

mudança, resultante da globalização das cadeias de suprimentos, da mudança de alianças 

entre as companhias marítimas e da competição por um melhor acesso a mercados. O ano de 
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2017 trouxe resultado negativo quanto à movimentação transoceânica de cargas, o que 

demandou maior consolidação de cargas, à vista também da redução da base de clientes. 

Nessa esteira, segundo Kaliszewski et al (2018), há certa tendência na concentração do 

mercado por grandes armadores, de forma a otimizar custos e ampliar margens, mas tal 

medida também dificulta o planejamento de portos menores e menos competitivos. Essa 

mudança no mercado amplia o olhar sobre a necessidade de terminais de contêineres mais 

competitivos.  

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento prevê um 

crescimento médio de 6% ao ano entre os anos de 2019 e 2023 para o comércio de cargas 

contêinerizadas (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, 

2018), o que impõe atenção especial quanto à modernização de terminais. O mesmo estudo 

também traz a expansão da quantidade de navios do tipo “Neo Panamax”, que são 

embarcações hábeis para o trânsito no novo canal do Panamá, o que corrobora a necessidade 

de modernização de terminais para possibilitar a atracação de navios maiores, embora esse 

movimento já seja indicado há algum tempo, segundo Nobre e Santos (2005).  

A modernização de terminais, nos tempos atuais, traz consigo a maior especialização 

de berços e de equipamentos disponíveis no costado do porto, que asseguram maior 

velocidade, eficiência e segurança na movimentação de contêineres. Esse é um dos pontos 

apresentados no resultado da pesquisa.  

 E, com relação ao eventual problema de escassez de capacidade para a movimentação 

de novas cargas, conforme Islam e Olsen (2013), métodos computacionais de simulação 

podem ser utilizados para verificar os vários tipos de problemas relacionados à capacidade 

portuária, discutidos acima. A aplicação de simulações à logística pode melhorar efetivamente 

a capacidade do terminal existente. 

 

 Terminal de Carga Geral e Uso Múltiplo 5.5

 

São terminais que operam com cargas variadas, tais como contêineres, veículos, 

celulose, produtos siderúrgicos, granéis líquidos e sólidos, carga geral (caixas, amarrados etc.) 

e cargas de projeto (equipamentos e plantas de fábricas), como por exemplo o Porto de 

Rotterdam, São Sebastião etc.   

A versatilidade do terminal pode ser um facilitador para o desenvolvimento dos 

negócios, mas há questões relevantes quanto à estrutura que também devem ser consideradas. 

Um exemplo é a atenção necessária para a construção dos berços de atracação, visto que as 
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amarras nos cabeços e nas defensas variam de acordo com cada tipo de embarcação, 

requerendo essa previsibilidade de segurança.  

 

 Terminais de Granéis Sólidos e Líquidos/Gasosos 5.6

 

Os terminais de granéis são altamente especializados e operam com sólidos minerais, 

sólidos vegetais, líquidos vegetais e líquidos/gasosos – combustíveis e químicos. Demandam 

equipamentos específicos para a competitividade e eficiência.  

As principais cargas operadas de granéis sólidos minerais são minério de ferro, adubos 

e fertilizantes, enxofre, sal e carvão. As cargas mais movimentadas de graneis sólidos vegetais 

são açúcar, grão de soja, milho, farelo de soja e trigo. 

Os terminais de granéis líquidos e gasosos são terminais que operam, por exemplo, 

petróleo bruto e seus derivados, etanol, enxofre etc.   

 

 Terminais de Apoio: Supply Base e Serviços Logísticos 5.7

 

Os terminais do tipo supply base são instalações de frete intermodal para fins 

específicos de armazenamento e consolidação de carga, a carga e descarga de embarcações 

que atendem à indústria offshore de petróleo e gás. Normalmente suas instalações são co-

localizadas com instalações de logística para atender o carregamento de embarcações de apoio 

offshore com os suprimentos necessários de equipamentos, água, cimento de perfuração, 

combustível e outros consumíveis exigidos pelas plataformas offshore. 

 

 Terminal de Veículos 5.8

 

Dentre os terminais especialização estão os terminais de veículos, também 

denominados TEVs, dotados de estrutura para a atracação de navios do tipo roll on-roll off 

(Ro-Ro), podendo ser utilizado por veículos leves, utilitários e maquinários agrícolas e de 

mineração, ou seja, para cargas que possam se deslocar sobre suas próprias rodas ou lagartas, 

ou ainda sobre equipamentos que façam as vezes dessas.  

Os navios são dotados de rampas de popa e laterais, que facilitam a manobra de 

embarque e desembarque da carga. Esse tipo de característica traz grande eficiência na 

movimentação de veículos.  
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Os pátios ou estruturas de armazenamento de veículo consideram, na área de efetivo 

armazenamento e para veículos de passeio, 12m² de área para cada veículo. 

Um dos maiores diferenciais para o terminal de veículos de um porto é a proximidade 

com o mercado consumidor, com a fábrica e com terminais que possuam navios com várias 

rotas, possibilitando, dessa forma, o intercâmbio de veículos entre países (ex: rota Brasil-

Argentina). Ainda, a produtividade da operação, com baixo índice de avarias, torna o porto 

competitivo.  

 

 Rebocagem e Praticagem 5.9

 

Todos os portos ou terminais portuários possuem à sua disposição equipamentos que 

auxiliam os navios em sua atracação, desatracação e condução a determinados pontos do 

porto, incluindo entrada e saída. Dentre tais equipamentos, o rebocador, ou tugboat, é uma 

embarcação de pequeno porte, potente e com grande capacidade de manobra.  

Segundo Schein e Lima (2010), as características mais importantes de um rebocador 

são a sua potência, que deve estar adequada à tonelagem dos navios a serem movimentados, e 

a força de tração estática. Outros aspectos que podem ser considerados para se estabelecer a 

capacidade de manobra de um rebocador são: estabilidade; deslocamento; tipo de propulsão – 

convencional, azimutal ou cicloidal; posição dos propulsores e posição do ponto de aplicação 

da força de tração (SCHEIN; LIMA, 2010). 

A força de tração estática de um rebocador é medida em bollard pulls, definida como a 

ação de reboque ou de manobra que pode ser gerada por um rebocador por um período 

indefinido de tempo com seu sistema de propulsão, expresso em quilonewtons 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009).  

 Atualmente, os rebocadores com propulsão azimutal ou cicloidal são os modelos mais 

eficientes, se comparados com os de propulsão convencional, em razão de sua capacidade de 

manobra, pois podem rebocar em qualquer direção.  

