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Este trabalho propõe avaliar o impacto causado pelas atividades do setor
petrolífero na infraestrutura portuária do Rio de Janeiro, com base em uma projeção da
potencial variação da área ocupada por este setor nos respectivos portos do Estado do
Rio de Janeiro (Porto do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Niterói e Itaguaí).
Para essa finalidade, utilizou-se a técnica de decomposição Logarithmic Mean
Divisia Index (LMDI) aplicada à variação de área ocupada pelo setor petrolífero nos
portos em questão para o período 2011-2020, com o objetivo de explicar sua evolução
em termos dos efeitos atividade, estrutura e eficiência.
A decomposição da variação de área portuária ocupada pelo setor petrolífero
permite melhor explicitar os fatores que explicam as diferenças observadas no uso de
área, ao longo do tempo e entre os diferentes portos avaliados, identificando os fatores
relacionados às alterações na eficiência da ocupação de área utilizada para
movimentação de cargas no setor, daqueles relacionados às mudanças na participação
do setor em relação aos demais setores que utilizam a estrutura portuária e do nível de
crescimento da atividade portuária no período analisado.
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June/2013

Advisor: Maurício Cardoso Arouca

Department: Energy Planning

This work aims to evaluate the impact caused by the oil sector activities in the
port infrastructure of Rio de Janeiro, based on a projection of the potential variation of
the area occupied by this sector in the respective ports of the State of Rio de Janeiro
(Port of Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Niterói and Itaguaí).
For this purpose, we used the technique of decomposition Logarithmic Mean
Divisia Index (LMDI) applied to the variation of the area occupied by the oil sector in
the ports in question for the period 2011-2020, in order to explain its evolution in terms
of the effects of activity structure and efficiency.
A breakdown of the change of the port area occupied by the oil sector allows
better explain the factors that explain the differences in the use of area, over time and
between different ports evaluated by identifying factors related to changes in the
efficiency of the occupation of the area used material handling sector, those related to
changes in the share of the sector in relation to other sectors that use the port structure
and the level of growth of port activity for the period.
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1 Introdução
1.1 Considerações Iniciais

Com uma costa de 8,5 mil quilômetros navegáveis, o Brasil possui um setor
portuário que movimenta anualmente mais de 700 milhões de toneladas das mais
diversas mercadorias e responde sozinho por mais de 90% das exportações. Segundo
dados do Relatório Anual da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP,
2011), no Brasil o transporte marítimo é o principal modal do comércio exterior e, em
2011, foi responsável por 94% de todo o volume transportado tanto nas exportações
como nas importações.
A movimentação portuária de cargas nacional apresentou entre os anos de 2000
e 2011, uma média anual de crescimento próxima a 6%. Entre 2010 e 2011, o
crescimento na movimentação alcançou 6,25% e ratificou a média dos anos anteriores.
O resultado foi um total de 886 milhões de toneladas de cargas movimentadas em 2011
contra 834 milhões de toneladas em 2010, confirmando assim a tendência de
crescimento (ABPT, 2011).
Com relação ao histórico de movimentação do Sistema Portuário administrado
pela Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ formado pelos Portos Públicos do Rio
de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis, observa-se um aumento médio anual de
aproximadamente 11% (2000-2011), passando de 21,8 milhões em 2010 para 68,2
milhões de toneladas em 2011 (CDRJ, 2011a).
Este contínuo crescimento na movimentação de cargas nestes portos foi
impulsionado principalmente pela expressiva movimentação de minério de ferro e
cargas conteinerizadas, que juntos representaram quase 90% do total transportado nestes
portos nos últimos quatro anos.
Contudo, apesar de possuir pequena participação no total da tonelagem
movimentada, os granéis líquidos (petróleo, derivados e outros) constituem o grupo de
cargas que obteve o maior aumento percentual de movimentação recentemente,
apresentado variação de 22,8% (2011-2010) e 64,7% (2011-2009). Os granéis sólidos
registram variação de 8,2% e 19,9%, enquanto que a carga geral variou 8% e 22%
respectivamente (CDRJ, 2011a).
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Em linha com o aumento da movimentação de granéis líquidos, a produção de
petróleo nacional, notadamente offshore (com 91% concentrada no mar) registrou um
crescimento substancial nos últimos anos, saltando de 663 milhões de barris em 2008
para mais de 768 milhões de barris em 2011 (ANP, 2012).
As atividades decorrentes da indústria do petróleo envolvem as etapas de
exploração, perfuração, produção, transporte, refino e distribuição, onde são
demandados grandes esforços logísticos para a operacionalização destas atividades. A
execução de todas estas etapas necessárias ao desenvolvimento da cadeia de produção
do petróleo, que envolvem o transporte marítimo de petróleo do campo de exploração
para as os terminais de armazenagem e plantas de refinarias, bem como o transporte dos
produtos refinados para outros terminais de armazenagem e sua distribuição no mercado
nacional, exige um amplo serviço de suprimentos de materiais, equipamentos, serviços,
mantimentos, combustíveis entre outros, para dar suporte às atividades de exploração e
produção de óleo e gás (E&P).
O transporte de petróleo e derivados no Brasil tem como função a importação e a
exportação, o escoamento da produção dos campos petrolíferos e a distribuição dos
produtos processados (Oliveira, 1993). Para viabilizar estas atividades, tem-se a
integração de meios de transporte e instalações, compreendendo os modais rodoviário,
ferroviário, dutoviário, aquaviário e os terminais.
No Brasil, o transporte marítimo realizado pelos navios petroleiros constitui-se
no principal modal, atuando tanto na navegação de longo curso como na navegação de
cabotagem ao longo de toda a costa brasileira. A interligação com a terra é feita através
dos terminais marítimos, peças-chave nesta cadeia logística, distribuídos ao longo de
toda a costa brasileira (Silva, 2004).
O Estado do Rio de Janeiro, maior Estado produtor de petróleo nacional, possui
toda a sua produção concentrada no offshore. De acordo com dados da ANP (2012), em
2010, as reservas provadas do Estado do Rio de Janeiro foram de 11,7 bilhões de barris
e representaram 82,2% das reservas nacionais de petróleo, ao passo que a produção foi
de 595 milhões de barris, o que representou 79,3% da produção brasileira. Por sua vez,
as reservas provadas de gás natural em 2010, de 220 bilhões de m³, representaram
52,1% das reservas nacionais e a produção de 10,1 bilhões de m³ alcançou 44,2% da
produção nacional. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro possui papel relevante e
crescente na movimentação de petróleo e seus derivados em seus portos e terminais.
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1.2 Objetivos e metodologia aplicada

A expectativa de crescimento da produção petrolífera brasileira nos próximos
anos, especialmente com a confirmação do potencial das reservas do pré - sal localizado
nas Bacias de Campos, Santos e Espírito Santo, podem elevar a produção de
aproximadamente 2 milhões b/d1 de óleo em 2011 a 4,2 milhões b/d em 2020 no Brasil,
onde a previsão é que seja extraído dos campos do pré - sal metade deste valor, segundo
o Plano de Negócios da Petrobrás 2013-2017 (Petrobras, 2012). O Rio de Janeiro
continuará a assumir papel de destaque na produção de petróleo nacional devido a sua
localização estratégica, visto que a área do pré - sal no Rio de Janeiro ultrapassa os 69
mil km² (46% da área total delimitada como pré - sal pelo Governo Federal) (CIPEG,
2009).
Uma vez que a produção de petróleo aumentará no Estado, a movimentação
portuária deverá seguir o ritmo do crescimento da produção, visto que haverá maior
demanda de armazenamento, movimentações de cargas e necessidades de logística e
suprimento das atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos, sendo
necessário um complexo portuário eficiente e adequado capaz de atender estas e outras
necessidades.
Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia
que permita examinar o impacto causado pelas atividades do setor petrolífero na
infraestrutura portuária do Rio de Janeiro, com base em uma projeção da potencial
variação da área ocupada por este setor nos respectivos portos do Estado do Rio de
Janeiro (Porto do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Niterói e Itaguaí).
Com essa finalidade, será empregado um método de decomposição para melhor
identificar as razões dessa variação, e consequentemente o porquê do impacto. Vale
destacar que as técnicas de decomposição foram originalmente concebidas no final da
década de 1970 para estudar os impactos de mudanças estruturais no consumo de
energia na indústria, quando tiveram seu uso bastante difundido para análises
relacionadas ao consumo de energia e emissões de CO2. Atualmente, com a extensão do
uso de tais técnicas a outras áreas de aplicação, estas podem ser utilizadas para avaliar a
influência do crescimento econômico, das mudanças setoriais e tecnológicas sobre
diversos indicadores socioeconômicos, energéticos e ambientais, cabendo, no entanto,
1

Sigla da unidade de produção de petróleo "barris por dia ".
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observar que para uma mesma metodologia de decomposição podem ser aplicadas
distintas técnicas.
Como afirma Ang (2004), em cada área de aplicação mencionada, diferentes
métodos de decomposição podem ser utilizados para quantificar o impacto de fatores
pré-definidos na função identidade. Este mesmo autor apresenta um conjunto de
métodos ligados ao Divisia index e ao índice de Laspeyres, selecionado segundo os
critérios de fundamentação teórica e aplicabilidade.
Os dois principais grupos de métodos ligados ao Divisia Index são: Método
Divisia de média logarítmica (Logarithmic Mean Divisia Index - LMDI I) e o Método
Divisia de média aritmética (Arithmetic Mean Divisia Index - AMDI).
Com relação aos métodos de decomposição ligados ao índice de Laspeyres, há
quatro principais grupos: Método ideal de Fisher convencional, Método ideal de Fisher
modificado, Método de Shapley/Sun e o Método de Marshall-Edgeworth.
O método de decomposição Divisia Index de Média Logarítmica (LMDI I) foi,
então, selecionado como ferramenta de análise de decomposição empregada aos dados
disponíveis referentes ao setor portuário do Rio de Janeiro, no período compreendido
entre 2011 e 2020 pelas seguintes razões: sua fórmula geral de decomposição ser
bastante simples e não se alterar com o número de fatores considerados, diferentemente
dos métodos ligados ao índice de Laspeyres; possuir o critério de reversibilidade dos
fatores, isto é, proporciona uma decomposição perfeita a partir da qual não há termo
residual, facilitando a interpretação dos resultados; e os dados utilizados neste estudo
não contêm valores negativos, o que dificultaria a sua aplicação direta.
É importante destacar que, com relação aos dados de projeções de
movimentações portuárias para ano de 2020, somente foram obtidos dados agregados
em nível de movimentação nacional, por perfil de cargas (granel sólido, líquido e carga
geral). Devido à dificuldade de aquisição de dados das projeções de movimentações de
cargas desagregados em nível de portos, adotou-se a premissa de que os portos
analisados neste estudo manterão, em 2020, o mesmo percentual de crescimento
projetado para a movimentação de cargas em todos os portos e terminais de uso
privativo do Brasil em relação ao ano de 2011. Deste modo foram calculadas as
estimativas de movimentações futuras por perfil de cargas para todos os portos
avaliados, necessárias à aplicação da metodologia proposta.
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A técnica de decomposição adotada permite explicar a variação de ocupação
física nestes portos destinada ao setor petrolífero, a partir de sua desagregação em três
efeitos explicativos (eficiência, estrutura e atividade).
O efeito eficiência foi definido como um indicador que representa a variação da
relação entre a área portuária ocupada pelo setor petrolífero e a respectiva
movimentação de cargas do setor petrolífero. Já o efeito estrutura representa a
participação da movimentação do setor petrolífero em relação à movimentação portuária
total, enquanto o efeito atividade capta as variações relativas à mudança do nível de
atividade do setor portuário total, avaliado pela alteração na movimentação portuária
total no período avaliado, 2011 a 2020.

1.3 Estrutura da Dissertação

Com o objetivo de estruturar estas análises, a dissertação está dividida em seis
capítulos: este capítulo introdutório, quatro capítulos nos quais o trabalho será
desenvolvido (capítulos 2 a 5), e o último capítulo, que contém as conclusões e
recomendações da pesquisa.
O segundo capítulo apresentará primeiramente uma revisão bibliográfica acerca
das definições e classificações atribuídas aos portos públicos, instalações portuárias,
tipos de cargas transportadas e os navios utilizados para tal fim. Posteriormente será
apresentado um panorama atual da movimentação de cargas nos portos públicos e
terminais de uso privativo em todo o território nacional, e uma análise específica para os
portos que serão objetos de estudo deste trabalho – portos públicos sob a gestão da
CDRJ, tanto pela natureza de cargas movimentadas, como pelo modo de navegação
utilizado, sentido e volume de movimentação.
No terceiro capítulo ter-se-á uma visão mais apurada das características da
logística do petróleo no Brasil, abrangendo a logística de apoio offshore e o transporte
marítimo de petróleo e seus derivados entre as áreas de produção offshore e os portos e
terminais localizados na costa brasileira.
O quarto capítulo será destinado a apresentar um breve perfil dos portos
analisados com suas localizações, infraestrutura de acessos, perfil de cargas movimentas
e projetos de adequação e expansão. Também será avaliada a perspectiva de evolução
da demanda nestes portos, especificamente a ocasionada pela expectativa de
crescimento da produção petrolífera brasileira, para que, no quinto capítulo, possa ser
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detalhada a técnica de decomposição empregada neste estudo, bem como apresentar os
dados utilizados e realizar a discussão dos resultados fornecidos ao longo do horizonte
de análise, compreendido entre 2011 e 2020.
Por fim, o sexto capítulo irá tecer os comentários finais da pesquisa realizada no
âmbito dessa dissertação e as recomendações para trabalhos futuros.
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2 Conceitos, definições e classificações de portos e atividades
portuárias
A fim de proporcionar um maior entendimento do assunto estudado é de grande
importância conhecer alguns conceitos e tópicos básicos presentes no contexto da
atividade portuária. O correto entendimento de cada um dos itens citados a seguir é
fundamental para o conhecimento que é necessário obter para conseguir uma visão de
maior alcance da problemática abordada nesta pesquisa.

2.1 Conceito de porto

Pode-se dizer que a logística é fator determinante para a competitividade de
empresas e de seus produtos. Segundo afirma Cardozo (2004), cada vez mais a logística
se torna um diferencial competitivo para as empresas à medida que contribui na
melhoria de desempenho e redução de custos das mesmas, principalmente num mundo
cada vez mais globalizado, onde um erro estratégico pode ser fatal face aos mercados
concorrentes.
Para o funcionamento das atividades logísticas, o transporte assume papel
essencial na distribuição dos produtos no mercado, disponibilizando-os em locais onde
não estariam disponíveis. Como cita Júnior (2010), o transporte tem o importante papel
de tentar romper barreiras, provocadas pelo isolamento geográfico, permitindo o
escoamento da produção e a comercialização de produtos. O sistema portuário faz parte
do sistema de transporte, com a função de deslocar pessoas ou cargas.
Entretanto, várias definições são encontradas na literatura para conceituar e
caracterizar os sistemas portuários, como em Santos et al.(2008), que afirmam que os
portos se caracterizam por pontos nos quais existe a transição do transporte terrestre ou
aquaviário, ou seja, a carga, obrigatoriamente, terá de ser transportada por veículos, que
têm características de concepção, tração, capacidade e disposição completamente
diferentes.
Conforme descrito no Relatório sobre fiscalização da regulação econômicofinanceira, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU-2006), os portos surgiram
e se desenvolveram para serem os espaços físicos nos quais se realizam as necessárias
trocas modais, interfaces, entre os diversos meios de transporte, aquaviários e terrestres,
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de pessoas e mercadorias, representando importante elo na cadeia logística de
transportes.
Pode-se depreender deste conceito que os portos são fatores preponderantes para
a integração entre as nações do mundo globalizado, com a função de promover a
integração entre sociedades que possuem bens diferentes, e, com isso, movimentar a
economia global. Possuem papel fundamental na busca pelo aumento de eficiência no
transporte oceânico. Como relata Cunha (2010), a capacidade de um terminal e sua
eficiência pode influenciar na atração de uma indústria para determinado local, graças a
sua capacidade de receber ou escoar matérias primas e/ou produtos acabados.
Porém, existem diversas conceituações e classificações que podem ser atribuídas
aos vários tipos de instalações portuárias espalhadas pelo território brasileiro, baseadas
em aspectos administrativos, locacionais ou funcionais, como será mais bem
compreendido nas seções seguintes.

2.1.1 Conceitos básicos definidores das instalações portuárias

A conceituação de porto organizado está registrada na Lei 8.630/93, conhecida
como Lei de modernização dos portos, que reformulou o sistema legal da atividade
portuária nacional. Esta lei propôs a reestruturação do setor portuário brasileiro,
unificou a legislação que regulava o segmento e quebrou o monopólio estatal que
regulava a operação portuária.
De acordo com a referida Lei, porto organizado é aquele “construído e
aparelhado para atender às necessidades da navegação, da movimentação de passageiros
ou da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela
União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade
portuária.”
Ainda de acordo com a mesma Lei, pode-se definir área portuária como aquela
compreendida pelas instalações portuárias, quais sejam ancoradouros, docas, cais,
pontes e piers de atracação e acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias de
circulação interna, bem como pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviário.2

2

BRASIL. Art. 1º, § 1º, I, da Lei nº 8.630, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 11.314, de 2006.
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Figura 2.1 - Principais portos brasileiros
Fonte: Fialho, 2006.

A partir do conceito legal de área do porto organizado é que são caracterizados
os espaços destinados à iniciativa privada para a implantação e exploração de
instalações portuárias, como os terminais portuários de uso privativo exclusivo ou
misto.
Instalação portuária de uso privativo, segundo a definição do Art. 1º, § 1º, inciso
V, da Lei nº 8.630/93, é qualquer instalação portuária explorada por pessoa jurídica de
direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto, utilizada na movimentação
de passageiros ou na movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinados ou
provenientes de transporte aquaviário. O terminal de uso privativo (TUP) constitui uma
instalação portuária de uso privativo e pode ser localizado fora da área do porto
organizado ou dentro dela. No caso de um terminal de uso privativo localizado fora da
área do porto organizado, ou quando o interessado for titular do domínio útil do terreno,
mesmo que situado dentro da área do porto organizado, sua construção e exploração é
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feita sob a forma de autorização do órgão competente (Art. 4º, II, Lei nº 8.630/1993,
com redação dada pela Lei nº 11.518/ 2007).
Entretanto, no caso de um terminal de uso privativo localizado dentro da área do
porto organizado em que o seu titular não possui o domínio útil do respectivo terreno, a
sua implantação e operação serão feitas sob o regime de arrendamento, na forma do
disposto no Art. 4º, inciso I da Lei 8630/93, como qualquer instalação portuária de uso
privativo.
Quanto à utilização destes terminais privativos, estes podem ser explorados sob
a modalidade de uso exclusivo ou sob a modalidade de uso misto.
O terminal portuário de uso privativo exclusivo é a instalação, não integrante do
patrimônio do porto público, localizada dentro ou fora da área do porto organizado,
utilizada na movimentação ou armazenagem de cargas próprias, destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário. Já o terminal portuário de uso privativo misto
realiza a movimentação e armazenagem, além da carga própria, carga de terceiros,
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário (ANTAQ, 2010b).
De modo sucinto, pode-se dizer que a exploração dos terminais portuários pode
ocorrer de três formas: diretamente pela União, Estados ou Municípios; por terceiros
mediante arrendamento; ou por meio de autorização do Ministério competente.
Conforme sua localização, dentro ou fora da área do porto organizado, o terminal pode
ser classificado em público ou privado. Da mesma forma, o operador também pode ser
um agente público ou privado e quanto à utilização do terminal, somente para carga
própria ou incluindo carga de terceiros.
A tabela 2.1 mostra resumidamente as possibilidades de operação dos terminais
portuários.
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Tabela 2.1 – Classificação dos tipos de terminais portuários.
Tipo de
Terminal

Localização

Dentro da área
do porto
organizado
Dentro da área
do porto
Público
organizado
Dentro da área
do porto
Público
organizado
Fora da área do
porto
Privado
organizado
Dentro ou fora
da área do
Privado
porto
organizado
Fonte: Pesquisa Aquaviária CNT – 2006.
Público

Tipo de
operador

Uso

Tipo de carga

Público

Público

De terceiros

Privado

Privado de Uso
Exclusivo

Própria

Privado

Privado de Uso
Misto

De terceiros ou
própria

Privado

Privado de Uso
Misto

De terceiros ou
própria

Privado

Privado de Uso
Exclusivo

Própria

A figura 2.2 a seguir ilustra a localização dos terminais portuários de uso
privativos espalhados entre os estados e regiões da Federação brasileira, onde a região
sudeste concentra maior quantidade destes, em especial a cidade do Rio de Janeiro, com
um total de 22 terminais de usos privativos.
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Figura 2.2 - Terminais portuários de uso privativo (Lima, 2012).

Outras dois tipos de instalações para operações portuárias são a Estação de
Transbordo de Cargas (ETC) e a Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte. A
Estação de Transbordo de Cargas é definida como a instalação situada fora da área do
porto, utilizada, exclusivamente, para operação de transbordo de cargas, destinadas ou
provenientes da navegação interior. Já a Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte é
aquela destinada às operações portuárias de movimentação de passageiros, de
mercadorias, ou ambas, destinados ou provenientes do transporte de navegação
interior.3
Não menos importante que as instalações para operações portuárias citadas
anteriormente, a Estação Aduaneira Interior (EADI), comumente denominada como
porto seco ou “dry port”, é um terminal alfandegado de uso público, situado em zona
secundária, usualmente área próxima ou retroportuária, destinada à prestação, por
terceiros, de serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias sob
controle aduaneiro e de acondicionamento, recondicionamento e montagem de
3

BRASIL. VI, § 1º, art. 1º, da Lei nº 8.630, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 11.518,
de 2007.
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mercadorias importadas, submetidas ao regime especial de entreposto aduaneiro. A
EADI é instalada, preferencialmente, em áreas adjacentes às regiões produtoras ou
consumidoras de mercadorias sob controle aduaneiro, em locais próximos aos dos
agentes econômicos envolvidos no processamento das mercadorias, como as
autoridades aduaneiras, gerando grande simplificação de procedimentos para o
contribuinte. Nessas estações são executados todos os serviços aduaneiros, a cargo da
Secretaria da Receita Federal, inclusive os de processamento de despacho aduaneiro de
importação e exportação, conferência e desembaraço, permitindo, assim, a sua rápida
interiorização.

2.1.2 Classificações principais dos portos

Os portos podem ser classificados segundo diversos aspectos e características
comuns, como a localização geográfica ou sua utilização específica.
Este trabalho não tem por objetivo esgotar todos os possíveis tipos de
classificações disponíveis na literatura e sim, apenas apresentar e conceituar algumas
das principais formas de classificação encontradas e analisar de forma mais profunda as
que serão de interesse para o desenvolvimento deste trabalho.
Quando um porto encontra-se localizado à beira de um oceano ou de um mar, é
classificado como um porto marítimo, como é o caso do Porto do Rio de Janeiro. Se
estiver localizado à beira de um rio ou estuário, é chamado de porto fluvial, como é o
caso do Porto de Manaus.
Em relação à localização dos portos marítimos, eles podem ser exteriores,
interiores ou ao largo. Os portos exteriores situam-se diretamente na costa, sendo
cravados em terra ou salientes à costa (avanço de terra no mar). Os portos interiores são
estuarinos, lagunares ou no interior de deltas e os portos ao largo são distantes da costa,
ao largo da zona de arrebentação.
Os portos ainda podem ser classificados de naturais, onde as obras de abrigo são
naturalmente existentes ou artificiais, onde as obras de abrigo são executadas pelo
homem (Fanti, 2007).
Outra tipologia de classificação associada aos portos, de grande importância, diz
respeito ao tipo de carga nele movimentada.
Nesse sentido, Fleury (2005) destaca que os portos podem ser divididos em dois
grupos, de acordo com o tipo de carga que é movimentada em seus terminais:
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Especializados, que são voltados basicamente para a movimentação de
granéis;



Diversificados, que trabalham tanto com granéis, quanto com contêineres
ou carga geral4.

Ainda segundo o mesmo autor, no Brasil, os portos especializados têm
apresentado ganhos de produtividade, enquanto que os portos diversificados têm
demonstrado que, mesmo depois do processo de privatização dos terminais portuários
que resultou em ganhos substanciais de produtividade na movimentação de contêineres
e na utilização de navios, eles continuam apresentando problemas como: falta de
contêineres vazios e falta de navios disponíveis para o escoamento da produção.
Com relação à evolução dos portos, Goebel (2002) aponta três importantes
critérios que merecem destaque na avaliação da transformação e desenvolvimento
portuário experimentado ao longo do tempo: a política, a estratégia e a atitude de
desenvolvimento portuário; o escopo e a extensão das atividades portuárias,
particularmente quanto aos aspectos associados à área de informação e a integração da
organização e das atividades portuárias. Segundo o mesmo autor, essa categorização
não é determinada pelo tamanho ou localização geográfica e nem pela natureza pública
ou privada da organização dos portos. A partir destes critérios é possível delinear as
quatro gerações dos portos, determinadas essencialmente pela evolução do conceito de
porto.
A tabela 2.2 a seguir apresenta, de forma resumida, as etapas de evolução dos
portos com a definição de cada geração dos portos, baseado em classificação feita pela
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).

4

As definições e características dos tipos de cargas movimentadas nos portos referidos serão apresentadas
e analisadas na seção 2.2.
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Tabela 2.2 - Classificação dos portos por geração

Fonte: UNCTAD apud Silva e Rodrigues (2011).

Como aponta Júnior (2010), os portos de 1ª gerações funcionam, principalmente,
como ponto de troca de modalidades, não ocorrendo planejamento estratégico de suas
operações. Já os portos da 2ª e 3ª geração começaram a funcionar conjuntamente com
indústrias, sendo que os portos de 3ª geração vieram a trabalhar de forma integrada,
como plataformas logísticas5 e os portos de 4ª geração passam a se integrar à rede de
transportes mundial, além de buscar complementaridade entre portos, em vez da
competição.

5

Segundo definição dada pela Europlataforms – European Association of Freight Village (1992),
Plataforma Logística é uma zona delimitada, no interior da qual se exerçam, por diferentes operadores,
todas as atividades relativas ao transporte, à armazenagem, à logística e à distribuição de mercadorias,
tanto para o trânsito nacional, como para o internacional.
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2.1.3 Porto concentrador

Porto concentrador, também chamado de Hub Port, é caracterizado como um
porto concentrador de cargas e de linhas de navegação, ou seja, é um tipo de porto
especializado no recebimento e transbordo de cargas.
De acordo com CDRJ (2007a), o conceito de porto concentrador diz respeito a
um porto de grande capacidade que tem o papel de porta de acesso ao mercado de carga
marítima, concentrando os maiores fluxos de carga para a redistribuição aos portos
regionais.
Ervilha (2006) define hub ports como portos concentradores de carga, com
grande profundidade e equipamentos de última geração, com plena capacidade para
atender navios de grande porte de forma eficiente. A carga desembarcada neste porto é
transportada a outros terminais da região em navios de menor porte, no chamado serviço
feeder.
Essa figura decorre das estratégias praticadas pelas companhias de navegação,
que consistem em aumentar o tamanho dos navios, concentrando rotas e reduzindo o
número de escalas adotadas pelas principais companhias marítimas. O principal objetivo
dessas estratégias é o de aumentar as economias de escala na exploração das
embarcações, ou seja, no caso da navegação, o menor custo unitário por volume
transportado. Com a concentração das rotas e a redução do número de escalas, o navio
fica mais tempo navegando e menos tempo em operação nos portos (TCU/FGV, 2006).
Vieira (2007) comenta que a operação nos Hub Ports pode funcionar de duas
maneiras, podendo estas duas maneiras se realizar de forma separada ou
simultaneamente. A primeira maneira é a operação ser realizada através do
armazenamento da carga no pátio do terminal. Esse processo ocorre tanto no
recebimento e armazenamento das cargas oriundas dos navios alimentadores (feeders
vessels) para posterior carregamento das grandes embarcações, como o recebimento das
cargas dos navios de grande porte para futura distribuição pulverizada por navios
menores nos diversos portos alimentadores (Feeders Ports). A segunda maneira é a
operação de transbordo, ou seja, sem o processo de armazenamento nos pátios. O
mesmo autor também elenca as principais vantagens advindas da implantação de portos
concentradores de carga, entre as quais destacam-se: redução das distâncias
internacionais, tempo de percurso e de operação, manuseio de cargas, custo operacional
dos armadores, volume de dragagens em grande parte dos portos brasileiros, onde não
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seria necessário o aprofundamento dos canais de acesso aos principais portos de cargas
internacionais para possibilitar o acesso de grandes embarcações com a redução dos
vultosos recursos destinados a execução desses serviços e o favorecimento da
dinamização da cabotagem, com o fornecimento e recebimento de cargas do Hub Port
para portos alimentadores, através de navios de menor porte da cabotagem.
Por fim, como cita Silva e Rodrigues (2011), é importante ressaltar que a
classificação dos portos em concentradores e alimentadores não é rígida, podendo certo
porto atuar como hub port em determinado tráfego, e como feeder port em outra rota.

2.2 Principais cargas transportadas

Cargas ou mercadorias são denominações usadas para os bens transportados no
comércio nacional e internacional.
São as cargas que estimulam o desenvolvimento naval. É justamente para
atender às necessidades da demanda que os estaleiros produzem embarcações com
maior capacidade de transporte e destinados à movimentação de cargas específicas
(Silva e Rodrigues, 2011).
As cargas, segundo sua natureza, classificam-se como:
 Carga Geral: É a carga embalada e acondicionada para o embarque, o
transporte e a descarga, podendo ser carga unitizada6 ou carga solta (sacas, caixas,
tambores etc.), devidamente identificada e contada.
 Carga a Granel: É a carga homogênea, em grande quantidade,
transportada desembalada, sem identificação e contagem das unidades. É subdividida
em granel sólido (trigo, farelos, minério, carvão etc.) e granel líquido (petróleo,
gasolina, óleo de soja, gás liquefeito de petróleo etc.).
 Carga Frigorificada: É a carga cujas características somente são
mantidas durante o transporte caso esteja acondicionada em ambiente refrigerado
(carnes, peixes, frutas frescas, lagostas etc.).

6

Unitização é o ato de juntar as mercadorias em lotes-padrões, facilitando seu manuseio e transporte
multimodal e agilizando a movimentação. São exemplos de unitização: a paletização – acondicionamento
da carga em pallets (estrados de madeira) e a conteinização (acondicionamento em contêineres),
(Relatório sobre fiscalização da regulação econômico-financeira, 2006; TCU 2012).
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 Carga Viva: É a carga que precisa de acondicionamento, segurança,
temperatura e alimentação constante durante o transporte, por exemplo: bovinos,
caprinos etc.).
 Neogranel: É o conglomerado de carga geral homogênea, não
acondicionada, em grande quantidade ou volume (veículos, por exemplo).
 Carga Perigosa: Definida pelo International Mariitme Dangerous
Goods Code (IMDG 1965), da IMO (Organização Marítima Internacional), como capaz
de provocar acidentes, danificar outras cargas ou meios de transporte e gerar riscos às
pessoas ou ao meio ambiente devido à sua natureza.
Fleury (2005) chama a atenção para a importância da classificação das cargas
transportadas em termos de valor agregado e volume movimentado para a infraestrutura
logística nacional quando diz:
“a classificação dos produtos por volume e valor agregado, é de suma
importância quando se considera a adequação da infraestrutura logística às
necessidades do país. Produtos de baixo valor agregado, transacionados em
grandes volumes, (em geral produtos básicos a granel), requerem sistemas
logísticos de grande capacidade e baixo custo unitário, mesmo que para isto
seja necessário sacrificar certas dimensões de serviço, tais como, frequência e
prazos de entrega. Por sua vez, produtos de alto valor agregado e baixo
volume,

(tipicamente

produtos

industrializados

e

containerizados),

demandam sistemas logísticos que possam oferecer altos níveis de serviço,
em termos de frequência e prazos, mesmo que para isto seja necessário
sacrificar os custos logísticos”.

A tabela 2.3, mostra de forma sucinta uma comparação entre as características
da carga geral e dos granéis.
Tabela 2.3 - Comparação Carga Geral x Granéis
Características
Carga Geral
Alto
Valor agregado unitário
Comercialização
Lotes menores

Granéis
Baixo
Lotes maiores

Padrão de transporte marítimo Pulverizado mais escalas Concentrado menos escalas
Porte de navio
Vocação de terminais
Fonte: Klien (2008).

Menor
Público

Maior
Privativo
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Deste modo, percebe-se que os maiores consumidores da infraestrutura logística
são os produtos a granel, dentre os quais se destacam o minério de ferro, petróleo e seus
derivados e a soja, que por possuírem baixo valor agregado, e por serem movimentados
em grandes volumes, necessitam de uma infraestrutura de grande porte e baixos custos
(Fleury, 2005).

2.3 Transporte marítimo e critérios para a classificação de navios

2.3.1 Transporte marítimo

O transporte é classificado de acordo com os modais utilizados na
movimentação das mercadorias. Assim, existem cinco grandes divisões que concentram
a maior parte do fluxo de produtos. São os modais aquaviário, rodoviário, ferroviário,
aéreo e dutoviário. A escolha e a importância de cada modal dependerão das
características da mercadoria, das características geográficas de cada país, do tempo
exigido e dos custos e segurança a ele associados.
Entende-se por transporte aquaviário como aquele pelo qual o veículo ou
embarcação se desloca no meio líquido, por via fluvial, lacustre ou marítima.
A via marítima é o principal meio utilizado para o transporte de mercadorias do
comércio exterior brasileiro. Em 2011, a tonelagem exportada por via marítima
representou 96% do total, enquanto que a importada alcançou 89%, maior índice em
cinco anos (ANTAQ, 2011d).
O transporte marítimo, por sua vez, pode ser dividido em dois segmentos
principais: A navegação de longo curso e a navegação de cabotagem. O segmento de
navegação de longo curso diz respeito a rotas internacionais normalmente de longa
distância, assim como os serviços de alimentação de suas linhas, conhecidos como
Feeder Service (serviço de transporte coletor ou alimentador). Já a navegação de
cabotagem é destinada à realização de viagens dentro da costa brasileira7 ou entre países
vizinhos (grande cabotagem). Os portos marítimos são os terminais correspondentes,
onde ocorre a maioria dos processos administrativos, operacionais e fiscalização destas
atividades.

