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RESUMO 

 

O Título desta tese também poderia ser: elementos e subsídios a um modelo de 

gestão e automação dos portos brasileiros. Isto porque o objetivo inicial era propor um 

modelo de gestão e automação dos processos portuários e esperava-se que a implantação do 

sistema ocorresse em tempo curto. O modelo que se desejava só estaria pronto depois de 

implantado e em operação, validando-o. Esse novo cenário possibilitaria a redução de custos 

logísticos e a utilização racional da malha de transportes, com o incremento da cabotagem e 

navegação interior, utilizando a Tecnologia da Comunicação e Informação para 

racionalização dos processos e simplificação das atividades dos agentes públicos e privados.  

Tal modelo proposto pode ser explicado pela necessidade em se obter um modelo que 

alcance a melhoria das operações portuárias, considerando o cenário tecnológico 

internacional, com o incremento da automação, no qual a tendência é a disseminação da troca 

eletrônica de dados (EDI). Experiências bem sucedidas nesse sentido podem ser constatadas 

em território nacional, como o sistema Supervia Eletrônica de Dados (SED), utilizado nos 

Portos de Santos e Rio de Janeiro. Deve ser considerada a avaliação da proposta do modelo 

SISPORTOS, desenvolvida pelo Departamento de Programas de Transportes Aquaviários 

(DEPTA), mais abrangente. Apesar de não implantado e não validado pela comunidade 

portuária, o modelo é apresentado a fim de subsidiar novas iniciativas e submetê-lo à prova.  

O foco desta tese é direcionado ao sistema de gestão portuária, sobretudo em relação 

àqueles que dependem do relacionamento entre os agentes, privados ou públicos, nos 

diversos âmbitos (municipal, estadual e federal). 

 

 

Palavras-chave: Portos, processos portuários e gestão portuária 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This monograph could also be called by: elements and subsidies to a model of management 

and automation of the Brazilian ports, because its initial objective was to propose a model of 

the port processes. There was an expectation that the implantation of the system would occur 

in a short time. However, the desired model would only be ready after its implantation and 

being in operation. This new scene would make possible the reduction of logistic costs and 

the rational use of the mesh of transports, with the increment of the cabotage and inland 

navegation, using the Technology of the Communication and Information for rationalization 

of the processes and simplification of the activities of the public and private agents.  

Such model can be explained by the necessity of the improvement of the port operations, 

considering the international scenario of technology, with the increment of the automation , in 

which the trend is the dissemination of the electronic exchange of data (EDI Successful 

experiences in this direction can be evidenced in domestic territory, as the Supervia Electronic 

of data system (SED), used at the Ports of Santos and Rio de Janeiro. The evaluation of the 

model SISPORTOS proposal must be considered: it has being developed by the Departmento 

de Programas de Transportes Aquaviários (DEPTA). In spite of not being implanted and not 

being validated by the port community, the model is presented in order to subsidize new 

initiatives and to submit it the test. The focus will be given in the system of port management, 

over all in relation to that they depend on the relationship between the agents, private or 

public, in the diverses scopes (municipal, state and federal). 
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Portos 
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TGG – Terminal de Grãos do Guarujá 
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UFO – Unidade de Fiscalização de Operações – CODESP 
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WFM  - Workflow Management 
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XML – Extensible Markup Language 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSSÁRIO DAS EXPRESSÕES 

A 
 
 
 
A BORDO – documento de Livre Prática a ser emitido a bordo, após inspeção sanitária – 

Termo da ANVISA; 

 

ATRACAÇÃO – amarrar uma embarcação a outra ou a terra. 

 

           B 

 

 

BERÇO – local para atracação de um navio em um porto ou terminal; 

 

BOMBORDO - lado esquerdo do barco; 

 

BORESTE - estibordo ou lado direito do barco, de quem olha para a proa. 