 Para fins de dimensionamento da quantidade de rebocadores necessários para um 

terminal portuário, é possível o uso da Teoria de Filas, que considera os elementos de regime 

de chegada, regime de serviço e disciplina da fila. No âmbito do regime de chegada, deve ser 

analisada a especificação da população de clientes – finita ou infinita, e a distribuição da 

probabilidade do intervalo de tempo de chegadas. No âmbito do regime de serviço, deve ser 

analisada a disponibilidade do serviço, a capacidade do sistema e a duração do tempo de 
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serviço para cada cliente. Por fim, a disciplina da fila é o conjunto de regras que define a 

ordem como a fila será atendida (TORRES, 1966). 

 A fim de que seja verificada a frota ideal de rebocadores, dentre as possibilidades de 

cálculo, são necessários o número de rebocadores, o custo operacional médio de um 

rebocador por dia, o custo por hora do navio típico que entra no porto e a média de entradas 

de navios por dia numa data futura. Ainda segundo Schein e Lima (2010), com base nesses 

dados é possível verificar o número de rebocadores adequado para atender a demanda. Os 

cálculos são importantes a fim de que os custos da prestação de serviço estejam alinhados e 

competitivos, e aparecem como relevantes nos resultados da pesquisa.  

Outro importante serviço no âmbito da movimentação de navios no porto organizado é 

a praticagem, regulada pela Lei Federal nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997. Segundo essa 

lei, o serviço “[...] consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao 

Comandante requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura 

movimentação da embarcação” (BRASIL, 1997), sendo essas atividades disponíveis 

permanentes no porto.  

É um serviço prestado por profissionais altamente especializados, com grande 

conhecimento marítimo e náutico da região onde o porto está instalado, que são os 

responsáveis pelas manobras de entrada e saída do porto em seus canais de acesso.  

 Em que pese a criação da Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, instituída 

pelo Decreto Federal nº 7.860, de 6 de dezembro de 2002,  revogado pelo Decreto Federal nº 

9.676, de 2 de janeiro de 2019, com o objetivo de elaborar propostas sobre regulação de 

preços, abrangência das zonas e medidas de aperfeiçoamento relativas ao serviço de 

praticagem, sabe-se do impacto de seus custos para a competitividade.  

 Segundo Estevez (2016), a regulação da segurança da atividade e seus índices são 

satisfatórios, porém, o mecanismo vigente acaba por constituindo equivalentes a monopólios 

privados. Isso, aliado à ausência de concorrência perfeita no mercado de fretes marítimos e às 

ineficiências de regramento comercial, tem como efeito a majoração das margens dos serviços 

de praticagem, que afetam os preços das mercadorias transportadas. 

 

  Operação Portuária 5.10

 

A legislação federal define o operador portuário como “pessoa jurídica pré-qualificada 

para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem 

de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto 
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organizado” (BRASIL, 2013), ou seja, é uma empresa que terceiriza, junto à autoridade 

portuária a parte operacional do porto.  

Para tanto, o mesmo instrumento legal define que a pré-qualificação será efetuada 

perante a AP, conforme normas estabelecidas pelo poder concedente, no caso, a União.  

Importante destacar as responsabilidades do operador portuário, previstas em lei: 

 

Art. 26.  O operador portuário responderá perante: 

 

I – a administração do porto pelos danos culposamente causados à 

infraestrutura, às instalações e ao equipamento de que a administração do 

porto seja titular, que se encontre a seu serviço ou sob sua guarda; 

II – o proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que 

ocorrerem durante as operações que realizar ou em decorrência delas; 

III – o armador pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria 

dada a transporte; 

IV – o trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e 

respectivos encargos; 

V – o órgão local de gestão de mão de obra do trabalho avulso pelas 

contribuições não recolhidas; 

VI – os órgãos competentes pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre 

o trabalho portuário avulso; e 

VII – a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, 

no período em que lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso 

exclusivo de área onde se encontrem depositadas ou devam transitar. 

 

Parágrafo único.  Compete à administração do porto responder pelas 

mercadorias a que se referem os incisos II e VII do caput quando estiverem 

em área por ela controlada e após o seu recebimento, conforme definido pelo 

regulamento de exploração do porto. 

 

Art. 27. As atividades do operador portuário estão sujeitas às normas 

estabelecidas pela Antaq. 

§ 1º O operador portuário é titular e responsável pela coordenação das 

operações portuárias que efetuar. 

§ 2º A atividade de movimentação de carga a bordo da embarcação deve ser 

executada de acordo com a instrução de seu comandante ou de seus 

prepostos, responsáveis pela segurança da embarcação nas atividades de 

arrumação ou retirada da carga, quanto à segurança da embarcação. 

(BRASIL, 2013) 

 

  

 Outras responsabilidades também são impostas ao operador, especialmente por parte 

da Receita Federal do Brasil e órgãos reguladores.  

 O operador portuário é encarregado do cumprimento de pranchas mínimas (volume 

mínimo de produtividade) estabelecidas pelas Autoridades Portuárias na movimentação de 

cargas. Os resultados da pesquisa apontaram que a confiabilidade na movimentação da carga, 
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a capacidade de sua rápida movimentação e a disponibilidade de equipamentos são 

determinantes para a competitividade portuária.  

Além da disponibilização de equipamentos necessários à movimentação da carga, com 

todos os encargos de impacto à competitividade (ex: eficiência na movimentação/pranchas 

mínimas), o operador portuário também é responsável pela contratação da mão de obra 

portuária, outro item apontado pela pesquisa.  

 

  Mão de Obra 5.11

 

A Lei Federal nº 12.815, de 5 de junho de 2013, é a que atualmente dispõe acerca do 

trabalho portuário, onde determina que os operadores portuários devem constituir em cada 

porto organizado um Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO, com atribuições para 

administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador 

portuário avulso, bem como manter, com exclusividade, o cadastro e registro do trabalhador 

portuário.  

O trabalho portuário é dividido entre capatazia, estiva, conferência de carga, conserto, 

bloco e vigilância de embarcações, podendo ser realizado por trabalhadores com vínculo 

empregatício ou com trabalhadores portuários avulsos.  

Conforme Miguel e Garcia (2014), é certo que o OGMO é órgão previsto em lei e com 

personalidade jurídica de direito privado, custeado pelos operadores portuários por rateio, 

asseverando segurança jurídica aos contratantes em razão de ser o próprio órgão o agente 

fiscalizador do trabalho, com a obrigação de que seja cumprido o convencionado. 