7

No caso dos Estados Unidos, ocorre o caso singular onde a cabotagem passa por águas de outro país
(Canadá), quando do transporte de ou para o Alasca.
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As principais características desse modal são seu baixo consumo de energia por
tonelagem movimentada e a circulação de grandes volumes de carga por viagem,
características essas que afirmam o aspecto estratégico dessa modalidade de transporte.
Como afirma Saraceni (2006), a principal vantagem do modal marítimo é a sua
capacidade individual de transportar em grandes quantidades, quaisquer cargas, sólidas
ou líquidas, sejam essas embaladas, unitizadas ou a granel, o que proporciona elevada
economia de escala quando são cobertas grandes distâncias, além de apresentar alta
eficiência energética. Isso se deve ao fato de a indústria naval ter desenvolvido navios
especializados para o transporte de cada tipo de carga, otimizando sua operação na
cadeia logística.
Rodrigues (2007) aponta como principais fatores para a redução do preço por
t/km, que explica a expansão observada pelo transporte marítimo nas últimas décadas, o
barateamento obtido com a redução dos gastos com energia (a substituição do carvão
por derivados do petróleo resultou numa economia de cerca de 90% com gastos em
energia) e com mão-de-obra, além daqueles resultantes da unitização das cargas e da
especialização dos navios.
Como desvantagens, a utilização crescente do modal marítimo requer a
existência (ou a construção) de estruturas portuárias cada vez mais dispendiosas.
As modernizações ocorridas nos transportes marítimos, principalmente o
aumento no tamanho e na capacidade de carga dos navios, bem como seus custos
elevados de operação e a conteinerização, impuseram profundas alterações na
infraestrutura de cais e nos equipamentos utilizados para movimentação das cargas, bem
como nas áreas interiores aos portos. As mudanças impostas por um tipo de navio
tendem a impor uma nova estrutura portuária, pois os portos devem ser remodelados,
nos planos físico e social, para atender às necessidades dos navios e de suas cargas
(Rodrigues, 2007).
2.3.2 Classificação dos navios cargueiros8
 Classificação quanto à disponibilidade
 Chamadas regulares (liners): são rotas preestabelecidas e
atendidas com regularidade por navios de um armador ou grupo de armadores. Os
8

Todas as classificações desta seção são baseadas em: Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados,
Saraceni 2006.
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serviços regulares são atendidos tanto por conferências de fretes como outsiders (navios
de armadores sem vínculos com as conferências).
Conferência de Frete é a associação privada de armadores com interesse e
direitos comuns, que operam no mesmo tráfego, em transporte regular e de programação
conhecida pelo mercado, obedecendo a tarifas de fretes e regras operativas
preestabelecidas.
 Rotas irregulares (tramps): denominação aplicável aos navios
que operam fora de rotas regulares, buscando cargas de oportunidade. No transporte de
granéis é comum a predominância de navios tramps.
 Afretamento: o afretamento de uma embarcação é recomendado
quando a quantidade de carga a ser transportada é suficiente para ocupá-la totalmente ou
em grande parte.
 Classificação quanto à rota (de acordo com a Lei 9432, de 8 de janeiro
de 1997)
 Navegação de longo curso: é a navegação entre portos
brasileiros e estrangeiros.
 Navegação de cabotagem: é a navegação entre portos ou pontos
do território brasileiro, ou entre países próximos, utilizando a via marítima ou esta e as
vias navegáveis interiores.
 Navegação interior: é a navegação realizada em hidrovias
interiores, em percurso nacional ou internacional.
 Navegação de apoio portuário: é a navegação realizada
exclusivamente nos portos e terminais aquaviários, para atendimento a embarcações e
instalações portuárias.
 Navegação de apoio marítimo: é a navegação realizada para o
apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona
Econômica Exclusiva9, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e
hidrocarbonetos.
 Classificação quanto à quantidade de embarcações utilizadas

9

A zona econômica exclusiva brasileira compreende uma faixa que estende das doze às duzentas milhas
marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial (Lei
8617/1993).
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 Linhas diretas: aquelas onde a carga é embarcada em um navio
no porto de origem e só é descarregada no porto de destino final, conforme estabelecido
no Bill of Lading10 (conhecimento de embarque marítimo).
 Transbordos: a carga sofre transferência de um navio para outro
antes da descarga no porto de destino final. Em se tratando de granéis líquidos, os riscos
de contaminação, perdas e avarias aumentam de acordo com a quantidade de
transbordos e manuseios.
 Classificação quanto à carga transportada
o Navios para cargas embaladas e/ou unitizadas:
 Carga geral: navios convencionais mais adequados às cargas
soltas do que as unitizadas. Com o advento dos contêineres eles têm se tornados
obsoletos, apesar de ainda serem usados em certas rotas regulares.
 Frigorificados (Reefer ships): navios com porões frigoríficos,
capazes de transportar cargas perecíveis (carnes, frutas frescas etc.) e outras cargas
sujeitas a controle de temperatura mediante as maiores distâncias.
 Porta contêiner (Box ships): navios de alta velocidade que tem
porões dispostos em células apropriadas ao armazenamento de contêineres (slots), que
são estivados por meio de guias verticais. São operados pelo sistema lift-on/lift-off
(lo/lo), usando-se equipamentos de bordo (geared ships) ou de terra, se não os
possuírem (gearless ships). São navios modernos e versáteis, pois há contêineres
especializados para acondicionamento dos mais diversos tipos de carga e somente
limitados pelo seu próprio tamanho. A localização de cada contêiner nos porões ou no
convés da embarcação é dada por três coordenadas: bay (porão); row (coluna); e tier
(camada).
 Ro/ro (roll-on/roll-off): navios para o transporte de veículos
automotores, carretas e trailers, que são carregados e descarregados por meios próprios,
através da rampa do navio. Possuem rampas e/ou elevadores ligando os diversos
conveses.
 Navios multipropósitos (multi-purpose ships): navios projetados
de modo a permitir total flexibilidade no transporte de granéis, neogranéis e/ou
contêineres, equipados com sistemas ro/ro e lo/lo. Essa flexibilidade possibilita ao
10

O conhecimento de embarque marítimo é o documento emitido pelo transportador, atestando o
recebimento da carga, as condições de transporte e a obrigação de entregar as mercadorias no porto de
destino preestabelecido ao destinatário legal.
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armador escolher cargas que estejam pagando melhor frete e o complemento com outros
tipos de carga.
o Navios graneleiros (granel sólido): São navios simples, com porões de
formas abauladas e sem divisões, baixa velocidade e consumo menor que os Portacontêineres. São utilizados para o transporte de cargas a granel, como grãos, minérios,
carvão, fertilizantes, coque de petróleo etc.
o Navios-tanque (granel líquido): São navios projetados para o transporte
de cargas líquidas a granel, de acordo com as normas internacionais de segurança. A
carga é bombeada de terra para dentro dos tanques do navio através de mangotes no
carregamento e bombeada, pelo navio, em sentido inverso, na descarga. Os naviostanque11 podem ser:
 Petroleiros12: navios para o transporte de óleo cru e seus
derivados. Dependendo da carga a ser transportada, podem ter seus tanques revestidos
com materiais especiais (epóxi, silicato de zinco etc.) e sistemas de aquecimento
(serpentinas ou trocadores de calor).
 Gaseiros: navios capazes de transportar gases em seu estado
liquefeito, através de pressurização, refrigeração ou pela combinação de ambos os
processos. Podem transportar GLP (gás liquefeito de petróleo), GNL (gás natural
liquefeito) ou gases petroquímicos (eteno, butadieno, propeno, amônia anidra etc.),
dependendo de suas características e capacidades.
 Navios Químicos13: navios geralmente compostos de muitos
tanques de pequenas dimensões individuais são chamados de parcel-tankers. Tal
característica permite o transporte de muitas cargas diferentes na mesma viagem,
otimizando o custo de transporte. Dadas as características especiais dos produtos
transportados, esses navios são bastante sofisticados, podendo, por exemplo, ser
equipados com tanques de aço inoxidável. Alguns navios químicos são apropriados,
também, ao transporte de óleos vegetais a granel.

11

A NORMAM 01/2000 da Diretoria de Portos e Costas (DPC) considera como embarcação-tanque
“aquela construída ou adaptada para o transporte a granel de cargas líquidas de natureza inflamável. Os
demais navios que transportam granéis líquidos são considerados navios de carga”.
12
A NORMAM 01/2000 da DPC define navio petroleiro como “navio construído ou adaptado
principalmente para o transporte de óleo a granel nos seus compartimentos de carga ou navio tanque
químico, quando estiver transportando uma carga total ou parcial de óleo a granel”.
13
A NORMAM 01/2000 da DPC define navio tanque químico como “navio construído ou adaptado
principalmente para transportar substâncias nocivas líquidas a granel nos seus compartimentos de carga
ou navio tanque, quando estiver transportando uma carga total ou parcial de substâncias nocivas a
granel”.
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o Navios combinados: destinam-se ao transporte de petróleo, derivados e
granéis sólidos. Na década de 1970, era comum a existência de navios “ore-oilersO/Os” (minero-petroleiros, apropriados ao transporte de minério e óleo cru) e “orebulk-oilers – OBOs” (apropriados ao transporte de minério, grãos e óleo cru). Na
década de 1980, houve a febre dos PROBOs (capazes de transportar derivados claros de
petróleo, grãos e minério). Em teoria esses navios seriam altamente econômicos, pois
evitariam viagens de retorno em lastro, pela possibilidade de também carregar cargas
sólidas. Entretanto, pelo risco considerável de poluição que apresentam e as crescentes
regras internacionais contra o risco de poluição no mar tiraram a atratividade desses
navios que, entre uma carga líquida e outra sólida, precisam realizar extensa lavagem
nos porões-tanques.

2.4 Análise das movimentações nos portos nacionais

Segundo dados da Balança Comercial Brasileira de 2011 (MDIC, 2012), em
2011 o comércio exterior brasileiro registrou corrente de comércio recorde de US$
482,3 bilhões, com ampliação de 25,7% sobre 2010, quando atingiu US$ 383,7 bilhões.
As exportações atingiram o valor de US$ 256,0 bilhões e as importações de US$
226,2 bilhões, resultados igualmente recordes. Em relação a 2010, as exportações
apresentaram crescimento de 26,8% e as importações de 24,5%. Estes crescimentos
significativos indicam a solidez da progressiva inserção brasileira no comércio
internacional.
Cerca de 90% da movimentação de todo o comércio exterior brasileiro é
realizada pelos terminais portuários, o que ressalta a importância do setor para o
conjunto da economia nacional. No Brasil, o aumento da corrente de comércio, na
Balança Comercial brasileira, reflete a tendência de crescimento dos volumes
transacionados.
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Figura 2.3 – Variação da movimentação portuária com o PIB no Brasil.
Fonte: Cristino (2011b).

Pode-se observar, pela figura 2.3, que no período compreendido entre 2000 e
2010, a movimentação portuária nacional vem apresentando taxas de crescimento
superiores ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, demonstrando a
participação crescente do setor portuário no PIB nacional. Com isso, os portos
localizados em toda costa brasileira passam a ser ainda mais requisitados.
Neste contexto, o objetivo desta seção é apresentar, resumidamente, um
panorama da movimentação recente de cargas nos portos públicos e terminais de uso
privativo em todo o território nacional, tanto pela natureza de cargas movimentadas,
como pelo tipo de instalação utilizada, modo de navegação, sentido e volume de
movimentação.
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Tabela 2.4 - Histórico da movimentação de cargas nos portos e terminais nacionais.
Grupo/Ano
1-Natureza da carga
Granel Sólido
Granel Líquido
Carga Geral
Total
2-Instalações
Portos Organizados
TUP
Total
3-Tipo de navegação
Longo Curso
Cabotagem
Navegação Interior
Apoio Marítimo
Apoio Portuário
Total
4-Sentido
Embarque
Desembarque
Total

Movimentação Geral de Cargas nos Portos e Terminais Brasileiros
2008
2009
2010
Toneladas
%
Toneladas
%
Toneladas
%
460184343
59,89
432985386
59,08
504765400
60,53
195637355
25,46
197934640
27,01
210371070
25,23
112501852
14,64
102011115
13,92
118799264
14,25
768323550
100
732931141
100
833935734
100

2011
Toneladas
543.108.090
212.302.168
130.645.022
886055280

%
61,30
23,96
14,74
100

274028568
494294982
768323550

35,67
64,33
100

259826524
473104617
732931141

35,45
64,55
100

288776615
545159125
833935740

34,63
65,37
100

309.007.270
577.048.010
886055280

34,87
65,13
100

568404889
172392766
27525895

73,98
22,44
3,58

531277169
177287367
24366605

72,49
24,19
3,32

768323550

100

732931141

100

616089467
185822683
28382718
2112012
1528855
833935735

73,88
22,28
3,40
0,25
0,18
100

658.095.640
193.469.339
31.638.112
1520588
1331601
886055280

74,27
21,83
3,57
0,17
0,15
100

525106710
243216840
768323550

68,34
31,66
100

508776004
224155137
732931141

69,42
30,58
100

562063532
271872204
833935736

67,40
32,60
100

593595525
292459754
886055279

66,99
33,01
100

Fonte: ANTAQ, 2010a e ANTAQ, 2011a.

Com base na tabela 2.4, pode-se observar um contínuo crescimento da
movimentação geral de cargas em todas as instalações portuárias brasileiras, apenas
com ligeira queda no ano de 2009, ano em que a crise econômica internacional afetou a
movimentação total de carga em relação ao ano anterior.
Entretanto, mesmo a movimentação total de cargas em 2009 apresentando uma
queda de 4,6% em relação ao ano anterior, o ano de 2009 passou por dois períodos
distintos. O primeiro e o segundo semestres de 2009. No segundo, registrou-se uma
nítida recuperação, com melhoria dos indicadores em todos os segmentos.
A movimentação total de cargas em 2009 caiu 4,6% em relação ao ano anterior,
ao passo que subiu expressivamente no segundo semestre do ano em relação aos seis
primeiros meses: a alta foi de 18,2% (ANTAQ, 2009).
Os anos seguintes (2010 e 2011) caracterizaram-se pelo retorno do crescimento
da movimentação de cargas no setor portuário nacional. A movimentação total de
cargas nas instalações portuárias brasileiras (considerando os portos organizados e
terminais de uso privativo) ao longo do ano de 2011 foi a maior da história do país:
cerca de 886 milhões de toneladas, aumento relativo de 6,25% e absoluto de 52.119.546
toneladas em relação ao recorde anterior registrado no ano de 2010 e superior cerca de
20,89% em relação ao ano de 2009.
A retomada do crescimento da movimentação de cargas nos portos nacionais
pós-crise de 2009, pode ser explicada pela conjuntura favorável à retomada do
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crescimento econômico em vários setores, o que impulsionou o aumento da demanda e
gerou reflexos na movimentação de cargas (ANTAQ, 2010a).
A figura 2.4 a seguir mostra a evolução da movimentação anual de cargas, por
natureza no período compreendido entre 2008 e 2011. Pode-se perceber que os granéis
sólidos responderam pela maior parte na tonelagem de cargas movimentadas no país
neste período, representando cerca de 61,3% do total movimentado em 2011. Isto
correspondeu a um acréscimo de aproximadamente 7,6% em relação à 2010 e de 18%
em relação à 2008 e revelou este tipo de carga como a de maior representatividade na
matriz aquaviária de transporte.

Figura 2.4 - Evolução da movimentação de cargas por natureza (elaboração própria com base
em ANTAQ, 2010a; ANTAQ, 2011a).

A principal contribuição no acréscimo da movimentação dos granéis sólidos
corresponde ao minério de ferro, principal mercadoria em termos de tonelagem
movimentada nos últimos anos nas instalações portuárias nacionais. O valor expressivo
da movimentação desses granéis esta relacionada à recuperação ou fortalecimento de
importantes parceiros comerciais brasileiros, como Japão, Alemanha, Argentina e
Holanda, e principalmente pela forte demanda da China (que emprega o minério de
ferro na produção do aço utilizado na construção civil, segmento que continua bastante
aquecido no país em questão, o que a caracteriza como principal consumidor do minério
brasileiro) (ANTAQ, 2011).
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A tabela 2.5 lista os dez principais grupos de mercadorias movimentados nos
anos 2010 e 2011, em toneladas, onde se observa a grande relevância do minério de
ferro, que corresponde a cerca de 37% da movimentação de cargas em 2010 e 2011.
Tabela 2.5 – Principais mercadorias movimentas: 2010-2011.

Principais Cargas Movimentadas
Grupo/Mercadoria
Quantidade Movimentada (t)
2010
2011
Minério de ferro
311.321.912
327.786.681
Combustíveis e óleos minerais e produtos
186.737.494
188.367.109
Soja
38.635.241
41.270.186
Bauxita
32.183.227
37.434.096
Açúcar
24.596.461
22.615.595
Fertilizantes adubos
17.158.739
22.079.175
Carvão mineral
15.686.669
17.937.687
Produtos siderúrgicos
12.696.795
14.522.628
Milho
11.426.146
10.812.415
Farelo de soja
9.994.828
12.408.878
Fonte: Baseado em ANTAQ, 2011b.

O conjunto dos dez principais grupos foram responsáveis por cerca de 78,4% do
total movimentado no ano de 2011, como pode ser visto na tabela anterior. Fato
explicado pela forte participação do minério de ferro e de combustíveis, óleos minerais
e outros derivados do petróleo na movimentação portuária brasileira, que juntos
representaram quase 60% do total geral de cargas movimentadas nos dois anos citados.
Desta maneira, os combustíveis, óleos minerais e outros derivados de petróleo
representam o principal grupo de mercadorias classificadas como granéis líquidos. No
ano de 2011, a movimentação de granéis líquidos chegou a 212,3 milhões de toneladas,
representando um incremento de 0,92% em relação a 2010 e de 7,2% em relação a
2009. Embora tenha apresentado taxa de crescimento mais modesto, comparado aos
granéis sólidos e carga geral, a movimentação de granel líquido tem exibido menor
volatilidade na movimentação total, sendo o único grupo de mercadoria que não
apresentou queda em sua quantidade movimentada no ano de 2009, ano da crise
econômica internacional. O desempenho da movimentação dessa natureza da carga é
preponderantemente determinado pela produção de combustíveis e óleos minerais,
(ANTAQ, 2010a). Portanto, em linha com a movimentação de granéis líquidos, a
produção média anual de petróleo tem apresentado aumentos contínuos, passando de
1899 mil bpd em 2008 para 2029 mil bpd em 2009 e alcançando a marca de 2137 mil
bpd em 2010, (ANP, 2011).
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Já a carga geral (carga geral solta + carga geral conteinerizada) representou a
menor participação na tonelagem de carga total movimentadas nos últimos anos (pouco
menor que 15%), contudo, em 2011, apresentou um acréscimo de 28% em relação ao
ano de 2009 e de 9,9% em relação a 2010. Entre os principais grupos de mercadoria
transportados, destacam-se os produtos siderúrgicos (oitava mercadoria mais
movimentada nas instalações portuárias em 2010 e 2011, conforme tabela 2.5), celulose,
madeira e mercadorias conteinerizadas. A movimentação de contêiner no ano de 2011
alcançou a marca de 84,7 milhões de toneladas movimentadas, 13,51% a mais que no
ano de 2010 e 7,9 milhões de TEU14 ou 15,70% tomando como base o ano de 2010
(ANTAQ, 2011a). Já o ano de 2010 apresentou crescimento de 2% (Tonelagem
movimentada) e de 11,7% (quantidade TEU) em relação a 2009. Como justificativa para
a melhoria do desempenho na movimentação de mercadorias conteinerizadas pode-se
citar o crescimento da economia nacional e a recuperação da economia mundial, ainda
que modesta. O vigor da demanda doméstica tem impactado a importação de cargas
conteinerizadas de alto valor agregado. Já a demanda externa em recuperação impactou
a exportação de alguns produtos conteinerizados importantes, tais como: carnes de aves
congeladas, café e açúcar (ANTAQ, 2010).
Com relação ao tipo de instalações utilizadas na movimentação geral de cargas
no Brasil, observa-se predominância dos TUPs na tonelagem movimentada,
concentrando mais de 65% do total movimentado nos anos de 2010 e 2011.

Figura 2.5 - Evolução da movimentação de carga: Portos X TUP
Fonte: Elaboração própria com base em ANTAQ (2011a).

14

TEU = Twenty-Foot Equivalent Unit – Unidade equivalente a um contêiner padrão de dimensões de 20
pés por 8 pés por 8 pés, que perfazem cerca de 39m3.
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Esta maior movimentação nos terminais de uso privativo está associada ao
aumento da quantidade de TUPs nos últimos anos, bem como ao crescimento da
movimentação das principais comodities aos quais os TUPs são especializados. Isto
porque, em geral, a movimentação destes tipos de instalações está atrelada às
comodities.
A movimentação nos TUPs concentra-se em um grupo restrito de cargas, onde o
minério de ferro e os combustíveis, óleos minerais e outros derivados de petróleo são os
principais grupos de mercadorias movimentadas nestes tipos de instalações portuárias.

Figura 2.6 - Principais cargas movimentadas pelos TUPs em 2011.
Fonte: ANTAQ, 2011b.

Como mostra a figura 2.6, mais de 90% da movimentação dos TUPs em 2011 se
concentrou em um conjunto de oito grupos de mercadorias, onde somente o minério de
ferro e os combustíveis, óleos minerais e outros derivados de petróleo (principais
mercadorias movimentadas no ano) concentraram aproximadamente 76% da
movimentação dos TUPs no ano de 2011. Isto está evidenciado no fato de que entre os
principais TUPs em termos de tonelagem de cargas movimentadas nos últimos anos,
quatro são especializados na movimentação de minério de ferro: CVRD Tubarão
(Espírito Santo), Ponta da Madeira (Maranhão), MBR (Rio de Janeiro), Ponta de Ubu
(Espírito Santo); e cinco são especializados na movimentação de combustíveis, óleos
minerais e produtos, todos terminais privativos da Transpetro, empresa subsidiária da
Petrobras que atua na logística e transporte de combustíveis: Almirante Barroso, em São
Sebastião, Almirante Maximiano Fonseca, em Angra dos Reis, Madre de Deus, no
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homônimo município baiano e Almirante Tamandaré (Ilha d’ Água), na capital
fluminense.
Tabela 2.6 - Portos e terminais – movimentação dos principais produtos.
Porto/Terminal
2010
2011
Minério de Ferro (t)
TUP CVRD Tubarão
TUP Ponta da Madeira
Porto de Itaguaí
Total Nacional
Combustíveis, óleos minerais e produtos (t)
TUP Almirante Barroso
TUP Almirante Maximiano da Fonseca
TUP Madre de Deus
Total Nacional
Fonte: ANTAQ, 2011b.

100.460.000
94.597.647
47.168.966
311.321.912

102.867.401
100.429.513
51.666.037
327.786.682

47.071.199
39.612.657
20.265.885
186.737.494

49.694.697
38.783.544
20.701.120
188.367.107

Por fim, a tabela 2.6 exemplifica que, entre as três principais instalações
movimentadoras de minério de ferro e combustíveis, óleos minerais e produtos nos anos
de 2010 e 2011, apenas o porto de Itaguaí figura como não sendo um TUP.
Os portos organizados movimentaram cerca de 309 milhões de toneladas em
2011, marca 7% superior ao ano de 2010 e 18,9% ao ano de 2009. Vale ressaltar que os
principais grupos de mercadorias movimentados nos portos organizados também são o
minério de ferro e os combustíveis, óleos minerais e outros derivados de petróleo, mas
com participações menores em relação aos TUPs. Segundo dados da ANTAQ
(2011/2010), a tonelagem movimentada de minério de ferro nos portos organizados
representou 16,35% e 17,59% de sua movimentação total nos anos de 2010 e 2011
respectivamente.
Já para os combustíveis, óleos minerais e outros produtos, a participação de suas
movimentações no total movimentado dos portos representou aproximadamente 10,40%
tanto para 2010 como para o ano de 2011.
Contudo, na movimentação de cargas entre os portos organizados, destaque
maior deve ser dado ao transporte de mercadorias conteinerizadas, que representou
cerca de 22% da movimentação geral de cargas nessas instalações nos anos de 2010 e
2011.
A movimentação de cargas conteinerizadas total alcançou a marca de 7,9
milhões de TEUs, crescimento de 15,70%, tomando por base o ano de 2010. Na mesma
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base de comparação, o peso bruto dos contêineres avançou 13,51%, chegando a 84,7
milhões de toneladas movimentadas. As quatro principais instalações responsáveis pela
movimentação de contêineres nestes anos, tanto em peso bruto quanto TEUs, estão
listadas na tabela 2.7 a seguir. Como se pode observar, três das quatro instalações são
portos organizados, o que confirma a sua vocação no transporte deste grupo de
mercadorias.

Tabela 2.7 - Principais instalações portuárias na movimentação de contêineres.
Instalações Portuárias
2010
2011
Peso (t)
TEU
Santos-SP
29.819.132
2.715.568
Rio Grande-RS
6.606.054
647.188
Paranaguá-PR
5.218.185
546.564
TUP Portonave-SC
4.016.286
424.229
Fonte: Elaboração própria (base em ANTAQ, 2011a).

Peso (t)
31.606.638
6.352.285
6.208.657
5.726.263

TEU
2.985.417
681.678
618.039
581.493

Já a figura 2.7 mostra a evolução da movimentação geral de cargas nos cinco
principais portos nacionais nos últimos anos.

Figura 2.7 - Evolução da movimentação de cargas nos principais portos
Fonte: Elaboração própria (base em ANTAQ, 2011a).

Em termos de toneladas movimentadas, o Porto de Santos foi o porto que
apresentou a participação e o crescimento mais expressivo, fechando o ano de 2011 com
a movimentação de aproximadamente 86 milhões de toneladas.
Esta figura evidencia um modesto crescimento na movimentação dos portos de
Santos e Itaguaí no ano de 2009 em relação a 2008, o que destaca que o porto de Santos,
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assim como o porto de Itaguaí não apresentaram queda na movimentação de cargas após
a propagação dos efeitos da crise financeira mundial, em 2009. Apenas apresentaram
queda em seu ritmo de crescimento, mas em 2010 a movimentação voltou a apresentar
um ritmo mais forte.
Quanto ao tipo de navegação utilizada no transporte de cargas, a navegação de
longo curso continua predominando sobre as demais na movimentação de cargas
relacionadas ao transporte aquaviário. No ano de 2011, 74,27% de toda a carga
movimentada pelo setor portuário está relacionada à navegação de longo curso
(considerando Portos Organizados e Terminais de Uso Privativo), ou seja, um aumento
de 6,81% em relação ao ano anterior. Deste total, 514,7 milhões de toneladas
corresponderam às cargas embarcadas (exportações) e 143,3 milhões às cargas
desembarcadas (importações). As figuras 2.8 e 2.9 a seguir ilustram o comparativo da
distribuição das tonelagens de cargas embarcadas e desembarcadas no longo curso para
os anos de 2010 e 2011.

Figura 2.8 - Tonelagem de carga exportada no longo curso: 2010 X 2011.
Fonte: Elaboração própria (base em ANTAQ, 2011a).
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Figura 2.9 - Tonelagem de carga importada no longo curso: 2010 X 2011.
Fonte: Elaboração própria (base em ANTAQ, 2011a).

Analisando os valores por natureza da carga, verifica-se que na exportação
houve maior crescimento na carga geral solta (17,7%), enquanto o crescimento na carga
geral conteinerizada foi de 9,4% e no granel sólido, 4,7%.
Destaca-se que este último representa aproximadamente 83% da tonelagem
embarcada no longo curso, sendo o seu desempenho impactado pelo aumento da
exportação de minério de ferro em 2011. Por outro lado, houve um decréscimo na
tonelagem embarcada de granéis líquidos (-2,7%), ocasionada principalmente pela
redução dos combustíveis e óleos minerais, produtos químicos orgânicos e preparados
alimentícios exportados no último ano (ANTAQ, 2011d).
Já a análise das importações indica uma distribuição mais uniforme entre os
tipos de cargas desembarcadas em território brasileiro. No comparativo 2010x2011,
ocorreu um crescimento da tonelagem de granéis sólidos (21,7%), de carga geral
conteinerizada (16,7%) e de granéis líquidos (7,6%) provenientes de outros países. No
desembarque de carga geral solta, houve decréscimo de 32%.
Entretanto, observa-se ao longo do ano de 2011 certa disparidade entre as taxas
de crescimento dos embarques e desembarques. Enquanto os desembarques cresceram
aproximadamente 13,05% no acumulado do ano, frente a igual período de 2010, os
embarques cresceram apenas 5,20%, na mesma base de comparação.
A movimentação de cargas relacionadas à navegação de cabotagem alcançou a
marca de 193,4 milhões de toneladas em 2011, representando um crescimento de 4,1% e
9,1% sobre os anos de 2010 e 2009 respectivamente.
A navegação de cabotagem é o segundo tipo de navegação de maior
representatividade na tonelagem geral de cargas movimentadas nas instalações
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portuárias nacionais, depois da navegação de longo curso, representando pouco mais de
20% do total movimentado ao longo dos últimos anos, conforme mostra a tabela 2.4.
Vale ressaltar que a movimentação de cargas ligadas à cabotagem sofre forte
influência do desempenho do setor de combustíveis, óleos minerais e outros derivados
de petróleo, tendo em vista que se considera a movimentação de combustíveis e óleos
minerais das plataformas para o continente como cabotagem.
Portanto, o granel líquido continua sendo a tonelagem majoritária de cargas
transportadas por cabotagem, com destaque para os combustíveis, óleos minerais e
produtos que totalizaram 77,2% do total transportado em 2010 e 76,7% em 2011.
Porém, os produtos que apresentaram maior expansão em valor absoluto foram:
reatores, caldeiras e máquinas (90%) e o carvão mineral (3517%), (ANTAQ, 2011d).

Figura 2.10 - Evolução da carga transportada por cabotagem nos portos nacionais.
Fonte: Elaboração própria (base em ANTAQ, 2010a; ANTAQ, 2011a).

Embora com um volume menos representativo, merece destaque a expansão de
9,6% no transporte de contêineres, que passou de aproximadamente 5,2 milhões de
toneladas em 2010, para 5,7 milhões de toneladas em 2011. Observa-se, neste caso, que
fabricantes de bens de consumo como eletroeletrônicos, alimentos e bebidas, higiene e
transporte vêm ampliando o uso da cabotagem como alternativa ao caminhão, para a
movimentação de produtos entre diferentes regiões do país, principalmente entre as
empresas que trabalham com vendas no atacado ou que possuem grandes centros de
distribuição. Esse fato ocorre principalmente por causa da ampliação da oferta de rotas
regulares e da facilidade de contratar o serviço porta-a-porta. Além disso, a preocupação
crescente das empresas em diminuir suas emissões de gases que provocam o efeito
estufa faz com que o modal aquaviário se torne cada vez mais viável (ANTAQ, 2011d).
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Outra movimentação de cargas que vem crescendo consistentemente ao longo
dos anos é a relacionada à navegação por vias interiores. A tonelagem transportada por
navegação interior em 2011 cresceu 11,4% em comparação com o ano de 2010,
movimentando 31,6milhões de toneladas de mercadorias, onde as principais cargas
transportadas por este tipo de navegação foram: minério de ferro (21,3%), soja
(16,81%), enxofre, terras e pedras, gesso e cal (10,67%) e semi-reboque baú (10,01%).

2.5 Análise das movimentações portuárias dos principais portos públicos do
Rio de Janeiro

O sistema portuário do Estado do Rio de Janeiro compõe-se atualmente de 6
portos. Quatro são portos públicos (Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis),
administrados diretamente pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), um de
administração municipal (Porto do Forno), administrado pela Companhia Municipal de
Administração Portuária (Comap) do município de Arraial do Cabo e um privado (Porto
de Imbetiba), pertencente à Petrobras que é gerido pelo setor de Operações Portuárias da
Unidade de Serviços de Transporte e Armazenamento (OPRT/US-TA) da E&P da
Petrobras.
Com o intuito de verificar quais as características das movimentações nos portos
sob a gestão da CDRJ, bem como o seu peso na movimentação total dos portos
brasileiros, este tópico apresenta um panorama atual da movimentação de cargas nestes
portos, devido a grande influência sobre a economia do Estado do Rio de Janeiro que
estes portos possuem. Segundo dados da Companhia Docas do Rio de Janeiro, os portos
da CDRJ contribuíram para o comércio exterior brasileiro em 2009 com U$ 28,1
bilhões (U$ 16,5 bilhões em exportações e U$ 11,6 bilhões em importações). Essa
movimentação correspondeu a 13,1% do total comercializado por via marítima naquele
ano.
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Tabela 2.8- Histórico da movimentação de cargas nos portos do Rio de Janeiro.

Movimentação Geral de Cargas nos Portos da CDRJ
Grupo/Ano
1-Natureza da carga
Granel Sólido
Granel Líquido
Carga Geral
Total
2-Tipo de navegação
Longo Curso
Cabotagem
Total
3-Sentido
Embarque
Desembarque
Total
Total Portos Brasil
% Total Brasil

2008
Toneladas
45023112
376118
10866506
56265736

%
80,02
0,67
19,31
100

2009
Toneladas
47458708
245150
8972476
56676334

%
83,74
0,43
15,83
100

2010
Toneladas
52596892
328835
10129598
63055325

%
83,41
0,52
16,06
100

2011
Toneladas
56.912.513
403.757
10.941.319
68257589

%
83,38
0,59
16,03
100

54384000
1882000
56266000

96,66
3,34
100

55474000
1202000
56676000

97,88
2,12
100

61380000
1675000
63055000

97,34
2,66
100

66.333.000
1.925.000
68.258.000

97,18
2,82
100

10785000
45481000
56265736
274028568
20,53

19,17
80,83
100

8122000
48554000
56676334
259826524
21,81

14,33
85,67
100

10325000
52730000
63055325
288776615
21,84

16,37
83,62
100

10762000
57496000
68257589
309007271
22,09

15,77
84,23
100

Fonte: ANTAQ, (2010a); ANTAQ (2011a); CDRJ (2010b); CDRJ (2011).

A tabela 2.8 mostra um contínuo crescimento da movimentação geral de cargas
no Complexo Portuário sob a gestão da CDRJ, formado pelos Portos Públicos do Rio de
Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis. Em 2011, registrou um volume total de
movimentação de cargas da ordem de 68 milhões de toneladas, representando um
acréscimo de 8,2% em relação ao ano anterior e 21,3% em relação ao ano de 2008.

Figura 2.11 - Evolução da movimentação de cargas por natureza nos portos da CDRJ.
Fonte: Elaboração própria com base em ANTAQ (2010a); ANTAQ (2011a); CDRJ (2011).

38
Segmentando a análise pela natureza da carga transportada, a figura 2.11 mostra
a evolução do perfil da carga movimentada nos últimos anos, onde se destaca a
predominância da movimentação de granéis sólidos, que representou 83,4% do total
movimentado em 2011. Esta grande representatividade deve-se principalmente a
expressiva movimentação de minério de ferro, que respondeu por uma participação de
75,4% em 2010 e 83,4% em 2011 (CDRJ, 2011a).
As mercadorias pertencentes à Natureza de Carga “Carga Geral” representaram
um percentual próximo a 16% do volume movimentado nos últimos anos, com destaque
para a carga acondicionada em Contêineres, segundo tipo de produtos mais
movimentado nos Portos Públicos do Rio de Janeiro. O acondicionamento em
contêineres vem apresentando um crescimento contínuo, alcançando a marca de 84,9%
da movimentação de carga geral da CDRJ, fato que demonstra, cada vez mais, a
utilização desta modalidade. (CDRJ, 2011a).
Os portos responsáveis pela movimentação de contêineres nos portos
administrados pela CDRJ são os portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro, conforme
apresentado na tabela 2.9, onde se observa na evolução da movimentação 2011/2010 um
aumento de 10,8% das cargas conteinerizadas movimentadas, passando de 467.799 para
518.113 unidades em 2011.

Tabela 2.9 - Movimentação de contêiner 2010-2011: Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí
Movimentação de Contêiner
Porto

2010

2011

Δ % 2011/2010

Unidade

TEU

Unidade

TEU

Unidade

TEU

Itaguaí

179.531

265.609

206.621

305.811

15,09

15,14

RJ

288.268

425.422

311.492

464.713

8,06

9,24

Total

467.799

691.031

518.113

770.524

10,76

11,50

Fonte: CDRJ (2010b); CDRJ (2011a).

Considerando a Natureza de Carga “Granel Líquido”, os terminais privativos
especializados na movimentação de petróleo e seus derivados respondem pela quase
totalidade da tonelagem de movimentação do granel líquido, onde os terminais da
empresa

Transpetro

constituem

as

principais

instalações

responsáveis

pela
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movimentação de combustíveis, óleos minerais e outros produtos. Como foi observado
na tabela 2.6, os três principais TUPs brasileiros especializados na movimentação de
combustíveis, óleos minerais e produtos pertencem a Transpetro, sendo o TUP
Almirante Maximiano Fonseca, em Angra dos Reis o principal terminal carioca em
termos de capacidade de armazenamento e de quantitativo de movimentação.
Contudo, apesar de possuir menos de 1% no total da tonelagem movimentada, os
granéis líquidos (petróleo, derivados e outros) constituem o grupo de cargas que obteve
o maior aumento percentual recentemente, apresentado uma variação de 22,8% (20112010) e 64,7% (2011-2009), enquanto os granéis sólidos registram variação de 8,2% e
19,9% respectivamente.
Tabela 2.10 - Evolução da movimentação nos portos da CDRJ por natureza de carga
Movimentação em toneladas
Natureza da
Δ%
Δ%
2009
2010
2011
Carga
2010/2009
2011/2010
Granéis
47.458.708
52.596.892
56.912.513
10,8
8,2
Sólidos
Granéis
245.150
328.835
403.757
34,1
22,8
Líquidos
8.972.476
10.129.598
10.941.319
12,9
8,0
Carga Geral
Total
56.676.334
63.055.325
68.257.589
11,3
Fonte: Elaboração própria com base em CDRJ (2010b); CDRJ (2011).

8,3

Ainda considerando somente a variação da categoria petróleo e seus derivados
dentro da natureza de carga granel líquido, esta variação torna-se mais expressiva, como
mostra a figura 2.12 a seguir:

Figura 2.12 - Variação percentual na movimentação de granéis líquidos nos portos da CDRJ.
Fonte: Elaboração própria com base em CDRJ (2010b); CDRJ (2011a).
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Como descrito no item 2.4, o desempenho da movimentação dessa natureza de
carga é preponderantemente determinado pela produção de petróleo e seus derivados.
Portanto, o Estado do Rio de Janeiro que concentrava, em 2010, 82,2% ou 11,7 bilhões
de barris de petróleo das reservas provadas de petróleo nacional e 52,1% ou 220,5
bilhões de metros cúbicos das reservas provadas de gás natural, bem como 87% da
produção de petróleo offshore brasileira (ANP, 2011), possui papel relevante e crescente
na movimentação de granéis líquidos em seus portos e terminais.
Quanto ao tipo de navegação utilizada no transporte de cargas, a exemplo da
análise feita para o panorama nacional na movimentação de cargas nos Portos
Organizados e Terminais de Uso Privativo, a navegação de longo curso é predominante
sobre as demais no transporte aquaviário. Como se pode observar na tabela 2.8, no ano
de 2011, a navegação de longo curso movimentou cerca de 66,3 milhões de toneladas,
representando aproximadamente 97% do total movimentado. A figura 2.13 a seguir
ilustra o comparativo da distribuição das tonelagens de cargas embarcadas e
desembarcadas no longo curso para os anos de 2010 e 2011.

Figura 2.13 - Cargas embarcadas e desembarcadas no longo curso nos portos da CDRJ: 2010 X
2011.
Fonte: Elaboração própria com base em CDRJ (2011).

Podemos constatar um aumento de 9% das exportações na navegação de longo
curso entre os anos 2010 e 2011, alcançando a marca de aproximadamente 56 milhões
de toneladas em 2011. A natureza de carga “granel sólido” - destacando-se o minério de
ferro - foi o principal produto movimentado e decisivo para este crescimento, como fica
evidenciado na figura 2.14 a seguir, que ilustra o comparativo das exportações e
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importações no ano de 2011, com destaque para a predominância das exportações dos
granéis sólidos.

