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RESUMO 

Como ponto de partida e motivação principal o forte crescimento do 

comércio internacional brasileiro e a retomada de investimentos públicos e 

privados na infraestrutura econômica. Estes fatores nos levam à constatação 

de que o setor portuário brasileiro é fundamentalmente estratégico e tem 

passado por profundas alterações em suas estruturas, dada a necessidade de 

sua modernização no contexto da nova realidade econômica mundial imposta 

pela mundialização. O foco do presente estudo centra-se na evolução 

econômica recente dos portos e, mais detalhadamente, na sua legislação e 

regulamentação, de modo a identificar potenciais entraves que se apresentam 

para os investimentos. Para tanto, abordou-se a configuração atual do quadro 

institucional do sistema portuário brasileiro, que se deu com a revogação da Lei 

8.630/93 (Lei dos Portos) por meio da Medida Provisória N° 595 (“MP 595”), de 

06 de dezembro de 2012, posteriormente convertida na chamada “nova lei dos 

portos”, lei N° 12.815 - novo marco regulatório do setor, de 05 de junho de 

2013, analisando suas principais alterações e consequências ao investimento 

público e privado. Na sequência, realiza-se a efetiva caracterização de cada 

um dos 32 portos envolvidos com o comércio externo do Brasil no ano de 2012, 

gerando o ranking portuário através de seis variáveis econômicas utilizadas 

para caracterizar e elencar os portos brasileiros são: 1. Porte; 2. Área de 

Influência (Hinterlândia); 3. Participação no Comércio Internacional; 4. Produtos 

Movimentados por Setores Econômicos; 5. Campo de Atuação Nacional, 

Regional ou Local; 6. Valor Agregado Médio dos Produtos Movimentados. 

Assim, foi possível captar com mais propriedade o peso que cada variável 

econômica possui em relação a cada porto, individualmente, e sua relevância 

para o ranking portuário nacional como um todo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Portos, Comércio Internacional, Mundialização, Novo 

Marco Regulatório, Variáveis Econômicas, Ranking. 



  

ABSTRACT 

As a starting point and main motivation the strong growth of the Brazilian 

international trade and the resumption of public and private investment in 

economic infrastructure. These factors lead us to the conclusion that the 

Brazilian port sector is fundamentally strategic and has undergone profound 

changes in their structures, given the need for modernization in the context of 

the new global economic reality imposed by globalization. The focus of this 

study focuses on recent economic developments in ports and in more detail in 

its laws and regulations, in order to identify potential obstacles that present 

themselves for investments. Therefore, addressed the current configuration of 

the institutional framework of the Brazilian port system, which gave the repeal of 

Law 8,630 / 93 (Ports Law) by the Provisional Measure No. 595 ("MP 595"), 06 

December 2012, converted into so-called "new law of ports", law No. 12,815 - 

new regulatory framework for the sector, June 5, 2013, analyzing the main 

changes and consequences to public and private investment. Following it holds 

the effective characterization of each of the 32 ports involved with Brazil's 

foreign trade in 2012, generating the port ranking across six economic variables 

used to characterize and rank Brazilian ports are: 1. Porte; 2. Influence Area 

(Hinterland); 3. Participation in International Trade; 4. Products Busiest by 

Economic Sectors; 5. Field National Work, Regional or Local; 6. Value-added of 

Eastern Busiest producer. Thus, it was possible to capture more properly the 

weight that each economic variable has for each port individually, and its 

relevance to the national port ranking as a whole. 

 

KEY WORDS: Ports, International Trade, Globalization, New Regulatory, 

Economic Variables, Ranking. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa tem como ponto de partida e motivação 

principal o forte crescimento do comércio internacional brasileiro e a retomada 

de investimentos públicos e privados na infraestrutura econômica. Estes fatores 

nos levam à constatação de que o setor portuário brasileiro é 

fundamentalmente estratégico e tem passado por profundas alterações em 

suas estruturas, dada a necessidade de sua modernização no contexto da 

nova realidade econômica mundial imposta pela mundialização. 

A movimentação total de comércio internacional brasileiro teve um 

crescimento de 165,6% no período 2007-2012, passando de US$ 281,3 bilhões 

(Free On Board – FOB) para US$ 465, 8 bilhões (FOB) (SECEX, 2012).  

Em uma costa de 8,5 mil quilômetros navegáveis, o complexo portuário 

brasileiro foi responsável, individualmente, por 80,64% do comércio 

internacional brasileiro, em 2012. Neste mesmo ano, o setor portuário 

apresentou movimentação total de cerca de US$ 375,60 bilhões. 

De acordo com a SEP/PR – Secretaria de Portos da Presidência da 

República1, dos 34 portos públicos2 brasileiros, sendo 16 delegados a estados 

ou municípios e 18 marítimos são administrados diretamente pelas 

Companhias Docas3. No total, são sete Companhias Docas responsáveis pelos 

portos, conforme segue: 

 Companhia Docas do Pará (CDP) - Portos de Belém, Santarém, Vila 

do Conde, Altamira, Itaituba e Óbidos, além do Terminal Portuário do 

Outeiro e Terminal de Miramar. 

 Companhia Docas do Ceará (CDC) - Porto de Fortaleza. 

 Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) - Portos de Natal 

e Maceió, além do Terminal Salineiro de Areia Branca. 

                                                 
1
 A Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) é responsável pela formulação 

de políticas e pela execução de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento 
da infraestrutura dos portos marítimos. Competem ainda à SEP/PR a participação no 
planejamento estratégico e a aprovação dos planos de outorgas, visando garantir segurança e 

eficiência ao transporte marítimo de cargas e de passageiros.  
2
 A ANTAQ – Agência Nacional de transportes Aquaviários é o órgão do Governo Federal 

responsável, dentre outras coisas, em classificar os portos em Portos Públicos, Terminais de 

Uso Privado – TUPs e Estações de Trasbordo de Cargas – ETCs, sendo estes 
subclassificados em marítimos, fluviais e lacustres. 
3
 As Companhias Docas são sociedades de economia mista, que têm como acionista 

majoritário o Governo Federal e, portanto, estão diretamente vinculadas à Secretaria de Portos . 
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 Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba) - Portos de 

Salvador, Ilhéus e Aratu. 

 Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) - Portos de Vitória e 

Barra do Riacho e Capuaba. 

 Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) - Portos do Rio de 

Janeiro, Niterói, Angra dos Reis e Itaguaí. 

 Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) - Porto de 

Santos e Porto de Laguna. 

Diante do tamanho e da extrema significância do complexo portuário 

nacional, era de se esperar que houvesse diversos estudos direcionados sobre 

o setor, rumo ao melhor entendimento da área na tentativa de promover a 

condução de politicas públicas e o investimento privado por todos os portos do 

Brasil. Todavia, depois de extensa procura, constatou-se que a literatura sobre 

o assunto é bastante escassa, principalmente, em seu contexto econômico.  

Apenas um estudo abrangente e pioneiro, que tinha como objetivo 

central desenvolver metodologias que permitissem analisar detalhadamente 

várias características dos portos brasileiros foi publicado em fevereiro de 2006 

(utilizando a base de dados de 2002/2003) pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), mais precisamente o Texto para Discussão n. 

1.164, intitulado Portos brasileiros: área de influência, ranking, porte e os 

principais produtos movimentados (CAMPOS NETO, 2006); e posteriormente, 

atualizado e revisado pelo mesmo autor, em junho de 2009 (utilizando o ano de 

2007 como base dos dados) pelo Ipea, novamente, no Texto para Discussão n. 

1.048, sob o nome de Portos brasileiros 2009: ranking, área de influência, porte 

e valor agregado médio dos produtos movimentados (CAMPOS NETO, 2009). 

Este estudo serviu de inspiração para a presente dissertação.  

O foco da análise centra-se na evolução econômica recente dos portos 

e, mais detalhadamente, na sua legislação e regulamentação, de modo a 

identificar potenciais entraves que se apresentam para os investimentos. Para 

tanto, pretende-se abordar a configuração atual do quadro institucional do 

sistema portuário brasileiro, que se deu com a revogação da Lei 8.630/93 (Lei 

dos Portos) por meio da Medida Provisória N° 595 (“MP 595”), de 06 de 

dezembro de 2012, posteriormente convertida na chamada “nova lei dos 
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portos”, lei N° 12.815 - novo marco regulatório do setor, de 05 de junho de 

2013. Em seguida, o objetivo é fazer a atualização temporal do trabalho de 

Campo Neto, formando um ranking atualizado para o ano de 20124, realizando 

alguns ajustes e adaptações para adequar a metodologia à nova realidade 

portuária brasileira, caracterizando assim, os portos nacionais. Por fim, trazer 

perspectivas e identificar impactos sobre o investimento (público e privado) 

com vistas à melhoria da competitividade dos portos nacionais e 

consequentemente, visar soluções para a retomada do crescimento sustentável 

deste setor tão importante para a economia do Brasil. 

O estudo apresenta-se da seguinte forma: primeiramente, a evolução e 

configuração do quadro regulatório e institucional do sistema portuário 

nacional. Na sequência, realiza-se a efetiva caracterização de cada um dos 32 

portos envolvidos com o comércio externo do Brasil no ano de 2012, gerando o 

ranking portuário através de seis variáveis econômicas5. Finalmente, exibem-se 

as considerações finais sobre a discussão da legislação passada e presente, 

bem como os resultados obtidos do ranking portuário brasileiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 A atualização temporal do referido estudo oferecerá base comparativa ao período 

compreendido entre os anos de 2002 a 2012. 
5
 As seis variáveis econômicas serão explicitadas na parte seguinte que trata dos 

procedimentos metodológicos utilizados para a construção do rank ing portuário nacional de 

2012. 
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1. EVOLUÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO QUADRO REGULATÓRIO E 

INSTITUCIONAL DO SISTEMA PORTUÁRIO BRASILEIRO 

As bases atuais do sistema portuário brasileiro carregam, 

inevitavelmente, traços de seu primórdio em 1808, com a abertura dos portos 

promovida por D. João VI. Neste período, ocorreu significativo aumento de 

demanda por instalações portuárias, fazendo com que o país se inserisse 

efetivamente no comércio internacional. Esta tendência se legitimou com a 

promulgação da Lei das Concessões em 1869, com o objetivo principal de 

permitir o financiamento privado de obras de expansão nos portos brasileiros 

da época, ou seja, o império principiava a promoção da iniciativa privada no 

sistema portuário nacional, por meio de concessões, para a construção e 

exploração de portos na tentativa de alavancar o desenvolvimento do setor. 

O auge do modelo de investimento privado, que permaneceu até a 

década de 1930, ocorreu com o advento e ampliação da Empresa de Portos do 

Brasil S.A. - PORTOBRAS. Criada em 1975, a empresa pública de capital 

estatal integral, tinha por finalidade cuidar da coordenação dos investimentos, 

administração, regulação e operação do sistema portuário. Na prática, a 

PORTOBRAS funcionava como uma holding estatal de todas as Companhias 

Docas locais representando, também, o braço executivo da União na 

exploração dos portos, ou seja, a empresa explorava o cais comercial como 

operador portuário (por meio das subsidiárias) e atuava, ao mesmo tempo, 

como autoridade portuária nacional, assumindo o papel de fiscalização das 

concessões estaduais e terminais de uso privado (de empresas públicas ou 

privadas). 

Diante da incapacidade em melhorar efetivamente as condições da 

infraestrutura portuária nacional, tornando-a mais eficiente e, 

consequentemente, mais competitiva, em 1990 a PORTOBRAS foi extinta, indo 

de encontro às políticas neoliberais de redução da atuação estatal que 

começaram a se fortalecer neste período histórico6. Desta forma, o sistema 

portuário brasileiro entrou em profunda crise, influenciando de maneira direta a 

consolidação, em 1993, da chamada Lei de Modernização dos Portos - Lei 

8.630. 

                                                 
6
 O que norteou o processo de privatização foi a Lei 8.031 de 12 de abril de 1990, criando o 

Plano Nacional de Desestatização (PND). 
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Neste contexto, o primeiro capítulo do estudo tem por objetivo, analisar a 

evolução da questão legal e institucional dos portos brasileiros, mesmo que de 

maneira breve e simplista7. O enfoque será dado a partir do final da década de 

1980, quando da promulgação da Constituição Federal do país e a Lei dos 

Portos - Lei 8.630 de 25 de fevereiro de 1993, todavia, o intuito principal é 

apresentar, analisar e discutir os possíveis desdobramentos e repercussões do 

novo marco regulatório, a chamada “Nova Lei dos Portos” – Lei 12.815/2013 

(aprovada por intermédio da Medida Provisória 595), conforme citado 

anteriormente. Para tanto, será utilizado como base a linha do tempo em que 

se apresenta o histórico da promulgação de Leis e Decretos, assim como da 

edição de Resoluções regulamentadoras. 