Desde seu surgimento, por meio da Lei Federal nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 

havia dúvida acerca de como os trabalhadores se organizariam sindicalmente após a criação 

desse órgão autônomo, possibilitando a perda, pelo sindicato, de status de agregador e 

irradiador nas percepções dos trabalhadores para suas condições de trabalho. No entanto, 

segundo Diéguez (2007), desde sua criação, persiste a representatividade e todo seus impactos 

correlatos típicos do fortalecimento sindical.  

 Para Oliveira e Mattos (1998), isso impacta diretamente na dificuldade para o 

operador e para o cliente das cargas, uma vez que não é possível definir a quantidade de 

trabalhadores para as movimentações de cargas, em razão da imposição de tabela de 

quantidade de trabalhadores a serem destacados para cada operação. Ou seja, não resta 

possibilidade de racionalização quanto ao custo do trabalhador portuário, trazendo 

ineficiência e alto custo às operações.  
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 Dentre os eixos do questionário de pesquisa, o trabalho portuário apresentou grande 

relevância, porém, com menor ênfase quanto à disponibilidade de trabalhadores pelo OGMO 

e maior ênfase quanto à possibilidade de utilização de trabalhadores privados.  

 

  Alfandegamento 5.12

 

 Nos termos da Resolução RFB nº 3518, de 30 de setembro de 2011, o alfandegamento 

é a autorização, por parte da Receita Federal do Brasil - RFB,  

 

para estacionamento ou trânsito de veículos procedentes do exterior ou a ele 

destinados, embarque, desembarque ou trânsito de viajantes procedentes do 

exterior ou a ele destinados, movimentação, armazenagem e submissão a 

despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior, ou a ele 

destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial, bens de viajantes 

procedentes do exterior, ou a ele destinados e remessas postais 

internacionais, nos locais e recintos onde tais atividades ocorram sob 

controle aduaneiro (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2011). 

  

Dentre os locais passíveis de alfandegamento estão os portos e instalações portuárias, 

por meio das concessionárias, permissionárias, arrendatárias ou outras empresas autorizadas à 

exploração dessas instalações. Internamente, o alfandegamento poderá compreender o cais e 

águas para atracação, carga, descarga ou transbordo de embarcações no transporte 

internacional, bem como pátios contíguos à faixa de cais, devendo tais áreas serem segregadas 

fisicamente, possibilitando a definição de perímetro e o adequado isolamento.  

 Além disso, há diversas imposições para o funcionamento do local, incluindo a 

disponibilização de área exclusiva para a verificação de mercadorias com cobertura adequada, 

dimensionamento compatível com a carga movimentada, iluminação artificial, piso 

pavimentado plano – que possibilite a utilização de equipamentos de movimentação de carga, 

balança rodoviária/ferroviária, balança de fluxo estativo e/ou medidor de fluxo, scanner para 

contêineres, sistema de monitoramento eletrônico e sistema de controle de acesso de pessoas e 

veículos, dentre outros.  

 Portanto, na Zona Primária há recintos alfandegados e não alfandegados. Nos 

alfandegados são descarregadas as mercadorias de importação e exportação. Nos recintos não 

alfandegados são colocadas mercadorias nacionais ou nacionalizadas, de cabotagem, ou 

podem ser utilizados pela administração do local para outros fins que não aduaneiros. 
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 A pesquisa apontou grande importância e determinante para competitividade a 

documentação e prazos relativos à alfândega, ou seja, consolidando ainda serem estes 

entraves para a melhoria do setor portuário. 

 

  ISPS-CODE 5.13

 

 Após o atentado de 11 de setembro de 2001, a Organização Marítima Internacional – 

IMO deliberou acerca de novas medidas relativas à proteção de navios e instalações 

portuárias, por meio da ampliação do estabelecido pela Convenção Internacional para a 

Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS, de 1974 (MARINHA DO BRASIL, 2002).  

 Por meio da instituição de um Código Internacional para a Proteção de Navios e 

Instalações Portuárias, denominado internacionalmente por ISPS-CODE, os governos 

signatários da SOLAS se obrigam a adotar diversas medidas e procedimentos de segurança 

nos terminais portuários.  

 No Brasil, a Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos – CONPORTOS, 

criada pelo Decreto Federal nº 1.507/1995, alterado pelo Decreto Federal nº 1.972/1996, tem 

por atribuição a elaboração de projetos específicos de segurança pública nos portos, terminais 

e vias navegáveis, sendo que também é o órgão responsável pela aprovação dos planos de 

segurança dos portos nacionais, validando a aderência ao ISPS-CODE.  

 O código estabelece delimitações de área portuária, restrição de acesso, cadastramento 

e controle de circulação através de sistema de vigilância nos limites das instalações portuárias 

e do cais, além de procedimentos durante a navegação e antes da chegada do navio ao porto, 

como, por exemplo, ser informada suas últimas dez posições anteriores, passíveis de 

inspeções, quarentena etc. 

 O código prevê, ainda, que haja uma Avaliação de Risco e Institucionalização de um 

Plano de Segurança submetido à certificação e auditoria pela CONPORTOS – Comissão 

Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis. A CONPORTOS é 

composta pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Defesa, representado pelo Comando 

da Marinha, Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério dos 

Transportes. Dentre alguns pontos contemplados no ISPS-CODE, destacam-se (BRASIL, 

[s.d.]): 

 A elaboração de um plano de proteção do navio, com vistas a garantir a aplicação de 

medidas a bordo do navio, criadas para proteger pessoas embarcadas, cargas, unidades de 

transporte de cargas, provisões do navio ou o próprio navio dos riscos de um incidente. 
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 A elaboração de um plano de proteção das instalações portuárias, de forma a garantir a 

aplicação de medidas criadas para proteger instalações portuárias e navios, pessoas, cargas, 

unidades de transporte de cargas e provisões do navio dentro da instalação portuária dos 

riscos de um incidente. 

 Designação pela Autoridade Portuária de um oficial responsável pela proteção do 

navio perante o comandante. Dentre as suas funções, estão a implementação e manutenção do 

plano de proteção do navio, bem como o elo/relacionamento com o funcionário de proteção 

da AP e os funcionários de proteção das instalações portuárias. 

 Designação de funcionário de proteção da AP com o objetivo de garantir que seja feita 

uma avaliação de proteção do navio e que seja elaborado um plano de proteção, que deve ser 

submetido à aprovação e, consequentemente, implementado e mantido. Além disso, esse 

profissional será responsável pela comunicação com os funcionários de proteção das 

instalações portuárias e com o oficial de proteção do navio. 