Figura 2.14 - Cargas embarcadas e desembarcadas no longo curso por natureza da carga nos
portos da CDRJ: 2011.
Fonte: Elaboração própria com base em CDRJ (2011).

Embora representando menos de 3% do total de cargas movimentadas nos
últimos anos, a navegação de cabotagem vem registrando contínuo crescimento, como
ilustrado na figura 2.15:

Figura 2.15 - Evolução da movimentação de cargas na navegação de cabotagem nos portos da
CDRJ.
Fonte: Elaboração própria com base em CDRJ (2011).
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O transporte através da navegação de cabotagem nos portos pertencentes à
CDRJ evoluiu aproximadamente 40% e 14% entre os anos 2009/2010 e 2010/2011
respectivamente, alcançando o total de 1,92 milhões de toneladas (993,8 mil toneladas
exportadas e 931,1 mil toneladas importadas) transportadas em 2011.

Figura 2.16 - Movimentação de cargas na cabotagem por natureza nos portos da CDRJ: 2011.
Fonte: Elaboração própria com base em CDRJ (2011).

A figura 2.16 mostra a distribuição por natureza da carga da tonelagem
transportada pela navegação de cabotagem em 2011, com destaque para a carga geral,
que representou 84% do total movimentado por esta via de navegação. Deste, a carga
acondicionada em Contêineres, foi responsável por 93,4% do total exportado de carga
geral via cabotagem e 96% do total importado por esta mesma via de navegação,
segundo dados da Companhia Docas do Rio de Janeiro, 2012.
Em segundo lugar, representando 5,4% e 3,5% do total de cargas gerais
exportadas e importadas respectivamente, aparecem os produtos que são movimentados
na modalidade de operação offshore no porto de Niterói, denominados “Peças e
Equipamentos diversos”, associados à mobilização de recursos de serviços e
equipamentos especializados e de logística para as atividades de exploração e produção
de óleo e gás na costa brasileira.
Deste modo, os terminais do Porto de Niterói atendem à demanda logística e de
cargas na atividade offshore, focados em empresas nacionais e internacionais de óleo e
gás que operam no País15.

15

Disponível em http://guiaportuario.com.br/porto-de-niteroi/.
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Em última análise, merece destaque a crescente participação relativa da
movimentação de mercadorias nos portos do Rio de Janeiro na movimentação total
brasileira, onde, de acordo com a tabela 2.8, passou de 20,53% para 22,09% entre os
anos de 2008 e 2011.
Segundo dados do Anuário Estatístico Aquaviário 2011 (ANTAQ, 2011a),
somente o Estado de São Paulo registrou maior participação relativa de movimentação
portuária, com um total de 28% no ano de 2011, através dos portos de Santos e São
Sebastião. Ainda considerando o ano de 2011, o Estado do Paraná (portos de Paranaguá
e Antonina), representa a terceira maior participação, com apenas 12,5% do total, ou
56,6% da soma movimentada nos portos do Rio de Janeiro.
Com a tendência de expansão na movimentação de cargas e equipamentos na
costa brasileira, em especial no Rio de Janeiro, devido ao incremento das atividades de
exploração e produção de petróleo offshore, especialmente com o desenvolvimento da
produção das reservas do pré - sal16 nas Bacias de Campos, Santos e Espírito Santo,
pode-se projetar novas necessidades de investimentos no Complexo Portuário do Rio de
Janeiro. Estes investimentos se fazem necessários para atender às futuras demandas de
movimentações de cargas e necessidades de logística e suprimento das atividades de
exploração e produção de óleo e gás, acarretando na necessidade de maior
movimentação de embarcações de apoio marítimo, bem como da frota de navios
petroleiros e gaseiros para escoar a produção de óleo, gás e derivados.
Isto já pode ser observado nas recentes obras de revitalização, adequação e
ampliação para atender as demandas do pré- sal relacionadas ao apoio offshore (portos
de Angra dos Reis, Niterói e Rio de Janeiro), projetos de implantação de novos
terminais para movimentação de granéis líquidos (portos de Itaguaí e Angra dos Reis),
além da construção de novos portos (Superporto do Açu, localizado em São João da
Barra e o Porto de Maricá, também chamado de Terminal Ponta Negra (TPN) ou Porto
do pré- sal, na Praia de Jaconé, em Maricá).
De acordo com ANP (2012), desde 2008, cerca de 90% da produção nacional de
óleo e mais de 70% da produção de gás é realizada no mar, por isso são necessárias
diversas embarcações especializadas para as atividades de exploração e produção, como
navios-sonda, plataformas de produção e embarcações de apoio marítimo.

16

Este acréscimo de movimentação esperado para os portos do Rio de Janeiro devido ao incremento das
atividades de exploração e produção de petróleo offshore será detalhado no capítulo 4.
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Como indica Costa et al, (2008), o mercado de embarcações de apoio offshore é
bastante específico, e a sua dinâmica está estruturalmente relacionada à atividade
petrolífera; para ser mais exato, está ligada às condições da exploração e produção
offshore de petróleo.
A figura 2.17 a seguir, ilustra o quantitativo de embarcações de apoio marítimo
por empresa no ano de 2012, em que as colunas azuis representam as empresas
localizadas no Estado do Rio de Janeiro e as colunas vermelhas, as empresas localizadas
em outros Estados.

Figura 2.17 - Total de embarcações de apoio marítimo por empresa e participação acumulada.
Fonte: ANTAQ, 2012b.

Vale ressaltar que os dados são relativos às embarcações e empresas autorizadas
para operar na navegação de apoio marítimo, o que não implica a efetiva operação de
todas as embarcações de cada empresa nessa modalidade. Isso ocorre porque diversas
embarcações e empresas que estão autorizadas pela ANTAQ para operarem no apoio
marítimo também possuem autorização para a operação em outros tipos de navegação,
sobretudo no apoio portuário. Desse modo, os dados refletem apenas uma posição
estática da frota de cada empresa e, portanto, das embarcações disponíveis para
operação. Além disso, os dados ilustrados a seguir não fazem a distinção de tipos e
portes das embarcações de cada empresa.
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Os dados apresentados revelam que 14 empresas brasileiras de navegação detêm
58% da quantidade total de embarcações autorizadas para operar no apoio marítimo em
2012, dentre as 98 empresas autorizadas (ANTAQ, 2012b).
Entre estas 14 principais empresas brasileiras de navegação, apenas a empresa
Sulnorte Serviços Marítimos e a empresa Locar Guindastes e Transportes Intermodais
não estão localizadas no Estado do Rio de Janeiro, estando localizadas nos Estados de
Sergipe e São Paulo respectivamente. Ademais, além de concentrar toda sua produção
de óleo e gás no mar, o Estado do Rio de Janeiro apresenta um papel de destaque na
produção offshore nacional, como mostra a figura 2.18.

Figura 2.18 - Evolução da produção offshore de petróleo nacional e no Rio de Janeiro.
Fonte: Elaboração própria com base em ANP, 2012.

Em 2011, a produção offshore de óleo correspondeu a 91,4% do total, sendo o
Rio de Janeiro responsável por 81% dessa produção e 74% da produção total.
A produção offshore de gás natural correspondeu a 17,9 milhões m³, 74,5% do
gás natural produzido no País.
Apesar da queda na produção, o estado do Rio de Janeiro foi o maior produtor,
com 9,4 bilhões m³, concentrando 39% do total nacional e 52,4% do total offshore
(ANP, 2012).
Todos estes fatores ressaltam, de certa forma, a importância do Rio de Janeiro na
constituição da frota de apoio às plataformas e embarcações voltadas à exploração e
produção de hidrocarbonetos.
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3 Logística portuária da movimentação de petróleo e derivados
Este capítulo tem como objetivo apresentar um panorama geral das
características da logística do petróleo no Brasil, abrangendo a logística de apoio
offshore e o transporte marítimo de petróleo e seus derivados entre as áreas de produção
offshore e os portos e terminais localizados na costa brasileira.

3.1 Logística do petróleo

Segundo Cardoso (2004), não existe tratamento logístico diferenciado quando o
produto a ser movimentado for petróleo e / ou seus derivados, visto tratar-se de uma
carga que, partindo de um ponto de origem, necessita chegar a seu destino no prazo
estipulado e com observância do melhor custo benefício e satisfação do cliente.
Contudo, no aspecto de segurança ambiental, o setor petrolífero apresenta certas
peculiaridades. Como afirma o mesmo autor, existem cuidados específicos relativos à
segurança e qualidade dos produtos, bem como aplicação de conhecimentos próprios
inerentes às operações com cargas líquidas derivadas do petróleo. Isto decorre do fato
do transporte marítimo de petróleo e derivados possuir riscos e impactos associados,
sejam estes advindos da própria atividade de navegação, sejam decorrentes de derrames
de óleo operacionais ou acidentais. As consequências advindas dos riscos desta
atividade são maiores em decorrência do volume e tipo de carga transportada.
As atividades da cadeia petrolífera são normalmente segmentadas em três áreas:
upstream, que abrange todas as atividades de exploração e produção de petróleo e gás
natural, seja offshore ou onshore, e a rede de transporte das áreas de produção até as
unidades de processamento; midstream, que é o setor que se refere a todas as atividades
relacionadas ao transporte marítimo e dutoviário; e o downstream, que engloba o refino
do óleo e a distribuição e comercialização dos derivados, incluindo assim, além, dos
transportes terrestre, fluvial e cabotagem, os centros de armazenamento, distribuição,
comercialização e revenda de derivados. Nestas atividades, percebem-se diversas
logísticas, seja de suporte à produção, cabotagem, distribuição e varejo, etc.
Portanto pode-se dizer que a localização, produção, transporte, processamento e
distribuição dos hidrocarbonetos estabelecem os cinco segmentos básicos da indústria
do petróleo:
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 Exploração: a reconstrução da história geológica de uma área, através da
observação de formações rochosas, buscando identificar e quantificar novas reservas de
óleo e gás;
 Explotação: a fase explotatória do campo petrolífero engloba as técnicas
envolvidas no desenvolvimento e na produção dos hidrocarbonetos de um campo
petrolífero;
 Transporte: pelo fato dos campos petrolíferos não serem localizados,
necessariamente, próximos dos terminais e refinarias, é necessário o transporte da
produção através de embarcações, caminhões, vagões ou dutos (oleodutos e gasodutos).
 Refino: processamento da mistura de hidrocarbonetos provenientes dos
campos petrolíferos, para a obtenção dos derivados que serão utilizados nas mais
diversas aplicações.
 Distribuição: comercialização dos produtos finais com as distribuidoras,
que se incumbirá de oferecê-los ao consumidor final.
Desta forma, a cadeia logística do petróleo, de um modo geral, segue a seguinte
ordem: o petróleo, em seu estado bruto, é transportado do campo de exploração para as
os terminais de armazenagem e posteriormente para as plantas de refinarias, ou
diretamente para as mesmas, substancialmente pelos modais dutoviários e aquaviários.
Os estoques de produtos refinados provenientes das refinarias poderão seguir para
outros terminais de armazenagem ou serão transportados diretamente para as bases
primárias17 das diversas empresas distribuidoras atuantes no mercado nacional. Estes
transportes, na maioria das vezes, são feitos pelo modo dutoviário ou por navegação de
cabotagem através da atracação de navios tanques nos portos. Posteriormente é feita a
transferência dos derivados de petróleo das bases primárias para as bases secundárias18,
através dos modos rodoviários e ferroviários, onde o produto final será pulverizado no
mercado, abastecendo os pontos mais distantes do território nacional.
A figura 3.1 abaixo sintetiza a logística adotada nos fluxos básicos de
distribuição de petróleo e derivados entre as bases e seus respectivos modos de
transporte de recebimento e distribuição de produtos.

17

Estas bases têm como característica receber os produtos diretamente de uma refinaria ou através de
importação. O produto não passa por nenhuma outra base.
18
São caracterizadas por receberem o produto de outra Base, seja principal ou secundária.
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Figura 3.1 - Cadeia logística do petróleo e derivados.
Fonte: Pucu (2011).

3.2 Logística de apoio às atividades offshore

A indústria petrolífera offshore possui uma característica única de conviver em
dois mundos de alto risco – o mar e o petróleo – o que torna necessária a adoção de uma
logística muito peculiar para este tipo de indústria, de forma a reduzir a um mínimo
aceitável o grau de periculosidade e garantir um retorno econômico que compense todo
o investimento aportado na extração e movimentação petróleo.
Pode-se dizer que as unidades de perfuração e produção possuem todas as
demandas de uma pequena cidade, isolada no meio do mar. O apoio logístico a estas
unidades pode ser feito por via aérea, com a utilização de helicópteros, que transportam
passageiros e pequenas cargas em caráter de urgência, ou por via marítima, onde
concentra-se a maior parte dos trabalhos específicos de apoio às operações das unidades
marítimas, transportando todo o tipo de matérias e equipamentos indispensáveis ao
funcionamento das mesmas (Barboza e Esteves, 1989).
Segundo Cardozo (2004) apud Roveri (2011), o “apoio logístico terrestre e
offshore” têm como finalidade, garantir o deslocamento de pessoas e materiais até as
unidades marítimas (sondas de perfuração e plataformas), dentro de prazos préestabelecidos e com o melhor custo. Além disso, o apoio logístico é responsável em
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retirar destas bases marítimas, os materiais e resíduos sólidos inservíveis, de forma a ser
dada a correta destinação final.
A figura 3.2 mostra, de forma resumida, todos os processos de transporte e
armazenagem de equipamentos, materiais e serviços envolvidos na cadeia de
suprimentos de óleo e gás.

Figura 3.2 Cadeia de suprimento da indústria de petróleo offsohre.
Fonte: Pereira, 2011.

O apoio logístico envolve, além da armazenagem, o transporte de pessoas e
cargas, prestando todo o tipo de apoio às operações nas plataformas marítimas, como o
suprimento de fluidos de perfuração, cimento, tubos, combustível, água e alimentos para
a tripulação.
Desta maneira, as atividades de apoio logístico tem papel fundamental para o
perfeito funcionamento das unidades de perfuração e produção localizadas em alto mar,
fornecendo os diversos tipos de serviços, materiais, assim como equipes de trabalho
necessárias às operações destas. A figura 3.3 reforça a importância que as atividades de
apoio logístico exercem nas fases do upstream (exploração, desenvolvimento e
produção), estando presente em todas estas fases.
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Figura 3.3 Importância do apoio logístico nas atividades do upstream.
Fonte: Pereira, 2011.

Atuando como ponto central de suporte às operações de exploração e produção
de petróleo, as bases de apoio offshore desempenham todas as atividades necessárias
para atender às demandas offshore ao longo do ciclo de vida da atividade petrolífera.
Entre os diversos serviços desempenhados por estas bases encontra-se: operações
portuárias em embarcações de apoio marítimo às plataformas de petróleo, armazenagem
em trânsito e movimentação de cargas, fornecimento de água, combustível e de todo
tipo de produto a granel para embarcações, plataformas offshore e sondas, recebimento
e administração de resíduos oriundos das plataformas, combate à emergência, inspeção
de equipamentos, gestão de resíduos, desembaraço aduaneiro, planejamento e execução
de logística de transporte nacional e internacional.

3.2.1 Principais tipos e características gerais das embarcações de apoio
offshore
Como citado anteriormente, é pelo mar que se concentra a parte principal do
apoio logístico, levando às unidades de exploração e produção os insumos necessários à
operação destas.
A navegação de apoio marítimo é definida pela Lei 9.432, de 1997, art. 2°, VIII,
como aquela “... realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas
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territoriais nacionais e na Zona Econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e
lavra de minerais e hidrocarbonetos”.
As embarcações de apoio offshore caracterizam-se pelo apoio logístico às
unidades de exploração e produção de petróleo. Dentre os serviços prestados por essas
embarcações estão: montagem e lançamento de equipamentos e tubulações; suprimento
e apoio logístico diverso; manuseio de âncoras, tubulações e cabos variados; apoio a
serviços de manutenção em plataformas e estruturas submersas; combate a incêndios;
recebimento e fornecimento de granéis líquidos e sólidos (água, óleo diesel, cimento,
baritina, betonita, fluido de completação, lama, etc.); operações de carga no convés,
dentre outras funções (SILVEIRA, 2002 apud Ruas et al, 2009).
Assis (2000) cita Clarkson Research (1999) que identifica 19 tipos de
embarcações que dão suporte às operações offshore e que, em princípio, podem ser
agrupados por atividades desempenhadas em cinco categorias:
o Supridores (Supply): barcos construídos com o objetivo básico de
transporte de carga, utilizando o convés principal para carregar tubos, máquinas,
suprimentos e tanques para granéis líquidos e sólidos;
o Rebocadores (Tug): embarcações de grande potência, que podem ser
usadas em operações de reboque de plataformas e outras estruturas e também no
manuseio de âncoras e espias;
o Supridores/Rebocadores (Tug/Supply): combinam capacidade de carga e
reboque, são mais versáteis e por isso mesmo com grande procura no setor;
o Embarcações

para

transporte

de

passageiros

(Crew):

lanchas,

embarcações do tipo catamarã e mais recentemente os Swath; e
o Embarcações especiais (Special Purpose): inclui os mais diversos tipos
de embarcações.
Dependendo de suas características, os diversos tipos de embarcações de apoio
são utilizados nas diferentes etapas da atividade offshore, ou seja, exploração,
desenvolvimento do poço e produção (Assis, 2000).
As embarcações de apoio offshore eram no início da exploração offshore,
tecnologicamente simples. Com a evolução das formas das estruturas de produção e de
logística offshore, elas foram ficando mais sofisticadas em relação à tecnologia e
especificidades fundamentais.
De acordo com Silveira (2002) apud Ruas et al (2009), os principais tipos de
embarcações são os Platform Supply Vessel (PSV) e as Anchor Handling and Towing

52
Supply (AHTS). Esses e outros tipos de embarcações de apoio offshore podem ser
caracterizados da seguinte maneira:


Supridor (Supply Vessel): Embarcação de apoio às plataformas de

petróleo. Foram os primeiros modelos de supridores, com alta capacidade de carga de
granéis e sólidos, porém com pouca capacidade de manobra e de enfrentamento de
correntes de maior intensidade.


Platform Supply Vessel (PSV): Utilizado no apoio às plataformas de

petróleo, transportando material de suprimento: cimento, tubos, lama, salmoura, água
doce, óleo, granéis. São embarcações projetadas para operar em condições adversas,
sendo maiores e mais modernas do que os supridores mais antigos. Utilizam bordas
livres e equipamentos modernos de manobra (posicionamento dinâmico);


Embarcações de Manuseio de Espias (LH): Embarcações utilizadas para

pequenos serviços de apoio (transbordo e transporte de poucas pessoas) e suprimento
(malotes, pequenas cargas). Também utilizadas em amarração de petroleiros em
monobóias;


Reboque e Manuseio de Âncoras (Anchor Handling and Towing Supply –

AHTS): Embarcações com arranjos complexos de convés e com diversos equipamentos,
preparadas para reboque e lançamento de âncoras de plataformas. Atua como rebocador,
manuseio de âncoras e transportes de suprimentos (tubos, água doce, óleo, lama,
salmoura, cimento, peças etc.). O lançamento de âncoras exige recursos mais complexos
do que os serviços de reboque. A operação em águas profundas exige embarcações com
maior potência e equipamentos com precisão para operar e realizar manutenções
(inspeções ou reposicionamento) de âncoras em grandes profundidades.


Apoio a Mergulho (Diving Support Vessel): Embarcações para apoio à

intervenção em alta profundidade, equipadas para mergulhos e/ou operação de ROV
(Remote Operated Vehicles) e com posicionamento dinâmico. Geralmente possuem
helipontos.


Balsa de Serviços (Barge): Balsas empregadas em operações de

manutenção, lançamentos de tubos e serviços gerais, geralmente utilizadas em águas
rasas.
Algumas balsas especializadas são equipadas com guindastes e maior
capacidade de manobra.
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Lançamento de Linhas (Pipe Laying Vessel): Embarcações modernas,

com grande capacidade de manobra, destinadas ao lançamento e posicionamento de
cabos e dutos de produção;


Embarcações de Estimulação de Poços (Well Stimulation Vessel):

Embarcações equipadas com plantas de estimulação em seu convés principal, utilizadas
para estimulação de poços.


Navio de Pesquisa Sísmica (Research Vessel – RV): Embarcações com

equipamentos de mapeamento geológico, atuando no apoio à pesquisa e coleta de dados
sísmicos.


OSRV (Oil Spill Recovery Vessel): Embarcações equipadas para

recuperar óleo derramado e evitar acidentes com gases em evaporação, com
equipamento elétrico especial. PSV e AHTS também podem receber tal equipamento.


Crewboat e UT (Utility): Embarcações para transporte de pessoas que

atuam nas plataformas.

3.3 Transporte marítimo de petróleo e derivados

O transporte marítimo de petróleo e derivados pode ser efetuado através de dutos
submarinos instalados no leito marinho, ou através da navegação, utilizando-se para tal,
navios tanque conhecidos como petroleiros.
Em ambos os casos a ligação destes modais com a terra se dá através dos portos
e terminais marítimos localizados nas áreas costeiras, estando nestes últimos
concentrada a maior movimentação de petróleo e derivados (Silva 2004).

3.3.1 Cargas de petróleo e derivados
3.3.1.1 Petróleo
O petróleo no estado líquido é uma substância oleosa, inflamável, menos densa
que a água, com cheiro característico e cor variando entre o negro e o castanho claro. É
constituído, basicamente, por uma mistura de compostos químicos orgânicos
(hidrocarbonetos). Quando a mistura contém uma maior porcentagem de moléculas
pequenas seu estado físico é gasoso e quando a mistura contém moléculas maiores seu
estado físico é líquido, nas condições normais de temperatura e pressão (Thomas, 2001).
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De acordo com Saraceni (2006), as cargas de petróleo dividem-se em: óleo cru
sem aquecimento, óleo cru com aquecimento e condensados19. Os petróleos mais
viscosos requerem aquecimento para evitar sedimentação e mantê-los bombeáveis.
Portanto para ser transportados, esses óleos requerem navios equipados com serpentinas
de aquecimento ou trocadores de calor.
3.3.1.2 Derivados de petróleo
Os derivados do petróleo compreendem uma gama variada de produtos e podem
subdividir-se em derivados claros e escuros. Os derivados escuros de petróleo são as
cargas derivadas do óleo cru que, após serem transportadas e/ou estocadas em tanques,
deixam borras e/ou sedimentos nas paredes e no fundo desses. São resíduos de
operações de refino, tais como óleos combustíveis, gasóleo de vácuo, resíduos
atmosféricos e asfaltos. Necessitam, geralmente, de aquecimento para ser transportados
em navios-tanque. Por outro lado, os derivados claros de petróleo são os destilados
médios e leves do petróleo como a nafta, o diesel, querosenes, gasolinas e solventes,
que não deixam borras ou sedimentos nos tanques que estão estocados e/ou
transportados. Também se inclui nessa categoria a gasolina natural20. Devem ser
estocados e/ou transportados em tanques revestidos (por exemplo, com epóxi, silicato
de zinco, aço inoxidável) para evitar contaminação do produto e desgaste do aço.
Com relação ao gás natural, tem-se os seguintes tipos de cargas transportadas
pela via marítima:
 Gás liquefeito de petróleo: o gás liquefeito de petróleo (GLP), também
conhecido com gás de cozinha, é uma mistura (em estado gasoso em condições normais
de temperatura e pressão) de hidrocarbonetos obtidos do gás natural através de
processos de refino ou estabilização de petróleo ou processamento do gás natural. A
mistura é mantida em estado líquido para transporte e estocagem por meio de
refrigeração e/ou pressurização. O GLP consiste basicamente de propano (C3H8), butano
(C4H10) e combinação de ambos.

19

Os condensados são as frações líquidas do gás natural obtidas no processo de separação normal de
campo, mantidas em estado líquido nas condições normais de pressão e temperatura (Glossário da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
20
Mistura em estado líquido de hidrocarbonetos extraída do gás natural em separadores especiais ou em
unidades de processamento de gás natural. Pode ser misturada à gasolina para especificação, reprocessada
ou adicionada à corrente de petróleo (Glossário da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis).
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 Gás natural liquefeito: é o gás natural resfriado a temperaturas inferiores
a -160 °C para fins de transferência e estocagem em estado líquido. É composto
predominantemente de metano (CH4) e pode conter quantidades mínimas de etano
(C2H6) propano (C3H8), nitrogênio ou outros componentes normalmente encontrados no
gás natural.
 Gás natural comprimido (GNC): o GNC é o gás natural pressurizado
estocado em tanques cilíndricos a pressões de até 3600 PSI. Sua grande vantagem é
permitir o transporte do gás natural associado21, que representava, em 2010, 75,42% do
volume total de gás produzido no Brasil (ANP, 2011).
Finalmente, outros tipos de derivados de petróleo transportados consistem nas
bases lubrificantes e outros produtos especiais.

3.3.2 Infraestrutura nacional do transporte marítimo de petróleo e seus
derivados

Como descreve Cardozo (2004), ao lado das atividades de exploração e
produção estão, em igualdade de importância, as operações de transferências e
estocagem. Afinal, o petróleo resultante da prospecção, seja em terra ou no mar, precisa
ser transportado para as refinarias, onde é processado e transformado em produtos de
maior utilidade e valor agregado.
As operações de transferência e estocagem iniciam-se após a prospecção,
quando se necessita transportar o petróleo, seja por oleodutos ou por navios.
Também acontecem entre navios e terminais, terminais e refinarias, terminais e
terminais, ou seja, sempre que se deseje movimentar volumes de petróleos ou derivados.
O transporte de petróleo e derivados no Brasil tem como função a importação e a
exportação, o escoamento da produção dos campos petrolíferos e a distribuição dos
produtos processados. Para viabilizar estas atividades, tem-se a integração de meios de
transporte e instalações, compreendendo os modais dutoviário, aquaviário e os
terminais.

21

De acordo com o Glossário da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o gás
natural associado é o gás natural produzido de jazida onde ele é encontrado dissolvido no óleo ou em
contado com petróleo subjacente saturado de gás.
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À luz destes fatos, esta seção busca efetuar uma análise da infraestrutura
nacional de transporte marítimo de petróleo e derivados, contemplando o seu panorama
atual e suas características.
3.3.2.1 Transporte Marítimo
Contando que quase todo o óleo a ser processado, seja ele importado ou
produzido em campos nacionais, é deslocado até as refinarias por navios, e que grande
parte dos produtos refinados voltam aos navios para serem distribuídos pelos portos
nacionais e internacionais, os petroleiros exercem um importante elo na cadeia
produtiva e comercial da indústria do petróleo (Silva, 2004).
A Transpetro, principal empresa de logística e transporte do Brasil, atende,
dentre outras, às atividades de transporte marítimo, caracterizando-se como a maior
transportadora de petróleo e derivados do país, operando uma frota própria de 58 navios
para navegação de cabotagem e de longo curso, conforme a tabela 3.1.

Tabela 3.1- Frota de navios da Transpetro.
Produto Transportado

N° de Navios

Petróleo (navios aliviadores)

15

Petróleo/Produtos Escuros

8

Produtos Escuros e Claros

7

Produtos Claros

20

Cisterna (FSO)

1

Gases

6

Embarcações de Apoio

1

Fonte: Transpetro (2012).

Os petroleiros, navios especialmente projetados para o transporte de petróleo e
derivados líquidos (produtos claros e escuros), compõem 86,2% da frota total da
Transpetro em 2011, totalizando 50 navios.
O transporte de gases liquefeitos é realizado por 6 navios, com capacidade para
transportar 43.033 m³.
Além das embarcações listadas acima, a Transpetro dispõe, nos Campos de
Coral e Estrela do Mar, de uma unidade flutuante de transferência e estocagem (navio
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cisterna ou FSO), com capacidade de 32.146 m³ de GLP (Plano Decenal de Expansão
de energia 2020, EPE 2010).
3.3.2.2 Transporte dutoviário
Duto é a designação genérica de instalação constituída por tubos ligados entre si,
destinada à movimentação de petróleo e seus derivados (oleodutos), e gás natural
(Gasodutos). Quando um oleoduto é utilizado para transporte de diversos tipos de
produtos ele também pode ser chamado de poliduto.
O transporte de petróleo e seus derivados através de dutos desempenha um
importante papel na cadeia logística de abastecimento e distribuição da indústria do
petróleo. O sistema de dutos interliga as fontes produtoras, plataformas, terminais de
armazenagem, refinarias e bases de distribuição e centros consumidores.
Apesar do seu investimento inicial ser alto, os dutos são o meio mais econômico
para o transporte de grandes volumes de produtos a grandes distâncias, se comparado a
outros modais, tais como ferroviário, marítimo e rodoviário, além das perdas serem
menores e de ter alta confiabilidade (Alves, 2007). Isto pelo fato deste modal ter
capacidade para operar durante sete dias da semana e por um período de 24 horas por
dia, sendo considerado o modal mais confiável no que diz respeito ao tempo de trânsito,
uma vez que interrupções praticamente inexistem e o tempo de entrega do produto
dificilmente sofre variações; perdas e danos de carga transportada são muito baixos.
A figura 3.4 apresenta a infraestrutura de produção e movimentação de petróleo
e derivados no Brasil em 2011, com toda a malha de oleodutos interligando os terminais
terrestres e aquaviários com as unidades de processamento de petróleo e produção de
derivados.
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Figura 3.4 - Malha brasileira de oleodutos - 2011.
Fonte: ANP (2012).

Os dutos podem ser classificados como dutos de transferência ou transporte de
acordo com a função desempenhada nas operações. Sendo assim, duto de transporte tem
vários clientes como destino e dutos de transferência interessam somente a uma mesma
entidade ou, eventualmente, a duas entidades distintas. Dessa maneira, as linhas de
derivados e álcool são todas de transporte porque podem atender às bases dos
distribuidores operantes e, as linhas de petróleo são de transferência quando só
interessam a Petrobras (Brasil Energia, 2000 apud Silva, 2004).
Na Tabela 3.2, são apresentados os dados relativos à quantidade e extensão de
dutos em operação, por função, segundo produtos movimentados durante o ano de 2011
(ANP, 2012).
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Tabela 3.2 - Quantidade e extensão de dutos no Brasil, por função, em 2011.
Dutos em operação
Produtos movimentados
Função
Quantidade
Extensão (km)
586
19.715
Total
Transferência
309
1.105
Derivados
Transporte
98
4.792
Transferência
63
2.276
Gás natural
Transporte
47
9.481
Petróleo
Transferência
32
1.985
Transferência
32
36
Outros*
Transporte
5
40
* Inclui dutos para movimentação de álcool anidro, álcool hidratado, aguarrás e metanol.
Fonte: ANP (2012).

Em 2011, o Brasil contava com 586 dutos destinados à movimentação de
petróleo, derivados, gás natural e outros produtos, totalizando 19,7 mil km de extensão
que interligam 33 terminais terrestres, 55 terminais auaviários e 9 centros coletores de
álcool. Destes, 14,3 mil km eram destinados ao transporte e 5,4 mil km à transferência.
Com extensão de 11,7 mil km, 110 dutos se destinavam à movimentação de gás
natural. Para os derivados, havia 407 dutos, totalizando 5,9 mil km. Outros 32 dutos,
com 2 mil km, se destinavam à movimentação de petróleo, distribuídos conforme
indicado na figura 3.4. E os 76 km restantes, compostos por 37 dutos, eram reservados à
movimentação dos demais produtos, como etanol e solventes (ANP, 2011).
3.3.2.3 Terminais e bases de distribuição
Os terminais são os principais pontos de ligação dos navios com a terra,
viabilizando a movimentação de petróleo, seus derivados e etanol no território nacional.
Em 2011 (ANP, 2011) o Brasil dispunha de 95 terminais autorizados, sendo nove
centros coletores de etanol, 55 terminais aquaviários e 33 terminais terrestres,
totalizando 1.673 tanques. A capacidade nominal de armazenamento era de 12,4
milhões m³, dos quais 5,4 milhões m³ (43%) destinados ao petróleo, 6,7 milhões m³
(54%) aos derivados e aproximadamente 326 mil m³ (3%) ao GLP.
Os terminais marítimos são instalações portuárias adequadas às operações de
transferência de carga dos navios para terra e vice-versa ou entre navios, sendo,
portanto, importantes agentes na cadeia logística do transporte de óleo.
No ano de 2011, os terminais aquaviários concentravam a maior parte da
capacidade nominal de armazenamento (8,6 milhões m³ ou 69,5% do total) e o maior
número de tanques autorizados (1.240 ou 74% do total), onde São Paulo foi o estado

60
que apresentou a maior capacidade de armazenamento em terminais e o maior número
de tanques: aproximadamente 3 milhões m³ (34,6% da capacidade nacional) em 499
tanques (40% dos tanques disponíveis no País), (ANP, 2011).
A tabela 3.3, caracteriza, em termos de estrutura, os terminais marítimos
existentes em 2011.
Tabela 3.3-Capacidade de armazenamento de petróleo e seus derivados, segundo terminais
marítimos.
Capacidade de armazenamento (m3)
Terminais Marítimos
Número de
Tanques
Total
Angra dos Reis (RJ) - Transpetro - Ilha Grande
Belém (PA) - Transpetro - Miramar
Cabedelo (PB) - Tecab
Cabedelo (PB) - Transpetro
Canoas (RS) - Transpetro
Candeias (BA) - Tequimar - Aratu
Candeias (BA) - Vopak - Aratu
Carmópolis (SE) - Transpetro

1240
17
6
2
4
3
80
45
5

Coari (AM) - Transpetro
Guamaré (RN) - Transpetro
Ipojuca (PE) - Pandenor - Suape
Ipojuca (PE) - Decal - Suape
Ipojuca (PE) - Temape - Suape
Ipojuca (PE) - Tequimar - Suape
Ipojuca (PE) - Transpetro - Suape
Itajaí (SC) - Transpetro
Ladario (MS) - Granel
Maceió (AL) - Transpetro
Madre de Deus (BA) - Transpetro
Natal (RN) - Transpetro - Dunas

13
10
17
13
11
33
10
14
6
14
47
6

Paranaguá (PR) - Cattalini

40

Paranaguá (PR) - Transpetro

34

Regência (ES) - Transpetro

4

Petróleo
3.953.658
845.577
155.788

Derivados e etanol
(exceto GLP)
4.456.649
132.489
37.899
17.889
10.022
15.656
182.792
59.710
-

GLP
232.975
6.360
-

8.643.282
978.066
44.259
17.889
10.022
15.656
182.792
59.710
155.788

60.000

275

190.142
26.155
-

21.453
33.350
156.222
33.937
118.545
55.031
50.553
8.052
30.049
604.079
26.642

5.000
15.940
6.364
52.611
-

211.595
33.350
156.222
33.937
123.545
70.971
56.917
8.052
56.204
656.690
26.642

-

153.155

-

153.155

-

194.602

42.427

-

19.551

Total

9.532

79.826

204.134

-

42.427

24

-

17.245

-

17.245

8

-

17.199

-

17.199

14

-

33.509

-

33.509

5

-

Rio de Janeiro (RJ) - Transpetro Alm.Tamandaré - Ilha d´Água
Rio Grande (RS) - Braskem
Rio Grande (RS) - Granel
Rio Grande (RS) - Transpetro
Santos (SP) - Stolthaven - Alemoa
Santos (SP) - Adonai - Ilha Barnabé
Santos (SP) - Ageo - Ilha Barnabé
Santos (SP) - Copape - Ilha Barnabé
Santos (SP) - Granel - Ilha Barnabé
Santos (SP) - Tequimar (Ex-União) e TIS - Alemoa
Santos (SP) - Transpetro - Alemoa
Santos (SP) - Vopak - Ilha Barnabé
Santos (SP) - Vopak - Alemoa
São Francisco do Sul (SC) - Transpetro
São Luís (MA) - Alumar
São Luís (MA) - Granel
São Luís (MA) - Temmar
São Luís (MA) - Transpetro
São Mateus (ES) - Transpetro - Norte Capixaba
São Sebastião (SP) - Transpetro - Almirante Barroso
Tramandaí (RS) - Braskem
Tramandaí (RS) - Transpetro - Tedut

18
32
20
18
37
16
56
6
82
128
26
66
46
7
1
28
16
9
5
36
4
16

-

Triunfo (RS) - Braskem (Central Petroquímica)
Triunfo (RS) - Braskem - Santa Clara
Vila Velha (ES) - CPVV
Vila Velha (ES) - Hiper Petro
Vila Velha (ES) - Oiltanking
Vitória (ES) - Transpetro

4
2
3
2
10
2

Rio de Janeiro (RJ) - Tequimar (ex - União) - Caju
Rio de Janeiro (RJ) - Cosan (ex -Esso) - Ilha do Governador
Rio de Janeiro (RJ) - ExxonMobil - Ilha do Governador
Rio de Janeiro (RJ) - Transpetro - Ilha Redonda

Fonte: ANP (2012).