Figura 1 – Legislação brasileira para a regulamentação do sistema portuário nacional  

 

Fonte: ABTP, 2014 (adaptado Galvão (2009)) 

 

                                                 
7
 O propósito é identificar grandes marcos legais e institucionais do setor portuário brasileiro até 

o novo marco regulatório atual, sem se ater aos detalhes históricos.  
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1.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O SISTEMA PORTUÁRIO 

NACIONAL 

O termo técnico “exploração portuária” foi abordado pela primeira vez de 

forma direta na Constituição Federal promulgada em 1988. Nela atribuiu-se ao 

Governo Federal (mais precisamente à União) o dever de explorar direta ou 

mediante autorização, permissão ou concessão, os portos marítimos, fluviais e 

lacustres8. A partir deste momento, a realização da atividade portuária nacional 

deveria ser tratada em Lei. 

A determinação que a delegação de portos públicos deveria ser feita, 

sempre, por meio de licitação, está justificado no Artigo 175 da Constituição 

Federal de 1988, onde aponta que portos são atividades públicas ou 

autorizadas a áreas privativas quando necessário. Desta forma, tornou explícito 

o conceito de que a exploração dos portos é pública, devendo ser repassado 

apenas sob regime de concessão ou permissão para a esfera privada.   

Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos. 

Paragrafo único. A lei disporá sobre: 

I – o regime das empresas concessionárias [...] condições de 

caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;  

II – os direitos dos usuários; 

III – política tarifária; 

IV – a obrigação de manter serviço adequado. (Constituição Federal 
de 1988, artigo 175°) 

Assim sendo, a revolução da regulamentação e transformação do 

sistema portuário brasileiro passou, inevitavelmente, por essa importante Lei 

Magna, balizadora legal e institucional do setor. 

 

1.2 A LEI DE MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS - LEI N° 8.630/1993 

O sistema portuário brasileiro, no início da década de 1990, sofria com 

problemas inerentes de eficiência, tais como; demasiada burocracia, falta de 

investimentos e consequente baixa produtividade. A tentativa de solucionar 

estes problemas setoriais foi o que motivou a criação de um novo marco 

                                                 
8
 CF88, artigo 21°, parágrafo XII, inciso “f”: “Compete à União [...] XII – explorar diretamente ou 

mediante autorização, permissão ou concessão: [...] f) os portos marítimos, lacustres e fluviais”.  
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institucional por meio da descentralização da gestão portuária e inclusão da 

iniciativa privada.  

A partir da Lei 8.630 de 25 de fevereiro de 1993, que “Dispõe sobre o 

regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações 

portuárias e dá outras providências”, surgiu uma nova organização 

administrativa para o setor portuário brasileiro. Segundo Curcino (2007), os 

principais objetivos associados à implementação desta lei eram: conceder a 

operação portuária e o arrendamento de áreas portuárias, gerando recursos 

para o governo; incentivar a concorrência entre os portos e terminais, de modo 

a reduzir custos e obter maior eficiência; e acabar com o monopólio dos 

trabalhadores portuários.  

Em outras palavras, os objetivos principais da Lei de Modernização dos 

Portos (Lei n° 8.630/1993) eram, primeiramente, a transferência da operação 

portuária para a iniciativa privada, em seguida, a flexibilização das relações 

trabalhistas e, por fim, a redução dos custos de operação portuária. 

Desta forma, no que diz respeito à administração, a nova estruturação 

do sistema portuário nacional, instituiu importantes entidades, conforme 

apontou Campos Neto (2009b): 

 autoridade portuária (AP): administra o porto organizado, gere seu 

patrimônio e controla as demais entidades públicas e privadas 

atuantes no porto; 

 conselho da autoridade portuária (CAP): é um órgão consultivo, 

formado por quatro blocos de atores participantes do porto: bloco 

do poder público (BPP), dos operadores portuários (BOP), da 

classe dos trabalhadores portuários (BCTP) e dos usuários dos 

serviços portuários (BUSP). 

“A regulação no ambiente portuário passou a ser do binômio “AP/CAP””. 

(GOLDBERG, 2009, p.74). 

A lei de modernização dos portos nacionais introduziu ainda, os 

seguintes atores para a operação do serviço portuário, ambos subordinados à 

autoridade portuária (AP): 
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 operador portuário (OP): órgão executivo de gerência, 

fiscalização, regulamentação, organização e promoção da 

atividade portuária dele depende a gestão de recursos humanos 

efetivos e prestadores de serviços, atividade realizada pelo órgão 

gestor de mão de obra (OGMO); e 

 órgão gestor da mão de obra (OGMO): administra a contratação, 

a escala e a alocação de trabalhadores portuários (TPs) e de 

trabalhadores portuários avulsos (TPAs). 

Mediante delegação por parte do Ministério dos Transportes, existem 

também as Companhias Docas, que assumem o papel de autoridade portuária 

nos portos sob sua jurisdição. 

O fluxograma a seguir, ajuda a entender com limpidez a distribuição 

hierárquica promovida pelo novo marco institucional, no que diz respeito à nova 

organização administrativa do serviço portuário brasileiro. 

Figura 2 – Organização administrativa do serviço portuário brasileiro após a Lei n° 

8.630/1993 

 

Fonte: Lei 8.630/1993 (retirado integralmente de CAMPOS NETO, 2009, p.12) 

De acordo com Galvão (2009), a estruturação dos Conselhos de 

Autoridade Portuária - CAPs foram designados para atuar como um fórum de 

discussão dos assuntos locais e órgão exógeno, não fazendo parte da 

administração do porto. Na prática, como gestores de conflitos de interesse os 

CAPs possuíam atuação muito limitada, especialmente no que diz respeito às 

reformas da organização da mão-de-obra.  
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Em relação à mão-de-obra e a criação do OGMO, as medidas que se 

destacaram foram principalmente a instauração de contrato, convenção ou 

acordo coletivo de trabalho para substituir as regras especiais de trabalho 

estabelecidas pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas, pelas resoluções 

da SUNAMAM (Superintendência Nacional de Marinha Mercante) e normas 

antigas da PORTOBRAS; multifuncionalidade do trabalhador portuário, ou seja, 

a adequação dos funcionários aos novos processos e equipamentos atuais; 

criação de planos de incentivo financeiro e registro de demissão sem justa 

causa para os operadores demitidos de suas atividades, segundo Galvão 

(2009). 

Neste contexto, a Lei no 8.630/1993 (Lei de Modernização dos Portos) 

significou importantes modificações ao setor portuário nacional, especialmente 

no que diz respeito ao uso e à administração. É importante destacar ainda, que 

ficou definido de forma bastante clara as atividades permitidas aos operadores 

portuários e os tipos de concessões. A esse respeito, no Artigo 4° da Lei 8.630 

de 1993, diz o seguinte: 

A exploração da instalação portuária de que trata este artigo far-se-á 
sob uma das seguintes modalidades: 

I - uso público; 

II - uso privativo: 

a) exclusivo, para movimentação de carga própria; 

b) misto, para movimentação de carga própria e de terceiros.  

c) de turismo, para movimentação de passageiros 

d) Estação de Transbordo de Cargas. (LEI 8.630 DE 1993) 

Ou seja, conforme o perfil jurídico da instalação portuária (pública ou 

privada) é o que iria diferenciar a delegação sob a qual os portos eram 

subordinados. Obviamente, estes processos distintos apresentavam suas 

peculiaridades: 

Os portos públicos podem ser operados por concessão a empresa 
pública ou privada, mediante prévia licitação. Por sua vez, as 

instalações portuárias de uso privativo dependem unicamente de 
autorização por parte do poder público para que operem. É 
importante destacar que as autorizações são figuras jurídicas 

precárias quando comparadas às concessões. De acordo com a Lei 
no 8.666/1993, as obrigações impostas ao operador sob o regime de 
concessão são maiores do que aquelas sob o regime de autorização. 

(CAMPOS NETO, 2009, p. 12). 

Neste sentido, o papel das agências reguladoras tornou-se essencial, e 

em 2001, foi criado pela Lei nº 10.233 a Agência Nacional de Transportes 
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Aquaviários – ANTAQ, instalada efetivamente em 17 de fevereiro de 2002. 

Suas atribuições eram cuidar da navegação (longo curso, cabotagem, apoio 

marítimo, apoio portuário, fluvial, lacustre e travessia) e dos portos 

(organizados, terminais portuários privativos, de pequeno porte e estações de 

transbordo de cargas), bem como suas instalações. Esta lei criou a ANTAQ 

para cuidar das questões hidroviárias e a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT para cuidar da locomoção terrestre. Teoricamente, suas 

políticas deveriam ser coordenadas entre si, para uma evolução mais eficiente 

entre os diferentes modais, o que não aconteceu na prática.  

O resultado foi evidente, conforme destacou Galvão (2009, p. 83,84), 

“precariedade no atendimento ao usuário; acidentes; sub-subordinação a 

antigos departamentos do Ministério da Defesa e principalmente uma 

multiplicidade de interfaces que não colaboravam para a integração multimodal 

dos transportes”. 

Assim, mesmo com a criação da ANTAQ (2001) até o ano de 2007, o 

órgão do governo federal responsável pela elaboração e execução da política 

portuária, atuando em nome da união como poder concedente, era o Ministério 

dos Transportes. Em outras palavras, o Ministério dos Transportes agia como 

“[...] a instituição que tem a prerrogativa de conceder ao setor privado o direito 

de prestar um serviço de interesse público, sob certas condições” 

(GLODBERG, 2009, p. 87). Neste contexto, foi criada a Secretaria Especial de 

Portos – SEP por meio da Lei 11.518/20079, transferindo o poder do Ministério 

dos Transportes em relação aos portos marítimos. O intuito da lei era reordenar 

o setor e remover os conhecidos gargalos do mesmo. 

Segundo Goldberg (2009), a Lei atribuiu a SEP o papel de assessorar o 

Presidente da República, direta ou indiretamente, na formulação, coordenação 

e supervisão das políticas nacionais, participando no planejamento estratégico 

e no estabelecimento de diretrizes para sua implementação, além da definição 

                                                 
9
 Neste mesmo ano, foi publicado o Plano Nacional de Logística e Transportes – PNLT, 

elaborado pelos Ministérios da Defesa e dos Transportes com informações do DEC 
(Departamento de Engenharia e Construção) e do CENTRAN (Centro de Excelência em 

Engenharia de Transportes). Trata-se de um relatório (plano) com dados quantitat ivos e 
recomendações de políticas de transporte para o Brasil no longo prazo, especificamente, até o 
ano de 2023. O PNLT faz as estimativas de investimento por Plano Plurianual – PPA 

considerando o calendário de 2008 a 2011; 2012 a 2015; 2016 a 2019 e 2020 a 2023. 
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das prioridades dos programas de investimentos. O objetivo final da SEP 

deveria ser o fomento ao desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura 

aquaviária dos portos e terminais portuários, promovendo a execução e 

avaliação de medidas, bem como dos outorgados às companhias docas. 

Com tantas finalidades, ficou explícito o real sentido da SEP, tentar 

promover políticas portuárias de qualidade.  Para cumprir com suas atribuições, 

a SEP deveria trabalhar em “parceria” com a ANTAQ, adotando critérios para 

ter condições de aprovar ou rejeitar o plano geral de outorga elaborado pela 

ANTAQ, além de especificar os passos dos processos de outorgas dos novos 

portos organizados e os estudos que deveriam ser elaborados pelos 

interessados no arrendamento de terminais. Desta forma, a ANTAQ ganhou 

também novas atribuições junto a SEP, como por exemplo, a de autorizar 

projetos e investimentos nas outorgas estabelecidas, encaminhando à SEP 

propostas de declaração de utilidade pública. 

Em resumo, a criação das principais agências reguladoras (ANTAQ e 

SEP) reestruturou o funcionamento e a hierarquia do setor portuário nacional. A 

ANTAQ ficou com o papel de normatizar e fiscalizar os agentes públicos e 

privados. Já a SEP, absorveu a função de poder executivo, elaborando e 

promovendo políticas setoriais. 

Criadas e definidas as funções das principais agências reguladoras do 

setor portuário brasileiro, 15 anos depois da Lei 8.630 de 1993, o Governo 

Federal, por intermédio da SEP, na tentativa de aprimorar o marco regulatório, 

lançou o Decreto 6.620 em 29 de outubro de 2008, que “Dispõe sobre políticas 

e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e terminais 

portuários de competência da Secretaria Especial de Portos da Presidência da 

República, disciplina a concessão de portos, o arrendamento e a autorização 

de instalações portuárias marítimas, e dá outras providências10”.  