 Designação de funcionário de proteção das instalações portuárias, que deverá ser 

responsável pelo desenvolvimento, implementação, revisão e manutenção do plano de 

proteção das instalações portuárias e pela ligação com os oficiais de proteção do navio e os 

funcionários de proteção da AP. 

 A legislação estabelece ainda três níveis de proteção: 

 Nível 1 de proteção significa o nível para o qual medidas mínimas adequadas de 

proteção deverão ser mantidas durante todo o tempo. 

 Nível 2 de proteção significa o nível para o qual medidas adicionais adequadas de 

proteção deverão ser mantidas por um período de tempo como resultado de um risco mais 

elevado de um incidente de proteção. 

 Nível 3 de proteção significa o nível para o qual medidas adicionais específicas de 

proteção deverão ser mantidas por um período limitado de tempo quando um incidente de 

proteção for provável ou iminente, embora possa não ser possível identificar o alvo 

específico. 

As empresas usuárias e prestadoras de serviços que operam na zona portuária 

obrigatoriamente são submetidas a cadastramento no SSPP – Sistema de Segurança Pública 

Portuária, conforme requisitos previstos pela Autoridade Portuária. 

 

  Impactos ambientais de projetos portuários 5.14
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 Os projetos portuários envolvem, obrigatoriamente, licenciamento ambiental junto ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e 

incluem licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Esse licenciamento está 

previsto na Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e na Resolução CONAMA nº 237, 

de 19 de dezembro de 1997, dentre outras.  

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2002), de forma geral, as principais modalidades de licenciamento ambiental expedidas no 

âmbito federal são: 

 Licença Prévia (LP): aprova a localização e concepção do empreendimento, atividade 

ou obra que se encontra na fase preliminar do planejamento atestando a sua viabilidade 

ambiental, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases de sua implantação, bem como suprindo o requerente com parâmetros para 

lançamento de efluentes líquidos e gasosos, resíduos sólidos, emissões sonoras, além de exigir 

a apresentação de propostas de medidas de controle ambiental em função dos possíveis 

impactos ambientais a serem gerados. 

 Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento, atividade ou 

obra de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

fixando cronograma para execução das medidas mitigadoras e da implantação dos sistemas de 

controle ambiental. 

 Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinadas nas licenças anteriores. 

 Expedidas as licenças devidas para a implantação e operação do porto, as principais 

condicionantes ambientais atualmente estipuladas pelo IBAMA são:  

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Programa de Gerenciamento de Cargas e Operações do Porto; 

 Programa de Manutenção e Limpeza de Drenagens; 

 Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Comunicação Social; 

 Plano de Monitoramento de Organismos Bioindicadores; 

 Plano de Monitoramento da Biota Aquática; 

 Plano de Monitoramento Biológico da Área do Entorno do Porto; 
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 Plano de Monitoramento e Controle de Ruídos; 

 Plano de Monitoramento das Águas Superficiais; 

 Plano de Monitoramento dos Sedimentos e Planejamento das Dragagens de 

Manutenção; 

 Plano de Investigação e Monitoramento do Solo e das Águas Subterrâneas; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Plano de Gerenciamento de Cargas Perigosas; 

 Plano de Controle e Monitoramento de Efluentes; 

 Plano de Gerenciamento de Riscos; 

 Plano para Análise Preliminar de Riscos; 

 Plano de Controle de Emergências; 

 Plano de Emergência Individual; 

 Plano de Monitoramento de Água de Lastro; 

 Plano de Auditoria Ambiental.  

 

  Ferramenta World Bank – Port Reform Toolkit 5.15

 

Como uma ferramenta técnica para modernização de portos, o Banco Mundial 

disponibiliza um conjunto de instrumentos para a reforma portuária, denominado “Port 

Reform Toolkit”. O instrumento consiste em um conjunto de oito módulos, que apresenta 

informações básicas, exemplos concretos e ferramentas e métodos específicos que as 

autoridades portuárias e governos podem usar para fazer reformas efetivas em suas estruturas 

(THE WORLD BANK, 2016).  

Ressalta-se que parte da fundamentação das licitações de terminais no país é baseada 

nesse instrumental, visto que ele nos  auxilia na compreensão das necessidades, desafios e 

riscos dessas reformas, bem como possibilita a escolha entre opções de participação do setor 

privado e suas implicações; e também no preparo da legislação, contratos e cartas de intenção 

do setor privado. 

 

  Tarifas portuárias 5.16

 

 As tarifas portuárias são aplicadas pela administração do porto mediante o uso de 

tabelas de valores propostos pela administração e aprovadas pela Agência Nacional de 
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Transportes Aquaviários – ANTAQ, conforme previsto no art. 27, VII, da Lei Federal nº 

10.233, de 5 de junho de 2001, e outras legislações. 

 As tarifas portuárias podem ser analisadas por dois prismas: do cliente e do prestador 

de serviços – autoridades portuárias, nos casos de porto público. Porém, sua composição 

sempre considera os custos aos usuários e está relacionada com os custos dos operadores 

portuários ou ligada à Marinha do Brasil (ex: taxa de utilização de faróis). 

  A Tabela 16 traz três tipos de custos portuários, conforme fatos geradores distintos.  

Tabela 16 - Tipos de custos portuários 

Tarifas da autoridade 

portuária 

Custos com operação 

portuária 

Outros custos portuários 

 Tarifas relativas à 

infraestrutura de acesso 

aquaviário: canais de acesso e 

bacias de evolução; 

 Tarifas relativas à 

utilização das instalações de 

acostagem; 

 Tarifas de utilização da 

infraestrutura terrestre;  

 Tarifas de utilização das 

instalações de armazenagem; 

 Tarifas de utilização de 

acessórios de infraestrutura 

 

 Custo com emprego de 

mão de obra portuária, com 

vínculo ou avulsa; 

 Custo com materiais de 

estiva, arrumação e separação 

de cargas. 

 

 Taxa de utilização de 

faróis – Marinha do Brasil; 

 Custos com rebocadores 

e praticagem;  

 Custos com 

armazenagem retroportuária;  

 Custos com transporte 

terrestre. 