466.622
78.000
1.585.345
509.000
-

-

33.563
165.066

-

36.800
38.424
61.299
81.550
20.133
103.389
50.459
78.000
174.164
263.134
47.777
79.962

2.616
83.002
4.800
-

21.849
55.222
57.761
71.290
426.326
164.000
192.159
18.000
12.255
1.504
3.200
36.857
11.000

33.563
165.066
39.416
38.424
61.299
81.550
20.133
103.389
50.459
78.000
174.164
346.136
47.777
79.962
466.622
21.849
55.222
57.761
76.090
78.000
2.011.671
164.000
701.159
18.000
12.255
1.504
3.200
36.857
11.000
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Conforme apresentado na tabela 3.3, o terminal Almirante Barroso, localizado
no litoral paulista, apresenta a maior capacidade de armazenamento de petróleo
(1.585.345 m3), seguido do terminal da Ilha Grande (845.577 m3), situado no litoral do
Rio de Janeiro. Com relação à capacidade de armazenamento de derivados e etanol, o
terminal Madre de Deus, na Bahia, é o que apresenta a maior capacidade (604.079 m3).
Ambos os terminais citados são operados pela Transpetro, que concentra 28
terminais aquaviários (Transpetro 2012), representando 50% do total nacional.
Além dos terminais das empresas de armazenamento e transporte, a
infraestrutura de armazenamento conta com a tancagem de uma rede de bases de
distribuição, pertencentes às empresas de distribuição de derivados de petróleo,
conforme a tabela 3.4.

Tabela 3.4 - Capacidade de armazenamento de derivados de petróleo, segundo bases de
distribuição, em 2011.
Regiões

N° de Bases

Brasil
Região Norte
Região Nordeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
Região Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

329
47
46
66
52
118
19
3
17
79

Capacidade nominalde armazenamento (m³)
Derivados de petróleo*
GLP
Etanol
3.030.308
161.662
720.916
437.846
17.200
62.618
616.665
30.984
117.283
511.672
27.356
94.710
206.199
10.691
86.864
1.257.926
75.431
359.441
216.418
11.643
53.738
124.266
3.475
8.655
245.280
17.866
56.352
671.962
42.447
240.696

(*) exceto GLP.
Fonte: ANP (2012).

De acordo com a ANP (2012), o Brasil possui 329 bases, entre bases primárias e
secundárias, das quais 66 (20,06%) na Região Sul, 46 (14,6%) na Região Nordeste, 47
(13,98%) na Região Norte, 52 (15,8%) na Região Centro-Oeste e 118 (35,87%) situamse na Região Sudeste, onde o Rio de Janeiro com 17 bases responde por 14,41% do total
de bases da Região Sudeste.
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4 Avaliação do impacto do aumento da atividade petrolífera no setor
portuário do Estado do Rio de Janeiro – Portos da CDRJ
Este capítulo apresentará primeiramente um breve perfil dos portos que serão
objeto de estudo deste trabalho – portos públicos sob a gestão da CDRJ - com suas
localizações, infraestrutura de acessos, perfil de cargas movimentadas e projetos de
adequação e expansão. Posteriormente, será discutida a perspectiva de evolução da
demanda nos portos em questão, especificamente a ocasionada pela expectativa de
crescimento da produção petrolífera brasileira, especialmente após a descoberta do présal, com consequente aumento da instalação de novas bases de apoio às operações de
logística offshore e crescente demanda de tancagem e movimentações de cargas
destinadas às atividades de E&P de hidrocarbonetos.
Assim, serão fornecidos subsídios para que se possa desenvolver no próximo
capítulo a metodologia proposta para avaliar o impacto causado na infraestrutura
portuária do Rio de Janeiro, ocasionado pela expectativa de crescimento da
movimentação de cargas do setor petrolífero.

4.1 Porto de Angra

Figura 4.1 - Área do Porto Organizado de Angra dos Reis.
Fonte: Barboza, 2011.
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Administração e Localização:
O porto é administrado pelo arrendatário TPAR - Terminal Portuário de Angra
dos Reis S/A, sob fiscalização da Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ e está
localizado no município de Angra dos Reis, na Baía da Ilha Grande, no litoral sul do
Estado do Rio de Janeiro.
Acessos:
 Rodoviário: Pela RJ-155, que conecta as BR-101 e BR-494, a 7 km do
porto.
 Ferroviário: Malha Centro – Leste, pela FCA – Ferrovia Centro-Atlântica
S.A.
 Marítimo: Possui duas barras de entrada: uma a leste e outra a oeste da
Ilha Grande, com larguras de 12 km e 17 km, respectivamente. A primeira tem
profundidade de 25 m e a segunda, de 35m. Do mesmo modo existem dois canais de
acesso, um denominado “do Sul” e outro “do Norte”, com as seguintes características:
Canal do Sul, com comprimento de 8 km, largura de 160 m e profundidade de 12 m; e
Canal do Norte, com 11 km de comprimento, largura de 150 m e a mesma profundidade
de 12 m.
Instalações:
São constituídas por um cais acostável em forma de pier, com 400 m de
comprimento e uma bacia de evolução com 320 m de largura, dispondo de dois berços
de atracação com profundidade de 10m e capacidade para receber navios de até 29.000
Toneladas de Porte Bruto (TPB)22. O Porto de Angra dos Reis dispõe, também, de três
armazéns para Carga Geral com 5.475 m², uma área de 150.000 m² de pátio a céu
aberto, para depósito de carga geral e produtos siderúrgicos, e um silo vertical, para
trigo, com 11.000 t de capacidade estática.
A figura 4.2 a seguir caracteriza a área do terminal de carga geral, bem como a
área destinada à expansão do Porto de Angra dos Reis.

22

Tonelada de porte bruto representa quantas toneladas de cargas, provisões e combustível o navio é
capaz de transportar, ou seja, caracteriza a quantidade de carga que uma embarcação pode transportar
(não apenas a carga paga que normalmente é alocada nos porões ou tanques de carga, mas todo e qualquer
item transportado). É a diferença entre o peso do navio com o máximo de carga autorizado e o peso do
navio leve, portanto deve incluir o peso dos combustíveis, carga transportada, água potável, tripulação,
entre outros.
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Figura 4.2- Caracterização do Plano de Zoneamento do Porto de Angra dos Reis.
Fonte: CDRJ, 2010a.

4.1.1 Perfil da Carga Movimentada
Tabela 4.1 - Histórico da movimentação de cargas no porto de Angra.
Movimentação total de Cargas (t) *
Tipo/Ano
Granel Sólido

2008
-

2009
-

2010
43.453

2011
-

Granel Líquido

30.195.739

35.417.192

39.569.203

38.783.547

228.993

74.097

118.332

32.058

Embarque

10.934.749

15.332.811

17.450.677

16.443.338

Desembarque
Navegação

19.489.983

20.158.478

22.264.669

22.372.687

Longo Curso

17.115.488

19.683.641

20.595.582

20.853.697

Cabotagem

13.309.244

15807648

19135023

17.925.256

Carga Geral
Sentido

39.331
Apoio Marítimo
Total
30.424.732
35.491.289
39.730.988
38.815.605
(*) Inclui a movimentação do TUP Almirante Maximiano da Fonseca.
Fonte: ANTAQ (2009); ANTAQ (2010a); ANTAQ (2011a); CDRJ (2010b); CDRJ (2011).
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A tabela 4.1 mostra a evolução da movimentação de cargas no Porto Organizado
de Angra dos Reis somada com a do Terminal de uso privativo Almirante Maximiano
da Fonseca, pertencente à Transpetro.
Deste modo, para fins deste estudo, será considerado como Complexo
Portuário23 de Angra dos Reis o porto organizado juntamente com o TUP da Transpetro.
Isto se justifica pela expressiva movimentação de petróleo e derivados neste terminal
que, conforme apresentado nas tabelas 2.6 e 3.3 foi o segundo terminal nacional com
maior movimentação de petróleo e derivados e também o segundo com maior
capacidade de armazenamento de petróleo, e sua proximidade do porto em questão.

Figura 4.3 – Distribuição da movimentação no Complexo Portuário de Angra dos Reis - 2010.
Fonte: ANTAQ (2010a); CDRJ (2010b).

No Terminal de Angra dos Reis, o transporte de petróleo realizado por meio de
importação ou cabotagem visa atender à Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), no
Rio de Janeiro, e a Refinaria Gabriel Passos (REGAP), localizada em Minas Gerais. O
terminal atua também como entreposto de exportação e cabotagem para terminais de
menor porte. O transporte atende ao Bunker e à exportação de óleo combustível
excedente na produção nacional. O Bunker é utilizado para suprir a demanda de
abastecimento de navios que operam no terminal e nos Portos de Mangaratiba e de
Sepetiba por barcaça que opera no píer de rebocadores.

23

Complexos Portuários: Abrangem o porto organizado e os TUPs de sua região – “compartilhando”
acessos e eventualmente algumas infraestruturas.
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Tabela 4.2 - Terminal de Angra dos Reis da Transpetro.
Dados Gerais
Área Ocupada (m²)
5500000
Ano de Inauguração
1977
Tanques
Produto
Petróleo
Derivados
Quantidade
10
6
Capacidade Nominal (m³)
846500
110000
Instalações Portuárias
Berço de atracação
P1
Calado (m)
25
Tonelada porte bruto (t)
500000
Fonte: Transpetro (2012); Muller (2009).

SLOP/Lastro
1
20000
P2
25
350000

Toda a movimentação de granel líquido do Complexo Portuário de Angra dos
Reis (CPAR)24 corresponde ao TUP da Transpetro. O Porto Organizado de Angra
movimentou somente carga geral nos últimos anos, onde no exercício de 2009, com
uma movimentação 67,6% menor em relação ao ano anterior, este porto começou a
transição de arrendatário e, deu início à estocagem de produtos para serem
movimentados, em 2010, na modalidade de operação Offshore.
Considerando apenas a movimentação do Porto Organizado de Angra (carga
geral), pode-se observar que este porto movimentou 32058 toneladas de cargas no
exercício de 2011, representando um decréscimo de 72,9% em relação ao ano anterior.
Apesar da queda da movimentação ocorreu um volume mínimo de utilização de cais e
de operação. Tal cenário é decorrente das obras de ampliação e adequação desse Porto
para atender à modalidade de operação offshore (CDRJ, 2011a). Com as adequações
concluídas, foi iniciada em 2012 a movimentação do Granel Líquido “Fluído” com a
instalação de um novo terminal para armazenamento e processamento de fluidos de
perfuração e completação (fluidos, parafina e salmoura) que atenderá toda a preparação
de poços de petróleo do pré- sal. Além destes fluidos, também foram registradas em
2012 a movimentação de granéis sólidos, como baritina e bentonita, que são aditivos
químicos adicionados aos fluidos de perfuração.
Em relação ao tipo de carga movimentada no complexo portuário de Angra, os
granéis líquidos representam quase a totalidade das cargas movimentadas, com cerca de
38,8 milhões de toneladas (99,92%) em 2011.
Desta forma, o CPAR vem atuando na movimentação de petróleo e seus
derivados, na exportação de produtos siderúrgicos e exercendo importante papel no

24

No decorrer deste trabalho o Complexo Portuário de Angra dos Reis será denominado como CPAR.
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apoio ao offshore relacionado às atividades de prospecção da Bacia de Santos. Constam
nos planos de desenvolvimento do porto ações estratégicas de ampliação à revitalização
urbana (Barboza, 2011).

4.1.2 Projetos e investimentos de expansão da infraestrutura portuária

O Porto de Angra dos Reis vem passando por obras de ampliação e adequação
para atender à modalidade de operação offshore com o objetivo de tornar o porto um
centro de apoio logístico ao pré- sal.

Figura 4.4 - Projeto de modernização do Porto de Angra dos Reis.
Fonte: SEDEIS, 2011.

68

Figura 4.5 - Novas atividades do mercado petrolífero para o porto de Angra dos Reis.
Fonte: SEDEIS, 2011.

Estão previstos os seguintes projetos de ampliação e revitalização:


Dragagem: depois de concluída a dragagem do Porto de Angra, com

recursos do PAC, o calado passou de 8,5 metros para 10 metros. Estão previstas
também a dragagem de aprofundamento do canal de acesso para 13,5 metros e a
dragagem de aprofundamento dos berços para 12 metros.


Ampliação do cais de acostagem e da retroárea do Porto de Angra dos

Reis para atender aos mercados offshore ligados ao pré- sal. As obras serão divididas
em três fases, previstas para serem concluídas em setembro de 2013, agosto de 2014 e
fevereiro de 2016. Ao fim, a área passará de 78 mil m² para 195,4 mil m² e o cais, de
400 m para 1.017 m. Atualmente, a empresa Technip, empreendedora do projeto e
arrendatária do Porto de Angra dos Reis, já dispõe de uma base de fluidos operada pela
Brasil Supply.
A primeira das três fases da obra será responsável pela ampliação em 38,9 mil
m² de área e 217 m de cais, para absorver parte da movimentação de equipamentos de
exploração e produção do pré-sal. A segunda fase, que aumentará a área do porto em 19
mil m², deverá conter áreas para estocagem, movimentação de equipamentos e
montagem de módulos para navios tipo FPSO (Floating Production Storage and
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Offloading), está prevista para começar logo após o fim da primeira e deverá durar um
ano. A terceira fase, por sua vez, aumentará a área do porto em 59,4 mil m² e o cais, em
400 m, para operações de manutenção e montagem de módulos para navios do tipo
FPSO.

4.2 Porto de Niterói

Figura 4.6 - Área do Porto Organizado de Niterói.
Fonte: SEDEIS, 2011.

Administração e Localização:
O porto é administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, está
localizado na costa leste da baía de Guanabara, na cidade de Niterói, no Estado do Rio
de Janeiro. Constitui-se de dois terminais arrendados, sendo um para serviços de apoio
offshore, tendo como arrendatário a NITSHORE e outro para Carga Geral e Granel
Sólido, tendo como arrendatário a NITPORT.

Acessos:
 Rodoviário: Pelas RJ-104 e BR-101.
 Marítimo: A barra corresponde à entrada da baía de Guanabara, entre o
Morro do Pão de Açúcar e a fortaleza de Santa Cruz, numa faixa com largura de 1,5 km
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e profundidade mínima de 12 m. O canal de acesso se estende por 14 km, com largura
de 70 m e profundidade de 7,5 m.

Instalações:

O cais comercial com aproximadamente 430m de extensão dispõe de três berços
de atracação com profundidades variando entre 3 m e 7,5 m. Possui um armazém com
área aproximada de 1.800 m², com capacidade de 12.000 t e conta, ainda, com três
pátios descobertos totalizando aproximadamente 5.000 m².

Figura 4.7 - Plano de zoneamento do Porto de Niterói.
Fonte: CDRJ, 2007b.

71
4.2.1 Perfil da Carga Movimentada
Tabela 4.3 - Histórico da movimentação de cargas no Porto de Niterói.
Movimentação total de Cargas (t)
Tipo/Ano

2008

2009

2010

2011

Granel Sólido

-

-

-

-

Granel Líquido

-

-

-

-

45.293

78.147

100.482

98.614

Embarque

20.178

51.337

49.000

54.000

Desembarque

25.708

26.810

52.000

45.000

Longo Curso

26.000

26.810

24.000

23.000

Cabotagem

19.000

51.337

77.000

76.000

Apoio Marítimo

-

-

-

-

Total

45.293

78.147

100.482

98.614

Carga Geral
Sentido

Navegação

Fonte: ANTAQ (2009); ANTAQ (2010a); ANTAQ (2011a); CDRJ (2010b); CDRJ (2011).

Vale destacar que nos anos de 2001 a 2004 o Porto de Niterói registrou apenas a
movimentação do granel sólido trigo, CDRJ (2011). A partir do ano de 2005, o Porto de
Niterói teve seu perfil modernizado a partir dos arrendamentos firmados com a Nitshore
e a Nitport. A partir deste ano, passou a predominar a movimentação de carga geral
neste porto, que até então atuava basicamente na movimentação de trigo.
Como pode ser observado na tabela 4.3, o Porto de Niterói, por meio dos
terminais arrendados Nitport e Nitshore, atingiu no exercício de 2011 a marca de 98.614
toneladas representando um decréscimo de 1,9% em relação ao ano anterior. Tal
decréscimo na movimentação está relacionado diretamente com a demanda de peças e
materiais que o porto recebe das plataformas de operação offshore (CDRJ, 2011a). Este
porto trabalha na modalidade de operação offshore, transportando, entre outras cargas,
peças e equipamentos para plataformas e cargas de projeto.
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4.2.2 Projetos e investimentos de expansão da infraestrutura portuária

Figura 4.8 - Terminais arrendados no Porto de Niterói.
Fonte: Barboza, 2011.

Com sua localização estratégica, situado na Baía de Guanabara, o Porto de
Niterói é fundamental para atender o escoamento de toda a produção do Rio e se
prepara para atender as demandas do pré-sal nas Bacias de Campos, Santos e Espírito
Santos em relação ao setor offshore.
O Porto de Niterói foi o primeiro a oferecer o serviço de abastecimento de água
doce e óleo diesel para as embarcações atracadas, além de apoio logístico, aluguel de
guindastes e empilhadeiras. Além desta característica, a operação logística do Porto de
Niterói suporta as atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos da Bacia de
Campos (Barboza, 2011).


Base de apoio offshore: Os investimentos feitos no porto foram voltados

ao apoio às atividades offshore prestado por empresas nacionais e internacionais de óleo
e gás. Segundo a reportagem “Rio, a capital da Bacia de Santos” da revista Brasil
Energia (Vigliano, 2012), a Petrobras vai utilizar o Porto de Niterói para movimentar
toda a carga dos sistemas de ancoragem, que inclui torpedos, âncoras e correntes. A
concorrência para realizar o serviço foi vencida pela Nitshore, que tem a concessão para
operar os quatro berços do porto.
A Nitshore e Nitport, arrendatárias da área desde 2005, buscam instalar na
região uma das bases logísticas mais modernas da América Latina. Para isso, a
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localidade será recuperada com intervenções de infraestrutura, bem como ampliação de
estruturas, para reafirmar o empreendimento como uma referência para a indústria
naval. Visando atender as expectativas, as ampliações também alcançaram o terreno da
Escola Superior de Polícia Militar (ESPM) e o Grupamento Aéreo Marítimo (GAM). A
Companhia Docas do Rio (CDRJ), responsável pelo espaço, formalizou a devolução do
perímetro - com cerca de 25 mil metros quadrados -, com o objetivo de viabilizar a
construção de um dique seco no local25.

Figura 4.9 - Projeto de expansão do Porto de Niterói.
Fonte: Barboza, 2011.

25

Disponível em http://www.portalnaval.com.br.
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4.3 Porto de Itaguaí

Figura 4.10 - Área do Porto Organizado de Itaguaí.
Fonte: Barboza, 2011.

Administração e Localização:
O porto é administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ). Está
localizado na costa norte da baía de Sepetiba, no município de Itaguaí, Estado do Rio de
Janeiro, a 80km da cidade do Rio de Janeiro, ao sul e a leste da Ilha da Madeira.
Acessos:
 Rodoviário: O porto é ligado por uma estrada de 8km à BR-101.
 Ferroviário: Malha Sudeste, pela MRS Logística S.A.
 Marítimo: A barra está localizada entre a Ponta dos Castelhanos, na ilha
Grande, e a Ponta Grossa da Restinga da Marambaia, oferecendo 12km de largura e
profundidade de 19m. O canal de acesso, com cerca de 22km, possui largura de 200m
e profundidade oficial de17,10m.
Instalações:
O Porto de Itaguaí contem oito berços de atracação, com cais acostável de 2,5
km de extensão. Possui o cais de uso público, dividido em trechos arrendados, e
também há um cais de uso privativo da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA).


Cais de Carga Geral: Com 810m de comprimento, faixa de 32m de

largura, retroárea de 200.000 m² e dotado de três berços de atracação, sendo um deles
descontínuo, em dolfins, todos com 270m de comprimento e 14,5m de profundidade.


Pier de Carvão: Com 540m de comprimento, 39,25m de largura, dotado

de dois berços de atracação em cada face e profundidade de 15m, no lado sul, e 12m, na
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face norte. Dispõe de condições para receber, simultaneamente, dois navios de 90.000
TPB e dois navios de 45.000 TPB.


Pier de Minérios: Dotado de berço de atracação descontínuo, em dolfins,

medindo 320m de comprimento, para atracação de navios com capacidade de até
280.000 TPB.


Terminal de Alumina: Compreende dois silos verticais, para alumina,

com um total de 3.508m², correspondendo a uma capacidade estática total de 30.630t.


Pátios de Carvão: Consistem de cinco pátios descobertos, utilizados para

estocagem de carvão metalúrgico e coque, somando 177.000m² de área e capacidade
estática de 750.000t.


Pátios de Minério: Consistem de quatro pátios de estocagem, com

capacidade total de 1.500.000t.


Pátio de Carga Geral: Área pavimentada com 200.000m² e armazéns

cobertos para consolidação de carga e produtos siderúrgicos.
Os terminais arrendados ao longo do cais público são os seguintes:

Tabela 4.4 - Terminais arrendados no cais público do Porto de Itaguaí.

Fonte: CDRJ (2007a).
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Figura 4.11 - Localização dos terminais arrendados ao longo do cais público
Fonte: CDRJ (2007a).
Como pode ser observado na figura 4.11, o Terminal de Carvão (Tecar) e o
Terminal de Alumina compartilham o principal píer do Porto de Itaguaí, com 540
metros de extensão e quatro berços de atracação, e pode ser acessado através de uma
ponte de 775 metros de comprimento.
O Terminal de Minério, da Companhia Portuária Baia de Sepetiba (CPBS),
opera através do segundo píer do Porto de Itaguaí, que tem 320m de extensão, um berço
de atracação descontínuo em dolfins e pode ser acessado através de uma ponte de 700m
de comprimento.
Já o Terminal Sepetiba Tecon, arrendado a CSN, movimenta contêineres e carga
geral no cais do Porto de Itaguaí, que conta com 810m de extensão e três berços com
14,5m de profundidade. Dois berços são utilizados exclusivamente para movimentação
de contêineres, enquanto o terceiro berço opera navios RO-RO e de carga geral, pois
não conta com cais contínuo.
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4.3.1 Perfil da Carga Movimentada
Tabela 4.5 - Histórico da movimentação de cargas no Porto de Itaguaí.
Movimentação total de Cargas (t)
Tipo/Ano

2008

2009

2010

2011

Granel Sólido

43.061.909

46.373.360

51.481.168

55.544.732

Granel Líquido

-

-

-

-

4.155.666

3.381.702

3.868.532

4.619.433

Embarque

40.794.778

45.133.020

6.028.000

6.184.437

Desembarque

6.422.797

4.621.992

49.322.000

53.979.728

Longo Curso

45.921.453

48.868.813

54.165.000

58.706.573

Cabotagem

1.296.122

886.249

1.185.000

1.457.592

-

-

-

-

Carga Geral
Sentido

Navegação

Apoio Marítimo
Total

47.217.575
49.755.062
55.349.700
60.164.165
Fonte: ANTAQ (2009); ANTAQ (2010a); ANTAQ (2011a); CDRJ (2010b); CDRJ (2011).

As principais cargas movimentadas no Porto de Itaguaí são o minério de ferro,
carvão, alumina, produtos siderúrgicos e cargas conteinerizadas.
A tabela 4.5 mostra o registro da movimentação de cargas no Porto de Itaguaí,
onde se observa uma evolução desta movimentação, atingindo em 2011 a marca de 60
milhões de toneladas, representando um acréscimo de 8,7% em relação a 2010 e 20,1%
em relação a 2009. A natureza de carga granel sólido, com destaque para o minério de
ferro, foi o principal produto movimentado e decisivo para o crescimento. A
movimentação de minério de ferro alcançou a marca de 47,5 milhões de toneladas em
2010 e 51,5 milhões de toneladas em 2011, sendo a carga de maior movimentação deste
porto e a terceira instalação portuária/TUP nacional de maior movimentação de minério
de ferro, ficando atrás apenas do TUP CVRD Tubarão e TUP Ponta da Madeira
(ANTAQ, 2011b).
Com relação a movimentação de cargas por tipo de navegação, observa-se o
predomínio da navegação de longo curso, destacando-se a exportação de minério de
ferro. Este porto não realizou movimentação de granéis líquidos nestes anos analisados.
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4.3.2 Projetos e investimentos de expansão da infraestrutura portuária

O Porto de Itaguaí e áreas próximas irão concentrar nos próximos anos
significativos investimentos em projetos portuários.
 Dragagem: após dragagem concluída em 2009, o calado do canal
principal foi para 17,8 metros, onde os berços de atracação possuem calados
operacionais que variam de 14,5 a 18,10 metros (Barboza, 2011). Atualmente, a
continuação da dragagem do canal de acesso ampliará a profundidade para 20m (Booz
& Company et al, 2012).
 Ampliação do Tecon: adequação dos berços 302 e 303 de contêineres
para permitir atracação de navios maiores, equalização do berço 301 para permitir
atracação de navios de contêineres, dragagem dos berços e compra de equipamentos
para a ampliação de produtividade dos berços. O projeto prevê, ainda, a ampliação da
retroárea em 65 mil m² (Giacobo, 2012).
 Licitação de um terminal de granéis líquidos, com área utilizável de 124
mil m² e capacidade de tancagem de 262 mil m³. O terminal atenderá a demanda de
produtos químicos, combustíveis e biocombustíveis e óleos vegetais (Booz & Company
et al, 2012).
 Licitação do novo terminal de granéis sólidos, que deverá ocupar uma
área de aproximadamente 245.400 m², localizada entre os atuais pátios dos terminais
das empresas CPBS e da CSN, e seu píer de atracação deverá ficar a leste das
instalações de embarque da CPBS, mantendo-se a atual diretriz da linha de atracação. O
terminal terá capacidade de exportação de 25 milhões de toneladas por ano (expansível
até 44 milhões).
 Licitação, com o objetivo de revitalização e exploração operacional
destinada à movimentação e armazenagem de Granéis Sólidos, da área do terminal de
granel sólido - TGS III (Valesul). A área original do TGS III (Valesul), a ser licitada, é
composta por uma retroárea de 15.242,75m², composta de um berço de atracação com
11 metros de profundidade e dois silos verticais com um total de 3.508 m²com
capacidade estática total de 30.630 toneladas que são conectados ao berço de atracação
por correias transportadoras dentro do polígono do Porto. Também será anexada uma
área de 3238 m², contígua às citadas instalações, necessária para estacionamento de
caminhões, melhoria da logística interna do terminal e possibilidade de movimentação
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de outras cargas, que contará também com retroárea de terrapleno para armazenagem
em torno de 42.619,00 m². Desta forma, a área total do empreendimento, para fins de
cálculo do valor de outorga e arrendamento, contendo as três áreas designadas de acordo
com o descritivo acima, será de 61.099 m² (CDRJ, 2011c).
 Porto compartilhado e Base da Petrobras em Itaguaí: segundo o relatório
anual da Transpetro de 2010, a companhia vem desenvolvendo o projeto do Terminal de
Itaguaí (RJ), que vem se desenhando como o maior da Petrobras. O terminal, um
empreendimento conjunto entre a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional e a
Gerdau, vai ocupar terreno contíguo às áreas das duas outras companhias e possuir um
píer único compartilhado entre as três empresas, que entraria em funcionamento em
2014. Segundo os estudos, CSN e Gerdau utilizarão o porto para exportar e importar
minério de ferro, enquanto a Petrobras o utilizará para apoio às plataformas de
exploração na Bacia de Santos e para o recebimento de petróleo do pré-sal. As empresas
realizarão sua movimentação na retroárea do porto, onde possuem terrenos para
construir seus pátios operacionais (FIRJAN, 2012). A base da Petrobrás, de
aproximadamente 12 km², é considerada essencial para o escoamento da produção do
pré-sal a partir do Rio de Janeiro.
As figuras 4.12 e 4.13 mostram a localização do píer compartilhado entre as três
empresas e destaca os tipos de instalações que devem ser implantadas pela Petrobras.

Figura 4.12 - Localização do porto compartilhado no Porto de Itaguaí.
Fonte: SEDEIS, 2011.
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Figura 4.13 - Caracterização dos futuros terminais e instalações da Petrobras no Porto de
Itaguaí.
Fonte: SEDEIS, 2011.

Outro importante projeto no município de Itaguaí é a construção, a poucos
quilômetros do Porto de Itaguaí, do Superporto Sudeste, terminal de uso privativo da
MMX Mineração e Metálicos S.A, na costa oeste da Ilha da Madeira. O Porto do
Sudeste se beneficiará da infraestrutura de acesso terrestre e marítimo já existente na
região. O porto terá profundidade de 21 m e será dedicado à exportação do minério de
ferro e à importação de granéis sólidos, principalmente carvão. Terá dois berços de
atracação e uma área total de 780 mil m². Projetado inicialmente para movimentar 25
milhões de toneladas de minério de ferro por ano, o porto já tem licença para
movimentar 50 milhões de toneladas/ano e projeto de expansão para 100 milhões de
toneladas/ano.
Serão construídos dois pátios de estocagem, com capacidade de movimentação
inicial de 50 milhões de toneladas e retroárea de 700 mil m². A estrutura offshore, por
sua vez, terá dois berços para atracação de navios e profundidade de 20 m. Os pátios de
recebimento e estocagem estarão ligados ao píer através de um túnel de 1,7 km.
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4.4 Porto do Rio de Janeiro

Figura 4.14 - Área do Porto Organizado do Rio de Janeiro.
Fonte: ANTAQ (2012).

Administração e Localização:

O porto é administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), e
localiza-se na Costa Oeste da Baía da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, tendo
frente para as avenidas Rodrigues Alves e Rio de Janeiro, estas ligadas diretamente à
Avenida Brasil e Ponte Rio-Niterói.
O Porto do Rio possui aproximadamente 7 km de extensão e 32 berços de
atracação. A maior parte dos terminais são atualmente administrados e operados por
arrendatários e operadores privados (Barboza, 2011). É constituído por 16 (dezesseis)
terminais portuários, sendo 10 (dez) de uso público sob gestão privada e 6 (seis) de uso
público sob administração direta. O porto conta ainda com 19 (dezenove) áreas de
fundeio homologadas pela Autoridade Marítima para a movimentação de cargas,
atividades de abastecimento, vistoria e reparos (ANTAQ, 2012).
A figura 4.15 mostra a disposição dos terminais localizados na área do Porto
Organizado do Rio de Janeiro.
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Figura 4.15 - Distribuição dos tipos de terminais no Porto do Rio de Janeiro.
Fonte: CDRJ, 2009a.

Acessos:
O sistema de transporte terrestre que dá acesso ao porto utiliza as modalidades
rodoviária e ferroviária para servir a toda a área de influência do Porto (estados do Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e áreas do sudoeste de Goiás e do
sul da Bahia).
 Rodoviário: formado pelas BR-040, BR-101, BR-116, RJ-071 e RJ-083.
 Ferroviário: formado pela malha sudeste, pela ferrovia MRS Logística
S.A.
 Marítimo: O acesso marítimo ao Porto do Rio de Janeiro se inicia na
entrada da Baía de Guanabara, em frente ao Morro do Pão de Açúcar e da Fortaleza de
Santa Cruz.
Esta barra, com largura de 1,5 km e profundidade mínima de 17 m, é delimitado
pelos faróis do Morro do Pão de Açúcar e da Fortaleza de Santa Cruz. A extensão total
do canal de acesso é de 18.500m, dos quais 11.100 metros cobrem a distância entre a
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parte externa da Baía e os fundeadouros e os outros 7.400m, na direção norte, conduzem
aos terminais privativos no interior da baía de Guanabara.
 Dutoviário: o sistema de dutos subterrâneos é empregado na
movimentação de cargas de/para as instalações portuárias de Manguinhos, Tequimar e
Ypiranga/Chevron.

Instalações:

A parte terrestre do Porto Organizado do Rio de Janeiro possui 6.740 metros de
extensão de cais contínuo, compondo os seguintes trechos:


Cais da Gamboa: situa-se entre os cabeços 1 e 162, numa extensão total

de 3.167 metros, sendo operáveis cerca de 2.955 metros.
O Cais da Gamboa dispõe de 17 armazéns, totalizando 60.000 m² e cerca de
16.000 m² em pátios descobertos, subdividindo-se em três segmentos:
a) o trecho abrangendo a Estação Marítima de Passageiros, a antiga sede do
Touring Club do Brasil, a Administração do Porto e as áreas de influência dos armazéns
nº 1 a 6. Esse espaço está vinculado às atividades do turismo nacional e internacional,
ao lazer e ao entretenimento, em sentido amplo, em proveito da população citadina e
visitantes, vindos de outros estados e mesmo do exterior;
b) o trecho de cais frontal aos armazéns 7 a 13, contendo o portão 13/14, no
alinhamento da Avenida Professor Pereira Reis, que conecta o porto ao largo do Santo
Cristo, dando acesso rodoviário, em duas vias, do porto ao bairro de Laranjeiras,
percorrendo o Túnel Santa Bárbara. Em retroárea urbana, onde antes se localizava o
pátio de Marítima da RFFSA, à altura do armazém 10, foi edificada pela Prefeitura
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro a Cidade do Samba, atrativo da cidade, em
apoio ao Carnaval do Rio de Janeiro;
c) o trecho de cais frontal aos armazéns 14 a 18 conserva as atividades portuárias
tradicionais e de apoio ao offshore.
A figura 4.16 destaca este trecho, localizado entre o Armazém 14 e o Armazém
18 no cais da Gamboa, que abriga base de apoio à atividade offshore, com área
aproximada de 44.600 m².
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Figura 4.16 - Área de apoio offshore-Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro.
Fonte: SEDEIS, 2011.

Distribuição de berços e terminais especializados configurando o Cais da
Gamboa:
TG1 - Terminal 1 de Carga Geral da Gamboa: Localizado entre os cabeços 134 e
162, ocupa a área entre o Armazém 18 até o Armazém 14, com 697 m de cais acostável
e 46.783 m² de área. É especializado na movimentação de carga geral e base de apoio à
atividade offshore, em regime de uso múltiplo.
TT1 - Terminal 1 de Trigo da Gamboa: Localizado entre os cabeços 129 e 134,
ocupa a área do Armazém 13. Dispõe de 125,29 m de cais acostável e 3.552 m² de área
representada pelo Armazém 13.
TPP - Terminal de Bobinas de Papel para Imprensa e Carga Geral: Localizado
entre os cabeços 123 e 129, ocupa a área do Armazém 12. Dispõe de 150 m de cais
acostável e 3.552 m² representada pelo Armazém 12.
TG2 - Terminal 2 de Carga Geral da Gamboa: Localizado entre os cabeços 92 e
123, ocupa a área entre o Armazém 11 e o pátio 9. Dispõe de 670 m cais acostável e
47.735 m² de área.
TSG - Terminal de Produtos Siderúrgicos da Gamboa: Localizado entre os
cabeços 79 e 92, ocupa a área dos armazéns 7 e 8, e pátio 8/9. Dispõe de 304 m de cais
acostável e área de 19.818 m².
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TT2 - Terminal 2 de Trigo da Gamboa: Localizado entre os cabeços 67 e 79,
ocupa o cais com 300 m entre os armazéns 5 e 6, utilizando equipamento para descarga
de navios. Não dispõe de área no cais.
TPA - Terminal de Passageiros: Localizado no Cais da Gamboa, entre os
cabeços 36 e 67, ocupa a área entre o Armazém 4 e a Estação de Passageiros, junto ao
prédio do antigo Touring Club do Brasil. Dispõe de 660 m cais acostável e 77.408 m². O
terminal abrange ainda área de 2.205 m² remanescente do Píer Mauá, os Armazéns 1 a
4, Armazém Externo 1 e a Estação de Passageiros.
TLG - Terminal de Granéis Líquidos da Gamboa: Localizado em águas
abrigadas, ao norte do Terminal de Passageiros da Gamboa, compreende o quadro de
bóias para descarga de granel líquido para a Refinaria de Manguinhos, com
profundidade compatível para a operação de embarcações com até 9,00 metros de
calado.
Cais de São Cristóvão: estende-se desde o Canal do Mangue, nas proximidades
do cabeço 166 até a inflexão próxima do cabeço 215, abrangendo pátios descobertos
com cerca de 105.000 m. O Cais de São Cristóvão, conta com berços de atracação
distribuídos em 1.259 metros e profundidades variando de 6,5 a 9,5 metros.
A figura 4.17 a seguir destaca a área do Cais de São Cristóvão destinada ao
apoio offshore, com área de 23.400 m².

Figura 4.17 - Área de apoio offshore-Cais da São Cristóvão do Porto do Rio de Janeiro.
Fonte: SEDEIS, 2011.
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Distribuição de berços e terminais especializados configurando o Cais de São
Cristóvão:
TPS - Terminal de Produtos Siderúrgicos de São Cristóvão: Localizado entre os
cabeços 190 e 215, com recorte para o TLS, entre cabeços 198 e 206, está arrendado à
Triunfo Operadora Portuária S.A. Dispõe de 436 m de linha de cais acostável e 44.714
m² de área.
TLS - Terminal de Granéis Líquidos de São Cristóvão: Localizado entre os
cabeços 198 e 206, em área encravada no TPS, dispõe de 200 m de linha de cais
acostável. Não dispõe de área no cais.
TGS - Terminal de Carga Geral e Offshore de São Cristóvão: Localizado entre
os cabeços 170 e 190, dispõe de 806,09 m de linha de cais acostável e 41.565 m² de
área.
TTS - Terminal de Trigo de São Cristóvão: Localizado entre os cabeços 166 e
170 está arrendado ao Moinho Cruzeiro do Sul e dispõe de 102,73 m cais acostável.
Não dispõe de área no cais.