Entre o período da criação e vigor da Lei de Modernização dos Portos 

(1993) e a edição do Decreto n° 6.620/2008, ocorreram diversos 

questionamentos sobre o perfil das operações nos portos privados. O mercado 

                                                 
10

 Dentre estas outras providências, ficou corroborado o pagamento, por parte dos 
arrendatários do porto organizado, das outorgas em valores fixos (por m² de área ocupada) e 
em valor variável (por tonelada movimentada), além do downpayment, pago no ato da 

assinatura do contrato de arrendamento. 
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se confundia com conceitos completamente distintos sobre os terminais de uso 

privativo e misto11. A própria Lei 8.630/1993 era ambígua ao dizer em seu 

artigo 4°, que o Terminal de Uso Privativo – TUP poderia movimentar carga 

própria e de terceiros. O Decreto 6.620/2008 esclareceu a questão em seu 

artigo 35°, onde definiu que a movimentação do TUP deveria ser 

preponderante de carga própria e, em caráter subsidiário e eventual, de 

terceiros. A carga própria deveria ser pertencente ao autorizado ou a sua 

controlada, que justificasse por si só, técnica e economicamente, a implantação 

e a operação da instalação portuária. Já a carga de terceiros deveria ser 

compatível com as características técnicas da infraestrutura e da 

superestrutura do terminal autorizado, ou seja, possuir as mesmas 

características de armazenamento e movimentação, além de mesma natureza 

da carga própria autorizada. 

Muito embora esse decreto parecesse apenas uma simples releitura do 

instrumento regulatório anterior, trouxe densas alterações, não apenas, na 

regulamentação do sistema, mas também nas implicações em questões 

concorrenciais e nos investimentos portuários como um todo, ao alterar a 

definição relativa às cargas próprias e de terceiros, que estavam 

fundamentadas e instituídas por mais de uma década. Tais alterações geraram, 

à época, grande polêmica por parte dos investidores que acreditavam ser 

medidas com o intuito de inibir a instalação de novos TUPs, uma verdadeira 

barreira à entrada. Campos Neto (2009) atentou para o fato de que a 

conjuntura econômica poderia prejudicar a rentabilidade e até a viabilidade da 

operação do terminal privativo de uso misto se em um dado momento o 

proprietário não pudesse compensar eventuais perdas com o aumento da 

movimentação da carga de terceiros. 

Da data de edição do Decreto 6.620/2008 até a Medida Provisório n° 

595, de 6 de dezembro de 2012 que se transformou na Lei n° 12.815 em 2013, 

a Resolução que merece destaque é a de n°2.240 da ANTAQ, de 4 de outubro 

de 2011. A resolução aprovou a norma que regulava a exploração de áreas e 

instalações portuárias sob gestão das administrações portuárias no âmbito dos 

                                                 
11

 A Resolução 5l7 de 2005 da ANTAQ já dispunha sobre a obrigatoriedade de comprovação 
de movimentação de cargas próprias, todavia, sem explicitar a necessidade de sua 

predominância para autorização. 
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portos organizados. O objetivo geral, conforme seu artigo 1° era disciplinar e 

regular a exploração de áreas e instalações portuárias operacionais e não 

operacionais integrantes da poligonal do porto organizado, sob gestão das 

administrações dos Portos Organizados, nos termos das leis e decretos 

vigentes à época, sendo a principal delas a Lei de Modernização dos Portos, n° 

8.630/1993. Apesar do pouco tempo de vigência, obteve relativo sucesso. 

Em suma, a Lei de Modernização dos Portos trouxe importantes 

avanços com a participação privada nas operações (por meio dos 

arrendamentos) e Terminais de Uso Privativo (TUPs) para a movimentação de 

cargas próprias (por intermédio de autorizações). Assim, o expressivo aumento 

da demanda por infraestrutura portuária no país levou à necessidade de 

reformulação do Marco Regulatório instituído pela Lei n° 8.630/1993. 

 

1.3 A NOVA LEI DOS PORTOS - LEI N° 12.815/2013 

Na tentativa de gerar uma “verdadeira” modernização e maior eficiência 

dos portos brasileiros por meio do estímulo à competição e à atração de novos 

investimentos, o Governo Federal promoveu um novo e ambicioso plano de 

ação para o setor portuário brasileiro, que foi tornado público com a edição da 

MP nº 595. A medida provisória foi anunciada juntamente com o “pacote” 

apresentado como “Programa de Investimentos em Logística para Portos” na 

solenidade no Palácio do Planalto, no dia 06 de dezembro de 2012. 

Nesta mesma data, foram publicados dois decretos. O primeiro trata-se 

do Decreto n° 7.860/2012, que cria a Comissão Nacional para Assuntos de 

Praticagem, com o objetivo de elaborar propostas sobre regulação de preços, 

abrangência das zonas e medidas de aperfeiçoamento relativas ao serviço de 

praticagem. O Decreto n° 7.861/2012 é o segundo, que instituiu a Comissão 

Nacional das Autoridades nos Portos – CONAPORTOS, que dispõe sobre a 

atuação integrada dos órgãos e entidades públicos nos portos organizados e 

instalações portuárias, e dá outras providências. 

Assim, a medida provisória 595/2012 (conhecida como MP dos Portos), 

foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff como a Lei 12.815/2013 (depois 

de conturbado processo de consulta aos órgãos privados e o acolhimento de 
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137 emendas). Ela estabelece novos critérios para a exploração e 

arrendamento (por meio de contratos de cessão para uso) para a iniciativa 

privada de terminais de movimentação de carga em portos públicos. Além 

disso, as novas regras facilitam a instalação de novos terminais portuários 

privados.  

Conforme destacou Villela (2013), embora tenha revogado a Lei de 

Modernização dos Portos (Lei n° 8.630/1993), o novo marco regulatório 

manteve os quatro principais stakeholders no porto e ainda criou a CNAP e a 

CONAPORTOS. 

De acordo com o Artigo 17 da Lei n° 12.815/2013, as novas funções da 

autoridade portuária - AP são funções administrativas gerais, além de fazer a 

pré-qualificação dos operadores portuários, a fiscalização da operação 

portuária e também a fiscalização ou execução de obras na infraestrutura 

portuária. A AP também é responsável por submeter à aprovação da SEP o 

PDZ do porto. 

Conforme mencionado anteriormente, o CAP foi estabelecido pela Lei n° 

8.630/1993 e teve sua existência ratificada na Nova Lei dos Portos (Lei n° 

12.815/2013. Todavia, na nova lei o papel do CAP tornou-se de um órgão 

consultivo da AP, cabendo a ele apenas fazer sugestões de medidas e ações. 

Na legislação anterior possuía caráter mais deliberativo. 

Outra entidade que foi criada com a publicação da Lei n° 8.630/1993 e 

mantida na nova Lei n° 12.815/2013, foi o OGMO. Suas funções também foram 

ratificadas, como órgão responsável pela administração do fornecimento da 

mão de obra no porto. O OGMO deve manter o cadastro do trabalhador 

portuário e o registro do trabalhador portuário avulso. De acordo com o 

segundo parágrafo do Artigo 41 da Lei n° 12.815/2013, o ingresso no registro 

do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção e inscrição no 

cadastro do trabalhador portuário, obedecendo a disponibilidade de vagas e a 

ordem cronológica de inscrição do cadastro. Somado a isso, o OGMO tem a 

responsabilidade (dentre outras atribuições) de aplicar as normas disciplinares 

e promover o treinamento e a habilitação desses profissionais. 
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Por fim, as funções do Operador Portuário - OP foram mantidas como 

sendo a pessoa jurídica pré-qualificada para movimentação, na área do porto 

organizado, de passageiros e cargas ou armazenagem de cargas, destinados 

ou provenientes de transporte aquaviário. A mudança em relação à legislação 

passada é tratada no Artigo 25 da Lei n° 12.815/2013, onde adverte que a pré-

qualificação do operador portuário será efetuada junto à AP, conforme normas 

estabelecidas pela SEP (poder concedente). A nova lei ainda menciona que a 

própria AP já é considerada como pré-qualificada para exercer a função de 

operador portuário. 

A Lei n° 12.815/2013 trouxe, ainda, importante alteração em relação às 

principais agências reguladoras (ANTAQ e SEP) e está relacionada à 

responsabilidade das AP nos arrendamentos portuários. Na legislação anterior, 

a AP realizava os procedimentos licitatórios para os arrendamentos de 

instalações portuárias localizadas dentro da área dos portos e a ANTAQ era 

responsável pela fiscalização desses procedimentos. Atualmente, compete à 

ANTAQ, com base nas diretrizes do poder concedente (que, no caso, é a SEP), 

realizar os procedimentos licitatórios. Ou seja, a responsabilidade de realização 

da licitação migrou para a ANTAQ, segundo diretrizes da SEP, além de regular 

e fiscalizar as tarifas portuárias, bem como infrações e penalidades.  

Já a Secretaria de Portos - SEP12 passa a atuar de duas maneiras 

distintas. De um lado, atua no planejamento setorial, tendo como missão de 

elabora-lo em conformidade com as políticas e diretrizes de logística integrada, 

abrangendo tanto acessos portuários quanto infraestrutura e desenvolvimento 

urbano. Na prática, deve atuar elaborando PNLP13, os Master Plans14 e o 

                                                 
12

 Antes da nova legislação era denominada Secretaria Especial de Portos, com a Lei 
12.815/2013 passa a se chamar Secretaria de Portos. Todavia, manteve a mesma sigla - SEP. 
13

 O Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP - instrumento de Estado de planejamento 

estratégico do setor portuário nacional, que 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 s istemas 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. 
14

 O Plano Mestre - 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, 

melhorias e investimentos de curto, médio e longo prazo no porto e em seus acessos.  
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PGO15, além de atuar na aprovação dos PDZs16. Do outro lado, a SEP atua 

ainda, como poder concedente, cuidando da outorga de concessão, 

autorização, arrendamentos e delegação.  

Figura 3 – Novo arranjo institucional do setor portuário brasileiro – Lei n° 12.815/2013 

 

Fonte: Lei 12.815/2013 (adaptado da apresentação feita pela SEP/PR, sobre o Setor Portuário 

Brasileiro: Investimento e Logística na Audiência Pública da Comissão do Meio Ambiente no 

Senado Federal) 

Posto isto, o intuito formal da Nova Lei dos Portos é o de ampliar os 

investimentos privados, modernizando os terminais, a fim de baixar os custos 

de logística e melhorar as condições de competitividade da economia 

brasileira. Para eliminar as barreiras ao fluxo de comércio brasileiro, a Nova Lei 

dos Portos está fundamentada sob três grandes pilares: aumentar a 

movimentação nos portos organizados e TUPs, reduzir o custo logístico e 

aumentar a eficiência do sistema portuário nacional como um todo.  

Para tanto, no que diz respeito às formas de exploração, a Lei 

12.815/2013 dispõe que União pode explorar diretamente ou indiretamente os 

portos e as instalações portuárias. Se tratando de portos, a exploração indireta 

                                                 
15

 O Plano Geral de Outorgas - PGO - 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, reunindo 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. 
16

 O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ - instrumento de planejamento 
operacional da Administração Portuária, que compatibiliza as políticas de desenvolvimento 

urbano dos municípios, do estado e da região onde se localiza o porto, visando, no horizonte 
temporal, o estabelecimento de ações e de metas para a expansão racional e a otimização do 
uso de áreas e instalações do porto, com aderência ao Plano Nacional de Logística Portuária - 

PNLP e respectivo Plano Mestre. 
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se dará mediante concessão ou delegação aos estados e municípios. Já as 

instalações portuárias podem ser arrendadas se estiverem localizadas dentro 

da área do porto organizado17. No caso de estarem fora da área do porto, a 

exploração se dará mediante autorização precedida de chamada e processo 

seletivo públicos18. 

Figura 4 – Novos processos de arrendamentos e autorização de TUPs – Lei n° 12.815 

 

Fonte: Lei 12.815/2013 (retirado integralmente da apresentação feita no seminário sobre 

portos em Vitória - ES, sobre a Nova Lei dos Portos – G.O. Associados) 

Cabe destacar ainda, a importante mudança provida pela Nova Lei dos 

Portos em relação à legislação anterior no que diz respeito aos terminais de 

uso privado - TUPs. Os TUPs, localizados fora do porto organizado, deixam de 

ter a obrigatoriedade de movimentar somente carga própria. Cabe ao dono do 

terminal escolher se quer trabalhar apenas com carga de terceiros ou com 

carga de terceiros e mais a carga própria. Essa modalidade de porto, baseada 

no investimento da iniciativa privada, precisa de autorização mediante 

chamada pública, um tipo de processo seletivo que dispensa licitação. Há 

ainda, a possibilidade de renovações contratuais sucessivas (pelo princípio de 

                                                 
17

 O critério para a licitação passa a ser o projeto que apresentar maior capacidade de 

movimentação, menor tarifa ou maior eficiência na movimentação de cargas. Como 
consequência, ocorre o fim da cobrança dos valores de outorgas. Todavia, o prazo 
determinado do contrato foi mantido (25 anos, renováveis por igual período), juntamente com a 

reversão de bens. 
18

 As modalidades de instalações portuárias a serem exploradas por autorização passam a ser: 
Terminal de Uso Privativo – TUP; Estação de Transbordo de Carga – ETC; Instalação Portuária 

Pública de Pequeno Porte – IP4 e Instalação Portuária de Turismo – IPT. 
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manter a atividade portuária e investir para a expansão e modernização das 

instalações portuárias), apesar de ter o prazo definido por contrato de adesão. 