 Serviços de 

agenciamento e despacho de 

navios 

 Fiscalização e Inspeção 

sanitária de navios – ANVISA  

 Controle de passageiros 

– Polícia Federal 

 Fonte: Elaboração própria 

  

 Tendo por exemplo tarifas do Porto de Santos (COMPANHIA DOCAS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, [s.d.]) e de São Sebastião (COMPANHIA DOCAS DE SÃO 

SEBASTIÃO, [s.d.]), aplicáveis em 2019 e aprovadas pela ANTAQ, temos que as tarifas 

relativas à infraestrutura de acesso aquaviário remuneram a autoridade portuária em razão da 

garantia de navegação e possibilidade de comércio marítimo, por meio de condições 

satisfatórias de abrigo, sinalização e profundidade do canal de acesso, das bacias de evolução 

e das frentes de acostagem, localizadas dentro ou fora do porto organizado, incluindo fundeio. 

São tarifas normalmente devidas pelos armadores.  

 As tarifas relativas à utilização das instalações de acostagem remuneram a parcela do 

patrimônio do porto relativa à edificação dos cais, píeres e pontes de acesso. São tarifas 

normalmente devidas pelos armadores. 
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 Já as tarifas de utilização da infraestrutura terrestre remuneram a autoridade portuária, 

possibilitando ao operador portuário acesso a execução de suas operações de embarque e 

desembarque, incluindo a disponibilidade de arruamento, pavimentação, sinalização e 

iluminação, bem como sistemas de combate a incêndio, água e esgoto, proteção ao meio 

ambiente e segurança. Essas tarifas normalmente são devidas pelo operador portuário, 

proprietário ou consignatário da carga movimentada.  

  As tarifas de utilização das instalações de armazenagem remuneram a guarda de 

mercadorias em trânsito, importadas ou a exportar, sob responsabilidade da autoridade 

portuária. Essas tarifas normalmente também são devidas pelo operador portuário, 

proprietário ou consignatário da carga movimentada.  

 Por fim, as tarifas de utilização de acessórios de infraestrutura remuneram o porto em 

razão da disponibilização, mediante requisição, de produtos ou serviços, tais como 

fornecimento de água, energia elétrica, pesagem, destinação de resíduos sólidos etc.  

  

  Modelagem e Viabilidade Financeira 5.17

 

Importante trazer como elemento da elaboração de projetos portuários a modelagem e 

os estudos de viabilidade financeira propostos atualmente pelo governo federal quando da 

divulgação de editais de leilão de áreas greenfield e brownfield no país. Embora não seja 

escopo do presente trabalho a análise financeira de projetos portuários, há relevância a 

indicação mínima se seus cálculos.  

Assim, no âmbito dos terminais disponibilizados à leilão pelo governo federal, são 

apresentados nos editais memórias e análises econômico-financeiras para a exploração da área 

destinada à implantação do empreendimento portuário. As informações que seguem foram 

extraídas dos editais e projetos levados à leilão pelo governo federal. 

Nesse sentido, todo instrumento convocatório traz informações relativas à metodologia 

de análise, às premissas básicas utilizadas e os resultados do modelo econômico-financeiro 

para o empreendimento, que deve se basear nas receitas e despesas relativas à sua exploração. 

A ANTAQ estabelece procedimentos para a elaboração de projetos de arrendamentos 

de áreas e instalações portuárias nos portos organizados. Esses arrendamentos são precedidos 

de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, de forma a subsidiar o procedimento 

licitatório (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, 2014).  

 A metodologia empregada para avaliação desses empreendimentos é  
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a do fluxo de caixa descontado, considerando-se como taxa de desconto o 

WACC (Weighted Average Cost of Capital), calculado de forma a refletir os 

riscos inerentes às atividades a serem realizadas. A avaliação realizada pelo 

método do fluxo de caixa descontado se baseia na teoria de que o valor de 

um negócio depende dos benefícios futuros que ele pode produzir, 

descontados para um valor presente, por meio da utilização de uma taxa de 

desconto apropriada (WACC) para o empreendimento. De forma geral, o 

fluxo de caixa consolida os dados de entrada a partir dos impactos 

financeiros positivos e negativos gerados pelo empreendimento, e determina 

o Valor Presente Líquido - VPL resultante do projeto, ordenando-os em uma 

equação que congrega condicionantes contábeis e tributárias. Deve-se 

destacar que o fluxo de caixa considera que os dados de entrada do modelo 

estejam em termos reais (e não nominais), ou seja, não se considera efeitos 

inflacionários no modelo. Dessa forma, todos os dados de entrada do modelo 

são definidos em uma mesma data-base monetária (AGÊNCIA NACIONAL 

DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, 2018). 

 

  Nesse sentido, o fluxo de caixa operacional desalavancado dos projetos 

leiloados consideram a seguinte estrutura:  

 

Fluxo de Caixa Operacional (desalavancado) 

 EBIT (Lucro Operacional 

+ Depreciação/Amortização 

= EBITDA (Lucro Operacional antes de Depreciação/Amortização) 

- Impostos (IR,CSLL) 

+/- Variação de Capital de Giro 

- Investimentos 

= Fluxo de Caixa 

 

Após efetuados os devidos cálculos e obtidos os resultados para cada ano do projeto, 

são aplicadas as taxas de desconto para ser determinado o Valor Presente Líquido (VPL) do 

projeto. É a partir do VPL do empreendimento que são definidos os parâmetros de 

remuneração sobre a área, zerando-se o VPL do projeto na exata medida da inclusão de custos 

remuneratórios pela exploração da área. Assim, a variável de saída do modelo econômico-

financeiro é o valor de arrendamento, definido em parcela fixa e variável (AGÊNCIA 

NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, 2018).  

 Os modelos da ANTAQ trazem premissas como: variável de seleção do leilão – 

usualmente de valor maior de outorga, prazo contratual – usualmente 25 anos, receita média 

por tipo de produto movimentado, WACC – varia conforme nota técnica vigente, previsão de 
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demanda, cenário econômico, CAPEX  e OPEX previstos, programas de incentivo, capital de 

giro necessário e método de tributação.  

 O custo médio ponderado de capital (WACC) utilizado nos últimos leilões é de 8,75% 

para o percentil 50; de 9,38% para o percentil 69,15 (utilizado) e 10,02% para o percentil 

84,13.  

 A Tabela 17 traz o cálculo detalhado utilizado pela ANTAQ e Ministério da 

Infraestrutura nos leilões.   

  

Tabela 17 - Memória de Cálculo do WACC 

 

 Fonte: GOVERNO FEDERAL, 2018 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados da pesquisa possibilitaram a confirmação de diversas determinantes que 

foram apontadas pela literatura internacional para a competitividade. 