Cais do Caju: estende-se desde as proximidades do cabeço 215 até o

cabeço 297, abrangendo berços distribuídos em 1.275 metros acostáveis.
Distribuição de berços e terminais especializados configurando o Cais do Caju:
TLC - Terminal de Granéis Líquidos do Caju: Terminal destinado à descarga de
produtos químicos, através de tomada no cais interligando o navio aos tanques, através
de rede de dutos, é constituído por um berço de atracação com 200 metros de extensão,
implantado dentro do Terminal de Contêineres I. Dispõe de profundidade que permite a
atracação de embarcações com calado de 14,50 metros.
TCO - Terminais de Contêineres: Terminal I - localizado entre os cabeços 276 e
297, o terminal está arrendado à Libra Terminal Rio S.A. Dispõe de 535 m de linha de
cais acostável e 139.908 m² e profundidade que permite a atracação de embarcações
com calado de 14,50 metros.
Terminal II - localizado entre os cabeços 256 e 276, o terminal está arrendado à
Multi-Rio Operações Portuárias S.A. Dispõe de 547 m de linha de cais acostável e
185.947 m² e profundidade que permite a atracação de embarcações com calado de
14,50 metros.
TRR - Terminal Roll-on Roll-off: Localizado entre os cabeços 248 e 256, está
arrendado à Multi-Car Rio Terminal de Veículos S.A. Dispõe de 917 m de linha de cais,
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sendo um berço para atracação de embarcações com 213 m e área do dolfin de 2.803
m², 03 armazéns cobertos (armazéns 31, 32 e 33), totalizando 21.000 m², e área total de
145.136 m². A profundidade no cais permite a atracação de embarcações com calado de
13,50 metros.

4.4.1 Perfil da Carga Movimentada

Tabela 4.6 - Histórico da movimentação de cargas no Porto do Rio de Janeiro.
Movimentação total de Cargas (t)
Tipo/Ano

2008

2009

2010

2011

Granel Sólido

1.961.203

1.085.348

1.115.724

1.367.781

Granel Líquido

376.118

245.150

328.835

403.757

6.436.554

5.438.530

6.042.252

6.191.214

Embarque

4.413.548

3.359.798

3.273.000

4.505.907

Desembarque

4.360.327

3.409.230

4.214.000

3.456.845

Longo Curso

8.208.353

6.504.475

7.156.000

7.576.803

Cabotagem

565.522

264.553

331.000

385.949

Apoio Marítimo

-

-

-

-

Total

8.773.875

6.769.028

7.486.811

7.962.752

Carga Geral
Sentido

Navegação

Fonte: ANTAQ (2009); ANTAQ (2010a); ANTAQ (2011a); CDRJ (2010b); CDRJ (2011).

Conforme exposto na tabela 4.6, ocorreu um decréscimo na movimentação geral
de cargas no ano de 2009 (queda de 22,8%) em relação ao ano anterior, devido à crise
que afetou as siderurgias, refletindo assim na movimentação de produtos siderúrgicos.
Estes representaram uma movimentação de 1.385.336 toneladas, representando
decréscimo de 41,3% em relação a 2008 (CDRJ, 2009b).
Já em 2010, a movimentação de cargas no cais, no Porto do Rio de Janeiro, foi
de cerca de 7,5 milhões de toneladas, representando um crescimento de 10,6% na
movimentação em relação ao ano anterior. Segundo (CDRJ, 2010b), este fato deu-se,
principalmente, pelo crescimento da carga geral acondicionada em contêineres,
produtos siderúrgicos (carga geral), aos granéis sólidos (trigo e concentrado de zinco) e,
à recuperação da movimentação de granéis líquidos.
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Por fim, a movimentação de cargas atingiu em 2011 um acréscimo de 6,4% em
relação ao ano anterior, com aproximadamente 8 milhões de toneladas movimentadas.
Podemos evidenciar que a Natureza de Carga “Carga Geral” foi a responsável pelo
acréscimo na movimentação sendo, a exportação de produtos siderúrgicos e o equilíbrio
ocorrido entre a balança comercial das exportações e das importações de commodities
os principais fatores responsáveis por tal crescimento.

4.4.2 Projetos e investimentos de expansão da infraestrutura portuária

Entre os projetos que estão sendo desenvolvidos para reestruturação e expansão
da infraestrutura do porto do Rio de Janeiro, destacam-se:
 Dragagem: obras de dragagem do Porto do Rio de Janeiro, executadas
desde 2010, num valor de R$ 138,8 milhões, com recursos do PAC adquiridos por meio
do Programa Nacional de Dragagem – PND. Foram retirados 3,9 milhões de m³ de
sedimentos, o que aumentou a profundidade em alguns trechos de 13 para 15 metros
tornando possível o tráfego de navios com capacidade de até 8 mil TEUs.

Figura 4.18 - Situação após a conclusão dos serviços de dragagem no Porto do Rio.
Fonte: Barboza, 2011.
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 Cais da Gamboa: reforço estrutural nos berços do cais da Gamboa em um
trecho de 1100m de extensão e aprofundamento para 13,5m, com investimentos de R$
190 milhões.
 Expansão do Terminal de Contêineres I: segundo o arrendatário do
terminal, diretor-presidente do Grupo Libra Terminais, a expansão do terminal de
contêineres I acontecerá em três fases: a primeira fase de expansão estará concluída no
primeiro trimestre de 2014. Nessa etapa, a empresa deve investir R$ 220 milhões, dos
quais R$ 170 milhões em obras civis e R$ 50 milhões em equipamentos. Parte dos
recursos será investida para ampliar o terminal em 40.000 m², além de estender a área
do cais, que vai passar de 545 metros para 665 metros de extensão. Na fase dois, se
prevê mais 135 metros de cais e, na terceira etapa, deve ser implementada uma nova
área para armazenar contêineres com 55.000 m². A fase três está prevista para ficar
pronta em 2023, onde a movimentação deve atingir 948 mil TEUs por ano. Nas fases
dois e três, estão previstos investimentos de R$ 340 milhões26.


Expansão do terminal de Contêineres II e do Terminal RO-RO: as obras

de expansão dos Terminais MultiRio e MultiCar arrendados à empresa MultiRio
Operações Portuárias S/A, localizados no Porto do Rio de Janeiro, contemplam a
ampliação em 447 metros do cais existente e a complementação da retroárea.
Atualmente, a MultiRio possui uma área de 185.000m² e dois berços de atracação,
totalizando 533 metros de cais. Já a MultiCar possui uma área de 138.000m² e um berço
de atracação com 180 metros de extensão. Está prevista a construção de um cais que
prolonga o existente em 447 metros de comprimento por 23 metros de largura (10.281
m²), passando a MultiRio a ter cerca de 800 metros de extensão total de cais. A
MultiCar passará a ter 360 metros de cais, o dobro do atual. Ao fim das obras, a
MultiRio terá uma capacidade máxima para movimentar 1.000.000 TEUs/ano e a área
passará de 185.000m² para aproximadamente 249.000m². À MultiCar, por sua vez,
restarão 109.800m² de área. Assim, em comparação aos 138.000m² originais da
MultiCar, a expansão da MultiRio resulta da transferência de 28.200m², a serem
compensados pela construção do edifício garagem ou duplicadores de vagas
(Multirio/Concremat, 2011). Segundo FIRJAN (2011) a expansão do cais de

26

Disponível em http://www.portosenavios.com.br/site/noticias-do-dia/portos-e-logistica/18847-libra-vaireforcar-acao-na-logistica-integrada-no-rio;
http://www.intranews.com.br/interna.php?url=noticias_mostrar&titulo=noticias&id=1115
e
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=217579.
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contêineres do Porto do Rio de Janeiro fará surgir o maior cais contínuo de contêineres
da América do Sul. A capacidade de movimentação passará dos atuais 750 mil
TEUs/anos para 2 milhões de TEUs/ano em 2020. Também serão adequadas novas
áreas para armazenagem de contêineres. As intervenções tornarão o Porto do Rio de
Janeiro o segundo do país em movimentação de contêineres. Já o terminal Roll-on rolloff terá sua capacidade ampliada de 243 mil veículos/ano para 326 mil veículos/ano.


Passageiros: O projeto de construção da nova área de atracação de navios

de passageiros no Terminal da Gamboa prevê a construção de três píeres com 30 metros
de largura cada, o píer 1 terá 250 metros de comprimento, e os píer 2 e 3 terão 400
metros cada, formando uma estrutura na forma de um “Y”, de modo a possibilitar a
acostagem de até seis navios de cruzeiro simultaneamente. Os píeres estarão dispostos
para possibilitar espaço de manobra para os rebocadores em atendimento a uma
embarcação de cada lado. Os investimentos são da ordem de R$ 314 milhões.

Figura 4.19 - Construção de nova área de atracação de navios de passageiros-Terminal
da Gamboa.
Fonte: Barboza, 2011.

Além disso, toda a região do porto será afetada pelo Projeto Porto Maravilha,
que inclui construção de túneis, reconstrução de infraestrutura, urbanização de áreas
degradadas, reurbanização de acessos, entre outras iniciativas.
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Ainda segundo a reportagem da revista Brasil Energia “Rio, a capital da Bacia
de Santos” (Vigliano, 2012), a Petrobras irá utilizar o Porto do Rio como a principal
base para as operações na Bacia de Santos nos próximos cinco anos. O ponto de partida
é o Terminal da Triunfo Logística, que ganhou concorrência para movimentar toda a
carga destinada a santos, especialmente para o pré-sal.
A operação ocupa 600 m de uma área não arrendada do porto, entre os bairros de
São Cristóvão e da Gamboa. O local é utilizado em um sistema de tarifa operacional,
sob o qual um agente pode contratar a área para uma determinada operação, desde que
utilize um operador logístico cadastrado na Companhia Docas do Rio de Janeiro, no
caso, a Triunfo. A mesma reportagem indica que a fim de garantir apoio logístico à
expansão das operações em Santos, a Petrobras iniciou negociações com a CDRJ para
arrendar praticamente toda a área livre do Porto do Rio. A negociação prevê o uso por
25 anos de 1450 m de cais, com 13 berços e 76 mil m2 de retroárea.

Figura 4.20 - Projetos de expansão portuária no Porto do Rio de Janeiro.
Fonte: Duprat (2012).
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4.5 Perspectiva de evolução da demanda portuária no Rio de Janeiro

As projeções das movimentações de cargas nos portos da CDRJ, para o ano de
2020 foram calculadas com base nos dados preliminares do Plano Nacional de Logística
Portuária (PNLP) (Cristino, 2011a), onde estão disponibilizadas previsões de
movimentações por natureza de cargas para o total de portos e terminais de uso
privativo no Brasil até o ano de 2030, conforme mostram as figuras 4.21 a 4.24.

Figura 4.21- Projeções preliminares do PNLP: Graneis sólidos.
Fonte: Cristino (2011a).

Figura 4.22- Projeções preliminares do PNLP: Graneis líquidos.
Fonte: Cristino (2011a).
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Figura 4.23- Projeções preliminares do PNLP: Carga geral.
Fonte: Cristino (2011a).

Figura 4.24- Projeções preliminares do PNLP: Contêiner.
Fonte: Cristino (2011a).

A partir destes dados, foram feitas as estimativas de movimentação de cargas
para a demanda portuária do RJ, com base na projeção do crescimento na
movimentação de cargas do total de demanda portuária brasileira.
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Movimentação de cargas
portuárias total no Brasil
(toneladas)

Tabela 4.7 - Projeção de crescimento na movimentação de cargas para os Portos do RJ:
2011/2020.
Portos e
TUPs
Nacional

Granel
Líquido

Carga
Geral*

2011 543.108.090 212.302.168 45.858.833

Contêiner

Movimentação
Total

84.786.189

1.260.175.658

2020 872.500.000 320.000.000 62.056.535 124.708.171 2.065.000.000

Δ% 2011/2020
Movimentação de cargas
portuárias: Portos da CDRJ
(toneladas)

Granel
Sólido

61%

51%

35%

47%

64%

Granel
Sólido

Granel
Líquido

Carga Geral

Contêiner

Movimentação
Total

2011 56.912.513

39.187.304

1.646.699

9.294.620

107.041.136

2020 91.429.622

59.066.459

2.238.303

13.671.036

166.405.421

Total Portos
CDRJ

(*)Não inclui contêiner.
Fonte: Elaboração própria, com base em ANTAQ (2011a); CDRJ (2011); Cristino (2011a);
Dersa (2011).

Sendo assim, foi considerado que a desagregação da movimentação portuária do
RJ para os seus portos (Angra dos Reis, Niterói, Itaguaí e Rio de Janeiro) manterá o
mesmo percentual de crescimento projetado para a movimentação de cargas em todos os
portos e TUPs do Brasil em 2020, para cada tipo de carga (granel sólido, granel líquido
e carga geral).
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Tabela 4.8 - Total da Demanda portuária atual e futura nos portos da CDRJ.

Complexo portuário
de Angra dos Reis

Porto de Niterói

Porto de Itaguaí

Porto do Rio de
Janeiro

Ano/Cargas

Granel
Sólido (t)

Carga
Geral (t)

Granel Líquido (t)
Petróleo +
Derivados

Outros
119.446

Área
Operacional
(m²)

Área Total
(m²)

Área
Atividades
Petróleo
(m²)¹

881.837

1.000.000

68.000

985.837

1.104.000

144.000

2011

1.367.781

6.191.214

284.311

2020

2.197.332

8.966.220

608.577

2011

55.544.732

4.619.433

-

-

1.832.911

7.400.000

-

2020

89.232.290

6.756.316

1.056.5392

-

2.313.168

7.769.400

124.000

2011

-

98.614

-

-

21.900

27.060

15.730

2020

-

140.974

-

-

46.900

52.0603

40.730

2011

-

32.058

38.783.547

-

5.563.516

5.578.000

5.500.0004

2020

-

45.829

58.457.882

-

5.680.916

5.695.400

5.617.400

Notas: (1) Inclui tanto as áreas destinadas à movimentação dos graneis líquidos petróleo e derivados
como as utilizadas para a movimentação de cargas na logística de apoio offshore, de acordo com a
disponibilidade de dados.
(2) Projeção retirada de Dersa (2011), pelo fato do Porto de Itaguaí não registrar movimentação de
graneis líquidos em 2011 e apresentar expectativas futuras de movimentação deste tipo de carga.
(3) Este valor foi obtido somando-se a área atual do Porto de Niterói aos 25 mil m² que pertenciam a
Escola Superior de Polícia Militar (ESPM) e o Grupamento Aéreo Marítimo (GAM) com o objetivo de
instalar uma base de apoio logístico na região, conforme descrito na seção 4.2.2.
(4) Área relativa ao Terminal Privativo Almirante Maximiano da Fonseca de Angra dos Reis
especializado na movimentação de petróleo e derivados.
Fonte: Elaboração própria com base em ANTAQ (2012a), CDRJ (2012), Cristino (2011a); Dersa (2011);
FIRJAN (2012).
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A título de complementação, foi realizada uma comparação com os resultados
obtidos em Oliveira, D. (2010), que efetuou estimativas de movimentação de
contêineres para o Estado do Rio de Janeiro - Porto do RJ e Porto de Itaguaí.
Este autor considerou na projeção adotada em um cenário base, a movimentação
de 297.345 unidades em 2020 para o Terminal Libra T1-Rio. Considerou também que
os três terminais de operação de contêiner do Estado do RJ manterão o mesmo Market
Share observado no ano de 2009: 38% Sepetiba Tecon, no Porto de Itaguaí, 32% Libra
T1-Rio e 30% MultiRio, ambos no Porto do RJ. Portanto a projeção de movimentação
total de contêineres estimada para o ano de 2020 no Estado do RJ foi de 929.203
unidades. Adotando 15 toneladas como o peso médio de um contêiner movimentado 27,
a tonelagem estimada será de 13,94 milhões, bem próxima do valor projetado neste
estudo, de 13,67 milhões de toneladas.
Analisando especificamente a movimentação de petróleo e derivados no ano de
2011 na tabela 4.8, os portos avaliados movimentaram aproximadamente 39 milhões de
toneladas através do Porto do Rio de Janeiro e do Complexo Portuário de Angra dos
Reis (TUP Almirante Maximiano da Fonseca – Transpetro), este representando quase a
totalidade movimentada (99%). Contudo, como foi citado no item 4.1.1, já em 2012 foi
iniciada a movimentação do Granel Líquido “Fluído” com a instalação de um novo
terminal para armazenamento e processamento de fluidos de perfuração e completação
(fluidos, parafina e salmoura). Além destes fluidos, também foram registradas em 2012
a movimentação de granéis sólidos, como baritina e bentonita, que são aditivos
químicos adicionados aos fluidos de perfuração. Este porto está em processo de
adequação e ampliação para atender a modalidade de operação offshore.
Vale destacar também a participação do Porto de Niterói na movimentação de
cargas destinadas à logística offshore da indústria petrolífera em 2011, onde do total de
98614 toneladas de cargas movimentadas na categoria “cargas gerais”, 75436 toneladas
são relativas à movimentação de peças e equipamentos diversos associados à
modalidade de operação offshore (76,5%).

27

A relação (peso/quantidade de contêiner) para o somatório de contêineres movimentados em todos os
portos e TUPs do Brasil foi de 16,98 toneladas/unidades (ANTAQ, 2011a). O peso máximo de um
contêiner padrão de 20 pés (1 TEU) é de 24 toneladas (A.I.B Internacional, 2013), (Transmeridian
Logistics, 2013).
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Portanto, adotou-se a premissa, para fins deste trabalho, que este percentual de
movimentação de cargas destinado à modalidade de operação offshore em relação ao
total de carga geral movimentada no Porto de Niterói será mantida no ano de 2020.
No porto de Itaguaí, apesar de não haver registrado movimentação de granéis
líquidos nem de peças e equipamentos destinados ao setor petrolífero em 2011, constam
nos seus projetos de adequação e expansão a instalação de um terminal para escoamento
de granel líquido, com uma área utilizável de 124 mil m² e capacidade de tancagem de
262 milhões de litros, além de Projetos da Petrobras para a construção de uma base de
apoio para a exploração do pré-sal, em uma área de aproximadamente 12 km² próxima
ao Porto de Itaguaí. Com isto, a expectativa de movimentação futura de petróleo e
cargas destinadas ao apoio offshore dos campos do pré-sal para este porto é de 1056539
toneladas (Dersa, 2011).
Em linha com o aumento da movimentação de granéis líquidos, a produção de
petróleo nacional registrou contínuos crescimentos, com aproximadamente 663 milhões
de barris em 2008 e alcançado a marca de mais de 768 milhões de barris em 2011
(ANP, 2012).
De acordo com o Plano de Negócios da Petrobrás 2012-2016 (Petrobras, 2012),
a expectativa é alcançar em 2020 a produção total de 5,2 milhões boe/dia de óleo e gás
natural no Brasil e 5,7 milhões boe/dia considerando os ativos no exterior.
O Estado do Rio de Janeiro possui as maiores reservas petrolíferas do Brasil e
poderá ter um acréscimo significativo destas em função da confirmação do potencial de
óleo e gás das áreas do pré-sal, que podem elevar as atuais reservas brasileiras, em torno
de 14 bilhões de barris, para cifras de até 70 bilhões de barris. Em 2010, as reservas
provadas do Estado do Rio de Janeiro foram de 11,7 bilhões de barris e representaram
82,2% das reservas nacionais de petróleo, ao passo que a produção foi de 595 milhões
de barris, o que representou 79,3% da produção brasileira. Por sua vez, as reservas
provadas de gás natural do Estado do Rio de Janeiro em 2010, de 220 bilhões de m³,
representaram 52,1% das reservas nacionais e a produção de 10,1 bilhões de m³
alcançou 44,2% da produção nacional (ANP, 2012).
A infraestrutura portuária constitui-se um aspecto relevante mediante ao
crescimento econômico esperado para o Rio de Janeiro com o aumento da exploração e
produção de petróleo e gás, principalmente após a descoberta do pré-sal, e que leva as
petroleiras a contratarem, cada vez mais, novas bases de apoio às operações de logística
offshore.
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À atividade de exploração e produção, que por si só já exige vultosos
investimentos em infraestrutura, se somam outras atividades de apoio offshore, como
transporte de cargas e passageiros, hotelaria e alimentação, além de investimentos em
educação, que geram um efeito multiplicador sobre a economia. Além delas, o
pagamento de royalties e os desdobramentos da cadeia produtiva, como é o caso do
setor petroquímico, potencializam ainda mais a criação de riqueza para o Estado
(SETRANS, 2011).
Uma vez que a produção de petróleo aumentará no Estado, a movimentação
portuária deverá seguir o ritmo do crescimento da produção, visto que haverá maior
demanda de armazenamento, movimentações de cargas e necessidades de logística e
suprimento das atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos, sendo
necessário um complexo portuário eficiente e adequado capaz de atender estas e outras
necessidades.
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5 Análise dos efeitos que explicam a variação das áreas portuárias
ocupadas pelo setor petrolífero no período analisado
Uma mensuração do impacto causado pela atividade do setor petrolífero na
infraestrutura portuária do Rio de Janeiro será avaliada em termos da variação da área
ocupada pelo setor petrolífero nos respectivos portos do Rio de Janeiro.
Com essa finalidade, será empregado um método de decomposição para melhor
identificar as razões dessa variação, e consequentemente os fatores responsáveis pelo
impacto. Os métodos de decomposição foram bastante utilizados nas últimas décadas
para estudar as relações entre o consumo de energia e a atividade econômica.
Sendo assim, neste capítulo é apresentado um breve histórico da aplicação dos
métodos de decomposição aplicados nos estudos sobre evolução do consumo de
energia, onde será detalhada a metodologia escolhida para este trabalho, assim como os
resultados encontrados.

5.1 Métodos de decomposição - Histórico e abordagens básicas

A tentativa de explicar a relação entre o consumo de energia e crescimento
econômico não é uma situação recente, tampouco simples. Segundo Júnior et al. (2007),
o primeiro trabalho de referência sobre esta relação foi publicado em 1955 por E.
Mason, no qual foram plotados em um gráfico logarítmico dados relativos à renda
nacional e ao consumo de energia de 42 países para o ano de 1952. Desta forma o autor
constatou a existência de uma correlação significativa entre a renda nacional e o
consumo de energia per capta.
Até o final dos anos 60 havia uma percepção de forte correlação entre o
consumo de energia de um país e sua renda, porém que esta relação se mantinha
constante ao longo do tempo e era válida para a grande maioria dos países. Isto
significava que haveria um único padrão de relação entre o crescimento do consumo de
energia

e

o

crescimento

econômico,

mantendo-se

a

mesma

proporção

independentemente do estágio de desenvolvimento de um país.
Contudo, com o aperfeiçoamento dos modelos econométricos desenvolvidos em
trabalhos a partir do início da década de 70 (Darmstadter, 1971; Janosi e Grayson
1972), apontavam dispersões significativas entre diferentes grupos de países da relação
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entre o consumo de energia e o crescimento do PIB. Isto mostrou que não havia um
padrão global da relação entre renda e consumo energético.
Introduziu-se a variável preço como mais uma variável explicativa, além do PIB
nos modelos explicativos de comportamento de consumo de energia28. Entretanto, a
conclusão obtida destes estudos era que o comportamento do consumo de energia não
era totalmente redutível às variações no volume da atividade econômica, tampouco às
variações dos preços, evidenciando que os modelos econométricos apresentavam limites
de observação com relação à evolução do consumo de energia aliado ao PIB.
Ademais, os modelos eram baseados na premissa de regularidade destas
variáveis. Sendo assim, os modelos econométricos tiveram que ser adaptados e
sofisticados a partir da quebra da regularidade de comportamento entre o consumo de
energia e das taxas de crescimento econômico, especialmente no fim dos anos 70 e
início da década de 80, devido à crise dos juros internacionais e o segundo choque do
petróleo (1979), à elevação das taxas de inflação, à redução do crescimento econômico
e as dificuldades macroeconômicas enfrentadas por diversos países.
A partir destas mudanças estruturais e conjunturais ocorridas no cenário
internacional, ocorreram significativas alterações nos critérios de aproveitamento de
recursos energéticos, com maior ênfase ao uso mais eficiente da energia em
contraposição à expansão do consumo de energia para atender as necessidades
energéticas demandadas pelo crescimento econômico.
Desta forma, tornava-se necessário buscar outros tipos de abordagem capazes de
explicar melhor o comportamento do consumo de energia, dada a pouca abrangência de
fatores explicativos para as grandes diferenças observadas entre o nível de consumo de
energia e o PIB entre países, em análises baseadas apenas nessas duas variáveis.
Portanto, foram introduzidos no final da década de 1970 os métodos de
decomposição de índice, para estudar os impactos de mudanças estruturais (por
exemplo, as variações no mix de produto industrial) e variações na intensidade
energética setorial (ou seja, mudanças na intensidade energética dos setores industriais)
no uso da energia na indústria.

A aplicação de tais métodos em análises de

decomposição é conhecida na literatura como Index Decomposition Analysis– IDA. Há
28

De acordo com Silva, F. (2009), no período que vai do término da Segunda Guerra Mundial até o
primeiro choque do petróleo, não há alteração significativa no preço dos insumos energéticos. Nas
décadas de 50 e 60 houve até uma ligeira queda nos preços dos energéticos. Desta forma, não havia por
parte da comunidade científica uma preocupação em analisar a elasticidade-preço desses países. Somente
após o choque do petróleo em 1973 esta variável passa a ser considerada de forma criteriosa.
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ainda uma segunda abordagem que pode ser utilizada para analisar a influência de
determinantes (tais como os efeitos de crescimento econômico, mudanças setoriais e
tecnológicas) sobre as variações no uso da energia ou nas emissões de CO2,
denominada de análise de decomposição estrutural (do inglês, Structural Decomposition
Analysis- SDA). Tanto a IDA quanto a SDA são métodos estáticos comparativos, que se
baseiam em dados históricos de dois ou mais períodos. A principal diferença entre elas
está no fato de a SDA permitir a contabilização do impacto de efeitos indiretos sobre a
demanda final, uma vez que parte de tabelas insumo-produto – que dividem a economia
de um país em seus setores e produtos. Mais detalhes acerca desta abordagem e da
comparação entre métodos IDA e SDA podem ser obtidos em: Wachsmann (2005) e
Rose e Casler (1996).
Desde então, o uso de técnicas de decomposição foram estendidas a outras áreas
de aplicação, além da análise da demanda de energia no setor industrial.
Durante a década de 1990, o uso de técnicas de decomposição foi aplicado para
os setores de transportes, residencial, e para a economia como um todo e aos problemas
relacionados à oferta de energia, como o impacto do mix de combustíveis na geração de
energia elétrica. Também se passou a empregar técnicas de decomposição para analisar
emissões de gases provenientes do uso da energia, como em Alcántara e Roca (1995)
apud Achão (2009).29
Como explica Achão (2009), um número crescente de países (Estados Unidos,
Canadá, Nova Zelândia e alguns países europeus), desenvolveram indicadores de
eficiência energética30 apropriados para o monitoramento da evolução da eficiência
energética. Neste caso, métodos de decomposição têm sido utilizados para isolar o
impacto de variações na intensidade energética a partir do uso de dados de consumo de
energia envolvendo todos os setores de consumo de economias nacionais. Medida com
relação ao nível de desagregação adotada para o setor, variações na eficiência energética
podem ser tomadas como inversamente proporcionais a variações na intensidade
energética.

29

Para mais informações sobre outras áreas de aplicação da técnica de decomposição, ver Ang (2004) e
Achão (2009).
30
De acordo com Júnior. et al. (2007), pode-se dizer que a eficiência energética aumenta quando se
consegue realizar um serviço e/ou produzir um bem com uma quantidade de energia menor à que era
usualmente consumida. Neste sentido, ser eficiente do ponto de vista energético equivale a gastar uma
quantidade de energia inferior para se obter um mesmo resultado final; ou ainda, gastar a mesma
quantidade de energia e obter maiores rendimentos, um melhor resultado final.
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Estudos comparativos entre países (conhecidas na literatura como análises crosscountry) envolvem a quantificação de fatores que contribuem para diferenças no
consumo de energia, emissões de Dióxido de Carbono, ou qualquer outro agregado,
entre dois países ou duas regiões (Achão, 2009).
No Brasil, podem-se citar como relevantes em análises de decomposição de
índice voltadas para o setor industrial, os estudos de Arouca et al (1987); Motta e
Araújo (1989); Rosa e Tolmasquim (1993); Machado (1996); Worrell et al. (1997);
Leon e Pessanha (2005); Wachsmann (2005) e Machado e Schaeffer (2006).
Assim, atualmente, as técnicas de decomposição são aceitas como ferramentas
analíticas para o desenvolvimento de políticas energéticas nacionais e como instrumento
para análises ambientais. Podem ser utilizadas para avaliar a influência do crescimento
econômico, das mudanças setoriais e tecnológicas sobre diversos indicadores
socioeconômicos, energéticos e ambientais, cabendo, no entanto, observar que para uma
mesma metodologia de decomposição podem ser aplicadas distintas técnicas.
Como afirma Ang (2004), em cada área de aplicação mencionada, diferentes
métodos de decomposição podem ser utilizados para quantificar o impacto de fatores
pré-definidos na função identidade. Deve-se notar que as informações qualitativas
associadas com cada um destes fatores, como o impacto de mudanças estruturais ou de
variações na intensidade energética, da mesma forma que para a energia, o significado
ambiental ou econômico, é o mesmo para todos os métodos de decomposição. Contudo,
a informação quantitativa, isto é, as contribuições relativas dos impactos
quantitativamente medidos, dependem do método selecionado. Então, a escolha do
método afeta os resultados numéricos obtidos apesar do fato de que o significado dos
componentes não seja dependente do método.

5.2 Fundamentos teóricos

Nesta seção se apresentam os aspectos teóricos gerais do método de análise de
decomposição. Posteriormente será detalhado apenas o método Divisia Index de média
logarítmica (LMDI I), pelo fato de ter sido o método selecionado para a análise

103
desenvolvida neste estudo, da variação de área ocupada pelo setor petrolífero nos
portos, como descrito na próxima seção31.
Como o objetivo é analisar a dependência de uma variável (y) de um certo
número (n) de diferentes determinantes (xn) durante um período de tempo, assume-se
uma relação funcional da forma seguinte:
[Eq. 5.1]

y(t) = f(x1(t),x2(t),...., xn(t))

A ideia central da decomposição é que as mudanças na variável y são
decompostas nas mudanças de seus determinantes x1...xn, com o resultado que a
influência de cada xi é quantificada. As diferenças na variável y podem surgir por causa
de mudanças ao longo do tempo ou entre setores industriais, regiões ou países.
Deste modo, com o objetivo de quantificar a influência das modificações nos
fatores explicitados na Eq. 5.1 nas variações observadas na função y ao longo do tempo,
esta equação (que apresenta a forma y(x1, x2, ...., xn) = x1.x2......xn é diferenciada em:

∏

∏

∏

∑( ∏

)

De acordo com a Eq. 5.2, uma variação na função y é calculada a partir do
somatório dos produtos de “n” termos, em que cada termo representa a variação em um
fator enquanto os demais permanecem fixos (ceteris-paribus). Assim, a contribuição de
cada fator xi pode ser derivada. A Eq. 5.2, no entanto, corresponde a uma formulação
geral que pode ser resolvida a partir do emprego de diversos métodos matemáticos.
Os métodos mais utilizados por analistas, principalmente nos primeiros trabalhos
de análise de decomposição são os métodos ligados ao índice de Laspeyres - Método
ideal de Fisher convencional; Método ideal de Fisher modificado; Método de
Shapley/Sun e Método de Marshall-Edgeworth, e os ligados ao Divisia Index (ou índice
de Divisia) - Método Divisia de média logarítmica (Logarithmic Mean Divisia Index LMDI I) e Método Divisia de média aritmética (Arithmetic Mean Divisia Index AMDI). Entretanto, será apresentado a seguir apenas o método Divisia Index de média
logarítmica (LMDI I), ligado ao Divisia Index já que foi o método selecionado neste
estudo, para a análise da variação de ocupação da área ligada ao setor petrolífero no

31

Para mais detalhes sobre a estruturação de outros métodos de decomposição e a comparações a partir da
aplicação de diferentes métodos, ver Ang e Zhang (2000), Hoekstra e Bergh (2003), Ang (2004) e
Wachsmann (2005).
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sistema portuário do Rio de Janeiro ao longo de um período (2011-2020). Conforme sua
decomposição em três efeitos explicativos (efeito eficiência, efeito estrutura e efeito
atividade), será discutido o impacto causado na infraestrutura portuária do Rio de
Janeiro ocasionado pela expectativa de crescimento da produção petrolífera brasileira.

5.2.1 Método Divisia de média logarítmica (LMDI I)

O método Divisia index de média logarítmica (LMDI I) pode apresentar uma
decomposição aditiva ou multiplicativa32. Sua fórmula geral de decomposição é
bastante simples e não se altera com o número de fatores considerados.
Seja S uma grandeza agregada, composta por “n” fatores de sorte que:
∑

∑

onde “i” denota um atributo do agregado tal como setores de consumo de energia, tipo
de combustível utilizado etc.
A variação do agregado S de
∑

∑

no período “0” para

no período “T”, em uma decomposição multiplicativa se

decompõe a razão:
[Eq. 5.4]

Dtot = St / S0 = Dx1Dx2...DxnDrsd ,
Em uma decomposição aditiva, se decompõe a diferença:
ΔStot = ST – S0 = ΔSx1 + ΔSx2 +…+ ΔSxn + ΔSrsd,

[Eq. 5.5]

onde Drsd e Δrsd são termos residuais que podem ser excluídos para métodos que
fornecem uma decomposição perfeita.
No método Divisia Index de média logarítmica, a fórmula geral do efeito do “késimo” fator no lado direito das Equações 5.4 e 5.5 são respectivamente:
(∑

32

(
(

)
)

(

))

Como citam Wachsmann (2005) e Achão (2009), a decomposição aditiva é preferível à multiplicativa
pela maioria dos autores porque a primeira, geralmente, é mais fácil de interpretar. Adicionalmente, em
comparação aos métodos ligados ao Divisia Index,a relação entre as abordagens multiplicativa e aditiva
no caso dos métodos ligados ao índice de Laspeyres não é tão direta.
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∑ (

)

(

)

onde a função L(a,b) é uma média logarítmica de dois números positivos a e b dada
por:
(

)

(

)

, para a ≠ b, e
, para a = b.

[Eq. 5.8]
[Eq. 5.9]

É importante destacar que este método fornece uma decomposição perfeita, não
apresentando termos residuais, ou seja, possui reversibilidade dos fatores, facilitando a
interpretação dos resultados. De acordo com Ang (2004), os métodos que passam neste
teste devem ser considerados como altamente recomendados. Entretanto, a
decomposição a partir de métodos com termos logarítmicos, como o LMDI I, apresenta
problemas quando o conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero, uma
vez que não há logaritmo para números negativos e zero. Este problema pode ser
contornado no método LMDI I, quando se adota a estratégia de substituir os “zeros” por
pequenos valores, conhecida como Small Value Strategy (Ang and Choi, 1997), ou por
limites analíticos, conhecida por estratégia dos limites analíticos (Analytical Limit
Strategy), conforme estabelecido por Ang et al. (1998) e reforçado por Wood e Lenzen
(2006).

5.3 Utilização do método de decomposição LMDI para analisar o impacto da
evolução do setor petrolífero no setor portuário do Estado do Rio de Janeiro

Nesta seção é apresentada a formalização do método de decomposição
selecionado para o caso do setor portuário do Rio de Janeiro, bem como as análises
qualitativas empreendidas a partir dos resultados quantitativos fornecidos pelo método
para o período 2011-2020.

5.3.1 Fonte de dados e método de análise

Para a análise da dinâmica de evolução da ocupação de área no setor portuário
do Estado do Rio de Janeiro, partiu-se de dados relativos ao uso da indústria petrolífera
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(movimentação de petróleo, derivados, cargas de apoio offshore e áreas destinadas para
tais fins) no ano de 2011, bem como as projeções destas demandas portuárias para o ano
de 2020. Estes dados estão sintetizados na tabela 5.1. Com isto, será desenvolvido,
mais adiante, o método de decomposição proposto, que pretende explicar a variação de
ocupação física nestes portos destinada ao setor petrolífero, a partir de sua
decomposição em três efeitos explicativos (eficiência, estrutura e atividade), detalhados
a seguir.

Cargas setor
petrolífero
(t)

Área
Operacional
(m²)

Área
Atividades
petróleo
(m²)

2011

38.815.605

38.783.547

5.563.516

5.500.000

2020

58.503.711

58.457.882

5.758.916

5.617.400

Porto de
Itaguaí

2011

60.164.165

-

1.832.911

-

2020

95.988.606

1.056.539

2.248.168

12.124.000

2011

98.614

75.436

21.900

15.730

2020

140.974

107.840

46.900

40.730

2011

7.962.752

284.311

881.837

68.000

2020

11.772.129

608.577

985.837

144.000

2011

107.041.136

39.143.294

8.300.164

5.583.730

2020

166.296.504

60.230.838

9.039.821

17.926.130

Somatório Porto do Rio
dos Portos de Janeiro

Complexo
portuário de
Angra dos
Reis

Ano/Cargas

Carga Total
(t)

Porto de
Niterói

Tabela 5.1 - Demanda portuária do setor petrolífero atual e futura nos portos da CDRJ.