Outro ponto de destaque, é que não há a obrigação de utilizar o OGMO 

(tornando o processo de gestão de trabalhadores menos burocrático). 

Figura 5 – Formas de exploração antes e depois da Lei n° 12.815/2013 – mudança no 

regime dos TUPs 

Antes da Lei n° 12.815/2013 

 

Depois da Lei n° 12.815/2013 

 

Fonte: Lei 12.815/2013 (retirado integralmente da apresentação feita no seminário sobre 

portos em Vitória - ES, sobre a Nova Lei dos Portos – G.O. Associados) 

Assim, o primeiro decreto lançado depois que a MP 595 se transformou 

na Lei n° 12.815, foi o Decreto n° 8.033 de 27 de junho de 2013. O mesmo 

regulamenta o disposto na Lei n° 12.815/2013, e as demais disposições legais 

que regulam a exploração de portos organizados e de instalações portuárias. 
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Este decreto define a cessão onerosa do porto organizado, com vistas à 

administração e à exploração de sua infraestrutura por prazo determinado19. 

Desta forma, os tipos de concessão definidos foram: 

 Concessão cheia: Delegação de funções da administração do 

porto e a exploração direta e indireta das instalações portuárias; 

 Concessão parcial: o desempenho das funções da administração 

do porto e a exploração indireta das instalações portuárias, 

vedada a sua exploração direta; 

 Concessão vazia: o desempenho, total ou parcial, das funções de 

administração do porto, vedada a exploração das instalações 

portuárias. 

Entretanto, praticamente dois meses depois, a Presidência da República 

lançou o Decreto n° 8.071, de 13 de agosto de 2013. Incrivelmente, este 

decreto altera o Decreto no 8.033/2013, que regulamenta o disposto na Lei nº 

12.815/2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de 

portos organizados e de instalações portuárias. Basicamente, o Ministério do 

Trabalho e Emprego instituirá, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - 

SINE, banco de dados específico com o objetivo de organizar a identificação e 

a oferta de mão de obra qualificada para o setor portuário, intitulado SINE-

PORTO. Esta medida dá preferência, no acesso a programas de formação ou 

qualificação profissional oferecidos no âmbito do SINE ou do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, aos 

trabalhadores portuários avulsos inscritos no respectivo órgão de gestão de 

mão de obra, constantes no SINE-PORTO. 

Em resumo, as principais alterações sofridas pelo setor portuário 

brasileiro, em linhas gerais, considerando o disposto na Lei n° 12.815/2013 em 

relação à Lei n° 8.630/1993, conforme destacou Francisco H. Castelo Branco 

Araújo, foram: 

 Maior flexibilidade e atração de novos investimentos; 

 Maior concentração de poder no âmbito da Secretaria de 
Portos; 

                                                 
19

 Em relação aos arrendamentos no porto organizado, passa a ser obrigatório o atingimento 

de metas e apresentação de resultados por parte das Companhias Docas. 
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 Incorporação dos portos fluviais à Secretaria de Portos; 

 Avanço nas concessões e arrendamentos; 

 Vinculação da ANTAQ à Secretaria de Portos; 

 Redefinição das poligonais dos portos organizados (públicos);  

 O Conselho de Autoridade Portuária – CAP deixa de ser órgão 

deliberativo passando a condição de órgão meramente 
consultivo; 

 Melhoria da gestão. As Companhias Docas assumirão 

compromissos e metas junto a Secretaria de Portos (contrato 
de gestão); 

 Alterações na relação com o trabalho portuário; 

 Extinção da diferença entre carga própria e carga de terceiros;  

 Definição do terminal indústria e; 

 Alteração nos regimes autorizativos (concessão, arrendamento 
e autorização). (2013, p. 35-36) 

Em fim, o lançamento de sucessivos decretos e resoluções20, por parte 

do Governo Federal, demostra que o setor portuário nacional se apresenta em 

processo de transformações e reforma das regras de regulação. Contudo, a 

diretriz já foi dada por meio da Nova Lei dos Portos, Lei n° 12.815/2013 e 

mesmo com todas as suas limitações, apresenta espaço para soluções 

inovadoras e eficazes. 

 

1.4 O PAPEL DO ESTADO NA INDUÇÃO – PAC 

Um sistema portuário pouco eficiente e/ou subdimensionado em relação 

à demanda impacta negativamente a competitividade da economia ao 

aumentar os custos logísticos e administrativos. A falta de um planejamento 

portuário de longo prazo desarticula o processo de produção, posterga 

decisões de investimentos e reduz a competitividade dos produtos brasileiros, 

conforme destacou a ABTP (2014) em seu relatório com propostas para o setor 

portuário nacional. 

Exposto isto, foi lançado pelo Governo Federal em janeiro de 2007 com 

o objetivo de criar condições macrosetoriais para o crescimento do país no 

período de 2007 a 2010 o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

Para isso, a expectativa de investimentos compreendidos neste período era de 

                                                 
20

 Somente a ANTAQ, ultimamente (entre os anos de 2013/2014), lançou cerca de 18 

resoluções. 
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R$ 503,9 bilhões. A proposta do programa é promover o crescimento 

econômico aumentando o emprego e a renda, melhorando a qualidade de vida 

da população brasileira. Segundo Pêgo e Campos (2008), o programa consiste 

em três medidas:  

1. incentivar o investimento privado;   

2. aumentar o investimento público em infraestrutura; e  

3. remover obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, 

jurídicos e legislativos ao crescimento.  

Estas medidas estão organizadas em cinco blocos:  

1. investimento em infraestrutura;  

2. estímulo ao crédito e ao financiamento;  

3. melhora do ambiente de investimento;  

4. desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário; e  

5. medidas fiscais de longo prazo. 

Contudo, do montante de investimentos programados pelo PAC, no 

período compreendido entre 2007-2010, “apenas 11,6% (R$ 58,3 bilhões) 

estão destinados a infraestrutura de transportes, e destes, apenas R$ 2,67 

bilhões – 0,54% dos recursos totais – estão destinados ao setor portuário”. 

(CAMPOS NETO, 2009, p. 26). 

Ainda segundo Campos Neto (2009, p. 26): 

Já no início de 2009, devido à crise internacional, o Governo Federal 

anunciou uma expansão de mais R$ 142,1 bilhões em investimentos, 
a serem incorporados ao orçamento do PAC e realizados com 
recursos provenientes de estatais e da iniciativa privada. Destes, R$ 

37,1 bilhões serão destinados aos transportes. Entretanto, apenas 
sete obras foram adicionadas ao cronograma portuário do programa, 
somando R$ 425,60 milhões no total a investir, que alcançou a cifra 

de R$ 3,10 bilhões. 

De acordo com o próprio Governo Federal, em 2011, o PAC entrou na 

em sua segunda fase, com o mesmo pensamento estratégico, aprimorados 

pelos anos de experiência da fase anterior. A promessa, nesta segunda etapa, 

são mais recursos e mais parcerias com estados e municípios, para a 

execução de obras estruturantes que possam melhorar a qualidade de vida nas 

cidades brasileiras. 
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Para Campos Neto (2009), um dos maiores problemas atualmente 

enfrentados pelo setor portuário nacional se refere às dragagens irregulares ou 

insuficientes de baías, berços e acessos, que restringem a movimentação de 

grandes embarcações nos mais diversos portos. Conforme perspectiva da 

própria SEP, com a realização de serviços de dragagem de aprofundamento 

nos canais de aproximação, o Brasil poderia disponibilizar para os armadores 

que operam os maiores navios do mundo a possibilidade de escalarem estes 

portos, para que grandes embarcações, que hoje não atuam em nenhum porto 

latino-americano, possam chegar aos portos brasileiros. 

Ainda que nos últimos anos, o Governo Federal tenha procurado 

encontrar soluções para alguns dos problemas portuários na tentativa de 

modernizar a infraestrutura de transporte por meio dos Planos de Aceleração 

do Crescimento (PACI e II) e diversos outros projetos, podendo destacar, além 

do Programa Nacional de Dragagem, o plano de desburocratização 

denominado Porto sem Papel21, e o Plano Nacional Estratégico dos Portos 

(PNE/Portos)22, o escoamento dos produtos brasileiros tem sido 

sistematicamente prejudicado, pois seu fluxo se dá por intermédio de um 

parque multimodal antigo, ineficiente e com capacidade bem inferior à 

necessária.  

No período 2002-2012, foram investidos em infraestrutura no Brasil 

2,16% do PIB, dos quais 0,73% em transporte e apenas 0,07% no sistema 

portuário, segundo dados da ABTP (2014). Em relação ao aumento dos 

investimentos públicos e privados, é inquestionável que se investe pouco em 

infraestrutura no Brasil. Mesmo assim, no período compreendido entre 2002 e 

2013, os investimentos privados no setor portuário foram, em sua maioria, 67% 

superiores aos investimentos públicos, conforme destaca o gráfico a seguir. 

 

 

                                                 
21

 O projeto Porto sem Papel consiste da implantação de um sistema de controle automatizado, 
no qual uma única entrada de informações deverá alimentar um banco de dados de acesso a 

todos os órgãos do governo, reduzindo a necessidade de tempo e pessoal envolvidos no 
processo de fiscalização de cargas no embarque e desembarque.  
22

 O objetivo do PNE/Portos, por sua vez, é desenvolver estudos no curto, médio e longo prazo 

e traçar um panorama real de toda a situação portuária nacional.  
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Gráfico 1 - Investimentos em infraestrutura portuária no Brasil – 2002 a 2013 – em R$ 

bilhões 

 

Fonte: Ipeadata (retirado integralmente do relatório com propostas para o setor portuário 

nacional da ABTP) 

Conforme apontou Galvão (2009), a questão portuária no Brasil não 

passou ainda pelas transformações fundamentais ocorridas nos países mais 

desenvolvidos. Tais mudanças são necessárias para ter uma eficiência 

portuária compatível com a mundialização do capital. A justificativa para o 

atraso passa fundamentalmente pelo que foi apresentado no presente estudo, 

tanto o arcabouço legal-institucional quanto a execução de obras de expansão, 

bem como os planos de investimentos (a exemplo do PAC) não extinguem a 

probabilidade de um “apagão logístico”. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DOS PORTOS DO BRASIL 

Dos 34 portos públicos nacionais, serão caracterizados apenas 32 deles, 

ou seja, apenas os portos que apresentaram transações comerciais 

internacionais no ano de 2012.  

Figura 6 – Localização dos Portos Organizados do Brasil 

Fonte: SEP – Secretaria de Portos (retirado integralmente do site da SEP) 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – TRATAMENTO DOS DADOS 

O presente estudo foi desenvolvido com base nas informações sobre o 

comércio internacional brasileiro (exportações e importações), disponibilizadas 

por meio do banco de dados23 da Secex – Secretaria do Comércio Exterior, do 

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As 

                                                 
23

 Os dados foram retirados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior 
denominado AliceWeb. O AliceWeb é atualizado mensalmente com os dados do mais recente 
mês encerrado, e tem como base de dados o Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(SISCOMEX), que administra o comércio exterior brasileiro.  
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informações geradas, sobre os valores e volumes comercializados em cada 

unidade da Federação dos portos analisados, seguem a mesma fonte. 

O estudo trabalha com o valor de movimentação para 2012 de US$ 

465,76 bilhões. Entretanto, faz-se necessário destacar que o montante de US$ 

465,76 bilhões é referente ao total da corrente de comércio brasi leira24, 

considerando todos os modais de transporte (Rodoviário, Aguaviário 

(marítimo), Ferroviário e Aéreo). Sendo assim, no ano de 2012, somente os 

portos movimentaram cerca de US$ 375,60 bilhões, isto representou 80,64% 

do comércio internacional brasileiro. Como o enfoque do trabalho é o setor 

portuário brasileiro, em especial a relevância de todos os portos, mostrando a 

particularidade de cada um, será considerado como comércio internacional 

brasileiro o valor de US$ 375,60 bilhões, referente à movimentação nos portos. 