Comparados os resultados do questionário com a vasta pesquisa de Parola et al (2017), 

há plena aderência aos indicadores de custos portuários, conexão com a hinterlândia, 

proximidade com o mercado consumidor, localização geográfica do porto, infraestrutura 

portuária, eficiência operacional, qualidade do serviço portuário, conectividade marítima, 

acessibilidade náutica e instalação portuária. Ou seja, a grande maioria das determinantes de 

competitividade verificadas em 34 anos de literatura está em consonância com as 

determinantes apontadas pelos respondentes.   

Outras determinantes analisadas por Haezendonk et al. (2001) também foram se 

confirmaram, demonstrando alinhamento com os resultados da pesquisa. Apenas a questão da 

sustentabilidade se mostrou divergente do apontado por Kaliszewski et al. (2018), uma vez 

que as pesquisas apresentaram que a responsabilidade ambiental é moderadamente relevante 

para o funcionamento da administração portuária.  

Merece destaque que, em ordem de relevância, a pesquisa trouxe que a eficiência e 

confiabilidade na movimentação de cargas, a infraestrutura portuária e a capacidade de 

operação portuária são os agrupamentos mais relevantes.  

Os agrupamentos menos relevantes são as tarifas portuárias, o acesso a outros modais 

(impactado pela irrelevância dos acessos aeroviário e fluvial) e o funcionamento da 

autoridade portuária.  

Resta cristalino que os projetos portuários devem abranger e incluir localidades 

adequadas, com baixo custo de manutenção, e acesso a outros modais e ao mercado 

consumidor;  profundidade de canal e berços suficiente para a atracação de navios modernos; 

terminais especializados para cada tipo de carga; mão de obra especializada e eficiente, não 

oferecida pelo OGMO; alta disponibilidade das cargas nos pátios e confiabilidade em sua 

movimentação; redefinição do papel do governo federal, com clareza jurídica na regulação; 

gestão profissional de portos, com compliance etc.  

De modo geral, considerando que a grande maioria das determinantes apresentadas aos 

respondentes no questionário tiveram por inspiração a literatura internacional, houve 

acentuada confirmação dessas determinantes, sem surpresas ou indicadores inesperados.  
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

O trabalho aplicado em questão apresenta limitações quanto ao objeto e imperfeições 

na metodologia, à vista da amplitude do universo de profissionais que atuam no transporte 

marítimo.  

 Preliminarmente, importante ressaltar que não foram considerados aspectos de 

engenharia da construção de portos, tampouco se buscou o aprofundamento em questões 

específicas quanto às possibilidades de um projeto portuário, mas sim incrementar o 

conhecimento científico com aspectos relevantes para a competitividade.  

 No questionário aplicado, verificou-se com o decorrer de sua aplicação e em 

entrevistas não formais acerca do trabalho que as categorias conjugadas na última pergunta 

podem ter interesses e interpretações divergentes, em razão da não importância de certos 

aspectos. Um exemplo é que para um cliente de carga, a profundidade de um canal ou do 

berço é menos relevante do que para um agente de carga ou freight forwarder, que deve 

estruturar a possibilidade do envio ou chegada da carga por um determinado porto. Ou seja, 

para um mesmo objeto – carga, ainda que os interesses sejam os mesmos, a relevância de cada 

item pode variar, mas o agrupamento das respostas pode distorcer a pesquisa.  

 Sendo assim, a metodologia de questionário pode não ser suficiente para apresentar 

todas as respostas a determinados problemas, especialmente em razão da complexidade do 

tema.  

 Em 2019 já restam indicadas pelo governo federal várias iniciativas para 

desburocratizar e descentralizar as concessões de áreas e terminais, o que poderá culminar 

com novo regramento regulatório. Isso poderá ser muito benéfico para o setor e oportunizar 

novas pesquisas sobre o assunto.  
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APÊNDICE B - PORTOS DO BRASIL 

 

Angra dos Reis 

Localização: Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis/RJ 

Administração: Terminal Portuário de Angra dos Reis S/A – TPAR 

 

Antonina 

Localização: Baia de Antonina, Antonina/PR 

Administração: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA 

 

Aratu 

Localização: Baia de Todos os Santos, Candeias/BA 

Administração: Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA 

 

Areia Branca 

Localização: Areia Branca/RN  

Administração: Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN 

 

Barra do Riacho 

Localização: Aracruz/ES  

Administração: Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA 

 

Belém 

Localização: Baía de Guajará/PA  

Administração: Companhia Docas do Pará - CDP 

 

Cabedelo 

Localização: Cabedelo/PB 

Administração: Companhia Docas da Paraíba - Docas–PB 

 

Estrela 

Localização: Estrela/RS 

Administração: Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH, do governo estadual do Rio 

Grande do Sul 

 

Forno 

Localização: Praia dos Anjos, Arraial do Cabo/RJ 

Administração: Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP 

 

Fortaleza 

Localização: Enseada de Macuripe, Fortaleza/CE  

Administração: Companhia Docas do Ceará - CDC 

 

Ilhéus 

Localização: Ponta do Malhado, Ilhéus/BA  

Administração: Companhia Docas do Estado da Bahia - CODEBA 

 

Imbituba 

Localização: Imbituba/SC 

Administração: SCPAR Porto de Imbituba S/A 
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Itaguaí 

Localização: Baía de Sepetiba, Itaguaí/RJ 

Administração: Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ 

 

Itajaí  

Localização: Itajaí/SC 

Administração: Município de Itajaí/Superintendência do Porto de Itajaí 

 

Itaqui 

Localização: Baía de São Marcos, São Luís/MA 

Administração: Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP 

 

Maceió 

Localização: Maceió/AL 

Administração: Administração do Porto de Maceió – APMC, vinculada à Companhia Docas 

do Rio Grande do Norte - CODERN 

 

Manaus  

Localização: Manaus/AM 

Administração: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR  

 

Natal 

Localização: Natal/RN 

Administração: Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte – CODERN 

 

Niterói 

Localização: Baía de Guanabara, Niterói/RJ 

Administração: Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 

 

Paranaguá 

Localização: Paranaguá/PA 

Administração: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA 

 

Pelotas 

Localização: Pelotas/RS 

Administração: Superintendência de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul - SPH 

 

Porto Alegre 

Localização: Lago Guaíba, Porto Alegre/RS 

Administração: Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH 

 

Porto Velho 

Localização: Porto Velho/RO 

Administração: Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia - SOPH 

 

Recife 

Localização: Recife/PE 

Administração: empresa estadual Porto do Recife S.A. 
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Rio de Janeiro 

Localização: Baía da Guanabara, Rio de Janeiro/RJ 

Administração: Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 

 

Rio Grande  

Localização: Rio Grande/RS 

Administração: Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG 

 

Salvador 

Localização: Salvador/BA 

Administração: Companhia Docas do Estado da Bahia - CODEBA 

  

Santana 

Localização: Canal de Santana, Macapá/AP 

Administração: Companhia Docas de Santana – CDSA 

 

Santarém 

Localização: Ponta da Caieira, Santarém/PA 

Administração: Companhia Docas do Pará – CDP 

 

Santos 

Localização: Santos/SP 

Administração: Companhia Docas do Estado de São Paulo 

 

São Francisco do Sul 

Localização: Ilha de São Francisco do Sul/SC  

Administração: Administração dos Portos de São Francisco do Sul – APSFS 

 

São Sebastião 

Localização: São Sebastião/SP 

Administração: Companhia Docas de São Sebastião - CDSS, vinculada à Secretaria de Estado 

de Logística e Transportes de São Paulo. 