Fonte: Elaboração própria com base em ANTAQ (2011a); CDRJ (2011); Cristino (2011a);
Dersa (2011); FIRJAN (2012).

Com o objetivo de desenvolver as análises pertinentes a este trabalho, avaliando
o impacto do aumento das atividades do setor petrolífero no sistema portuário do Rio de
Janeiro, será utilizado o método de decomposição LMDI I, na tentativa de tentar
explicar da maneira mais abrangente possível a alteração na dinâmica de ocupação nos
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portos públicos do Rio de Janeiro que comportam as atividades relacionadas à logística
do sistema de E&P de petróleo nacional.
Tais atividades do setor petrolífero a serem avaliadas referem-se à
movimentação marítima de petróleo e seus derivados nos portos e terminais e a
movimentação de cargas e equipamentos associada à logística de apoio offshore.
Desta maneira, para testar os conceitos discutidos anteriormente serão analisados
a variação do quantitativo de movimentação portuária de petróleo, derivados, cargas e
equipamentos associados à logística de apoio offshore (em toneladas), bem como a
ocupação da área destinada para tais fins (em m²).
Finalmente, a dinâmica aplicada para o cálculo do modelo desenvolvido para o
presente estudo foi baseada na técnica de decomposição Divisia index de média
logarítmica (Logarithmic Mean Divisia Index I– LMDI I) em sua forma aditiva.
A formulação do método se inicia com a identificação da função a ser
investigada, neste caso, a ocupação de área portuária destinada ao setor petrolífero, que
em determinado instante t pode ser expressa em termos de três variáveis:

∑

∑

onde:

: corresponde à área ocupada pelo setor petrolífero em um porto i, no instante
t.
é a relação entre área ocupada e a movimentação de cargas do setor
petrolífero em um porto i, no instante t.
é a relação entre a movimentação de cargas do setor petrolífero e a
movimentação total em um porto i, no instante t.

: representa a movimentação total de cargas em um porto i, observada no
instante t.
Assim, a formulação geral do método LMDI I é dada por:
ΔSp = Spt – Spt-1 = ΔSpef + ΔSpstr

ΔSpact =
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∑

(

)

(

)

[ (

⁄

)

⁄

⁄

(

)

⁄

(

)]

onde, para o setor portuário em estudo:
ΔSp = Spt – Spt-1: corresponde à variação da área ocupada pelo setor petrolífero
observada no intervalo de tempo [t, t-1] expressa em termos dos efeitos eficiência
(ΔSpef.), estrutura (ΔSpstr) e atividade (ΔSpact).
corresponde à variação da área ocupada pelo setor petrolífero em um porto
i, observada no intervalo de tempo [t, t-1].
relação entre área ocupada e a movimentação de cargas do setor petrolífero em um
porto i, no instante t.
: relação entre área ocupada e a movimentação de cargas do setor petrolífero em
um porto i, no instante t - 1.
relação entre a movimentação de cargas do setor petrolífero e a movimentação
total em um porto i, no instante t.
relação entre a movimentação de cargas do setor petrolífero e a movimentação
total em um porto i, no instante t - 1.
movimentação total de cargas em um porto i, observada no instante t.
movimentação total de cargas em um porto i, observada no instante t - 1.
Deste modo, a partir das definições acima e considerando os dados contidos na
tabela 5.1, é possível definir os seguintes efeitos:
 Efeito Eficiência: ((

(

)
)

(

⁄
⁄

))

Indicador que representa a variação da relação entre a área portuária ocupada pelo setor
petrolífero e a respectiva movimentação de cargas do setor petrolífero. Pode ser
entendido como a quantidade de m² necessária para movimentar uma tonelada de carga.
Expressa a variação do nível de eficiência na ocupação de área utilizada pelo setor
petróleo em relação a sua respectiva movimentação de cargas.

 Efeito Estrutura: ((

(

)
)

(

⁄
⁄

))

Indicador que representa a participação da movimentação do setor petrolífero em
relação à movimentação portuária total. Essa variável avalia o dinamismo econômico,
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em termos de movimentação do setor petróleo, em relação à movimentação total dos
portos, seja de um país, de uma região ou de um complexo portuário.

 Efeito Atividade: ((

(

)
)

(

))

Indicador que representa a variação da movimentação portuária total seja de um país, de
uma região ou de um complexo portuário. É uma representação do dinamismo
econômico do setor portuário de uma determinada economia.

5.3.2 Análise dos resultados

A tabela 5.2 mostra a decomposição da variação de área portuária ocupada pelo
setor petrolífero no conjunto de portos do RJ no período compreendido entre 2011 e
2020.
Tabela 5.2 - Decomposição da variação de área portuária usada pelo setor petrolífero (20112020).*
Efeito Eficiência

Efeito Estrutura

Efeito Atividade

-2.163.307,72

236,74

2.280.470,98

(-1842,68)

(0,20)

(1942,48)

-0,04

9.390,57

Porto de
Niterói

15.609,47

Porto de
Itaguaí

7.210.428,42
(59,47)

(39,13)

(1,40)

-1.088,82

37.487,66

39.601,16

Soma Total
Portos

Variação Total (m²)

117.400

Porto do
Rio de
Janeiro

Complexo
Portuário
Angra dos
Reis

Portos

25.000
(62,44)

(0,00)

(37,56)

4.744.746,88

169.364,76
12.124.540

76.000
(-1,43)

(49,33)

(52,11)

7.782.204,15

-108.551,63

4.669.319,77

(63,05)

(-0,88)

(37,83)

12.342.973

(*) Os números entre parênteses mostram a relação % entre cada efeito e a variação total
(somatório dos três efeitos).
Fonte: Elaboração própria.
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Devido ao fato de o Porto de Itaguaí não possuir atividades ligadas ao setor
petrolífero em 2011, foram detectados problemas devido à ocorrência de “zeros” nos
indicadores Spt-1 e Mpt-1. Portanto foi adotada a estratégia do Small Value Strategy (SV)
citada na seção 5.2.1 com o objetivo de contornar este problema. Então, foi adotado o
valor de 107,78 para estes indicadores, obtendo-se valores bastante satisfatórios na
variação de área no Porto de Itaguaí. Para um ΔSp de 12124000 m², foi obtido um ΔSp
igual a 12124540 m², variando somente 0,004%. Pelas razões expostas, considerou-se
que o método LMDI I pode fornecer uma decomposição perfeita (sem resíduos) neste
estudo.
Nas figuras 5.1 a 5.5 abaixo são apresentadas as decomposições da variação do
impacto nas atividades portuárias devido à dinâmica do setor petrolífero para todos os
portos desta análise.
 Complexo Portuário de Angra dos Reis

A movimentação de petróleo e derivados no CPAR correspondeu a quase
totalidade de cargas movimentadas em 2011. A manutenção desta elevada participação
da movimentação do setor petrolífero em relação à movimentação portuária total,
representando praticamente 100% deste total, tanto em 2011, quanto em 2020, de
acordo com as considerações adotadas neste trabalho, explica a baixa influência do
efeito estrutura neste porto.
Deste modo, a variação na área do setor petrolífero no CPAR de 117.400 m² é
explicada quase que exclusivamente pelos efeitos de ganho eficiência do setor com uma
movimentação de cargas mais eficiente, que corresponderia a uma redução de área de
2.163.308 m², e do aumento de volume total das atividades portuária da ordem de
2.280.471 m². O efeito estrutura é praticamente inexistente devido ao alto percentual da
movimentação de cargas de petróleo em função da movimentação total do porto, tendo
se mantido constante em 99.92% no período 2011/2020.
A figura 5.1 mostra com clareza o papel de cada um dos efeitos envolvidos.

Mil m²
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Figura 5.1 - Decomposição da variação de área portuária usada pelo setor petrolífero no
Complexo Portuário de Angra dos Reis.
Fonte: Elaboração própria.



Porto de Niterói
Analisando o porto de Niterói, observa-se que o aumento de área do setor

petrolífero neste porto é devido, em sua maior parte, pelo aumento proporcional de área
portuária por carga movimentada da indústria de petróleo. O efeito eficiência foi
responsável por um aumento de 62,4% da área destinada ao setor petróleo no Porto de
Niterói, o que representa uma maior ocupação de área necessária para a movimentação
de cargas do setor petróleo, destinadas ao apoio offshore neste porto.
O efeito atividade foi o segundo efeito mais relevante depois do efeito eficiência,
correspondendo a um aumento de aproximadamente 38% na variação total de 25.000 m²
devido ao aumento geral da movimentação portuária no local. O efeito estrutura não
apresentou participação relevante para este porto em função da participação do setor
petróleo em relação ao setor total não ter apresentado variação significativa no período
analisado.
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Figura 5.2 - Decomposição da variação de área portuária usada pelo setor petrolífero no Porto
de Niterói.
Fonte: Elaboração própria.



Porto de Itaguaí
Analisando o porto de Itaguaí, observa-se que o aumento de área do setor

petrolífero neste porto é devido, em sua maior parte, pelo efeito eficiência. Este foi
responsável por um aumento de 59%, o que indica uma maior ocupação de área
necessária para a movimentação de petróleo, derivados e/ou cargas destinadas ao apoio
offshore neste porto.
Contudo, no Porto de Itaguaí o efeito estrutura foi responsável por um acréscimo
de 39,8% no período 2011-2020, sendo o segundo efeito mais significativo, caso se
confirme as expectativas futuras de início na movimentação de cargas referentes ao
setor petrolífero. O efeito atividade, ao contrário do que ocorreu no porto de Niterói,
não apresentou participação relevante para este porto.
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Figura 5.3 - Decomposição da variação de área portuária usada pelo setor petrolífero no Porto
de Itaguaí.
Fonte: Elaboração própria.



Porto do Rio de Janeiro

Como pode ser observado na figura 5.4, o aumento de área do setor petrolífero
no Porto do Rio de Janeiro é explicado em grande medida pelos efeitos estrutura
(37.488 m²) e atividade (39.601 m²), correspondendo a um aumento de área de 76.000
m² ao longo do horizonte analisado.
Pode-se dizer que, devido a pequena contribuição do efeito eficiência em relação
a variação total da área do setor petrolífero (-1.089 m²), a ocupação de área por
movimentação de cargas se manterá praticamente constante. Por outro lado, a
expectativa de aumento na movimentação total de cargas e na participação entre a
movimentação de cargas do setor petrolífero pela movimentação total, justificam as
contribuições dos efeitos estrutura e atividade.

114

Efeito Eficiência

80
70

Efeito Estrutura

60

Mil m²

50
Efeito Atividade

40
30
20

Variação Total

10
0
-10
(2020 - 2011)

Figura 5.4 - Decomposição da variação de área portuária usada pelo setor petrolífero no Porto
do Rio de Janeiro.
Fonte: Elaboração própria.



Total dos Portos do Estado do Rio de janeiro

Observamos que, para explicar o aumento de área ocupada nos portos do Rio de
Janeiro, da ordem de 12.342.400 m² para o período 2011/2020, os efeitos eficiência e
atividade foram os mais relevantes, correspondendo a 63% e 38% respectivamente.
A maior participação do efeito eficiência, com 7.782.204 m², indica uma maior
ocupação de área do setor petrolífero pela respectiva movimentação de cargas do setor,
quando comparamos os dados entre 2011 e 2020 para o conjunto de portos analisados.
O impacto positivo de 38% do efeito atividade representa o aumento na
dinâmica do setor portuário do Estado do Rio de Janeiro, em grande medida pela
perspectiva de crescimento na movimentação de cargas do setor petrolífero.
Com relação ao efeito estrutura, o seu impacto é praticamente nulo na variação
de 12,3 km² na área utilizada pelo setor petrolífero (-0,8%). Isso ocorre devido ao
grande volume de cargas do setor petróleo quando comparada com o volume dos
demais setores. Nesse caso a relação movimentação de cargas do setor
petrolífero/movimentação total no conjunto dos portos se manterá praticamente
constante.
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Figura 5.5 - Decomposição da variação de área portuária usada pelo setor petrolífero no
conjunto de portos do RJ.
Fonte: Elaboração própria.
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6 Conclusão e recomendações de trabalhos futuros
Este trabalho buscou desenvolver uma metodologia que objetiva examinar o
impacto causado pelas atividades do setor petrolífero na infraestrutura portuária do Rio
de Janeiro em termos da potencial variação da área ocupada por este setor nos
respectivos portos da região. Assim, foram identificados e analisados os efeitos que
explicam a variação de área destinada ao setor petrolífero observado nos portos do Rio
de Janeiro, Itaguaí, Angra dos Reis e Niterói no período 2011-2020, a partir da
adaptação da técnica de decomposição LMDI aplicada ao setor portuário. A referida
técnica permitiu avaliar a variação da ocupação na área destes portos destinada ao setor
petrolífero, a partir de sua desagregação em três indicadores: eficiência, estrutura e
atividade.
O efeito eficiência foi definido como a variação da relação entre a área portuária
ocupada pelo setor petrolífero e a sua respectiva movimentação de cargas, ou seja,
expressa um determinado nível de eficiência da movimentação de cargas no setor por
m² de área portuária necessária. O efeito estrutura foi estabelecido como um indicador
do dinamismo econômico medido através da variação do percentual da movimentação
do setor petróleo em relação à movimentação total dos portos, enquanto o efeito
atividade representa a variação do nível de atividade do setor portuário, expresso através
da variação na movimentação portuária total.
Como resultado encontrado, foram observados que os efeitos eficiência e
atividade foram os principais determinantes na variação de área do setor petrolífero no
total dos portos. Isto pode ser visualizado na tabela 5.2 e na figura 5.5.
O fator explicativo mais importante (com 7,8 milhões m²) é o efeito eficiência,
indicando que haverá aumento de área ocupada pelo setor petrolífero proporcionalmente
maior que o aumento de movimentação de suas cargas, no conjunto de portos avaliados.
O efeito atividade explica o aumento de área do setor petrolífero de 38 % no
conjunto de portos, em função do crescimento na movimentação geral de cargas no
sistema portuário do Brasil e, especificamente, nos portos do Estado do RJ, discutida
neste estudo.
O efeito estrutura não apresentou impacto significativo na variação de área do
setor petrolífero no conjunto de portos, com tendência de redução de 175.524 m². Isto
evidencia que haverá uma ligeira queda na relação movimentação de cargas do setor
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petrolífero / por movimentação de carga total no conjunto dos portos. O fato é que, além
da expectativa de crescimento no fluxo de cargas do setor petrolífero, ocorrerá aumento
praticamente igual na movimentação de outros tipos de cargas, como os granéis sólidos
(61%) e contêineres (47%) através dos portos de Itaguaí e RJ.
Observando cada porto separadamente, constata-se a significativa presença dos
efeitos eficiência e atividade no CPAR, porém com sinais contrários.
O efeito eficiência negativo no CPAR é explicado pela expressiva magnitude da
movimentação de petróleo em comparação com a área do setor petrolífero, tanto em
2011 quanto em 2020. Portanto, a premissa adotada de crescimento na tonelagem de
petróleo movimentada neste Complexo Portuário, associada a não expansão na área do
TUP Almirante Maximiano da Fonseca, responsável por toda esta movimentação,
justifica a atuação do efeito eficiência no CPAR, para uma variação na área utilizada
pelo setor petrolífero de apenas 117.000 m² no Porto Organizado de Angra dos Reis
entre 2011 e 2020. Com isto, será necessária a viabilização de um aumento na
movimentação de cargas por área ocupada do setor petrolífero.
O impacto do efeito eficiência é contrabalanceado pelo efeito atividade,
resultando em uma variação de área do setor petrolífero de 117.000 m², em
consequência da elevada dimensão de movimentação de cargas e área atribuída ao setor
petrolífero no CPAR, o que revela o alto dinamismo do setor petróleo neste Complexo
Portuário.
A baixa influência do efeito estrutura é atribuída à manutenção da elevada
participação da movimentação de petróleo e derivados em relação à movimentação
portuária total (praticamente 100% do total movimentado) ao longo do período 20112020.
No Porto de Itaguaí também se constatou considerável participação do efeito
eficiência, tendendo a elevar a área do setor petrolífero em 7,21 milhões m², fruto da
consideração feita neste estudo, de que a base da Petrobras para apoio às plataformas de
exploração na Bacia de Santos e para o escoamento da produção do pré-sal, será de fato
implementado. Com uma área de aproximadamente 12 km², muito maior que a área
atual do Porto de Itaguaí, de 7,4 km², a entrada em operação desta base irá impactar
sobremaneira a variação da área do setor petrolífero no Porto de Itaguaí, tendendo a
aumenta-la em 59,5%, para uma movimentação estimada de cargas destinadas ao setor
petrolífero de apenas 1,06 milhões de toneladas.

118
O efeito estrutura, segundo indicador mais significativo, representou 39,1% da
tendência de aumento na área do setor petrolífero no Porto de Itaguaí, pela expectativa
futura de início da movimentação de cargas destinadas a este setor, que hoje ainda não
existe.
O efeito atividade não mostrou impacto significante na variação total de área do
setor petrolífero no Porto de Itaguaí, devido a sua pequena dimensão em comparação
aos efeitos eficiência e estrutura explicada acima. Porem, seu valor de 169.365 m²
revela o aumento do dinamismo econômico deste porto, puxado pelo início da atuação
do setor petrolífero, bem como da perspectiva de aumento da movimentação de suas
principais cargas, como o minério de ferro e os contêineres.
Analisando o Porto de Niterói, o efeito eficiência representou o indicador mais
relevante, respondendo por uma tendência de aumento na área do setor petrolífero de
15.610 m² (62%) da variação total de 25.000 m².
Como foi explicado no item 4.5, o Porto de Niterói opera na movimentação de
cargas destinadas à logística offshore da indústria petrolífera, onde do total de 98.614
toneladas de cargas movimentadas na categoria “cargas gerais” em 2011, cerca de 77%
é relativa à movimentação de peças e equipamentos diversos associados à modalidade
de operação offshore. Portanto, considerando que esta relação será mantida em 2020, o
efeito estrutura não apresentou valor significativo (-0,04 m²), onde o efeito atividade foi
responsável pelos 38% restantes da variação de área do setor petrolífero.
Diferentemente do ocorrido nos outros portos, no Porto do RJ o efeito eficiência
não exerceu influência relevante na variação total de área do setor petrolífero (-1,4%),
indicando que a sua ocupação de área por movimentação de cargas se manterá
praticamente constante.
Já o aumento do nível de atividade esperado exerceu grande impacto na variação
total de 76 mil m² na área do setor petróleo, sendo responsável, juntamente com o efeito
estrutura, por uma tendência de aumento de aproximadamente 50% deste total. O
impacto do efeito estrutura é justificado pela expectativa de crescimento da
movimentação de cargas do setor petrolífero (114%), bem superior ao aumento na
movimentação total de cargas (47,8%) no período 2011-2020.
Portanto, a decomposição da variação de área portuária ocupada pelo setor
petrolífero, permite explicitar melhor os fatores que explicam as diferenças observadas
no uso de área, ao longo do tempo e entre diferentes portos, separando aqueles
relacionados às alterações na eficiência da ocupação de área utilizada para
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movimentação de cargas no setor, daqueles relacionados às mudanças na estrutura de
movimentação e no nível de atividade.
A partir das análises empreendidas ao longo deste estudo, são vislumbrados
alguns desdobramentos para trabalhos futuros acerca do tema aqui tratado.
Do mesmo modo que foi analisado a evolução de ocupação de área portuária do
setor petrolífero ao longo do tempo, para um conjunto determinado de portos, através de
sua decomposição em parâmetros explicativos, pode-se estender esta análise a outros
segmentos importantes do sistema portuário, como o de movimentação de contêineres,
minério de ferro, produtos siderúrgicos ou carvão mineral. Também podem ser
realizadas comparações da evolução de ocupação de área e/ou movimentação de um
tipo de carga para diferentes portos, que possuam os mesmos tipos de mercadoria, para
avaliar sua eficiência por atividade.
Outro importante desdobramento vislumbrado seria o aprofundamento da análise
realizada neste trabalho considerando o uso de outras técnicas de decomposição. Neste
trabalho, optou-se por utilizar a técnica Divisia Index de média logarítmica (LMDI).
Nota-se que, por fornecer uma decomposição perfeita, livre de resíduos, os efeitos
explicativos das variações no uso de área são considerados independentes entre si,
considerados de efeitos de primeira ordem. Isso quer dizer que não se considera efeitos
decorrentes de variação simultânea de dois ou três desses efeitos.
Tendo isto em mente, recomenda-se aplicar, aos dados apresentados neste
trabalho, técnicas de decomposição que possibilitem mensurar, além dos efeitos diretos,
os efeitos de segunda e terceira ordem.
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Anexos
Anexo I – Lei nº 8630/93 e suas alterações
LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993.
Dispõe sobre o regime jurídico da exploração
dos portos organizados e das instalações
portuárias e dá outras providências (Lei dos
portos).
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Exploração do Porto e das Operações Portuárias
Art. 1° Cabe à União explorar, diretamente ou mediante concessão, o porto organizado.
§ 1° Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - Porto Organizado: o construído e aparelhado para atender às necessidades da
navegação, da movimentação de passageiros ou da movimentação e armazenagem de
mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias
estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária; (Redação dada pela Lei nº 11.314
de 2006)
II - Operação Portuária: a de movimentação de passageiros ou a de movimentação ou
armazenagem de mercadorias, destinados ou provenientes de transporte aquaviário,
realizada no porto organizado por operadores portuários; (Redação dada pela Lei nº
11.314 de 2006)
III - Operador portuário: a pessoa jurídica pré-qualificada para a execução de operação
portuária na área do porto organizado;
IV - Área do porto organizado: a compreendida pelas instalações portuárias, quais
sejam, ancoradouros, docas, cais, pontes e piers de atracação e acostagem, terrenos,
armazéns, edificações e vias de circulação interna, bem como pela infraestrutura de
proteção e acesso aquaviário ao porto tais como guias-correntes, quebra-mares, eclusas,
canais, bacias de evolução e áreas de fundeio que devam ser mantidas pela
Administração do Porto, referida na Seção II do Capítulo VI desta lei.
V - Instalação Portuária de Uso Privativo: a explorada por pessoa jurídica de
direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto, utilizada na movimentação
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de passageiros ou na movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinados ou
provenientes de transporte aquaviário. (Redação dada pela Lei nº 11.314 de 2006)
VI - Estação de Transbordo de Cargas: a situada fora da área do porto, utilizada,
exclusivamente, para operação de transbordo de cargas, destinadas ou provenientes da
navegação interior; (Incluído pela Lei nº 11.518, de 2007)
VII - Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte: a destinada às operações portuárias
de movimentação de passageiros, de mercadorias ou ambas, destinados ou provenientes
do transporte de navegação interior. (Incluído pela Lei nº 11.518, de 2007)
§ 2° A concessão do porto organizado será sempre precedida de licitação realizada de
acordo com a lei que regulamenta o regime de concessão e permissão de serviços
públicos.
Art. 2° A prestação de serviços por operadores portuários e a construção, total ou
parcial, conservação, reforma, ampliação, melhoramento e exploração de instalações
portuárias, dentro dos limites da área do porto organizado, serão realizadas nos termos
desta lei.
Art. 3° Exercem suas funções no porto organizado, de forma integrada e harmônica, a
Administração do Porto, denominada autoridade portuária, e as autoridades aduaneira,
marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima.
CAPÍTULO II
Das Instalações Portuárias
Art. 4° Fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar, ampliar,
melhorar, arrendar e explorar instalação portuária, dependendo:
I - de contrato de arrendamento, celebrado com a União no caso de exploração direta,
ou com sua concessionária, sempre através de licitação, quando localizada dentro dos
limites da área do porto organizado;
II - de autorização do órgão competente, quando se tratar de Instalação Portuária
Pública de Pequeno Porte, de Estação de Transbordo de Cargas ou de terminal de uso
privativo, desde que fora da área do porto organizado, ou quando o interessado for
titular do domínio útil do terreno, mesmo que situado dentro da área do porto
organizado. (Redação dada pela Lei nº 11.518, de 2007)
§ 1° A celebração do contrato e a autorização a que se referem os incisos I e II deste
artigo devem ser precedidas de consulta à autoridade aduaneira e ao poder público
municipal e de aprovação do Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (Rima).
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§ 2° 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. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)
d) Estação de Transbordo de Cargas. (Incluído pela Lei nº 11.518, de 2007)
§ 3o A exploração de instalação portuária de uso público fica restrita à área do porto
organizado ou à área da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte. (Redação dada
pela Lei nº 11.518, de 2007)
§ 4° São cláusulas essenciais no contrato a que se refere o inciso I do caput deste artigo,
as relativas:
I - ao objeto, à área de prestação do serviço e ao prazo;
II - ao modo, forma e condições da exploração do serviço, com a indicação, quando for
o caso, de padrões de qualidade e de metas e prazos para o seu aperfeiçoamento;
III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do
serviço;
IV - ao valor do contrato, nele compreendida a remuneração pelo uso da infraestrutura a
ser utilizada ou posta à disposição da referida instalação, inclusive a de proteção e
acesso aquaviário;
V - à obrigação de execução das obras de construção, reforma, ampliação e
melhoramento, com a fixação dos respectivos cronogramas de execução físico e
financeiro;
VI - aos direitos e deveres dos usuários, com as obrigações correlatas do contratado e as
sanções respectivas;
VII - à reversão de bens aplicados no serviço;
VIII - aos direitos, garantias e obrigações do contratante e do contratado, inclusive,
quando for o caso, os relacionados com as previsíveis necessidades de futuras
suplementações, alterações e expansões do serviço e consequente modernização,
aperfeiçoamento e ampliação das instalações;
IX - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos métodos e práticas
de execução dos serviços;
X - às garantias para adequada execução do contrato;
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XI - ao início, término e, se for o caso, às condições de prorrogação do contrato, que
poderá ser feita uma única vez, por prazo máximo igual ao originalmente contratado,
desde que prevista no edital de licitação e que o prazo total, incluído o da prorrogação,
não exceda a cinquenta anos;
XII - à responsabilidade do titular da instalação portuária pela inexecução ou deficiente
execução dos serviços;
XIII - às hipóteses de extinção do contrato;
XIV - à obrigatoriedade de prestação de informações de interesse da Administração do
Porto e das demais autoridades no porto, inclusive as de interesse específico da Defesa
Nacional, para efeitos de mobilização;
XV - à adoção e ao cumprimento das medidas necessárias à fiscalização aduaneira de
mercadorias, veículos e pessoas;
XVI - ao acesso, pelas autoridades do porto, às instalações portuárias;
XVII - às penalidades contratuais e sua forma de aplicação;
XVIII - ao foro.
§ 5° O disposto no inciso VI do parágrafo anterior somente se aplica aos contratos para
exploração de instalação portuária de uso público.
§ 6° Os investimentos realizados pela arrendatária de instalação portuária localizada em
terreno da União localizado na área do porto organizado reverterão à União, observado
o disposto na lei que regulamenta o regime de concessão e permissão de serviços
públicos.
§ 7o As autorizações de exploração de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte
somente serão concedidas aos Estados ou Municípios, os quais poderão, com prévia
autorização do órgão competente e mediante licitação, transferir a atividade para a
iniciativa privada. (Incluído pela Lei nº 11.518, de 2007)
Art. 5° O interessado na construção e exploração de instalação portuária dentro dos
limites da área do porto organizado deve requerer à Administração do Porto a abertura
da respectiva licitação.
§ 1° Indeferido o requerimento a que se refere o caput deste artigo cabe recurso, no
prazo de quinze dias, ao Conselho de Autoridade Portuária de que trata a Seção I do
Capítulo VI desta lei.
§ 2° Mantido o indeferimento cabe recurso, no prazo de quinze dias, ao ministério
competente.
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§ 3° Na hipótese de o requerimento ou recurso não ser decidido nos prazos de trinta dias
e sessenta dias, respectivamente, fica facultado ao interessado, a qualquer tempo,
considerá-lo indeferido, para fins de apresentação do recurso a que aludem os
parágrafos anteriores.
Art. 6° Para os fins do disposto no inciso II do art. 4° desta lei, considera-se autorização
a delegação, por ato unilateral, feita pela União a pessoa jurídica que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
§ 1° A autorização de que trata este artigo será formalizada mediante contrato de
adesão, que conterá as cláusulas a que se referem os incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIS, XV, XVI, XVII e XVIII do § 4° do art. 4° desta lei.
§ 2° Os contratos para movimentação de cargas de terceiros reger-se-ão,
exclusivamente, pelas normas de direito privado, sem participação ou responsabilidade
do poder público.
§ 3° As instalações de que trata o caput deste artigo ficarão sujeitas à fiscalização das
autoridades aduaneira, marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima.
Art. 7° (Vetado)
CAPÍTULO III
Do Operador Portuário
Art. 8° Cabe aos operadores portuários a realização das operações portuárias previstas
nesta lei.
§ 1° É dispensável a intervenção de operadores portuários nas operações portuárias:
I - que, por seus métodos de manipulação, suas características de automação ou
mecanização, não requeiram a utilização de mão-de-obra ou possam ser executadas
exclusivamente pela própria tripulação das embarcações;
II - de embarcações empregadas:
a) na execução de obras de serviços públicos nas vias aquáticas do País, seja
diretamente pelos poderes públicos, seja por intermédio de concessionários ou
empreiteiros;
b) no transporte de gêneros de pequena lavoura e da pesca, para abastecer mercados de
âmbito municipal;
c) na navegação interior e auxiliar;
d) no transporte de mercadorias líquidas a granel;