Em resumo, a metodologia utilizada para a realização do presente 

estudo foi baseada no estudo desenvolvido por Campos Neto (2006a) e 

aperfeiçoada pelo mesmo autor em 2009. Procurou-se fazer a devida 

atualização temporal e os ajustes de alguns parâmetros para a realidade atual 

do comércio internacional do país. Analisou-se então, 32 portos nacionais que 

apresentavam movimentação (e registro) de produtos exportados e importados 

na Secex, em 2012. Esses portos são os seguintes: Aracaju – SE; Aratu – BA; 

Barcarena – PA; Belém – PA; João Pessoa (Cadebelo) – PB; Corumbá – MS; 

Fortaleza – CE; Ilhéus – BA; Imbituba – SC; Itaguaí (Sepetiba) – RJ; Itajaí – 

SC; Itaqui – RS25; Macaé – RJ; Macapá – AP; Maceió – AL; Manaus – AM; 

Niterói – RJ; Paranaguá – PR26; Pecém – CE; Porto Alegre – RS; Porto Xavier 

– RS; Recife – PE; Rio de Janeiro – RJ; Rio Grande – RS; Salvador – BA; 

Santarém – PA; Santos – SP; São Francisco do Sul – SC; São Luís – MA27; 

São Sebastião – SP; Suape – PE; e Vitória – ES. 

                                                 
24

 A corrente de comércio representa o resultado da soma das exportações com as 
importações, ou seja, expressa o total de comércio transacionado pelo Brasil com o exterior. 
25

 Não confundir com o Porto do Itaqui – MA, administrado pela Empresa Maranhense de 
Administração Portuária – Emap, que neste estudo, por motivos didáticos se encontra com o 
nome de Porto de São Luís – MA. 
26

 Os dados sobre o Porto de Paranaguá - PR não consideram a movimentação do Porto de 
Antonina – PR. 
27

 Por motivos didáticos, o Porto do Itaqui – MA é denominado, neste estudo, como Porto de 

São Luís – MA. 
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No tratamento dos dados referente aos portos analisados, percebeu-se 

que algumas alterações e adaptações precisariam ser feitas na metodologia 

aplicada no estudo de referência (CAMPOS NETO, 2009). Na pesquisa original 

de Campos Neto (2006a), o ranking dos portos nacionais foi desenvolvido das 

variáveis: hinterlândia; número de estados operando no porto; participação no 

porto do Produto Interno Bruto - PIB nacional; quantidades de setores da 

atividade econômica; e valor agregado médio dos produtos movimentados 

pelos portos. Já no estudo atualizado pelo mesmo autor (CAMOPOS NETO, 

2009a), foi retirada a variável que destacava a participação de cada porto no 

PIB nacional e incluída a mensuração da participação de cada porto no 

comércio externo do Brasil, gerando impacto direto no ranking e na análise final 

dos portos brasileiros. Outra variável suprimida pelo autor foi a forma indireta 

na contabilidade da participação no comércio internacional dos portos, que era 

mensurada pelo valor movimentado. Em seu lugar foi introduzido outro critério 

ponderado de pontuação para o ranking dos portos do Brasil: nacional, regional 

ou local. 

Neste contexto, o presente estudo, para 2012, julgou que a análise dos 

portos nacionais deverá ser estruturada por meio das seis variáveis adotadas 

pela metodologia anterior na construção do ranking portuário. As seis variáveis 

econômicas utilizadas para caracterizar e elencar os portos brasileiros são: 1. 

Porte; 2. Área de Influência (Hinterlândia); 3. Participação no Comércio 

Internacional; 4. Produtos Movimentados por Setores Econômicos; 5. Campo 

de Atuação Nacional, Regional ou Local; 6. Valor Agregado Médio dos 

Produtos Movimentados. Pretende-se assim, captar com mais propriedade o 

peso que cada variável econômica possui em relação a cada porto, 

individualmente, e sua relevância para o ranking portuário nacional como um 

todo. 

 

2.2 O PORTE DOS PORTOS BRASILEIROS 

Baseando-se na metodologia desenvolvida por Campos Neto (2006a) e 

aperfeiçoada em 2009, a classificação do porte dos portos brasileiros 

analisados, se apresenta sob os seguintes juízos: 
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a) Portos de Pequeno Porte: aqueles que apresentarem valores de 

comércio internacional de até US$ 1 bilhão, em 2012. 

b) Portos de Médio Porte: aqueles que apresentarem valores de comércio 

internacional entre US$ 1bilhão e US$ 10 bilhões, em 2012. 

c) Portos de Grande Porte: aqueles que apresentarem valores de 

comércio internacional igual ou superior a US$ 10 bilhões, em 2012.  

Os resultados gerados, de acordo com a aplicação desta metodologia para a 

classificação do porte dos portos brasileiros, estão apresentados a seguir: 

Tabela 1 - Porte e estados operando nos portos brasileiros 

 

Fonte: Base de dados 2012 da SECEX/MDIC. Elaboração própria. 
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A análise desta variável econômica, em específico, permitiu algumas 

considerações sobre os portos brasileiros. Desta forma, nove portos foram 

classificados como de grande porte (Santos, Paranaguá, Itaguaí, Vitória, São 

Luís, Rio de Janeiro, Rio Grande, Itajaí e São Francisco do Sul), um a menos 

do que o resultado do levantamento anterior (dados de 2007) e quatro a mais 

do que o resultado do estudo pioneiro (dados de 2002/2003). Outros 12 se 

configuraram com sendo de médio porte (Manaus, Aratu, São Sebastião, 

Suape, Macaé, Salvador, Porto Alegre, Barcarena, Pecém, Fortaleza, Niterói e 

Maceió), assim, participam com 2 portos de porte médio os estados do Rio de 

Janeiro e Ceará. Os portos que restaram, foram classificados como de 

pequeno porte, 11 portos no total. 
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Figura 7 – Porte e localização dos portos brasileiros em 2012 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 1 

Outro ponto importante que merece destaque e está diretamente 

relacionado ao porte dos portos nacionais é o número de estados operando em 

um determinado porto. Neste levantamento do ano de 2012, apenas quatro 
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portos serviram como meio para o comércio internacional de todas as unidades 

da federação, incluindo o Distrito Federal. São estes: o porto de Santos, o porto 

carioca de Itaguaí (Sepetiba), o porto do Rio de Janeiro e o porto 

pernambucano de Suape. 

 

2.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA (HINTERLÂNDIA) DOS PORTOS BRASILEIROS 

A identificação da área de influência dos portos brasileiros é considerada 

levando-se em conta a importância dos portos na economia de cada estado e a 

participação dos portos no comércio internacional. 

A importância de se conhecer a área de influência de um porto é que 

permite a definição de diretrizes de desenvolvimento, fornecendo a base para 

identificação das razões para a utilização ou não do porto por determinado 

produto ou região econômica. Outra utilidade é conhecer as cargas já 

movimentadas em sinergia com determinado porto e/ou região. 

De acordo com Pizzolato et al. (2010, p.555), a área de influência ou 

hinterlândia (termo utilizado no setor e na literatura portuária), caracteriza-se 

como sendo a “zona de influência de um porto [ou] área de mercado do porto 

em terra da qual ou para a qual o porto envia e recebe cargas”. 

Neste contexto, define-se a hinterlândia de um porto como sendo a área, 

na direção do continente, na qual ele exerce influência geoeconômica. Trata-se 

do mercado de atuação do porto, onde serão coletadas ou distribuídas as suas 

cargas. A definição desse espaço geoeconômico de atuação é dependente de 

diversos fatores, entre os quais podemos citar: 

 Integração logística da região; 

 Índices de desempenho logístico e financeiro portuário; 

 Concorrência de outros portos e terminais; 

 Condições políticas, financeiras e econômicas da região.  

Os critérios adotados para a determinação e classificação das 

hinterlândias em primárias, secundárias e terciárias, seguem a metodologia de 

Campos Neto (2009a) e estão resumidos da seguinte maneira: 

a) Hinterlândia Primária: 

1° Critério: Participação do porto no comércio internacional da UF >10%. 
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2° Critério: Total do comércio internacional movimentado pela UF por 

meio do porto > ou igual a US$ 100 milhões. 

b) Hinterlândia Secundária: 

1° Critério: Participação do porto no comércio internacional da UF <10%. 

2° Critério: Total do comércio internacional movimentado pela UF por 

meio do porto > ou igual a US$ 100 milhões. 

c) Hinterlândia Terciária: 

1° Critério: Participação do porto no comércio internacional da UF >10%. 

2° Critério: Total do comércio internacional movimentado pela UF por 

meio do porto < US$ 100 milhões. 

Os resultados referentes à determinação das áreas de influência dos portos 

brasileiros com participação considerável no comércio internacional estão 

consolidados abaixo: 
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Tabela 2 - Área de influência (Hinterlândia) dos portos brasileiros 

 

Fonte: Base de dados 2012 da SECEX/MDIC. Elaboração própria. 
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Apenas cinco portos, Santos, Paranaguá, Itajaí, Suape e Manaus, 

englobam as hinterlândias primária, secundária e terciária, juntas. Já os portos 

que apresentaram hinterlândias primária e secundária, totalizaram 10, sendo: 

Itaguaí (Sepetiba), São Luís, Vitória, Pecém, São Francisco do Sul, Rio de 

Janeiro, Rio Grande, Fortaleza, Santarém e Aratu. Apenas o porto de 

Barcarena no Pará possui estados compondo suas hinterlândias primária e 

terciária. Os portos que apresentam apenas a hinterlândia primária somam 7 

(Salvador, Macaé, Porto Alegre, Maceió, Macapá, Cadebelo e Aracaju). 

Apenas o porto de Belém apresenta apenas a área de influência secundária e 

terciária. Com estados participando apenas da hinterlândia secundária, estão 7 

portos (São Sebastião, Imbituba, Ilhéus, Niterói, Corumbá, Porto Xavier e 

Recife). No presente estudo, não se encontram portos que contam apenas com 

hinterlândia terciária (no levantamento baseado em dados do ano de 2007 

eram 5 portos); e somente o porto de Itaqui – RS, não apresentou área de 

influência identificada por nenhum dos critérios propostos. 

De acordo com a classificação atingida pelos critérios que identificaram 

a área de influência de cada porto brasileiro, o foco da análise mapeada a 

seguir serão os 10 portos em melhor colocação (“top 10”)28, acompanhando 

esta mesma sequencia de apresentação, conforme demostrado na tabela 2. 

 

2.3.1 PORTO DE SANTOS – SP 

O porto de Santos é extremamente relevante, em relação aos outros 

portos, no total, são 20 estados mais a capital nacional que fazem parte da 

área de influência do porto de Santos. Em sua hinterlândia primária encontram-

se os estados de São Paulo (US$ 83,66 bilhões ou 87,9%), Minas Gerais (US$ 

11 bilhões ou 28,1%), Mato Grosso (US$ 8,35 bilhões ou 55,9%), Goiás (US$ 

6,23 bilhões ou 59,4%), Mato Grosso do Sul (US$ 2,44 bilhões ou 45,2), 

Rondônia (US$ 483,88 milhões ou 34,8%), Distrito Federal (US$ 231,26 

milhões ou 57,3%) e Tocantins (US$ 134,43 milhões ou 18,2%). Na 

hinterlândia secundária, participam os estados do Paraná (US$ 1,52 bilhões), 

Bahia (US$ 1,51 bilhões), Rio de Janeiro (US$ 1,29 bilhões), Rio Grande do 

Sul (US$ 462,44 milhões), Espírito Santo (US$ 444,96 milhões), Amazonas 

                                                 
28

 Os outros 21 portos mapeados de acordo com os mesmos critérios estabelecidos para 

identificação da hinterlândia encontram-se em anexos. 
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(US$ 419,13 milhões), Santa Catarina (US$ 377,01 milhões), Ceará (US$ 

190,11 milhões), Pernambuco (US$ 153,34 milhões), Pará (US$ 121,42 

milhões) e Alagoas (US$111,07 milhões). Por fim, na hinterlândia terciária 

aparecem apenas os estados da Paraíba (US$82,25 milhões) e do Acre (US$ 

0,70 milhões).  

Figura 8 – Hinterlândia do Porto de Santos – SP 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 



  

36 

 

Outro ponto que merece destaque é o fato, incontestável, do aumento do 

número de estados pertencentes à área de influência do porto de Santos. São 

4 unidades adicionais se comparado com os dados de 2007. Enquanto os 

estados de Rondônia e Tocantins passaram da hinterlândia terciária para a 

primária, adicionaram-se os estados do Amazonas, Pará, Alagoas e Ceará à 

hinterlândia secundária.  