 

Suape 

Localização: entre o Cabo de Santo Agostinho e o Pontal do Cupe/PE 

Administração: SUAPE – Complexo Industrial Portuário, vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. 

 

Vila do Conde 

Localização: Barcarena/PA 

Administração: Companhia Docas do Pará - CDP, vinculada à Secretaria de Portos da 

Presidência da República. 

 

Vitória 

Localização: Municípios de Vitória (margem norte) e de Vila Velha (margem sul)/ES 

Administração: Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 
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APÊNDICE C - LEILÕES RECENTES 

 

 A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ publica constantemente 

em seu sítio eletrônico a relação de terminais com projetos já concluídos e adequados para 

serem disponibilizados à leilão, sendo que há informações disponíveis de diversos leilões 

encerrados e em andamento, desde 2015(AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 

AQUAVIÁRIOS, [s.d.]):  

 

Leilão nº 01/2015 – Santos/SP (CODESP)  

Leilão Bloco I – Etapa 1: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação 

e armazenagem de granéis sólidos vegetais, localizada dentro do Porto Organizado de Santos, 

no estado de São Paulo. 

 

Leilão nº 02/2015 –Vila do Conde/PA (CDP) 

Leilão Bloco I – Etapa 1: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação 

e armazenagem de granéis sólidos vegetais, localizada dentro do Porto Organizado de Vila do 

Conde, no estado do Pará. 

 

Leilão nº 03/2015 – Santos/SP (CODESP) 

Leilão Bloco I – Etapa 1: Arrendamento de áreas e infraestruturas públicas para a 

movimentação e armazenagem de papel, celulose e carga geral, localizadas dentro do Porto 

Organizado de Santos, no estado de São Paulo. 

 

Leilão nº 01/2016 – Outeiro/PA (CDP) 

Leilão Bloco I – Etapa 2: Arrendamento de áreas e infraestrutura públicas para a 

movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, localizadas dentro do Terminal de 

Outeiro, no estado do Pará. 

 

Leilão nº 02/2016 – Santarém/PA (CDP) 

Leilão Bloco I – Etapa 2: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação 

e armazenagem de granéis sólidos vegetais, localizada dentro do Porto Organizado de 

Santarém, no estado do Pará. 

 

Leilão nº 03/2016 – Vila do Conde/PA (CDP) 
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Leilão Bloco I – Etapa 2: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação 

e armazenagem de granéis sólidos vegetais, localizada dentro do Porto Vila do Conde, no 

estado do Pará. 

 

Leilão nº 04/2016 – Santarém/PA (CDP) 

Leilão Bloco I – Etapa 2: Arrendamento de área e infraestruturas pública para a 

movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, localizada dentro do Porto 

Organizado de Santarém, no estado do Pará. 

 

Leilão nº 05/2016 – Terminal de Passageiros/Salvador (CODEBA)  

SAL01: Arrendamento de área e infraestrutura públicas para a movimentação de passageiros, 

localizada dentro do Porto Organizado de Salvador, no estado da Bahia. 

 

Leilão nº 06/2016 – Terminal de Passageiros/Recife  

REF01: Arrendamento de área e infraestrutura públicas para a movimentação de passageiros, 

localizada dentro do Porto Organizado do Recife, no estado de Pernambuco. 

 

Leilão nº 07/2016 – Santarém/PA 

Arrendamento de área e infraestrutura públicas para a movimentação e armazenagem de 

granéis líquidos, localizada dentro do Porto Organizado de Santarém, no Estado do Pará. 

 

Leilão nº 08/2016 – Santarém/PA 

Arrendamento de área e infraestrutura públicas para a movimentação e armazenagem de 

granéis líquidos, localizada dentro do Porto Organizado de Santarém, no Estado do Pará. 

 

Leilão nº 01/2017 – RDJ05 – Terminal de Trigo do Rio de Janeiro/RJ 

Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e armazenagem de 

granéis sólidos de origem vegetal, especialmente trigo, localizada dentro do Porto Organizado 

do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Leilão nº 01/2018 – Paranaguá/PR 

Área PAR01: Arrendamento de áreas, infraestrutura e instalações portuárias públicas 

localizadas no Porto de Paranaguá (Paraná), para serem utilizadas no desembarque 

(desembarque, movimentação interna, armazenagem e expedição) e no embarque (recepção, 
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armazenagem, movimentação interna e embarque) de carga geral, especialmente papel e 

celulose. 

 

Leilão nº 02/2018 – Paranaguá/PR  

Área PAR12: Arrendamento de áreas, infraestrutura e instalações portuárias públicas 

localizadas no Porto de Paranaguá (Paraná), para serem utilizadas no desembarque 

(desembarque, movimentação interna, armazenagem e expedição) e no embarque (recepção, 

armazenagem, movimentação interna e embarque) de cargas Roll-on/Roll-off (Ro-Ro), 

especialmente automóveis de passeio, veículos comerciais leves, utilitários, caminhões, 

ônibus, tratores e outras cargas rodantes. 

 

Leilão nº 03/2018 – São Luís/MA 

Área IQI18: Arrendamento de área e infraestrutura públicas localizadas no Porto de Itaqui 

(Maranhão), para serem utilizadas no desembarque (desembarque, movimentação interna, 

armazenagem e expedição) e no embarque (recepção, armazenagem, movimentação interna e 

embarque) de carga geral, especialmente papel e celulose. 

 

Leilão nº 04/2018 – Santana/AP 

Área MCP01: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal, especialmente cavaco de madeira, 

localizada no porto organizado de Santana, no estado do Amapá. 