136
e) no transporte de mercadorias sólidas a granel, quando a carga ou descarga for feita
por aparelhos mecânicos automáticos, salvo quanto aos serviços de rechego, quando
necessários;
III - relativas à movimentação de:
a) cargas em área sobre controle militar, quando realizadas por pessoal militar ou
vinculado à organização militar;
b) materiais pelos estaleiros de construção e reparação naval;
c) peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e abastecimento de
embarcações;
IV - relativas ao abastecimento de aguada, combustíveis e lubrificantes à navegação.
§ 2° Caso o interessado entenda necessário a utilização de mão-de-obra complementar
para execução das operações referidas no parágrafo anterior deve requisitá-la ao órgão
gestor de mão-de-obra.
Art. 9° A pré-qualificação do operador portuário será efetuada junto à Administração do
Porto, na de norma publicada pelo Conselho de Autoridade Portuária com exigências
claras e objetivas.
§ 1° As normas de pré-qualificação referidas no caput deste artigo devem obedecer aos
princípios da legalidade, moralidade e igualdade de oportunidade.
§ 2° A Administração do Porto terá trinta dias, contados do pedido do interessado, para
decidir.
§ 3° Considera-se pré-qualificada como operador a Administração do Porto.
Art. 10. A atividade de operador portuário obedece às normas do regulamento do porto.
Art. 11. O operador portuário responde perante:
I - a Administração do Porto, pelos danos culposamente causados à infraestrutura, às
instalações e ao equipamento de que a mesma seja a titular ou que, sendo de
propriedade de terceiro, se encontre a seu serviço ou sob sua guarda;
II - o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas perdas e danos que ocorrerem
durante as operações que realizar ou em decorrência delas;
III - o armador, pelas avarias provocadas na embarcação ou na mercadoria dada a
transporte;
IV - o trabalhador portuário, pela remuneração dos serviços prestados e respectivos
encargos;
V - o órgão local de gestão de mão-de-obra do trabalho avulso, pelas contribuições não
recolhidas;
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VI - os órgãos competentes, pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho
portuário avulso.
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam
confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham
depositadas ou devam transitar.
Art. 13. Quando as mercadorias a que se referem o inciso II do art. 11 e o artigo anterior
desta lei estiverem em área controlada pela Administração do Porto e após o seu
recebimento, conforme definido pelo regulamento de exploração do porto, a
responsabilidade cabe à Administração do Porto.
Art. 14. O disposto nos artigos anteriores não prejudica a aplicação das demais normas
legais referentes ao transporte marítimo, inclusive as decorrentes de convenções
internacionais ratificadas, enquanto vincularem internacionalmente a República
Federativa do Brasil.
Art. 15. O serviço de movimentação de carga a bordo da embarcação deve ser
executado de acordo com a instrução de seu comandante ou de seus prepostos, que
serão responsáveis pela arrumação ou retirada da carga no que se refere à segurança da
embarcação, quer no porto, quer em viagem.
Art. 16. O operador portuário é titular e responsável pela direção e coordenação das
operações portuárias que efetuar.
Art. 17. Fica permitido às cooperativas formadas por trabalhadores portuários avulsos,
registrados de acordo com esta lei, se estabelecerem como operadores portuários para a
exploração de instalações portuárias, dentro ou fora dos limites da área do porto
organizado.
CAPÍTULO IV
Da Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso
Art. 18. Os operadores portuários, devem constituir, em cada porto organizado, um
órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário, tendo como finalidade: (Vide Lei
nº 9.719, de 1998)
I - administrar o fornecimento da mão-de-obra do trabalhador portuário e do trabalhador
portuário-avulso;
II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do
trabalhador portuário avulso;
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III - promover o treinamento e a habilitação profissional do trabalhador portuário,
inscrevendo-o no cadastro;
IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do
trabalhador portuário avulso;
VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário;
VII - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, os valores devidos pelos
operadores portuários, relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos
correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.
Parágrafo único. No caso de vir a ser celebrado contrato, acordo, ou convenção coletiva
de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviços, este precederá o órgão gestor a
que se refere o caput deste artigo e dispensará a sua intervenção nas relações entre
capital e trabalho no porto. (Vide Lei nº 9.719, de 1998)
Art. 19. Compete ao órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário avulso:
(Vide Lei nº 9.719, de 1998)
I - aplicar, quando couber, normas disciplinares previstas em lei, contrato, convenção ou
acordo coletivo de trabalho, no caso de transgressão disciplinar, as seguintes
penalidades:
a) repreensão verbal ou por escrito;
b) suspensão do registro pelo período de dez a trinta dias;
c) cancelamento do registro;
II - promover a formação profissional e o treinamento multifuncional do trabalhador
portuário, bem assim programas de realocação e de incentivo ao cancelamento do
registro e de antecipação de aposentadoria;
III - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, contribuições destinadas a
incentivar o cancelamento do registro e a aposentadoria voluntária;
IV - arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do órgão;
V - zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança no trabalho portuário avulso;
VI - submeter à Administração do Porto e ao respectivo Conselho de Autoridade
Portuária propostas que visem à melhoria da operação portuária e à valorização
econômica do porto.
§ 1° O órgão não responde pelos prejuízos causados pelos trabalhadores portuários
avulsos aos tomadores dos seus serviços ou a terceiros.
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§ 2º O órgão responde, solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração
devida ao trabalhador portuário avulso.
§ 3º O órgão pode exigir dos operadores portuários, para atender a requisição de
trabalhadores portuários avulsos, prévia garantia dos respectivos pagamentos.
Art. 20. O exercício das atribuições previstas nos arts. 18 e 19 desta lei, pelo órgão de
gestão de mão-de-obra do trabalho portuário avulso, não implica vínculo empregatício
com trabalhador portuário avulso.(Vide Lei nº 9.719, de 1998)
Art. 21. O órgão de gestão de mão-de-obra pode ceder trabalhador portuário avulso em
caráter permanente, ao operador portuário. (Vide Lei nº 9.719, de 1998)
Art. 22. A gestão da mão-de-obra do trabalho portuário avulso deve observar as normas
do contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. (Vide Lei nº 9.719, de 1998)
Art. 23. Deve ser constituída, no âmbito do órgão de gestão de mão-de-obra, Comissão
Paritária para solucionar litígios decorrentes da aplicação das normas a que se referem
os arts. 18, 19 e 21 desta lei.
§ 1° Em caso de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais.
§ 2° Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de qualquer das
partes.
§ 3° Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo entre as partes e o laudo
arbitral proferido para solução da pendência possui força normativa, independentemente
de homologação judicial.
Art. 24. O órgão de gestão de mão-de-obra terá, obrigatoriamente, um Conselho de
Supervisão e uma Diretoria Executiva.
§ 1° O Conselho de Supervisão será composto por três membros titulares e respectivos
suplentes, sendo cada um dos seus membros e respectivos suplentes indicados por cada
um dos blocos a que se referem os incisos II a IV do art. 31 desta lei, e terá por
competência:
I - deliberar sobre a matéria contida no inciso V do art. 18 desta lei;
II - baixar as normas a que se refere o art. 28 desta lei;
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis do
organismo, solicitar informações sobre quaisquer atos praticados pelos diretores ou seus
prepostos.
§ 2° A Diretoria Executiva será composta por um ou mais diretores, designados e
destituíveis, a qualquer tempo, pelo bloco dos prestadores de serviços portuários a que
se refere o inciso II do art.
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31 desta lei, cujo prazo de gestão não será superior a três anos, permitida a
redesignação.
§ 3° Os membros do Conselho de Supervisão, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão
ser designados para cargos de diretores.
§ 4° No silêncio do estatuto ou contrato social, competirá a qualquer diretor a
representação do organismo e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento
regular.
Art. 25. O órgão de gestão de mão-de-obra é reputado de utilidade pública e não pode
ter fins lucrativos, sendo-lhe vedada a prestação de serviços a terceiros ou o exercício de
qualquer atividade não vinculada à gestão de mão-de-obra. (Vide Lei nº 9.719, de 1998)
CAPÍTULO V
Do Trabalho Portuário
Art. 26. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de
carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será realizado por
trabalhadores portuários com vínculo empregatício a prazo indeterminado e por
trabalhadores portuários avulsos.
Parágrafo único. A contratação de trabalhadores portuários de estiva, conferência de
carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício a prazo
indeterminado será feita, exclusivamente, dentre os trabalhadores portuários avulsos
registrados.
Art. 27. O órgão de gestão de mão-de-obra: (Vide Lei nº 9.719, de 1998)
I - organizará e manterá cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho
das atividades referidas no artigo anterior;
II - organizará e manterá o registro dos trabalhadores portuários avulsos.
§ 1° A inscrição no cadastro do trabalhador portuário dependerá, exclusivamente, de
prévia habilitação profissional do trabalhador interessado, mediante treinamento
realizado em entidade indicada pelo órgão de gestão de mão-de-obra.
§ 2° O ingresso no registro do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção e
respectiva inscrição no cadastro de que trata o inciso I deste artigo, obedecidas a
disponibilidade de vagas e a ordem cronológica de inscrição no cadastro.
§ 3° A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário extingue-se por morte,
aposentadoria ou cancelamento.
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Art. 28. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelo órgão de
gestão de mão-de-obra avulsa, de acordo com as normas que forem estabelecidas em
contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 29. A remuneração, a definição das funções, a composição dos termos e as demais
condições do trabalho avulso serão objeto de negociação entre as entidades
representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários. (Vide
Lei nº 9.719, de 1998)
CAPÍTULO VI
Da Administração do Porto Organizado
SEÇÃO I
Do Conselho de Autoridade Portuária
Art. 30. Será instituído, em cada porto organizado ou no âmbito de cada concessão, um
Conselho de
Autoridade Portuária.
§ 1° Compete ao Conselho de Autoridade Portuária:
I - baixar o regulamento de exploração;
II - homologar o horário de funcionamento do porto;
III - opinar sobre a proposta de orçamento do porto;
IV - promover a racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias;
V - fomentar a ação industrial e comercial do porto;
VI - zelar pelo cumprimento das normas de defesa da concorrência;
VII - desenvolver mecanismos para atração de cargas;
VIII - homologar os valores das tarifas portuárias;
IX - manifestar-se sobre os programas de obras, aquisições e melhoramentos da
infraestrutura portuária;
X - aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto;
XI - promover estudos objetivando compatibilizar o plano de desenvolvimento do porto
com os programas federais, estaduais e municipais de transporte em suas diversas
modalidades;
XII - assegurar o cumprimento das normas de proteção ao meio ambiente;
XIII - estimular a competitividade;
XIV - indicar um membro da classe empresarial e outro da classe trabalhadora para
compor o conselho de administração ou órgão equivalente da concessionária do porto,
se entidade sob controle estatal;
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XV - baixar seu regimento interno;
XVI - pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse do porto.
§ 2° Compete, ainda, ao Conselho de Autoridade Portuária estabelecer normas visando
o aumento da produtividade e a redução dos custos das operações portuárias,
especialmente as de contêineres e do sistema roll-on-roll-off.
§ 3° O representante dos trabalhadores a que se refere o inciso XIV do § 1° deste artigo
será indicado pelo respectivo sindicato de trabalhadores em capatazia com vínculo
empregatício a prazo indeterminado.
Art. 31. O Conselho de Autoridade Portuária será constituído pelos seguintes blocos de
membros titulares e respectivos suplentes:
I - bloco do poder público, sendo:
a) um representante do Governo Federal, que será o Presidente do Conselho;
b) um representante do Estado onde se localiza o porto;
c) um representante dos Municípios onde se localiza o porto ou os portos organizados
abrangidos pela concessão;
II - bloco dos operadores portuários, sendo:
a) um representante da Administração do Porto;
b) um representante dos armadores;
c) um representante dos titulares de instalações portuárias privadas localizadas dentro
dos limites da área do porto;
d) um representante dos demais operadores portuários;
III - bloco da classe dos trabalhadores portuários, sendo:
a) dois representantes dos trabalhadores portuários avulsos;
b) dois representantes dos demais trabalhadores portuários;
IV - bloco dos usuários dos serviços portuários e afins, sendo:
a) dois representantes dos exportadores e importadores de mercadorias;
b) dois representantes dos proprietários e consignatários de mercadorias;
c) um representante dos terminais retroportuários.
§ 1° Para os efeitos do disposto neste artigo, os membros do Conselho serão indicados:
I - pelo ministério competente, Governadores de Estado e Prefeitos Municipais, no caso
do inciso I do caput deste artigo;
II - pelas entidades de classe das respectivas categorias profissionais e econômicas, nos
casos dos incisos II e III do caput deste artigo;
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III - pela Associação de Comércio Exterior (AEB), no caso do inciso IV, alínea a do
caput deste artigo;
IV - pelas associações comerciais locais, no caso do inciso IV, alínea b do caput deste
artigo.
§ 2° Os membros do conselho serão designados pelo ministério competente para um
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por igual ou iguais períodos.
§ 3° Os membros do conselho não serão remunerados, considerando-se de relevante
interesse público os serviços prestados.
§ 4° As deliberações do conselho serão tomadas de acordo com as seguintes regras:
I - cada bloco terá direito a um voto;
II - o presidente do conselho terá voto de qualidade.
§ 5° As deliberações do conselho serão baixadas em ato do seu presidente
Art. 32. Os Conselhos de Autoridade Portuária (CAPs) instituirão Centros de
Treinamento Profissional destinados à formação e aperfeiçoamento de pessoal para o
desempenho de cargos e o exercício de funções e ocupações peculiares às operações
portuárias e suas atividades correlatas.
SEÇÃO II
Da Administração do Porto Organizado
Art. 33. A Administração do Porto é exercida diretamente pela União ou pela entidade
concessionária do porto organizado.
§ 1° Compete à Administração do Porto, dentro dos limites da área do porto:
I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos do serviço e as cláusulas do contrato
de concessão;
II - assegurar, ao comércio e à navegação, o gozo das vantagens decorrentes do
melhoramento e
aparelhamento do porto;
III - pré-qualificar os operadores portuários;
IV - fixar os valores e arrecadar a tarifa portuária;
V - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Autoridade Portuária e ao
órgão de gestão
de mão-de-obra;
VI - fiscalizar a execução ou executar as obras de construção, reforma, ampliação,
melhoramento e conservação das instalações portuárias, nelas compreendida a
infraestrutura de proteção e de acesso aquaviário ao porto;
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VII - fiscalizar as operações portuárias, zelando para que os serviços se realizem com
regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;
VIII - adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto, no âmbito das
respectivas competências;
IX - organizar e regulamentar a guarda portuária, a fim de prover a vigilância e
segurança do porto;
X - promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam
prejudicar a navegação das embarcações que acessam o porto;
XI - autorizar, previamente ouvidas as demais autoridades do porto, a entrada e a saída,
inclusive a atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área do
porto, bem assim a movimentação de carga da referida embarcação, ressalvada a
intervenção da autoridade marítima na movimentação considerada prioritária em
situações de assistência e salvamento de embarcação;
XII - suspender operações portuárias que prejudiquem o bom funcionamento do porto,
ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela segurança
do tráfego aquaviário;
XIII - lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, aplicando as
penalidades previstas em lei, ressalvados os aspectos legais de competência da União,
de forma supletiva, para os fatos que serão investigados e julgados conjuntamente;
XIV - desincumbir-se dos trabalhos e exercer outras atribuições que lhes forem
cometidas pelo Conselho de Autoridade Portuária;
XV - estabelecer o horário de funcionamento no porto, bem como as jornadas de
trabalho no cais de uso público.
§ 2° O disposto no inciso XI do parágrafo anterior não se aplica à embarcação militar
que não esteja praticando comércio.
§ 3° A autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego pode intervir para
assegurar ou garantir aos navios da Marinha do Brasil a prioridade para atracação no
porto.
§ 4° Para efeito do disposto no inciso XI deste artigo, as autoridades no porto devem
criar mecanismo permanente de coordenação e integração das respectivas funções, com
a finalidade de agilizar a fiscalização e a liberação das pessoas, embarcações e
mercadorias.
§ 5° Cabe à Administração do Porto, sob coordenação:
I - da autoridade marítima:
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a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de evolução
do porto;
b) delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, de inspeção
sanitária e de polícia marítima, bem assim as destinadas a plataformas e demais
embarcações especiais, navios de guerra e submarinos, navios em reparo ou aguardando
atracação e navios com cargas inflamáveis ou explosivas;
c) estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios, em função dos
levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade;
d) estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas dos navios que
irão trafegar, em função das limitações e características físicas do cais do porto;
II - da autoridade aduaneira:
a) delimitar a área de alfandegamento do porto;
b) organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e de
pessoas, na área do porto.
Art. 34. É facultado o arrendamento, pela Administração do Porto, sempre através de
licitação, de terrenos e instalações portuárias localizadas dentro da área do porto, para
utilização não afeta às operações portuárias, desde que previamente consultada a
administração aduaneira.
SEÇÃO III
Da Administração Aduaneira nos Portos Organizados
Art. 35. A administração aduaneira, nos portos organizados, será exercida nos termos da
legislação específica.
Parágrafo único. A entrada ou saída de mercadorias procedentes ou destinadas ao
exterior, somente poderá efetuar-se em portos ou terminais alfandegados.
Art. 36. Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições aduaneiras:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação que regula a entrada, a permanência e a saída de
quaisquer bens ou mercadorias do País;
II - fiscalizar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras autoridades no
porto;
III - exercer a vigilância aduaneira e promover a repressão ao contrabando, ao
descaminho e ao tráfego de drogas, sem prejuízo das atribuições de outros órgãos;
IV - arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio exterior;
V - proceder ao despacho aduaneiro na importação e na exportação;
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VI - (Revogado pela Lei nº 12.350, de 2010)
VII - proceder à apreensão de mercadoria em situação irregular, nos termos da
legislação fiscal aplicável;
VIII - autorizar a remoção de mercadorias da área do porto para outros locais,
alfandegados ou não,
nos casos e na forma prevista na legislação aduaneira;
IX - administrar a aplicação, às mercadorias importadas ou a exportar, de regimes
suspensivos, exonerativos ou devolutivos de tributos;
X - assegurar, no plano aduaneiro, o cumprimento de tratados, acordos ou convenções
internacionais;
XI - zelar pela observância da legislação aduaneira e pela defesa dos interesses
fazendários nacionais.
§ 1° O alfandegamento de portos organizados, pátios, armazéns, terminais e outros
locais destinados à movimentação e armazenagem de mercadorias importadas ou
destinadas à exportação, será efetuado após o cumprimento dos requisitos previstos na
legislação específica.
§ 2° No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso a
quaisquer dependências do porto e às embarcações atracadas ou não, bem como aos
locais onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas,
podendo, quando julgar necessário, requisitar papéis, livros e outros documentos,
inclusive, quando necessário, o apoio de força pública federal, estadual ou municipal.
CAPÍTULO VII
Das Infrações e Penalidades
Art. 37. Constitui infração toda a ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe:
I - na realização de operações portuárias com infringência ao disposto nesta lei ou com
inobservância dos regulamentos do porto;
II - na recusa, por parte do órgão de gestão de mão-de-obra, da distribuição de
trabalhadores a qualquer operador portuário, de forma não justificada;
III - na utilização de terrenos, área, equipamentos e instalações localizadas na área do
porto, com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei ou aos regulamentos.
§ 1° Os regulamentos do porto não poderão definir infração ou cominar penalidade que
não esteja autorizada ou prevista em lei.
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§ 2° Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, qualquer pessoa física ou
jurídica que, intervindo na operação portuária, concorra para a sua prática ou dela se
beneficie.
Art. 38. As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade da falta:
I - advertência;
II - multa, de 100 (cem) até 20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais de Referência (Ufir);
III - proibição de ingresso na área do porto por período de trinta a cento e oitenta dias;
IV - suspensão da atividade de operador portuário, pelo período de trinta a cento e
oitenta dias;
V - cancelamento do credenciamento do operador portuário .
Art. 39. Compete à Administração do Porto:
I - determinar a pena ou as penas aplicáveis ao infrator ou a quem deva responder pela
infração, nos termos da lei;
II - fixar a quantidade da pena, respeitados os limites legais.
Art. 40. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa física ou jurídica, aplicam-se, cumulativamente, as penas a elas
cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1° Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2° Considerar-se-ão continuadas as infrações quando se tratar de repetição de falta
ainda não apurada ou que seja objeto do processo, de cuja instauração o infrator não
tenha conhecimento, por meio de intimação.
Art. 41. Da decisão da Administração do Porto que aplicar a penalidade caberá recurso
voluntário, no prazo de trinta dias contados da intimação, para o Conselho de
Autoridade Portuária, independentemente de garantia de instância.
Art. 42. Na falta de pagamento de multa no prazo de trinta dias a partir da ciência, pelo
infrator, da decisão final que impuser a penalidade, terá lugar o processo de execução.
Art. 43. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas nesta
lei reverterão para a Administração do Porto.
Art. 44. A aplicação das penalidades previstas nesta lei, e seu cumprimento, não
prejudica, em caso algum, a aplicação das penas cominadas para o mesmo fato pela
legislação aplicável.
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CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 45. O operador portuário não poderá locar ou tomar mão-de-obra sob o regime de
trabalho temporário (Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974).
Art. 46. (Vetado)
CAPÍTULO IX
Das Disposições Transitórias
Art. 47. É fixado o prazo de noventa dias contados da publicação desta lei para a
constituição dos órgãos locais de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário avulso.
(Vide Lei nº 9.719, de 1998)
Parágrafo único. Enquanto não forem constituídos os referidos órgãos, suas
competências serão exercidas pela respectiva Administração do Porto.
Art. 48. Os atuais contratos de exploração de terminais ou embarcadores de uso
privativo deverão ser adaptados, no prazo de até cento e oitenta dias, às disposições
desta lei, assegurado aos titulares o direito de opção por qualquer das formas de
exploração previstas no inciso II do § 2° do art. 4° desta lei.
Art. 49. Na falta de contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, deverá ser
criado o órgão gestor a que se refere o art. 18 desta lei no nonagésimo dia a contar da
publicação desta lei. (Vide Lei nº 9.719, de 1998)
Art. 50. Fica o Poder Executivo autorizado a desmembrar as atuais concessões para
exploração de portos.
Art. 51. As administrações dos portos organizados devem adotar estruturas de tarifas
adequadas aos respectivos sistemas operacionais, em substituição ao modelo tarifário
previsto no Decreto n° 24.508, de 29 de junho de 1934, e suas alterações.
Parágrafo único. As novas estruturas tarifárias deverão ser submetidas à apreciação dos
respectivos
Conselhos de Autoridade Portuária, dentro do prazo de sessenta dias.
Art. 52. (Revogado pela Lei nº 9.309, de 2.10.1996)
Art. 53. O Poder Executivo promoverá, no prazo de cento e oitenta dias, a adaptação das
atuais concessões, permissões e autorizações às disposições desta lei.
Art. 54. É assegurada a inscrição no cadastro de que trata o inciso I do art. 27 desta lei
aos atuais integrantes de forças supletivas que, matriculados, credenciados ou
registrados, complementam o trabalho dos efetivos.

149
Art. 55. É assegurado o registro de que trata o inciso II do art. 27 desta lei aos atuais
trabalhadores portuários avulsos matriculados, até 31 de dezembro de 1990, na forma da
lei, junto aos órgãos competentes, desde que estejam comprovadamente exercendo a
atividade em caráter efetivo desde aquela data.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não abrange os trabalhadores portuários
aposentados.
Art. 56. É facultado aos titulares de instalações portuárias de uso privativo a contratação
de trabalhadores a prazo indeterminado, observado o disposto no contrato, convenção
ou acordo coletivo de trabalho das respectivas categorias econômicas preponderantes.
(Vide Lei nº 9.719, de 1998)
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, as atuais instalações portuárias
de uso privativo devem manter, em caráter permanente, a atual proporção entre
trabalhadores com vínculo empregatício e trabalhadores avulsos. (Vide Lei nº 9.719, de
1998)
Art. 57. No prazo de cinco anos contados a partir da publicação desta lei, a prestação de
serviços

por

trabalhadores

portuários

deve

buscar,

progressivamente,

a

multifuncionalidade do trabalho, visando adequá-lo aos modernos processos de
manipulação de cargas e aumentar a sua produtividade.
§ 1° Os contratos, as convenções e os acordos coletivos de trabalho deverão estabelecer
os processos de implantação progressiva da multifuncionalidade do trabalho portuário
de que trata o caput deste artigo.
§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo a multifuncionalidade deve abranger as
atividades de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de
embarcações e bloco.
§ 3° Considera-se:
I - Capatazia: a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso
público, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de
volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o
carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento
portuário;
II - Estiva: a atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das
embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e
despeação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com
equipamentos de bordo;
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III - Conferência de carga: a contagem de volumes, anotação de suas características,
procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem,
conferência do manifesto, e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento
e descarga de embarcações;
IV - Conserto de carga: o reparo e restauração das embalagens de mercadorias, nas
operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação,
remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior
recomposição;
V - Vigilância de embarcações: a atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas
a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação
de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais
da embarcação;
VI - Bloco: a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus
tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e serviços
correlatos.
Art. 58. Fica facultado aos trabalhadores avulsos, registrados em decorrência do
disposto no art. 55 desta lei, requererem ao organismo local de gestão de mão-de-obra,
no prazo de até 1 (um) ano contado do início da vigência do adicional a que se refere o
art. 61, o cancelamento do respectivo registro profissional.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá antecipar o início do prazo estabelecido
neste artigo.
Art. 59. É assegurada aos trabalhadores portuários avulsos que requeiram o
cancelamento do registro nos termos do artigo anterior:
I - indenização correspondente a Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), a
ser paga de acordo com as disponibilidades do fundo previsto no art. 64 desta lei;
II - o saque do saldo de suas contas vinculadas do FGTS, de que dispõe a Lei n° 8.036,
de 11 de maio de 1990.
§ 1° O valor da indenização de que trata o inciso I deste artigo será corrigido
monetariamente, a partir de julho de 1992, pela variação mensal do Índice de Reajuste
do Salário Mínimo (IRSM), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
§ 2° O cancelamento do registro somente surtirá efeito a partir do recebimento pelo
trabalhador portuário avulso, da indenização.
§ 3º A indenização de que trata este artigo é isenta de tributos da competência da União.
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Art. 60. O trabalhador portuário avulso que tenha requerido o cancelamento do registro
nos termos do art. 58 desta lei para constituir sociedade comercial cujo objeto seja o
exercício da atividade de operador portuário, terá direito à complementação de sua
indenização, no valor correspondente a Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros),
corrigidos na forma do disposto no § 1° do artigo anterior, mediante prévia
comprovação da subscrição de capital mínimo equivalente ao valor total a que faça jus.
Art. 61. É criado o Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (AITP)
destinado a atender aos encargos de indenização pelo cancelamento do registro do
trabalhador portuário avulso, nos termos desta lei.
Parágrafo único. O AITP terá vigência pelo período de 4 (quatro) anos, contados do
início do exercício financeiro seguinte ao da publicação desta lei.
Art. 62. O AITP é um adicional ao custo das operações de carga e descarga realizadas
com mercadorias importadas ou exportadas, objeto do comércio na navegação de longo
curso.
Art. 63. O adicional incide nas operações de embarque e desembarque de mercadorias
importadas ou exportadas por navegação de longo curso, à razão de 0,7 (sete décimos)
de Ufir por tonelada de granel sólido, 1,0 (uma) de Ufir por tonelada de granel líquido e
0,6 (seis décimos) de Ufir por tonelada de carga geral, solta ou unitizada.
Art. 64. São isentas do AITP as operações realizadas com mercadorias movimentadas
no comércio interno, objeto de transporte fluvial, lacustre e de cabotagem.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se transporte fluvial, lacustre e
de cabotagem a ligação que tem origem e destino em porto brasileiro.
Art. 65. O AITP será recolhido pelos operadores, portuários responsáveis pela carga ou
descarga das mercadorias até dez dias após a entrada da embarcação no porto de carga
ou descarga em agência do
Banco do Brasil S.A., na praça de localização do porto.
§ 1° Dentro do prazo previsto neste artigo, os operadores portuários deverão apresentar
à Receita Federal o comprovante do recolhimento do AITP.
§ 2° O atraso no recolhimento do AITP importará na inscrição do débito em Dívida
Ativa, para efeito de cobrança executiva, nos termos da legislação em vigor.
§ 3° Na cobrança executiva a dívida fica sujeita à correção monetária, juros de mora de
1% (um por cento) ao mês e multa de 20% (vinte por cento) sobre a importância devida.
§ 4° Os órgãos da Receita Federal não darão seguimento a despachos de mercadorias
importadas ou exportadas, sem comprovação do pagamento do AITP.
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Art. 66. O produto da arrecadação do AITP será recolhido ao fundo de que trata o art.
67 desta lei.
Art. 67. É criado o Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), de
natureza contábil, destinado a prover recursos para indenização do cancelamento do
registro do trabalhador portuário avulso, de que trata esta lei.
§ 1° São recursos do fundo:
I - o produto da arrecadação do AITP;
II - (Vetado);
III - o produto do retorno das suas aplicações financeiras;
IV - a reversão dos saldos anuais não aplicados.
§ 2° Os recursos disponíveis do fundo poderão ser aplicados em títulos públicos federais
ou em outras operações aprovadas pelo Ministro da Fazenda.
§ 3° O fundo terá como gestor o Banco do Brasil S.A.
Art. 68. Para os efeitos previstos nesta lei, os órgãos locais de gestão de mão-de-obra
informarão ao gestor do fundo o nome e a qualificação do beneficiário da indenização,
bem assim a data do requerimento a que se refere o art. 58 desta lei.
Art. 69. As administrações dos portos organizados estabelecerão planos de incentivo
financeiro para o desligamento voluntário de seus empregados, visando o ajustamento
de seus quadros às medidas previstas nesta lei.
Art. 70. É assegurado aos atuais trabalhadores portuários em capatazia com vínculo
empregatício a prazo indeterminado a inscrição no registro a que se refere o inciso II do
art. 27 desta lei, em qualquer dos órgãos locais de gestão de mão-de-obra, a sua livre
escolha, no caso de demissão sem justa causa.
Art. 71. O registro de que trata o inciso II do caput do art. 27 desta lei abrange os atuais
trabalhadores integrantes dos sindicatos de operários avulsos em capatazia, bem como a
atual categoria de arrumadores.
Art. 72. (Vetado)
Art. 73. O BNDES, por intermédio do Finame, financiará, com prioridade, os
equipamentos portuários.
Art. 74. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 75. Ficam revogados, no prazo de cento e oitenta dias contado da publicação desta
lei, os arts. 254 a 292e o inciso VIII do art. 544 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto - Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
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Art. 76. Ficam revogados, também os Decretos n°s 24.324, de 1° de junho de 1934,
24.447, de 22 de junho de 1934, 24.508, de 29 de junho de 1934, 24.511, de 29 de junho
de 1934, e 24.599, de 6 de julho de 1934; os Decretos -Leis n°s 6.460, de 2 de maio de
1944e 8.439, de 24 de dezembro de 1945; as Leis n°s 1.561, de 21 de fevereiro de 1952,
2.162, de 4 de janeiro de 1954, 2.191, de 5 de março de 1954e 4.127, de 27 de agosto de
1962; os Decretos - Leis n°s 3, de 27 de janeiro de 1966, 5, de 4 de abril de 1966e 83,
de 26 de dezembro de 1966; a Lei n° 5.480, de 10 de agosto de 1968; os incisos VIe VII
do art. 1° do Decreto - Lei n° 1.143, de 30 de dezembro de 1970; as Leis n°s 6.222, de
10 de julho de 1975e 6.914, de 27 de maio de 1981, bem como as demais disposições
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1993; 172° da Independência e 105º da República.
ITAMAR FRANCO
Alberto Goldman
Walter Barelli
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.2.1993

Anexo II – Lei no 12.815, de 5 de junho de 2013 (lei dos portos)
D.O.U.: 05.06.2013 (Edição Extra)
Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias
e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários; altera as Leis nos
5.025, de 10 de junho de 1966, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.683, de 28 de maio de
2003, 9.719, de 27 de novembro de 1998, e 8.213, de 24 de julho de 1991; revoga as
Leis nos 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e 11.610, de 12 de dezembro de 2007, e
dispositivos das Leis nos 11.314, de 3 de julho de 2006, e 11.518, de 5 de setembro de
2007; e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DEFINIÇÕES E OBJETIVOS
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Art. 1º Esta Lei regula a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e
instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários.
§ 1º A exploração indireta do porto organizado e das instalações portuárias nele
localizadas ocorrerá mediante concessão e arrendamento de bem público.
§ 2º A exploração indireta das instalações portuárias localizadas fora da área do porto
organizado ocorrerá mediante autorização, nos termos desta Lei.
§ 3º As concessões, os arrendamentos e as autorizações de que trata esta Lei serão
outorgados a pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco.
Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - porto organizado: bem público construído e aparelhado para atender a necessidades
de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de
mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade
portuária;
II - área do porto organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo que
compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto
organizado;
III - instalação portuária: instalação localizada dentro ou fora da área do porto
organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou
armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário;
IV - terminal de uso privado: instalação portuária explorada mediante autorização e
localizada fora da área do porto organizado;
V - estação de transbordo de cargas: instalação portuária explorada mediante
autorização, localizada fora da área do porto organizado e utilizada exclusivamente para
operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou
cabotagem;
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VI - instalação portuária pública de pequeno porte: instalação portuária explorada
mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação
de passageiros ou mercadorias em embarcações de navegação interior;
VII - instalação portuária de turismo: instalação portuária explorada mediante
arrendamento ou autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de
passageiros, tripulantes e bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento de
embarcações de turismo;
VIII - (VETADO):
a) (VETADO);
b) (VETADO); e
c) (VETADO);
IX - concessão: cessão onerosa do porto organizado, com vistas à administração e à
exploração de sua infraestrutura por prazo determinado;
X - delegação: transferência, mediante convênio, da administração e da exploração do
porto organizado para Municípios ou Estados, ou a consórcio público, nos termos da Lei
no 9.277, de 10 de maio de 1996;
XI - arrendamento: cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas dentro
do porto organizado, para exploração por prazo determinado;
XII - autorização: outorga de direito à exploração de instalação portuária localizada fora
da área do porto organizado e formalizada mediante contrato de adesão; e
XIII - operador portuário: pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de
movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias,
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto organizado.
Art. 3º A exploração dos portos organizados e instalações portuárias, com o objetivo de
aumentar a competitividade e o desenvolvimento do País, deve seguir as seguintes
diretrizes:
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I - expansão, modernização e otimização da infraestrutura e da superestrutura que
integram os portos organizados e instalações portuárias;
II - garantia da modicidade e da publicidade das tarifas e preços praticados no setor, da
qualidade da atividade prestada e da efetividade dos direitos dos usuários;
III - estímulo à modernização e ao aprimoramento da gestão dos portos organizados e
instalações portuárias, à valorização e à qualificação da mão de obra portuária e à
eficiência das atividades prestadas;
IV - promoção da segurança da navegação na entrada e na saída das embarcações dos
portos; e
V - estímulo à concorrência, incentivando a participação do setor privado e assegurando
o amplo acesso aos portos organizados, instalações e atividades portuárias.
CAPÍTULO II
DA EXPLORAÇÃO DOS PORTOS E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS
Seção I
Da Concessão de Porto Organizado e do Arrendamento de Instalação Portuária
Art. 4º A concessão e o arrendamento de bem público destinado à atividade portuária
serão realizados mediante a celebração de contrato, sempre precedida de licitação, em
conformidade com o disposto nesta Lei e no seu regulamento.
Art. 5º São essenciais aos contratos de concessão e arrendamento as cláusulas relativas:
I - ao objeto, à área e ao prazo;
II - ao modo, forma e condições da exploração do porto organizado ou instalação
portuária;
III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade da
atividade prestada, assim como às metas e prazos para o alcance de determinados níveis
de serviço;
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IV - ao valor do contrato, às tarifas praticadas e aos critérios e procedimentos de revisão
e reajuste;
V - aos investimentos de responsabilidade do contratado;
VI - aos direitos e deveres dos usuários, com as obrigações correlatas do contratado e as
sanções respectivas;
VII - às responsabilidades das partes;
VIII - à reversão de bens;
IX - aos direitos, garantias e obrigações do contratante e do contratado, inclusive os
relacionados a necessidades futuras de suplementação, alteração e expansão da
atividade e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação das instalações;
X - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos métodos e práticas
de execução das atividades, bem como à indicação dos órgãos ou entidades competentes
para exercê-las;
XI - às garantias para adequada execução do contrato;
XII - à responsabilidade do titular da instalação portuária pela inexecução ou deficiente
execução das atividades;
XIII - às hipóteses de extinção do contrato;
XIV - à obrigatoriedade da prestação de informações de interesse do poder concedente,
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e das demais autoridades
que atuam no setor portuário, inclusive as de interesse específico da Defesa Nacional,
para efeitos de mobilização;
XV - à adoção e ao cumprimento das medidas de fiscalização aduaneira de mercadorias,
veículos e pessoas;
XVI - ao acesso ao porto organizado ou à instalação portuária pelo poder concedente,
pela ANTAQ e pelas demais autoridades que atuam no setor portuário;
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XVII - às penalidades e sua forma de aplicação; e
XVIII - ao foro.
§ 1º (VETADO).
§ 2º Findo o prazo dos contratos, os bens vinculados à concessão ou ao arrendamento
reverterão ao patrimônio da União, na forma prevista no contrato.
Art. 6º Nas licitações dos contratos de concessão e arrendamento, serão considerados
como critérios para julgamento, de forma isolada ou combinada, a maior capacidade de
movimentação, a menor tarifa ou o menor tempo de movimentação de carga, e outros
estabelecidos no edital, na forma do regulamento.
§ 1º As licitações de que trata este artigo poderão ser realizadas na modalidade leilão,
conforme regulamento.
§ 2º Compete à Antaq, com base nas diretrizes do poder concedente, realizar os
procedimentos licitatórios de que trata este artigo.
§ 3º Os editais das licitações de que trata este artigo serão elaborados pela Antaq,
observadas as diretrizes do poder concedente.
§ 4º (VETADO).
§ 5º Sem prejuízo das diretrizes previstas no art. 3º, o poder concedente poderá
determinar a transferência das competências de elaboração do edital e a realização dos
procedimentos licitatórios de que trata este artigo à Administração do Porto, delegado
ou não.
§ 6º O poder concedente poderá autorizar, mediante requerimento do arrendatário, na
forma do regulamento, expansão da área arrendada para área contígua dentro da
poligonal do porto organizado, sempre que a medida trouxer comprovadamente
eficiência na operação portuária.
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Art. 7º A Antaq poderá disciplinar a utilização em caráter excepcional, por qualquer
interessado, de instalações portuárias arrendadas ou exploradas pela concessionária,
assegurada a remuneração adequada ao titular do contrato.
Seção II
Da Autorização de Instalações Portuárias
Art. 8º Serão exploradas mediante autorização, precedida de chamada ou anúncio
públicos e, quando for o caso, processo seletivo público, as instalações portuárias
localizadas fora da área do porto organizado, compreendendo as seguintes modalidades:
I - terminal de uso privado;
II - estação de transbordo de carga;
III - instalação portuária pública de pequeno porte;
IV - instalação portuária de turismo;
V - (VETADO).
§ 1º A autorização será formalizada por meio de contrato de adesão, que conterá as
cláusulas essenciais previstas no caput do art. 5º, com exceção daquelas previstas em
seus incisos IV e VIII.
§ 2º A autorização de instalação portuária terá prazo de até 25 (vinte e cinco) anos,
prorrogável por períodos sucessivos, desde que:
I - a atividade portuária seja mantida; e
II - o autorizatário promova os investimentos necessários para a expansão e
modernização das instalações portuárias, na forma do regulamento.
§ 3º A Antaq adotará as medidas para assegurar o cumprimento dos cronogramas de
investimento previstos nas autorizações e poderá exigir garantias ou aplicar sanções,
inclusive a cassação da autorização.
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§ 4º (VETADO).
Art. 9º Os interessados em obter a autorização de instalação portuária poderão requerêla à Antaq a qualquer tempo, na forma do regulamento.
§ 1º Recebido o requerimento de autorização de instalação portuária, a Antaq deverá:
I - publicar o extrato do requerimento, inclusive na internet; e
II - promover a abertura de processo de anúncio público, com prazo de 30 (trinta) dias,
para identificar a existência de outros interessados na obtenção de autorização de
instalação portuária na mesma região e com características semelhantes.
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO).
Art. 10. O poder concedente poderá determinar à Antaq, a qualquer momento e em
consonância com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário, a
abertura de processo de chamada pública para identificar a existência de interessados na
obtenção de autorização de instalação portuária, na forma do regulamento e observado o
prazo previsto no inciso II do § 1º do art. 9º.
Art. 11. O instrumento da abertura de chamada ou anúncio público indicará
obrigatoriamente os seguintes parâmetros:
I - a região geográfica na qual será implantada a instalação portuária;
II - o perfil das cargas a serem movimentadas; e
III - a estimativa do volume de cargas ou de passageiros a ser movimentado nas
instalações portuárias.
Parágrafo único. O interessado em autorização de instalação portuária deverá apresentar
título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de aforamento, cessão de direito
real ou outro instrumento jurídico que assegure o direito de uso e fruição do respectivo
terreno, além de outros documentos previstos no instrumento de abertura.
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Art. 12. Encerrado o processo de chamada ou anúncio público, o poder concedente
deverá analisar a viabilidade locacional das propostas e sua adequação às diretrizes do
planejamento e das políticas do setor portuário.
§ 1º Observado o disposto no regulamento, poderão ser expedidas diretamente as
autorizações de instalação portuária quando:
I - o processo de chamada ou anúncio público seja concluído com a participação de um
único interessado; ou
II - havendo mais de uma proposta, não haja impedimento locacional à implantação de
todas elas de maneira concomitante.
§ 2º Havendo mais de uma proposta e impedimento locacional que inviabilize sua
implantação de maneira concomitante, a ANTAQ deverá promover processo seletivo
público, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
§ 3º O processo seletivo público de que trata o § 2º atenderá ao disposto no regulamento
e considerará como critério de julgamento, de forma isolada ou combinada, a maior
capacidade de movimentação, a menor tarifa ou o menor tempo de movimentação de
carga, e outros estabelecidos no edital.
§ 4º Em qualquer caso, somente poderão ser autorizadas as instalações portuárias
compatíveis com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário, na
forma do caput.
Art. 13. A Antaq poderá disciplinar as condições de acesso, por qualquer interessado,
em caráter excepcional, às instalações portuárias autorizadas, assegurada remuneração
adequada ao titular da autorização.
Seção III
Dos Requisitos para a Instalação dos Portos e Instalações Portuárias
Art. 14. A celebração do contrato de concessão ou arrendamento e a expedição de
autorização serão precedidas de:
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I - consulta à autoridade aduaneira;
II - consulta ao respectivo poder público municipal; e
III - emissão, pelo órgão licenciador, do termo de referência para os estudos ambientais
com vistas ao licenciamento.
Seção IV
Da Definição da Área de Porto Organizado
Art. 15. Ato do Presidente da República disporá sobre a definição da área dos portos
organizados, a partir de proposta da Secretaria de Portos da Presidência da República.
Parágrafo único. A delimitação da área deverá considerar a adequação dos acessos
marítimos e terrestres, os ganhos de eficiência e competitividade decorrente da escala
das operações e as instalações portuárias já existentes.
CAPÍTULO III
DO PODER CONCEDENTE
Art. 16. Ao poder concedente compete:
I - elaborar o planejamento setorial em conformidade com as políticas e diretrizes de
logística integrada;
II - definir as diretrizes para a realização dos procedimentos licitatórios, das chamadas
públicas e dos processos seletivos de que trata esta Lei, inclusive para os respectivos
editais e instrumentos convocatórios;
III - celebrar os contratos de concessão e arrendamento e expedir as autorizações de
instalação portuária, devendo a Antaq fiscalizá-los em conformidade com o disposto na
Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001; e
IV - estabelecer as normas, os critérios e os procedimentos para a pré-qualificação dos
operadores portuários.
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§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei, o poder concedente poderá celebrar convênios
ou instrumentos congêneres de cooperação técnica e administrativa com órgãos e
entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, inclusive com repasse de recursos.
§ 2º No exercício da competência prevista no inciso II do caput, o poder concedente
deverá ouvir previamente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis sempre que a licitação, a chamada pública ou o processo seletivo
envolver instalações portuárias voltadas à movimentação de petróleo, gás natural, seus
derivados e biocombustíveis.
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO
Seção I
Das Competências
Art. 17. A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária
ou pela entidade concessionária do porto organizado.
§ 1º Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade portuária:
I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de concessão;
II - assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do
porto ao comércio e à navegação;
III - pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas estabelecidas
pelo poder concedente;
IV - arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades;
V - fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e
conservação das instalações portuárias;
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VI - fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com
regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;
VII - promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam
prejudicar o acesso ao porto;
VIII - autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o
tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto;
IX - autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência da
autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de embarcação, ouvidas
as demais autoridades do porto;
X - suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto,
ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela segurança
do tráfego aquaviário;
XI - reportar infrações e representar perante a ANTAQ, visando à instauração de
processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em regulamento e
nos contratos;
XII - adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto;
XIII - prestar apoio técnico e administrativo ao conselho de autoridade portuária e ao
órgão de gestão de mão de obra;
XIV - estabelecer o horário de funcionamento do porto, observadas as diretrizes da
Secretaria de Portos da Presidência da República, e as jornadas de trabalho no cais de
uso público; e
XV - organizar a guarda portuária, em conformidade com a regulamentação expedida
pelo poder concedente.
§ 2º A autoridade portuária elaborará e submeterá à aprovação da Secretaria de Portos
da Presidência da República o respectivo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do
Porto.
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§ 3º O disposto nos incisos IX e X do § 1º não se aplica à embarcação militar que não
esteja praticando comércio.
§ 4º A autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego pode intervir para
assegurar aos navios da Marinha do Brasil a prioridade para atracação no porto.
§ 5º (VETADO).
Art. 18. Dentro dos limites da área do porto organizado, compete à administração do
porto:
I - sob coordenação da autoridade marítima:
a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de evolução
do porto;
b) delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, de inspeção
sanitária e de polícia marítima;
c) delimitar as áreas destinadas a navios de guerra e submarinos, plataformas e demais
embarcações especiais, navios em reparo ou aguardando atracação e navios com cargas
inflamáveis ou explosivas;
d) estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios, em função dos
levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade; e
e) estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas dos navios que
trafegarão, em função das limitações e características físicas do cais do porto;
II - sob coordenação da autoridade aduaneira:
a) delimitar a área de alfandegamento; e
b) organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e de
pessoas.
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Art. 19. A administração do porto poderá, a critério do poder concedente, explorar
direta ou indiretamente áreas não afetas às operações portuárias, observado o disposto
no respectivo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto.
Parágrafo único. O disposto no caput não afasta a aplicação das normas de licitação e
contratação pública quando a administração do porto for exercida por órgão ou entidade
sob controle estatal.
Art. 20. Será instituído em cada porto organizado um conselho de autoridade portuária,
órgão consultivo da administração do porto.
§ 1º O regulamento disporá sobre as atribuições, o funcionamento e a composição dos
conselhos de autoridade portuária, assegurada a participação de representantes da classe
empresarial, dos trabalhadores portuários e do poder público.
§ 2º A representação da classe empresarial e dos trabalhadores no conselho a que alude
o caput será paritária.
§ 3º A distribuição das vagas no conselho a que alude o caput observará a seguinte
proporção:
I - 50% (cinquenta por cento) de representantes do poder público;
II - 25% (vinte e cinco por cento) de representantes da classe empresarial; e
III - 25% (vinte e cinco por cento) de representantes da classe trabalhadora.
Art. 21. Fica assegurada a participação de um representante da classe empresarial e
outro da classe trabalhadora no conselho de administração ou órgão equivalente da
administração do porto, quando se tratar de entidade sob controle estatal, na forma do
regulamento.
Parágrafo único. A indicação dos representantes das classes empresarial e trabalhadora a
que alude o caput será feita pelos respectivos representantes no conselho de autoridade
portuária.
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Art. 22. A Secretaria de Portos da Presidência da República coordenará a atuação
integrada dos órgãos e entidades públicos nos portos organizados e instalações
portuárias, com a finalidade de garantir a eficiência e a qualidade de suas atividades, nos
termos do regulamento.
Seção II
Da Administração Aduaneira nos Portos Organizados e nas Instalações Portuárias
Alfandegadas
Art. 23. A entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas
somente poderá efetuar-se em portos ou instalações portuárias alfandegados.
Parágrafo único. O alfandegamento de portos organizados e instalações portuárias
destinados à movimentação e armazenagem de mercadorias importadas ou à exportação
será efetuado após cumpridos os requisitos previstos na legislação específica.
Art. 24. Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições aduaneiras:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação que regula a entrada, a permanência e a saída de
quaisquer bens ou mercadorias do País;
II - fiscalizar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras autoridades no
porto;
III - exercer a vigilância aduaneira e reprimir o contrabando e o descaminho, sem
prejuízo das atribuições de outros órgãos;
IV - arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio exterior;
V - proceder ao despacho aduaneiro na importação e na exportação;
VI - proceder à apreensão de mercadoria em situação irregular, nos termos da legislação
fiscal;
VII - autorizar a remoção de mercadorias da área portuária para outros locais,
alfandegados ou não, nos casos e na forma prevista na legislação aduaneira;
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VIII - administrar a aplicação de regimes suspensivos, exonerativos ou devolutivos de
tributos às mercadorias importadas ou a exportar;
IX - assegurar o cumprimento de tratados, acordos ou convenções internacionais no
plano aduaneiro; e
X - zelar pela observância da legislação aduaneira e pela defesa dos interesses
fazendários nacionais.
§ 1º No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso a
quaisquer dependências do porto ou instalação portuária, às embarcações atracadas ou
não e aos locais onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou a ele
destinadas.
§ 2º No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira poderá, sempre que julgar
necessário, requisitar documentos e informações e o apoio de força pública federal,
estadual ou municipal.
CAPÍTULO V
DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA
Art. 25. A pré-qualificação do operador portuário será efetuada perante a administração
do porto, conforme normas estabelecidas pelo poder concedente.
§ 1º As normas de pré-qualificação devem obedecer aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
§ 2º A administração do porto terá prazo de 30 (trinta) dias, contado do pedido do
interessado, para decidir sobre a pré-qualificação.
§ 3º Em caso de indeferimento do pedido mencionado no § 2º, caberá recurso, no prazo
de 15 (quinze) dias, dirigido à Secretaria de Portos da Presidência da República, que
deverá apreciá-lo no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do regulamento.
§ 4º Considera-se pré-qualificada como operador portuário a administração do porto.
Art. 26. O operador portuário responderá perante:
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I - a administração do porto pelos danos culposamente causados à infraestrutura, às
instalações e ao equipamento de que a administração do porto seja titular, que se
encontre a seu serviço ou sob sua guarda;
II - o proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que ocorrerem
durante as operações que realizar ou em decorrência delas;
III - o armador pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria dada a
transporte;
IV - o trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e respectivos
encargos;
V - o órgão local de gestão de mão de obra do trabalho avulso pelas contribuições não
recolhidas;
VI - os órgãos competentes pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho
portuário avulso; e
VII - a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período
em que lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área onde
se encontrem depositadas ou devam transitar.
Parágrafo único. Compete à administração do porto responder pelas mercadorias a que
se referem os incisos II e VII do caput quando estiverem em área por ela controlada e
após o seu recebimento, conforme definido pelo regulamento de exploração do porto.
Art. 27. As atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela
Antaq.
§ 1º O operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações
portuárias que efetuar.
§ 2º A atividade de movimentação de carga a bordo da embarcação deve ser executada
de acordo com a instrução de seu comandante ou de seus prepostos, responsáveis pela
segurança da embarcação nas atividades de arrumação ou retirada da carga, quanto à
segurança da embarcação.