 

2.3.2 PORTO DE ITAGUAÍ (SEPETIBA) – RJ 

A área de influência do porto carioca de Itaguaí (Sepetiba) abrange o 

estado do Rio de Janeiro (US$ 21,77 bilhões de movimentação comercial ou 

51,7% das transações internacionais do estado), Minas Gerais (US$ 9,11 

bilhões ou 20,7%), Amazonas (US$ 1 bilhão ou 11,2%) e Paraíba (US$ 143,66 

milhões ou 17,6%), todos estes como hinterlândia primária. Em sua hinterlândia 

secundária, encontra-se o estado do Espírito Santo, com transações 

comerciais de US$ 773,39 milhões com o resto do mundo, o que representou 

4,1% do comércio capixaba naquele mesmo ano. Na mesma faixa de 

hinterlândia estão os estados de Pernambuco, Bahia, Ceará e São Paulo que 

movimentaram US$ 274,64, US$ 255,20, US$ 153,96 e US$ 115,49 milhões, 

respectivamente, no ano de 2012. 

Em relação a 2007, o porto de Itaguaí ampliou bastante sua área de 

influência em 2012, acrescentando a sua hinterlândia primária o estado de 

Minas Gerais que migrou da hinterlândia secundária, além dos estados do 

Amazonas e Paraíba. Na hinterlândia secundária, acrescentaram-se os 

estados da Bahia e Ceará. Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo 

permaneceram.  
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Figura 9 – Hinterlândia Porto de Itaguaí (Sepetiba) – RJ 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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2.3.3 PORTO DE PARANAGUÁ – PR 

Sua área de influência é bastante abrangente, englobando 10 estados, 

divididos da seguinte forma: a) como hinterlândia primária, o próprio estado do 

Paraná, que movimentou US$ 24,10 bilhões pelo porto, representando 76,2% 

do seu comércio internacional; o Mato Grosso, com movimentação de US$ 

3,36 bilhões, ou 22,5% do seu comércio internacional; o Mato Grosso do Sul, 

com US$ 1,85 bilhão, ou 34,2% do seu comércio externo; e o estado de Goiás, 

com movimentação de pouco mais de US$ 1bilhão, ou participação de 10,2% 

do comércio exterior; b) como hinterlândia secundária, São Paulo, Santa 

Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apresentaram movimentação do 

comercio internacional de US$ 1,91 bilhão, US$ 530,15 milhões, US$ 415,84 

milhões e 191,45 milhões, respectivamente; c) por fim, como hinterlândia 

terciária, o Distrito Federal e o Acre, que movimentaram, respectivamente, 

19,9% e 21,5% de suas transações internacionais por meio do porto. 
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Figura 10 – Hinterlândia do Porto de Paranaguá – PR 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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2.3.4 PORTO DE SÃO LUÍS – MA 

O porto de São Luís ou sua área de influência abrange cinco destes 

estados: Pará, como hinterlândia primária, que transacionou US$ 10,49 

bilhões, correspondendo a 65,8% do comércio internacional paraense; o 

próprio estado do Maranhão, também como hinterlãndia primária, 

representando 98,3% de seu comércio com o resto do mundo (US$ 9,76 

bilhões); ainda como hinterlândia primária, os estados de Tocantins e Piauí, 

movimentaram, respectivamente, US$ 415,20 e US$ 172,69 milhões pelo 

porto; finalmente, como única hinterlândia secundária, encontra-se o estado do 

Mato Grosso, que movimentou US$ 212,79 milhões, representando apenas 

1,4% do comércio exterior Mato-grossense. 

Embora tenha perdido na sua hinterlândia secundária o estado de São 

Paulo, ganhou o estado do Mato Grosso, além disso, ele incorporou os estados 

do Tocantins e Piauí na sua hinterlândia primária (comparação baseada no 

estudo com dados de 2007). 
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Figura 11 – Hinterlândia do Porto de São Luís – MA 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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2.3.5 PORTO DE VITÓRIA – ES 

Seis (6) unidades federativas participam da área de influência do porto 

capixaba de Vitória. Na hinterlândia primária está o próprio estado do Espírito 

Santo, com US$ 15,86 bilhões (83,1% de participação estadual no comércio 

internacional), Minas Gerais, com US$ 11,49 bilhões (29,3% de participação 

estadual) e o estado de Goiás, com US$ 2,48 bilhões (23,6% de participação 

estadual). Pela hinterlândia secundária há os estados da Bahia, Mato Grosso e 

São Paulo, respectivamente com US$ 1,40 bilhão (8% de participação), US$ 

668,28 milhões (4,5% de participação) e US$ 109,72 milhões (0,1% de 

participação estadual). 

De forma geral, apesar do crescimento nos valores movimentados 

nominais, o porto de Vitória manteve-se relativamente estável nas análises de 

2007 e 2012, mantendo os mesmos estados em sua área de influência, seja 

ela primária ou secundária. 
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Figura 12 – Hinterlândia do Porto de Vitória – ES 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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2.3.6 PORTO DE PECÉM – CE 

Alguns estados operam no porto de Pecém no Ceará, sendo apenas 3 

em sua hinterlândia primária; o próprio Ceará, com pouco mais de US$ 2 

bilhões movimentados, representando uma participação estadual de 52%, o 

Rio Grande do Norte, com US$ 145,83 milhões movimentados e participação 

estadual de 46,8% e o Piauí, com movimentação de US$ 114,06 milhões e 

participação de 29,4%. Em sua hinterlândia secundária, apresenta-se apenas o 

estado do Pará, com US$ 108,95 milhões movimentados através do porto 

cearense, participando com 0,7% do total movimentado pelo estado paraense. 

Entre 2007 e 2012, a área de influência do porto de Pecém incluiu o 

estado do Piauí, em sua instância primária, onde anteriormente fazia parte da 

hinterlândia terciária e uma nova hinterlândia de categoria secundária surgiu 

através do estado do Pará. 
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Figura 13 – Hinterlândia do Porto de Pecém – CE 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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2.3.7 PORTO DE ITAJAÍ – SC 

Itajaí é considerado um porto privilegiado no quesito hinterlândia, 

principalmente secundária. Faz parte de sua área de influência, como 

hinterlândia primária o próprio Estado de Santa Catarina, movimentando US$ 

13,24 bilhões ou 66,3% do seu comércio internacional por esse porto; e o 

Estado de Rondônia, movimentando US$ 183,06 ou 13,2% de participação 

estadual. Em sua hinterlândia secundária, estão os estados do Paraná (US$ 

1,04 bilhões ou 3,3%), Rio Grande do Sul (US$ 1 bilhão ou 3,9%), Goiás (US$ 

390,22 milhões ou 3,7%), São Paulo (US$ 302,50 milhões ou 0,3%), Mato 

Grosso (US$ 265,40 ou 1,8%), Minas Gerais (US$ 201,02 ou 0,5%) e Mato 

Grosso do Sul (US$ 181,90 ou 3,4%). Na hinterlândia terciária, faz parte 

apenas o Estado do Acre, movimentando US$ 1,36 milhão e participação no 

comércio exterior por esse porto de mais de 24%. 

Em relação ao ano de 2007, a área de influência foi ampliada em 3 

estados (Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais), onde Rondônia saiu da 

hinterlândia terciária para ser incluída na hinterlândia primária e num 

movimento contrário, o Estado do Mato Grosso do Sul saiu da hinterlândia 

primária para ser adicionado a hinterlândia secundária. 
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Figura 14 – Hinterlândia do Porto de Itajaí - SC 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 

 

 



  

48 

 

2.3.8 PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC  

O porto de São Francisco do Sul se destaca com área de influência 

abrangendo oito estados: o próprio Estado de Santa Catarina (hinterlândia 

primária), que comercializou, em 2012, US$ 4,77 bilhões, correspondendo a 

23,9% de todas as transações internacionais do estado; o Paraná (hinterlândia 

primária), que movimentou 14,8% (US$ 4,67 bilhões) de seu comércio 

internacional por São Francisco do Sul. A hinterlãndia secundária engloba os 

estados do Mato Grosso (US$ 589,09 milhões ou 3,9%), Mato Grosso do Sul 

(US$ 455,30 ou 8,4%), Rio Grande do Sul (US$ 299,88 ou 1,2%), Goiás (US$ 

147,66 ou 1,4%), Espírito Santo (US$ 114,93 ou 0,6%) e São Paulo (US$ 

111,46 ou 0,1%). 

Comparando o presente levantamento ao anterior (CAMPOS NETO, 

2009a), foram agregados a hinterlândia secundária cinco estados; Mato Grosso 

do Sul, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo e São Paulo e a Bahia foi 

excluída, não aparecendo nem como hinterlândia terciária. 
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Figura 15 – Hinterlândia do Porto de São Francisco do Sul - SC 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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2.3.9 PORTO DE SUAPE – PE  

Suape possui área de influência que abrange os estados do 

Pernambuco, que apresentou em 2012, movimentação comercial de US$ 5,85 

bilhões, correspondentes a 81,3% das transações internacionais do estado; e 

Paraíba, com movimentação de US$ 326,24 milhões ou 40% do comércio 

exterior estadual, ambos representando sua hinterlândia primária. Em sua 

hinterlândia secundária, encontra-se o estado do Espírito Santo, com 

transações comerciais de US$ 395,97 milhões com o resto do mundo, o que 

representa 2,1% do comércio externo capixaba, além dos estados do 

Amazonas e Ceará, que movimentaram US$ 388,12 e US$ 114,49 milhões, 

respectivamente, no ano de 2012. Como hinterlândia terciária, o único estado é 

o Rio Grande do Norte, com movimentação de US$ 90,16 milhões e 

participação estadual de 29%. 

Em comparação aos dados do ano de 2007, Suape abrigou em sua 

hinterlândia secundária 3 estados adicionais aos 2 da hinterlândia primária e 1 

da hinterlândia terciária, que se mantiveram. 
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Figura 16 – Hinterlândia do Porto de Suape - PE 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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2.3.10 PORTO DO RIO DE JANEIRO – RJ  

Rio de Janeiro é um porto que possui cinco estados em sua área de 

influência: Rio de Janeiro, como hinterlândia primária, onde o movimento 

internacional de cargas atingiu US$ 10,39 bilhões, em 2012, equivalentes a 

24,6% do comércio internacional do estado; e Minas Gerais, também como 

hinterlãndia primária, que movimentou US$ 7,59 bilhões, equivalentes a 19,4% 

do comércio exterior estadual. Como hinterlândias secundárias, tem-se os 

estados do Espírito Santo, São Paulo e Rondônia, que movimentaram no 

mesmo ano, respectivamente, US$ 1,44 bilhões, US$ 679,73 milhões e US$ 

131,52 milhões. 
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Figura 17 – Hinterlândia do Porto do Rio de Janeiro - RJ 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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2.4 PARTICIPAÇÃO DOS PORTOS BRASILEIROS NO COMÉRCIO 

INTERNACIONAL 

Para identificar a participação dos portos no comércio internacional 

(corrente de comércio) no ano de 2012, primeiramente foi feito o levantamento 

dos valores nominais importados e exportados, em dólares, através dos dados 

da Secex/MDIC. O segundo passo, foi calcular o valor nominal da balança 

comercial, também em dólares, de cada porto. Em seguida, calculou-se o valor 

nominal total do comércio internacional dos portos brasileiros no ano de 2012. 

Por fim, apresenta-se o cálculo que demostra a participação percentual de 

cada porto em relação ao comércio internacional brasileiro. 

Os resultados obtidos na identificação da participação percentual dos 

portos no comércio internacional são apresentados a seguir: 

Tabela 3 - Comércio exterior dos portos brasileiros (em US$ milhões) 

 

Fonte: Base de dados 2012 da SECEX/MDIC. Elaboração própria. 

Observou-se também que apenas nove portos apresentaram valores de 

fluxo de comércio superiores a 3% de participação no total do comércio exterior 

brasileiro: Santos (32%), Paranaguá (9%), Itaguaí (8,7%), Vitória (8,6%), São 
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Luís (5,62%), Rio de Janeiro (6,57%), Rio Grande (4,9%), Itajaí (4,53%) e São 

Francisco do Sul (3,1%), mesma quantidade do levantamento anterior 

(CAMPOS NETO, 2009a). 

O porto de Santos movimentou mais de US$ 120,23 bilhões em 

transações internacionais no ano de 2012. Significativo aumento nominal da 

corrente de comércio do referido porto (considerando exportações e 

importações), em comparação ao levantamento mais antigo (CAMPOS NETO, 

2006a) confeccionado com dados do ano de 2003, onde o valor movimentado 

passou de US$ 29,4 bilhões para US$ 65,4 bilhões (CAMPOS NETO, 2009a), 

considerando dados do ano de 2007. 

As transações do porto de Paranaguá somaram o valor total de US$ 

33,89 bilhões em 2012. No mesmo ano, as transações do porto de Itaguaí 

(Sepetiba) somaram o valor total de US$ 32,86 bilhões. O porto de Vitória 

apresentou volume bastante próximo, US$ 32,18 bilhões, com um valor 

exportado de US$ 23,90 bilhões, o porto de Vitória conseguiu alcançar, em 

2012, uma balança comercial superavitária em US$ 15,63 bilhões. 