 

Leilão nº 05/2018 – Santos/SP 

Área STS13: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos combustíveis, localizada no porto organizado de Santos, no 

estado de São Paulo. 

 

Leilão nº 06/2018 – Santos/SP 

Área STS20: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos sólidos minerais, especialmente fertilizantes e sais, 

localizada dentro do Porto Organizado de Santos, no Estado de São Paulo. 

 

Leilão nº 07/2018 – Cabedelo/PB  

http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=28
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=28
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AI – 01: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e armazenagem 

de granéis líquidos combustíveis, localizada na área do Porto Organizado de Cabedelo, no 

Estado da Paraíba. 

 

Leilão nº 08/2018 – Cabedelo/PB  

(AE – 10): Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada na área do Porto 

Organizado de Cabedelo, no Estado da Paraíba. 

 

Leilão nº 09/2018 – Cabedelo/PB 

(AE– 11): Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada na área do Porto 

Organizado de Cabedelo, no Estado da Paraíba. 

 

Leilão nº 10/2018 - Vitória/ES 

(VIX30): Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e armazenagem 

de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada na área do Porto Organizado 

de Vitória, no Estado do Espírito Santo. 

 

Leilão nº 11/2018 – Belém/PA 

Denominação BEL02A: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação 

e armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada na área do Porto 

Organizado de Belém, no Estado do Pará. 

 

Leilão nº 12/2018 - Belém/PA 

Denominação BEL02B: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada na área do Porto 

Organizado de Belém, no Estado do Pará. 

 

Leilão nº 13/2018 - Belém/PA  

Denominação BEL04: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada na área do Porto 

Organizado de Belém, no Estado do Pará. 

 

http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=29
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=29
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=30
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=30
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=31
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=31
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=34
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Leilão nº 14/2018 - Belém/PA  

Denominação BEL08Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos combustíveis, localizada na área do Porto Organizado de 

Belém, no Estado do Pará. 

 

Leilão nº 15/2018 - Belém/PA  

Denominação BEL09: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, e gás liquefeito de petróleo – 

GLP, localizada na área do Porto Organizado de Belém, no Estado do Pará. 

 

Leilão nº 16/2018 – Vila do Conde/PA 

Denominação VDC12: Arrendamento de área e infraestrutura pública para a movimentação e 

armazenagem de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada na área do Porto 

Organizado de Vila do Conde, no Estado do Pará. 

 

Leilão nº 01/2019 – Santos/SP 

Arrendamento da área denominada STS20, destinada à movimentação e armazenagem de 

granéis sólidos minerais, especialmente fertilizantes e sais, no porto organizado de Santos, no 

estado de São Paulo. 

 

Leilão nº 02/2019 – Santos /SP 

Arrendamento da área denominada STS13-A, destinada à movimentação e armazenagem de 

granéis líquidos, especialmente combustíveis, no Porto Organizado de Santos, no estado 

de São Paulo. 

 

Leilão nº 03/2019 - Paranaguá/PR 

Arrendamento da área denominada PAR01: destinada à movimentação e armazenagem de 

carga geral, especialmente papel e celulose, no porto organizado de Paranaguá, no estado 

do Paraná. 

 

 

  

http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=35
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=36
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=37
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=38
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=38
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=40
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=40
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LISTA DE CONCEITOS 

 

Área do porto organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo (poligonal do porto) 

que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto 

organizado. 

Delegação: transferência, mediante convênio, da administração e da exploração do porto 

organizado para Municípios ou Estados, ou a consórcio público, nos termos da Lei Federal nº 

9.277, de 10 de maio de 1996. 

Demurrage: é a sobreestadia que ocorre quando o navio está impedido de carregar ou 

descarregar cargas dentro do prazo estipulado, ou ainda quando um contêiner não é retirado 

no prazo contratual. 

Estação de transbordo de cargas: instalação portuária explorada mediante autorização, 

localizada fora da área do porto organizado e utilizada exclusivamente para operação de 

transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem. 

Instalação portuária de turismo: instalação portuária explorada mediante arrendamento ou 

autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e 

bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento de embarcações de turismo. 

Instalação portuária pública de pequeno porte: instalação portuária explorada mediante 

autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros 

ou mercadorias em embarcações de navegação interior. 

Instalação portuária: instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado 

(poligonal do porto) e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou 

armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. 

Navegação de Cabotagem: é a realizada entre portos brasileiros, utilizando exclusivamente a 

via marítima ou a via marítima e as vias interiores (Lei Federal nº 10.893/2004). 

Navegação de Longo Curso: é a realizada entre portos brasileiros e portos estrangeiros, 

sejam marítimos ou fluvial ou lacustre (Lei Federal nº 10.893/2004). 

Navegação Interior (fluvial e lacustre): é a navegação realizada entre portos brasileiros 

usando exclusivamente as vias interiores (Lei Federal nº 10.893/2004). 

Porto organizado: bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de 

navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de 

mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade 

portuária. 
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Porto Público: porto administrado por uma Autoridade Portuária, por força de lei, em uma 

área do porto definida (poligonal) por decreto governamental, possuindo um Conselho de 

Autoridade Portuária, um regulamento de exploração e de tarifas. 

Portos fluviais: são aqueles que recebem linhas de navegação oriundas e destinadas a outros 

portos dentro da mesma região hidrográfica, ou com comunicação por águas interiores. 

Portos Lacustres: são aqueles que recebem embarcações de linhas dentro de lagos, em 

reservatórios restritos, sem comunicação com outras bacias. 

Portos marítimos: são aqueles aptos a receber linhas de navegação oceânicas, tanto em 

navegação de longo curso (internacionais) como em navegação de cabotagem (domésticas), 

independente da sua localização geográfica. 

Terminal de uso privado: instalação portuária explorada mediante autorização e localizada 

fora da área do porto organizado. 

Zona Primária: área demarcada pela autoridade aduaneira local, que tem jurisdição sobre um 

ponto de entrada ou de saída de veículos, podendo ser um aeroporto, um porto ou uma 

passagem de fronteira. Ela consiste na parte interna de portos, aeroportos, recintos da 

alfândega e locais habilitados na fronteira terrestre pela autoridade aduaneira para operações 

de carga e descarga de mercadorias, ou embarque e desembarque de passageiros, vindo ou 

indo ao exterior. 

Zona Secundária: compreende a parte restante do território aduaneiro, incluindo as águas 

territoriais e o espaço aéreo, tais como alfândegas ou inspetorias e delegacias da receita 

federal com seções/setores/divisões de controle aduaneiro. 

 

 