170
Art. 28. É dispensável a intervenção de operadores portuários em operações:
I - que, por seus métodos de manipulação, suas características de automação ou
mecanização, não requeiram a utilização de mão de obra ou possam ser executadas
exclusivamente pela tripulação das embarcações;
II - de embarcações empregadas:
a) em obras de serviços públicos nas vias aquáticas do País, executadas direta ou
indiretamente pelo poder público;
b) no transporte de gêneros de pequena lavoura e da pesca, para abastecer mercados de
âmbito municipal;
c) na navegação interior e auxiliar;
d) no transporte de mercadorias líquidas a granel; e
e) no transporte de mercadorias sólidas a granel, quando a carga ou descarga for feita
por aparelhos mecânicos automáticos, salvo quanto às atividades de rechego;
III - relativas à movimentação de:
a) cargas em área sob controle militar, quando realizadas por pessoal militar ou
vinculado a organização militar;
b) materiais por estaleiros de construção e reparação naval; e
c) peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e abastecimento de
embarcações; e
IV - relativas ao abastecimento de aguada, combustíveis e lubrificantes para a
navegação.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 29. As cooperativas formadas por trabalhadores portuários avulsos, registrados de
acordo com esta Lei, poderão estabelecer-se como operadores portuários.
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Art. 30. A operação portuária em instalações localizadas fora da área do porto
organizado será disciplinada pelo titular da respectiva autorização, observadas as
normas estabelecidas pelas autoridades marítima, aduaneira, sanitária, de saúde e de
polícia marítima.
Art. 31. O disposto nesta Lei não prejudica a aplicação das demais normas referentes ao
transporte marítimo, inclusive as decorrentes de convenções internacionais ratificadas,
enquanto vincularem internacionalmente o País.
CAPÍTULO VI
DO TRABALHO PORTUÁRIO
Art. 32. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão
de gestão de mão de obra do trabalho portuário, destinado a:
I - administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador
portuário avulso;
II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do
trabalhador portuário avulso;
III - treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo-o no
cadastro;
IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do
trabalhador portuário avulso;
VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário; e
VII - arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores
portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos
correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.
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Parágrafo único. Caso celebrado contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho
entre trabalhadores e tomadores de serviços, o disposto no instrumento precederá o
órgão gestor e dispensará sua intervenção nas relações entre capital e trabalho no porto.
Art. 33. Compete ao órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso:
I - aplicar, quando couber, normas disciplinares previstas em lei, contrato, convenção ou
acordo coletivo de trabalho, no caso de transgressão disciplinar, as seguintes
penalidades:
a) repreensão verbal ou por escrito;
b) suspensão do registro pelo período de 10 (dez) a 30 (trinta) dias; ou
c) cancelamento do registro;
II - promover:
a) a formação profissional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso,
adequando-a aos modernos processos de movimentação de carga e de operação de
aparelhos e equipamentos portuários;
b) o treinamento multifuncional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário
avulso; e
c) a criação de programas de realocação e de cancelamento do registro, sem ônus para o
trabalhador;
III - arrecadar e repassar aos beneficiários contribuições destinadas a incentivar o
cancelamento do registro e a aposentadoria voluntária;
IV - arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do órgão;
V - zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança no trabalho portuário avulso; e
VI - submeter à administração do porto propostas para aprimoramento da operação
portuária e valorização econômica do porto.
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§ 1º O órgão não responde por prejuízos causados pelos trabalhadores portuários
avulsos aos tomadores dos seus serviços ou a terceiros.
§ 2º O órgão responde, solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração
devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações decorrentes de acidente de
trabalho.
§ 3º O órgão pode exigir dos operadores portuários garantia prévia dos respectivos
pagamentos, para atender a requisição de trabalhadores portuários avulsos.
§ 4º As matérias constantes nas alíneas a e b do inciso II deste artigo serão discutidas
em fórum permanente, composto, em caráter paritário, por representantes do governo e
da sociedade civil.
§ 5º A representação da sociedade civil no fórum previsto no § 4º será paritária entre
trabalhadores e empresários.
Art. 34. O exercício das atribuições previstas nos arts. 32 e 33 pelo órgão de gestão de
mão de obra do trabalho portuário avulso não implica vínculo empregatício com
trabalhador portuário avulso.
Art. 35. O órgão de gestão de mão de obra pode ceder trabalhador portuário avulso, em
caráter permanente, ao operador portuário.
Art. 36. A gestão da mão de obra do trabalho portuário avulso deve observar as normas
do contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 37. Deve ser constituída, no âmbito do órgão de gestão de mão de obra, comissão
paritária para solucionar litígios decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 32, 33 e
35.
§ 1º Em caso de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais.
§ 2º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de qualquer das
partes.
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§ 3º Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo entre as partes, e o laudo
arbitral proferido para solução da pendência constitui título executivo extrajudicial.
§ 4º As ações relativas aos créditos decorrentes da relação de trabalho avulso
prescrevem em 5 (cinco) anos até o limite de 2 (dois) anos após o cancelamento do
registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra.
Art. 38. O órgão de gestão de mão de obra terá obrigatoriamente 1 (um) conselho de
supervisão e 1 (uma) diretoria executiva.
§ 1º O conselho de supervisão será composto por 3 (três) membros titulares e seus
suplentes, indicados na forma do regulamento, e terá como competência:
I - deliberar sobre a matéria contida no inciso V do caput do art. 32;
II - editar as normas a que se refere o art. 42; e
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis do
órgão e solicitar informações sobre quaisquer atos praticados pelos diretores ou seus
prepostos.
§ 2º A diretoria executiva será composta por 1 (um) ou mais diretores, designados e
destituíveis na forma do regulamento, cujo prazo de gestão será de 3 (três) anos,
permitida a redesignação.
§ 3º Até 1/3 (um terço) dos membros do conselho de supervisão poderá ser designado
para cargos de diretores.
§ 4º No silêncio do estatuto ou contrato social, competirá a qualquer diretor a
representação do órgão e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.
Art. 39. O órgão de gestão de mão de obra é reputado de utilidade pública, sendo-lhe
vedado ter fins lucrativos, prestar serviços a terceiros ou exercer qualquer atividade não
vinculada à gestão de mão de obra.
Art. 40. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de
carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será realizado por
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trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado e por
trabalhadores portuários avulsos.
§ 1º Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do
porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de
volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o
carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento
portuário;
II - estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das
embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e
despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com
equipamentos de bordo;
III - conferência de carga: contagem de volumes, anotação de suas características,
procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem,
conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e
descarga de embarcações;
IV - conserto de carga: reparo e restauração das embalagens de mercadorias, nas
operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação,
remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior
recomposição;
V - vigilância de embarcações: atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a
bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação
de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais
da embarcação; e
VI - bloco: atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus
tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e serviços
correlatos.
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§ 2º A contratação de trabalhadores portuários de capatazia, bloco, estiva, conferência
de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício por
prazo indeterminado será feita exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos
registrados
§ 3º O operador portuário, nas atividades a que alude o caput, não poderá locar ou tomar
mão de obra sob o regime de trabalho temporário de que trata a Lei no 6.019, de 3 de
janeiro de 1974.
§ 4º As categorias previstas no caput constituem categorias profissionais diferenciadas.
Art. 41. O órgão de gestão de mão de obra:
I - organizará e manterá cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho
das atividades referidas no § 1º do art. 40; e
II - organizará e manterá o registro dos trabalhadores portuários avulsos.
§ 1º A inscrição no cadastro do trabalhador portuário dependerá exclusivamente de
prévia habilitação profissional do trabalhador interessado, mediante treinamento
realizado em entidade indicada pelo órgão de gestão de mão de obra.
§ 2º O ingresso no registro do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção e
inscrição no cadastro de que trata o inciso I do caput, obedecidas a disponibilidade de
vagas e a ordem cronológica de inscrição no cadastro.
§ 3º A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário extinguem-se por
morte ou cancelamento.
Art. 42. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelo órgão de
gestão de mão de obra avulsa, de acordo com as normas estabelecidas em contrato,
convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 43. A remuneração, a definição das funções, a composição dos ternos, a
multifuncionalidade e as demais condições do trabalho avulso serão objeto de
negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos
operadores portuários.
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Parágrafo único. A negociação prevista no caput contemplará a garantia de renda
mínima inserida no item 2 do Artigo 2 da Convenção no 137 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT.
Art. 44. É facultada aos titulares de instalações portuárias sujeitas a regime de
autorização a contratação de trabalhadores a prazo indeterminado, observado o disposto
no contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 45. (VETADO).
CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe em:
I - realização de operações portuárias com infringência ao disposto nesta Lei ou com
inobservância dos regulamentos do porto;
II - recusa injustificada, por parte do órgão de gestão de mão de obra, da distribuição de
trabalhadores a qualquer operador portuário; ou
III - utilização de terrenos, área, equipamentos e instalações portuárias, dentro ou fora
do porto organizado, com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei ou aos
regulamentos.
Parágrafo único. Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, qualquer pessoa
física ou jurídica que, intervindo na operação portuária, concorra para sua prática ou
dela se beneficie.
Art. 47. As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade da falta:
I - advertência;
II - multa;
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III - proibição de ingresso na área do porto por período de 30 (trinta) a 180 (cento e
oitenta) dias;
IV - suspensão da atividade de operador portuário, pelo período de 30 (trinta) a 180
(cento e oitenta) dias; ou
V - cancelamento do credenciamento do operador portuário.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto nesta Lei, aplicam-se subsidiariamente às
infrações previstas no art. 46 as penalidades estabelecidas na Lei no 10.233, de 5 de
junho de 2001, separada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da falta.
Art. 48. Apurada, no mesmo processo, a prática de 2 (duas) ou mais infrações pela
mesma pessoa física ou jurídica, aplicam-se cumulativamente as penas a elas
cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1º Serão reunidos em um único processo os diversos autos ou representações de
infração continuada, para aplicação da pena.
§ 2º Serão consideradas continuadas as infrações quando se tratar de repetição de falta
ainda não apurada ou objeto do processo, de cuja instauração o infrator não tenha
conhecimento, por meio de intimação.
Art. 49. Na falta de pagamento de multa no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência
pelo infrator da decisão final que impuser a penalidade, será realizado processo de
execução.
Art. 50. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas nesta
Lei reverterão para a Antaq, na forma do inciso V do caput do art. 77 da Lei no 10.233,
de 5 de junho de 2001.
Art. 51. O descumprimento do disposto nos arts. 36, 39 e 42 desta Lei sujeitará o
infrator à multa prevista no inciso I do art. 10 da Lei no 9.719, de 27 de novembro de
1998, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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Art. 52. O descumprimento do disposto no caput e no § 3º do art. 40 desta Lei sujeitará
o infrator à multa prevista no inciso III do art. 10 da Lei no 9.719, de 27 de novembro
de 1998, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CAPÍTULO VIII
DO PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM PORTUÁRIA E HIDROVIÁRIA II
Art. 53. Fica instituído o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II, a
ser implantado pela Secretaria de Portos da Presidência da República e pelo Ministério
dos Transportes, nas respectivas áreas de atuação.
§ 1º O Programa de que trata o caput abrange, dentre outras atividades:
I - as obras e serviços de engenharia de dragagem para manutenção ou ampliação de
áreas portuárias e de hidrovias, inclusive canais de navegação, bacias de evolução e de
fundeio, e berços de atracação, compreendendo a remoção do material submerso e a
escavação ou derrocamento do leito;
II - o serviço de sinalização e balizamento, incluindo a aquisição, instalação, reposição,
manutenção e modernização de sinais náuticos e equipamentos necessários às hidrovias
e ao acesso aos portos e terminais portuários;
III - o monitoramento ambiental; e
IV - o gerenciamento da execução dos serviços e obras.
§ 2º Para fins do Programa de que trata o caput, consideram-se:
I - dragagem: obra ou serviço de engenharia que consiste na limpeza, desobstrução,
remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagos, mares, baías e
canais;
II - draga: equipamento especializado acoplado à embarcação ou à plataforma fixa,
móvel ou flutuante, utilizado para execução de obras ou serviços de dragagem;
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III - material dragado: material retirado ou deslocado do leito dos corpos d'água
decorrente da atividade de dragagem e transferido para local de despejo autorizado pelo
órgão competente;
IV - empresa de dragagem: pessoa jurídica que tenha por objeto a realização de obra ou
serviço de dragagem com a utilização ou não de embarcação; e
V - sinalização e balizamento: sinais náuticos para o auxílio à navegação e à
transmissão de informações ao navegante, de forma a possibilitar posicionamento
seguro de acesso e tráfego.
Art. 54. A dragagem por resultado compreende a contratação de obras de engenharia
destinadas ao aprofundamento, alargamento ou expansão de áreas portuárias e de
hidrovias, inclusive canais de navegação, bacias de evolução e de fundeio e berços de
atracação, bem como os serviços de sinalização, balizamento, monitoramento ambiental
e outros com o objetivo de manter as condições de profundidade e segurança
estabelecidas no projeto implantado.
§ 1º As obras ou serviços de dragagem por resultado poderão contemplar mais de um
porto, num mesmo contrato, quando essa medida for mais vantajosa para a
administração pública.
§ 2º Na contratação de dragagem por resultado, é obrigatória a prestação de garantia
pelo contratado.
§ 3º A duração dos contratos de que trata este artigo será de até 10 (dez) anos,
improrrogável.
§ 4º As contratações das obras e serviços no âmbito do Programa Nacional de
Dragagem Portuária e Hidroviária II poderão ser feitas por meio de licitações
internacionais e utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, de que trata a
Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011.
§ 5º A administração pública poderá contratar empresa para gerenciar e auditar os
serviços e obras contratados na forma do caput.
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Art. 55. As embarcações destinadas à dragagem sujeitam-se às normas específicas de
segurança da navegação estabelecidas pela autoridade marítima e não se submetem ao
disposto na Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 56. (VETADO).
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 57. Os contratos de arrendamento em vigor firmados sob a Lei n° 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993, que possuam previsão expressa de prorrogação ainda não realizada,
poderão ter sua prorrogação antecipada, a critério do poder concedente.
§ 1º A prorrogação antecipada de que trata o caput dependerá da aceitação expressa de
obrigação de realizar investimentos, segundo plano elaborado pelo arrendatário e
aprovado pelo poder concedente em até 60 (sessenta) dias.
§ 2º (VETADO) .
§ 3º Caso, a critério do poder concedente, a antecipação das prorrogações de que trata o
caput não seja efetivada, tal decisão não implica obrigatoriamente na recusa da
prorrogação contratual prevista originalmente.
§ 4º (VETADO).
§ 5º O Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional, até o último dia útil
do mês de março de cada ano, relatório detalhado sobre a implementação das iniciativas
tomadas com base nesta Lei, incluindo, pelo menos, as seguintes informações:
I - relação dos contratos de arrendamento e concessão em vigor até 31 de dezembro do
ano anterior, por porto organizado, indicando data dos contratos, empresa detentora,
objeto detalhado, área, prazo de vigência e situação de adimplemento com relação às
cláusulas contratuais;
II - relação das instalações portuárias exploradas mediante autorizações em vigor até 31
de dezembro do ano anterior, segundo a localização, se dentro ou fora do porto
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organizado, indicando data da autorização, empresa detentora, objeto detalhado, área,
prazo de vigência e situação de adimplemento com relação às cláusulas dos termos de
adesão e autorização;
III - relação dos contratos licitados no ano anterior com base no disposto no art. 56 desta
Lei, por porto organizado, indicando data do contrato, modalidade da licitação, empresa
detentora, objeto, área, prazo de vigência e valor dos investimentos realizados e
previstos nos contratos de concessão ou arrendamento;
IV - relação dos termos de autorização e os contratos de adesão adaptados no ano
anterior, com base no disposto nos arts. 58 e 59 desta Lei, indicando data do contrato de
autorização, empresa detentora, objeto, área, prazo de vigência e valor dos
investimentos realizados e previstos nos termos de adesão e autorização;
V - relação das instalações portuárias operadas no ano anterior com base no previsto no
art. 7º desta Lei, indicando empresa concessionária, empresa que utiliza efetivamente a
instalação portuária, motivo e justificativa da utilização por interessado não detentor do
arrendamento ou concessão e prazo de utilização.
Art. 58. Os termos de autorização e os contratos de adesão em vigor deverão ser
adaptados ao disposto nesta Lei, em especial ao previsto nos §§ 1º a 4º do art. 8º,
independentemente de chamada pública ou processo seletivo.
Parágrafo único. A Antaq deverá promover a adaptação de que trata o caput no prazo de
1 (um) ano, contado da data de publicação desta Lei.
Art. 59. As instalações portuárias enumeradas nos incisos I a IV do caput do art. 8º,
localizadas dentro da área do porto organizado, terão assegurada a continuidade das
suas atividades, desde que realizada a adaptação nos termos do art. 58.
Parágrafo único. Os pedidos de autorização para exploração de instalações portuárias
enumeradas nos incisos I a IV do art. 8º, localizadas dentro da área do porto organizado,
protocolados na Antaq até dezembro de 2012, poderão ser deferidos pelo poder
concedente, desde que tenha sido comprovado até a referida data o domínio útil da área.
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Art. 60. Os procedimentos licitatórios para contratação de dragagem homologados e os
contratos de dragagem em vigor na data da publicação desta Lei permanecem regidos
pelo disposto na Lei no 11.610, de 12 de dezembro de 2007.
Art. 61. Até a publicação do regulamento previsto nesta Lei, ficam mantidas as regras
para composição dos conselhos da autoridade portuária e dos conselhos de supervisão e
diretorias executivas dos órgãos de gestão de mão de obra.
Art. 62. O inadimplemento, pelas concessionárias, arrendatárias, autorizatárias e
operadoras portuárias no recolhimento de tarifas portuárias e outras obrigações
financeiras perante a administração do porto e a Antaq, assim declarado em decisão
final, impossibilita a inadimplente de celebrar ou prorrogar contratos de concessão e
arrendamento, bem como obter novas autorizações.
§ 1º Para dirimir litígios relativos aos débitos a que se refere o caput, poderá ser
utilizada a arbitragem, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
§ 2º O impedimento previsto no caput também se aplica às pessoas jurídicas, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas, coligadas, ou de controlador comum com a
inadimplente.
Art. 63. As Companhias Docas observarão regulamento simplificado para contratação
de serviços e aquisição de bens, observados os princípios constitucionais da
publicidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência.
Art. 64. As Companhias Docas firmarão com a Secretaria de Portos da Presidência da
República compromissos de metas e desempenho empresarial que estabelecerão, nos
termos do regulamento:
I - objetivos, metas e resultados a serem atingidos, e prazos para sua consecução;
II - indicadores e critérios de avaliação de desempenho;
III - retribuição adicional em virtude do seu cumprimento; e
IV - critérios para a profissionalização da gestão das Docas.

184
Art. 65. Ficam transferidas à Secretaria de Portos da Presidência da República as
competências atribuídas ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT em leis gerais e específicas relativas a portos
fluviais e lacustres, exceto as competências relativas a instalações portuárias públicas de
pequeno porte.
Art. 66. Aplica-se subsidiariamente às licitações de concessão de porto organizado e de
arrendamento de instalação portuária o disposto nas Leis nos 12.462, de 4 de agosto de
2011, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 67. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei o disposto na Lei no 10.233, de 5 de
junho de 2001, em especial no que se refere às competências e atribuições da Antaq.
Art. 68. As poligonais de áreas de portos organizados que não atendam ao disposto no
art. 15 deverão ser adaptadas no prazo de 1 (um) ano.
Art. 69. (VETADO).
Art. 70. O art. 29 da Lei no 5.025, de 10 de junho de 1966, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 29. Os serviços públicos necessários à importação e exportação deverão ser
centralizados pela administração pública em todos os portos organizados.
§ 1º Os serviços de que trata o caput serão prestados em horário corrido e coincidente
com a operação de cada porto, em turnos, inclusive aos domingos e feriados.
§ 2º O horário previsto no § 1º poderá ser reduzido por ato do Poder Executivo, desde
que não haja prejuízo à segurança nacional e à operação portuária.
..............................................................................................." (NR)
Art. 71. A Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 13. Ressalvado o disposto em legislação específica, as outorgas a que se refere o
inciso I do caput do art. 12 serão realizadas sob a forma de:
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..............................................................................................." (NR)
"Art. 14. Ressalvado o disposto em legislação específica, o disposto no art. 13 aplica-se
conforme as seguintes diretrizes:
...........................................................................................................
III - depende de autorização:
.........................................................................................................
c) a construção e a exploração das instalações portuárias de que trata o art. 8º da Lei na
qual foi convertida a Medida Provisória no 595, de 6 de dezembro de 2012;
.........................................................................................................
g) (revogada);
h) (revogada);
..............................................................................................." (NR)
"Art. 20. ..................................................................................
I - implementar, nas respectivas esferas de atuação, as políticas formuladas pelo
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, pelo Ministério dos
Transportes e pela Secretaria de Portos da Presidência da República, nas respectivas
áreas de competência, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei;
.............................................................................................." (NR)
"Art. 21. Ficam instituídas a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, entidades integrantes da
administração federal indireta, submetidas ao regime autárquico especial e vinculadas,
respectivamente, ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de Portos da Presidência
da República, nos termos desta Lei.
............................................................................................." (NR)
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"Art. 23. Constituem a esfera de atuação da Antaq:
........................................................................................................
II - os portos organizados e as instalações portuárias neles localizadas;
III - as instalações portuárias de que trata o art. 8º da Lei na qual foi convertida a
Medida Provisória no 595, de 6 de dezembro de 2012;
.........................................................................................................
§ 1º A Antaq articular-se-á com órgãos e entidades da administração, para resolução das
interfaces do transporte aquaviário com as outras modalidades de transporte, com a
finalidade de promover a movimentação intermodal mais econômica e segura de
pessoas e bens.
.............................................................................................." (NR)
"Art. 27. .................................................................................
I - promover estudos específicos de demanda de transporte aquaviário e de atividades
portuárias;
..........................................................................................................
III - propor ao Ministério dos Transportes o plano geral de outorgas de exploração da
infraestrutura aquaviária e de prestação de serviços de transporte aquaviário;
a) (revogada);
b) (revogada);
.........................................................................................................
VII - promover as revisões e os reajustes das tarifas portuárias, assegurada a
comunicação prévia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, ao poder
concedente e ao Ministério da Fazenda;
..........................................................................................................
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XIV - estabelecer normas e padrões a serem observados pelas administrações portuárias,
concessionários, arrendatários, autorizatários e operadores portuários, nos termos da Lei
na qual foi convertida a Medida Provisória no 595, de 6 de dezembro de 2012;
XV - elaborar editais e instrumentos de convocação e promover os procedimentos de
licitação e seleção para concessão, arrendamento ou autorização da exploração de portos
organizados ou instalações portuárias, de acordo com as diretrizes do poder concedente,
em obediência ao disposto na Lei na qual foi convertida a Medida Provisória no 595, de
6 de dezembro de 2012;
XVI - cumprir e fazer cumprir as cláusulas e condições dos contratos de concessão de
porto organizado ou dos contratos de arrendamento de instalações portuárias quanto à
manutenção e reposição dos bens e equipamentos reversíveis à União de que trata o
inciso VIII do caput do art. 5º da Lei na qual foi convertida a Medida Provisória no 595,
de 6 de dezembro de 2012;
..........................................................................................................
XXII - fiscalizar a execução dos contratos de adesão das autorizações de instalação
portuária de que trata o art. 8º da Lei na qual foi convertida a Medida Provisória no 595,
de 6 de dezembro de 2012;
.........................................................................................................
XXV - celebrar atos de outorga de concessão para a exploração da infraestrutura
aquaviária, gerindo e fiscalizando os respectivos contratos e demais instrumentos
administrativos;
XXVI - fiscalizar a execução dos contratos de concessão de porto organizado e de
arrendamento de instalação portuária, em conformidade com o disposto na Lei na qual
foi convertida a Medida Provisória no 595, de 6 de dezembro de 2012;
XXVII - (revogado).
§ 1º .........................................................................................
.........................................................................................................
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II - participar de foros internacionais, sob a coordenação do Poder Executivo; e
..........................................................................................................
§ 3º (Revogado).
§ 4º (Revogado)." (NR)
"Art. 33. Ressalvado o disposto em legislação específica, os atos de outorga de
autorização, concessão ou permissão editados e celebrados pela ANTT e pela Antaq
obedecerão ao disposto na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas Subseções II,
III, IV e V desta Seção e nas regulamentações complementares editadas pelas
Agências." (NR)
"Art. 34-A. .............................................................................
..........................................................................................................
§ 2º O edital de licitação indicará obrigatoriamente, ressalvado o disposto em legislação
específica:
......................................................................................." (NR)
"Art. 35. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da
proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais, ressalvado o disposto em
legislação específica, as relativas a:
............................................................................................." (NR)
"Art. 43. A autorização, ressalvado o disposto em legislação específica, será outorgada
segundo as diretrizes estabelecidas nos arts. 13 e 14 e apresenta as seguintes
características:
.............................................................................................." (NR)
"Art. 44. A autorização, ressalvado o disposto em legislação específica, será
disciplinada em regulamento próprio e será outorgada mediante termo que indicará:
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............................................................................................." (NR)
"Art. 51-A. Fica atribuída à Antaq a competência de fiscalização das atividades
desenvolvidas pelas administrações de portos organizados, pelos operadores portuários
e pelas arrendatárias ou autorizatárias de instalações portuárias, observado o disposto na
Lei na qual foi convertida a Medida Provisória no 595, de 6 de dezembro de 2012.
§ 1º Na atribuição citada no caput incluem-se as administrações dos portos objeto de
convênios de delegação celebrados nos termos da Lei no 9.277, de 10 de maio de 1996.
§ 2º A Antaq prestará ao Ministério dos Transportes ou à Secretaria de Portos da
Presidência da República todo apoio necessário à celebração dos convênios de
delegação." (NR)
"Art. 56. ..................................................................................
Parágrafo único. Cabe ao Ministro de Estado dos Transportes ou ao Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, conforme o caso, instaurar o
processo administrativo disciplinar, competindo ao Presidente da República determinar
o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento." (NR)
"Art. 67. As decisões das Diretorias serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de
seus membros, cabendo ao Diretor-Geral o voto de qualidade, e serão registradas em
atas.
Parágrafo único. As datas, as pautas e as atas das reuniões de Diretoria, assim como os
documentos que as instruam, deverão ser objeto de ampla publicidade, inclusive por
meio da internet, na forma do regulamento." (NR)
"Art. 78. A ANTT e a Antaq submeterão ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de
Portos da Presidência da República, respectivamente, suas propostas orçamentárias
anuais, nos termos da legislação em vigor.
.............................................................................................." (NR)
"Art. 78-A. ............................................................................
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§ 1º Na aplicação das sanções referidas no caput, a Antaq observará o disposto na Lei
na qual foi convertida a Medida Provisória no 595, de 6 de dezembro de 2012.
§ 2º A aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput, quando se tratar de concessão
de porto organizado ou arrendamento e autorização de instalação portuária, caberá ao
poder concedente, mediante proposta da Antaq." (NR)
"Art. 81. ..................................................................................
.........................................................................................................
III - instalações e vias de transbordo e de interface intermodal, exceto as portuárias;
IV - (revogado)." (NR)
"Art. 82. ...................................................................................
.........................................................................................................
§ 2º No exercício das atribuições previstas neste artigo e relativas a vias navegáveis, o
DNIT observará as prerrogativas específicas da autoridade marítima.
............................................................................................" (NR)
Art. 72. A Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 24-A. À Secretaria de Portos compete assessorar direta e imediatamente o
Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento
e o fomento do setor de portos e instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres e,
especialmente, promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de
apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura dos portos e instalações
portuárias marítimos, fluviais e lacustres.
.........................................................................................................
§ 2º ........................................................................................
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..................................................................................................
III - a elaboração dos planos gerais de outorgas;
..........................................................................................................
V - o desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura aquaviária dos portos e
instalações portuárias sob sua esfera de atuação, com a finalidade de promover a
segurança e a eficiência do transporte aquaviário de cargas e de passageiros.
............................................................................................." (NR)
"Art. 27. ..................................................................................
.........................................................................................................
XXII - ....................................................................................
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
b) marinha mercante e vias navegáveis; e
c) participação na coordenação dos transportes aeroviários;
............................................................................................." (NR)
Art. 73. A Lei no 9.719, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 10-A:
"Art. 10-A. É assegurado, na forma do regulamento, benefício assistencial mensal, de
até 1 (um) salário mínimo, aos trabalhadores portuários avulsos, com mais de 60
(sessenta) anos, que não cumprirem os requisitos para a aquisição das modalidades de
aposentadoria previstas nos arts. 42, 48, 52 e 57 da Lei no 8.213, de 24 de julho de
1991, e que não possuam meios para prover a sua subsistência.
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime,
salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória."
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Art. 74. (VETADO).
Art. 75. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 76. Ficam revogados:
I - a Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;
II - a Lei no 11.610, de 12 de dezembro de 2007;
III - o art. 21 da Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006;
IV - o art. 14 da Lei no 11.518, de 5 de setembro de 2007;
V - os seguintes dispositivos da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001:
a) as alíneas g e h do inciso III do caput do art. 14;
b) as alíneas a e b do inciso III do caput do art. 27;
c) o inciso XXVII do caput do art. 27;
d) os §§ 3º e 4º do art. 27; e
e) o inciso IV do caput do art. 81; e
VI - o art. 11 da Lei no 9.719, de 27 de novembro de 1998.
Brasília, 5 de junho de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
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Anexo III – Histórico de Movimentação dos Portos da CDRJ
Tabela II.1 – Histórico de movimentação no Porto de Angra dos Reis: 2001-2011

Fonte: Companhia Docas do Rio de Janeiro (2012).
Tabela II.2 - Histórico de movimentação no Porto de Niterói: 2001-2011

Fonte: Companhia Docas do Rio de Janeiro (2012).
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Tabela II.3 - Histórico de movimentação no Porto de Itaguaí

Fonte: Companhia Docas do Rio de Janeiro (2012).

Tabela II.4 - Histórico de movimentação no Porto do Rio de Janeiro

Fonte: Companhia Docas do Rio de Janeiro (2012).
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