Com um total movimentado de mais de US$ 21 bilhões em 2012, está o 

porto de São Luís, seguido pelo porto do Rio de Janeiro, no mesmo ano de 

análise, onde realizou trocas comerciais num total movimentado de mais de 

US$ 20,91 bilhões.  

No movimento internacional total, o porto de Rio Grande alcançou US$ 

18,57 bilhões em 2012. Com exportações (US$ 12,34 bilhões) mais 

significativas que as importações (US$ 6,22 bilhões), o porto fechou o referido 

ano com saldo positivo em mais de US$ 6,11 bilhões.  

Já o porto de Itajaí teve sua importância concentrada nos movimentos 

de importações, que responderam por US$ 9,10 bilhões em 2012, superando 

as exportações em mais de US$ 1,17 bilhão. Apesar de ter apresentado saldo 

da balança comercial deficitária em 2012, em comparação ao ano de 2007, os 

valores nominais de movimentação registraram aumento de mais de US$ 10,8 

bilhões. 

Finalizando a análise dos portos mais relevantes, segundo a variável 

econômica que mede a participação dos portos no comércio internacional, 
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apesar do porto de São Francisco do Sul somar o valor total movimentado de 

US$ 11,54 bilhões, a balança comercial se apresentou deficitária em US$ 1,06 

bilhão, contando com exportações de US$ 5,24 bilhões, contra importações de 

US$ 6,30 bilhões. 

 

2.5 PRODUTOS MOVIMENTADOS NOS PORTOS BRASILEIROS POR 

SETORES ECONÔMICOS 

Para esta etapa do trabalho, considerou-se a classificação da 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) a dois dígitos29, base de dados 

utilizada, como produto, ou seja, cada capítulo significa um conjunto de 

produtos (exportados e importados) classificados a dois dígitos pela NCM. 

Por intermédio desta nomenclatura foi possível classificar os produtos de 

exportação e importação por setores de atividade econômica. Desta maneira, 

foram definidos 14 setores no total, conforme tabela abaixo: 

Tabela 4 – Classificação dos produtos por setores de atividades econômicas 

 

Fonte: Adaptado de Campos Neto (2006) 

O resultado dessa classificação é apresentado na tabela abaixo: 

 

 

 

                                                 
29

 Os capítulos de produtos da Nomenclatura Comum ao Mercosul – NCM são agrupados ou 
desdobrados em 2 dígitos, 4 dígitos, 6 dígitos e até 8 dígitos. Em cada nível especifica-se mais 

cada tipo de produto. 
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Tabela 5 - Movimentação dos portos brasileiros por setor de atividade – 

exportação/importação (em US$ milhões) 

(Continua) 

 

 

(Conclusão) 

 

Fonte: Base de dados 2012 da SECEX/MDIC. Elaboração própria. 
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O ponto de destaque ao analisar os resultados da movimentação de 

produtos de comércio externo nos portos brasileiros por setor de atividade 

econômica é a constatação de que, em sete setores, os valores totais 

transacionados superam US$ 20 bilhões: produtos minerais (US$ 98,8 bilhões); 

agroindústria e madeira (US$ 58,6 bilhões); indústria mecânica (US$ 34,7 

bilhões); indústria química (US$ 34,6 bilhões); alimentos e bebidas (US$ 29,6 

bilhões); material de transporte (US$ 28,5 bilhões); e metalurgia (US$ 27,4 

bilhões). Outros dois outros setores também se destacaram com valores 

equivalentes: eletroeletrônicos (US$ 15,6 bilhões) e plástico e borracha (US$ 

15,3 bilhões). 

Cabe mencionar ainda, que dos dois portos que encabeçam a lista de 

movimentação por setor de atividade econômica, tanto Santos quanto 

Paranaguá apresenta como setor econômico predominante a Agroindústria e 

Madeira (US$ 19,6 bilhões e US$ 10 bilhões, respectivamente), o que 

demostra a relevância internacional do agronegócio brasileiro. No outro 

extremo da lista, pode-se citar o porto de Corumbá-MS, que movimentou 

apenas quatro setores econômicos por meio de suas transações internacionais; 

sendo: agroindústria e madeira, alimentos e bebidas, produtos minerais e 

metalurgia. Não por menos, nenhum outro porto movimentou setores aquém 

dele, contudo, não é o último da lista, pois a mesma leva em consideração os 

valores totais movimentados. 

 

2.6 ATUAÇÃO DOS PORTOS BRASILEIROS – NACIONAL, REGIONAL OU 

LOCAL 

Depois de levantar, criterizar, analisar e classificar o porte; as 

hinterlândias; e a participação de cada porto no comércio internacional, pode-

se então, classificá-los em nacionais, regionais ou locais, a partir dos seguintes 

critérios defendidos por Campos Neto (2009a) e adaptados neste estudo: 

a) Ser de grande porte; 

b) Possuir pelo menos quatro estados em suas hinterlândias primárias ou 

secundárias; 

c) Atender a mais de 19 estados brasileiros, ou seja, 70%; 
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d) Ser responsável por 25% ou mais do comércio internacional total 

realizado pelos 32 portos analisados; 

e) Ter ao menos nove (70%) setores de atividade econômica com mais de 

US$ 100 milhões transacionados pelo porto. 

Baseado nestes critérios, cada porto dos 32 analisados foi classificado 

da seguinte maneira: 

a) Atende aos cincos critérios adotados: Nacional. 

b) Atende a quatro dos cinco critérios adotados: Regional. 

c) Atende a até três critérios adotados: Local. 

Os resultados dessa etapa estão apresentados abaixo: 

Tabela 6 - Classificação dos portos brasileiros - abrangência nacional, regional ou local 

 

Fonte: Base de dados 2012 da SECEX/MDIC. Elaboração própria. 

Um importante resultado obtido por intermédio da variável econômica 

que qualificou os portos brasileiros, demostra que o porto de Santos, em 

especifico, foi o único classificado como de influência nacional. Outro ponto de 

destaque é o fato de todos os portos classificados com regionais (Paranaguá, 

Itaguaí, Vitória, Rio de Janeiro, Itajaí e São Francisco do Sul) estrem na região 

Sul e Sudeste, assim como no levantamento anterior (2009), onde eram cinco 

portos de influência regional, um a menos que no presente estudo. Os 25 

portos restantes foram considerados apenas de influência local. 
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Figura 18 – Nível de atuação nacional, regional ou local e localização dos portos 

brasileiros em 2012 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 6 
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2.7 VALOR AGREGADO MÉDIO DOS PRODUTOS MOVIMENTADOS NOS 

PORTOS BRASILEIROS 

Uma medida extremamente importante no setor portuário é a tonelagem, 

dentre outros motivos, por ser bastante prático no controle das mercadorias. A 

medida em tonelagem será útil, neste estudo, para o cálculo do valor agregado 

médio da movimentação dos portos brasileiros. Esta variável é extremamente 

relevante para a análise dos portos brasileiros e sua classificação no ranking 

geral. O cálculo é feito pela soma do total movimentado pelo porto, em dólares, 

dividido pelo total movimentado pelo porto, em toneladas. Desta forma, o valor 

agregado médio de cada porto brasileiro é expresso em dólares/t, conforme 

Campos Neto (2009a). 

Os portos também foram classificados através do nível de valor 

agregado, conforme os critérios a seguir: 

a) Portos de Baixo valor agregado: aqueles que apresentaram valor 

agregado médio de até US$ 100/t, em 2012. 

b) Portos de Médio valor agregado: aqueles que apresentaram valor 

agregado médio entre US$ 100/t e US$ 500/t, em 2012. 

c) Portos de Alto valor agregado: aqueles que apresentaram valor 

agregado médio entre US$ 500/t e US$ 1 mil/t, em 2012. 

d) Portos de Muito Alto valor agregado: aqueles que apresentaram valor 

agregado acima de US$ 1 mil/t, em 2012. 

Os resultados sobre valor agregado são descritos a seguir. 
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Tabela 7 - Valor agregado médio comercializado pelos portos brasileiros 

 

Fonte: Base de dados 2012 da SECEX/MDIC. Elaboração própria. 

Em relação ao valor agregado médio dos produtos movimentados, 10 

portos apresentaram valores superiores a US$ 1mil/t, são estes: Niterói, Itajaí, 

Manaus, Rio de Janeiro, Santos, Suape, Salvador, Fortaleza, Porto Xavier e 

Aratu. No outro extremo, apenas 2 portos registraram valores agregados 

médios inferiores a US$ 100/t: Corumbá e Macapá, ambos pela característica 

dos produtos transacionados. Portos com nível de valor agregado alto são 

maioria, 12 portos no total. Classificados em nível médio de valor agregado 

médio, totalizam 8 portos. 
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Figura 19 – Nível de valor agregado médio comercializado e localização dos portos 

brasileiros em 2012 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 7 

As cargas transacionadas pelo porto de Niterói foram consideradas de 

muito alto nível de valor agregado, com média de US$ 2.987,47/t. Além disso, é 

considerado o valor agregado médio mais alto entre todos os 32 portos 
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analisados no presente estudo. Em seguida, com valor agregado médio dos 

produtos transacionados bastante próximo, está o porto catarinense de Itajaí, 

considerado muito alto, US$ 2.398,99/t. 

Manaus trata-se de um porto que opera com produtos de muito alto valor 

agregado médio (1.833,15/t). Em comparação aos dados de 2007, neste 

quesito, ocorreu um significativo salto de qualidade na agregação de valor, pois 

anteriormente, operava na faixa de produtos de médio valor agregado médio, 

ou seja, subiu dois níveis de classificação. Já o porto do Rio de Janeiro 

também opera com produtos de muito alto valor agregado, em média, US$ 

1.775,53/t, o que caracteriza o mesmo caminho de crescimento em relação ao 

levantamento anterior, quando o valor era de US$ 1.278,20/t. 

Ainda comparando os resultados de 2012 da variável valor agregado 

médio aos dados de 2007 (CAMPOS NETO, 2009a), o porto de Santos 

aparece em 5° lugar, com US$ 1.424,73/t, quando em 2007 era o 6° colocado, 

com US$ 1.182,2/t. 

Nas últimas colocações da tabela, o porto de Corumbá apresentou o 

valor agregado médio dos produtos comercializados baixo, sendo registrados 

US$ 84,68/t. Todavia, comparativamente aos dados de 2007, o valor agregado 

médio dos produtos transacionados mais que dobrou (nominalmente). 

Entretanto, o último colocado considerando esta variável econômica, foi o porto 

de Macapá, que caiu uma categoria na classificação anterior, onde 

comercializava produtos de médio valor agregado médio no valor de US$ 

307,69/t. 

 

2.8 RANKING DOS PORTOS BRASILIEROS 

Porte, hinterlândias, valor agregado médio dos produtos transacionados, 

participação dos portos no comércio internacional brasileiro e atuação dos 

portos. Estas cinco variáveis obtidas nas etapas anteriores foram utilizadas 

para a confecção do ranking dos portos brasileiros. 

Todos os critérios que permitiram a quantificação das variáveis seguiram 

a metodologia de Campos Neto (2009a). Primeiramente, estabeleceram-se 

pesos de acordo com sua importância no cenário do comércio internacional. 
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Finalmente, o somatório ponderado das variáveis deu origem ao ranking 

nacional dos portos brasileiros, conforme demostra o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Descritivo dos critérios utilizados para classificação e posterior valor de 

pontuação na construção do ranking dos portos brasileiros 

 

Fonte: Adaptado de Campos Neto (2009a, p.13) 

O resultado do ranking dos portos brasileiros está apresentado na tabela 

abaixo: 
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Tabela 8 - Ranking dos portos brasileiros 

 

Fonte: Base de dados 2012 da SECEX/MDIC. Elaboração própria. 

Depois de realizada a análise comparativa entre o ranking 

confeccionado com os dados de 2007 e o atual (2012), a primeira constatação 

é de que o número total de portos que realizaram comércio internacional caiu 

de 34 para 32 portos em 2012, portanto, menos 2 portos. Esse número já foi de 

24 portos em 2002. No “top 10” do ranking portuário brasileiro (2012), quatro 

estão localizados na região Sul (Paranaguá, Itajaí, São Francisco do Sul e Rio 

Grande), mais quatro na região Sudeste (Santos, Itaguaí, Rio de Janeiro e 

Vitória) e dois no Nordeste (São Luís e Suape). 

Cabe destacar ainda, que o porto de Santos foi o primeiro colocado em 

todas as variáveis econômicas analisadas, exceto no nível de valor agregado 

médio dos produtos transacionados, com US$ 1.424,73/t ocupou 5° colocação 

dentre todos os portos analisados. O referido porto se manteve como o mais 

significante entre o comercio internacional nacional. Além de ser o único 

classificado como porto de influência nacional, é considerado de grande porte, 

possui 21 estados que pertencem a sua hinterlândia (oito na primária, onze na 

secundária e mais duas na terciária). Comparando com o estudo anterior 

(2009), obteve o acréscimo de mais quatro estados em sua hinterlândia. Como 
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se estas variáveis não bastassem para determinar o porto de santos como o 

principal do Brasil em relação ao comércio exterior, todas as unidades da 

federação (incluindo o Distrito Federal) utilizaram o porto para fins comerciais 

internacionais, em 2012. Ainda, neste mesmo ano de análise, o porto de 

Santos apresentou participação de mais de 32% do comércio exterior nacional. 

Finalmente, foi o único porto a apresentar valores superiores a US$ 120 

bilhões, o que inevitavelmente (juntamente com soma das outras variáveis 

econômicas) o levou a ocupar a 1° posição no novo ranking dos portos 

brasileiros, com pontuação de mais de 166,6% superior ao segundo colocado. 

Ou seja, o porto de Santos foi (2002), é (2007), e tudo indica que ainda 

continuará sendo (2012) o porto mais importante do Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do presente estudo, podem-se extrair importantes 

considerações. A primeira delas faz menção a Lei de Modernização dos Portos 

que trouxe importantes avanços com a participação privada nas operações (por 

meio dos arrendamentos) e Terminais de Uso Privativo (TUPs) para a 

movimentação de cargas próprias (por intermédio de autorizações). Antes 

deste importante marco para o setor portuário brasileiro, os contratos de 

arrendamentos eram firmados diretamente com as Companhias Docas, sem 

licitação e quem decidia quais empresas entrariam nos portos organizados 

eram as autoridades portuárias. Assim, o expressivo aumento da demanda por 

infraestrutura portuária no país levou à necessidade de reformulação do Marco 

Regulatório instituído pela Lei n° 8.630/1993.  

Assim, a Nova Lei dos Portos, Lei n° 12.815/2013 foi lançada e mostrou 

alinhamento com as reformas institucionais promovidas ao longo dos anos nos 

demais setores da infraestrutura nacional. Desta forma, o novo margo legal do 

setor portuário brasileiro cumpre sua função em oferecer maior segurança 

jurídica e tende a garantir um volume maior de investimentos públicos e 

privados. Em contra partida, os sucessivos decretos e resoluções, lançados por 

parte do Governo Federal, demostram ao mercado que o setor portuário 

nacional se apresenta em processo de transformações e reforma das regras de 

regulação, podendo causar o efeito contrário indesejado, freando os 

investimentos, principalmente por parte da iniciativa privada. Contudo, a diretriz 

já foi dada por meio do Novo Marco Regulatório e mesmo com todas as suas 

limitações, apresenta espaço para soluções eficazes e inovadoras. 

Entretanto, Ainda que nos últimos anos, o Governo Federal tenha 

procurado encontrar soluções para alguns dos problemas portuários na 

tentativa de modernizar a infraestrutura de transporte por meio dos Planos de 

Aceleração do Crescimento (PACI e II) e diversos outros projetos, o 

escoamento dos produtos brasileiros tem sido sistematicamente prejudicado, 

pois seu fluxo se dá por intermédio de um parque multimodal antigo, ineficiente 

e com capacidade bem inferior à necessária.  
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Desta forma, algumas sugestões de políticas públicas podem ser 

elencadas baseadas nas conclusões do presente estudo. Primeiramente, pode-

se citar a gritante necessidade de expansão dos recursos orçamentários 

destinados à solução das necessidades de infraestrutura do setor portuário 

nacional, podendo os recursos alargados e/ou adicionais serem 

disponibilizados por intermédio do próprio PAC. Em segundo lugar, é 

importante haver maior transparência, eficiência e agilidade na gestão e 

execução das obras elencadas pelo programa, com o objetivo de obedecer ao 

cronograma estimado, que apesar de insuficiente, é importante para a redução 

de pontos de estrangulamento já existentes, sinalizando ao mercado robustez 

administrativa e criando, consequentemente, um ambiente seguro para os 

investimentos privados. 

Em suma, o sistema portuário nacional ainda é muito imaturo e não 

passou pelas transformações fundamentais ocorridas nos países mais 

desenvolvidos para se adquirir as mudanças são necessárias para ter uma 

eficiência portuária compatível com a mundialização do capital. A justificativa 

para o atraso passa fundamentalmente pelo que foi apresentado no presente 

estudo, ou seja, tanto o arcabouço legal-institucional quanto a execução de 

obras de expansão, bem como os planos de investimentos (a exemplo do PAC) 

não extinguem a probabilidade de um “apagão logístico”. 

Mais adiante, na segunda parte do trabalho, as considerações 

pertinentes aos atores principais do setor portuário brasileiro, os portos. Nove 

deles foram classificados como de grande porte (Santos, Paranaguá, Itaguaí, 

Vitória, São Luís, Rio de Janeiro, Rio Grande, Itajaí e São Francisco do Sul) e 

Outros 12 se configuraram com sendo de médio porte (Manaus, Aratu, São 

Sebastião, Suape, Macaé, Salvador, Porto Alegre, Barcarena, Pecém, 

Fortaleza, Niterói e Maceió), assim, participam com 2 portos de porte médio os 

estados do Rio de Janeiro e Ceará. Os portos que restaram, foram 

classificados como de pequeno porte, 11 portos no total. 

Surpreendentemente, apenas cinco portos, Santos, Paranaguá, Itajaí, 

Suape e Manaus, englobam as hinterlândias primária, secundária e terciária, 

juntas. 
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Observou-se também que apenas nove portos apresentaram valores de 

fluxo de comércio superiores a 3% de participação no total do comércio exterior 

brasileiro: Santos (32%), Paranaguá (9%), Itaguaí (8,7%), Vitória (8,6%), São 

Luís (5,62%), Rio de Janeiro (6,57%), Rio Grande (4,9%), Itajaí (4,53%) e São 

Francisco do Sul (3,1%). 

O ponto de destaque ao analisar os resultados da movimentação de 

produtos de comércio externo nos portos brasileiros por setor de atividade 

econômica é a constatação de que, em sete setores, os valores totais 

transacionados superam US$ 20 bilhões: produtos minerais (US$ 98,8 bilhões); 

agroindústria e madeira (US$ 58,6 bilhões); indústria mecânica (US$ 34,7 

bilhões); indústria química (US$ 34,6 bilhões); alimentos e bebidas (US$ 29,6 

bilhões); material de transporte (US$ 28,5 bilhões); e metalurgia (US$ 27,4 

bilhões). Outros dois outros setores também se destacaram com valores 

equivalentes: eletroeletrônicos (US$ 15,6 bilhões) e plástico e borracha (US$ 

15,3 bilhões). Cabe mencionar ainda, que dos dois portos que encabeçam a 

lista de movimentação por setor de atividade econômica, tanto Santos quanto 

Paranaguá apresenta como setor econômico predominante a Agroindústria e 

Madeira (US$ 19,6 bilhões e US$ 10 bilhões, respectivamente), o que 

demostra a relevância internacional do agronegócio brasileiro. 

Um importante resultado obtido por intermédio da variável econômica 

que qualificou os portos brasileiros, demostra que o porto de Santos, em 

especifico, foi o único classificado como de influência nacional. Outro ponto de 

destaque é o fato de todos os portos classificados com regionais (Paranaguá, 

Itaguaí, Vitória, Rio de Janeiro, Itajaí e São Francisco do Sul) estrem na região 

Sul e Sudeste. Os 25 portos restantes foram considerados apenas de influência 

local. Tal conclusão demostra um grande potencial expansivo para o setor 

portuário nacional para que outros portos evoluam ao patamar de influência 

nacional, desenvolvendo como consequência a competitividade da economia 

como um todo. 

Em relação ao valor agregado médio dos produtos movimentados, 10 

portos apresentaram valores superiores a US$ 1mil/t, são estes: Niterói, Itajaí, 

Manaus, Rio de Janeiro, Santos, Suape, Salvador, Fortaleza, Porto Xavier e 

Aratu. No outro extremo, apenas 2 portos registraram valores agregados 
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médios inferiores a US$ 100/t: Corumbá e Macapá, ambos pela característica 

dos produtos transacionados. Portos com nível de valor agregado alto são 

maioria, 12 portos no total. Classificados em nível médio de valor agregado 

médio, totalizam 8 portos. 

Cabe destacar ainda, que o porto de Santos foi o primeiro colocado em 

todas as variáveis econômicas analisadas, exceto no nível de valor agregado 

médio dos produtos transacionados. O referido porto é o mais significante entre 

o comercio internacional nacional. Além de ser o único classificado como porto 

de influência nacional, é considerado de grande porte, possui 21 estados que 

pertencem a sua hinterlândia (oito na primária, onze na secundária e mais duas 

na terciária). Como se estas variáveis não bastassem para determinar o porto 

de Santos como o principal do Brasil em relação ao comércio exterior, todas as 

unidades da federação (incluindo o Distrito Federal) utilizaram o porto para fins 

comerciais internacionais, em 2012. Ainda, neste mesmo ano de análise, o 

porto de Santos apresentou participação de mais de 32% do comércio exterior 

nacional. Finalmente, foi o único porto a apresentar valores superiores a US$ 

120 bilhões, o que inevitavelmente (juntamente com soma das outras variáveis 

econômicas) o levou a ocupar a 1° posição no novo ranking dos portos 

brasileiros, com pontuação de mais de 166,6% superior ao segundo colocado. 

Por fim, cabe destacar que o forte crescimento do comércio externo 

brasileiro evidenciou a necessidade impreterível da retomada de investimentos 

públicos e privados nos portos brasileiros. Os gargalos e as deficiências na 

infraestrutura portuária nacional acarretam em questionamentos autênticos por 

parte do mercado quanto à possibilidade de esgotamento da capacidade 

operacional (apagão logístico portuário) por falta de investimentos 

fundamentais em tanto na parte operacional do porto, quanto em sua 

infraestrutura básica (interligações com os modais rodoviários e ferroviários). 

Deste modo, recai ao setor privado expandir os investimentos em 

equipamentos portuários, tornando-se uma espécie de “sócio” do governo 

apenas no momento glorioso, a hora de “dividir” os lucros, arcando com os 

prejuízos causados por anos de descaso em infraestrutura adequada, além de 

tardia política concreta (robusta) direcionada ao desenvolvimento sustentável 

do setor e do país. 
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Atacando os pontos destacados por meio de políticas públicas eficientes, 

e principalmente, realizando os investimentos sugeridos, espera-se daqui por 

diante, a melhora das variáveis econômicas utilizadas na caracterização e 

confecção do ranking dos portos brasileiros envolvidos no comércio 

internacional em 2012. Por consequência, aguarda-se a redução dos custos 

operacionais, maior acessibilidade (dos navios e do transporte terrestre) aos 

portos e a redução do tempo de espera das embarcações, em benefício do 

crescimento da competitividade nacional. 
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3. ANEXOS 

Tabela 9 – Participação dos portos e estados brasileiros no comércio internacional  

(Continua) 
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(Continuação) 
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(Continuação) 
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(Continuação) 
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(Continuação) 
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(Conclusão) 

 

Fonte: Base de dados 2012 da SECEX/MDIC. Elaboração própria. 
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Tabela 10 – Código e Descrição dos itens da NCM - Nomenclatura Comum ao Mercosul 

(Continua) 
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(Conclusão) 

 

 
 

Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração própria. 
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Figura 20 – Hinterlândia do Porto de Manaus - AM 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 21 – Hinterlândia do Porto de Salvador - BA 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 22 – Hinterlândia do Porto de Rio Grande - RS 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 23 – Hinterlândia do Porto de Fortaleza - CE 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 24 – Hinterlândia do Porto de Santarém – PA 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 25 – Hinterlândia do Porto de Aratu - BA 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 26 – Hinterlândia do Porto de Barcarena - PA 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 27 – Hinterlândia do Porto de Macaé – RJ 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 28 – Hinterlândia de Porto Alegre - RS 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 29 – Hinterlândia do Porto de Maceió – AL 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 30 – Hinterlândia do Porto de Macapá – AP 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 31 – Hinterlândia do Porto de João Pessoa (Cadebelo) – PB 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 32 – Hinterlândia do Porto de Aracaju – SE 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 33 – Hinterlândia do Porto de São Sebastião - SP 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 34 – Hinterlândia do Porto de Imbituba – SC 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 35 – Hinterlândia do Porto de Belém – PA 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 36 – Hinterlândia do Porto de Ilhéus – BA 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 37 – Hinterlândia do Porto de Niterói – RJ 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 

 

 

 



  

102 

 

Figura 38 – Hinterlândia do Porto de Corumbá – MS 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 39 – Hinterlândia do Porto de Porto Xaviér – RS 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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Figura 40 – Hinterlândia do Porto de Recife – PE 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da tabela 2 
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