 

 

 C 

 

 

CABOTAGEM – é a navegação com origem e destino em porto de um mesmo país; 

 

CAIS PÚBLICO – terminal portuário não privatizado de propriedade do poder público ou 

companhia doca; 

 

CALADO – profundidade de imersão do navio – distância entre a linha d’água e a quilha; 

 



CLUSTER – também conhecido como aglomerado de computadores, é formado por um 

conjunto de computadores, que utiliza um tipo especial de sistema operacional classificado 

como sistema distribuído; 

 

COMMODITIES – plural de commodity – mercadorias que são negociadas na bolsa de 

mercadorias; 

 

COSTADO - conjunto de chapas ou pranchas que revestem o cavername de um navio, 

superfície lateral do navio. 

 

            D 

 

 

DEMOURAGE – conceito utilizado na terminologia de navegação. Visa indicar o custo 

adicional devido à demora de um navio em um porto, em cujo caso é paga uma indenização 

ao armador; 

 

DOLFINS – estruturas de concreto armadas acima da linha d’água cujo propósito é de 

amarrar a embarcação ou proteger uma ponte ou outro elemento; 

 

DRIVE DE FITA SDLT - acrônimo para Digital Line Tape, é um tipo de fita magnética, 

com alta capacidade de armazenamento. 

E 

 

 

ESCALAÇÃO – escolha do terno para estiva; 

 

ESTIVA - o fundo interno de um navio. A primeira camada de carga que se coloca em um 

navio, e que é geralmente a mais pesada. O contrapeso que se põe no navio para equilibrá-lo e 

para que não descaia para o lado mais pesado; 

 

ESTROPOS - cabo muito curto entrançado pelas pontas, formando uma espécie de anel ou 

argola.  Destinado ao embarque de carga. 



 F 

 

 

FEEDER PORT – porto alimentador; 

 

FIREWALL – é um dispositivo que funciona como corta-fogo entre redes, permitindo ou 

denegando as transmissões de uma rede a outra. Um uso típico é situá-lo entre uma rede local 

e a rede Internet, como dispositivo de segurança para evitar que os intrusos possam acessar a 

informação confidencial; 

 

FUNDEIO – a manobra de lançar uma âncora ao fundo, mantendo o navio seguro por meio 

de sua amarra. 

 

 

 H 

 

 

HARDWARE – é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes 

eletrônicos, circuitos integrados e placas; 

 

HINTERLAND – área de território de abrangência, da influência do porto ou terminal; 

 

HUB PORT – porto concentrador. 

 

 

 I 

 

 

INFLUENZA – vírus que tem como material genético RNA de uma única hélice, que 

provoca gripe. 

 

 



L 

 

 

LINGAS – aparelho feito de varão de ferro, corrente ou cabo, que possibilita prender objetos 

pesados que se queira içar ou arriar; 

 

LINHA D’ÁGUA – linha no casco da embarcação que delimita a superfície da água – 

separação entre parte imersa e submersa da embarcação; 

 

LIVRE PRÁTICA – autorização a ser emitida pelo órgão de vigilância sanitária federal 

competente, para que uma embarcação procedente ou não do exterior atraque ou inicie as 

operações de embarque e desembarque de cargas e viajantes. 

 

LUMPSUM – por preço lumpsum ou preço global entende-se o valor atribuído a um serviço 

cobrindo toda sua amplitude e possíveis variações. Por exemplo, nos serviços de praticagem, 

o preço lumpsum abrange, além do trabalho do prático propriamente dito, o seu transporte de 

lancha, a assistência via rádio, auxílio de radares etc., a qualquer hora do dia ou hora em que 

seja realizado. 

 

 

M 

 

 

MARKET SHARE – participação de mercado de uma empresa ou grupo dentro do seu 

segmento ou atuação; 

 

MEGACARRIERS – grandes navios de 150 mil a 300 mil toneladas de porte bruto (tpb) de 

capacidade. 

 

 

N 

 

 



NOBREAK (NO-BREAK) – é um sistema de alimentação elétrico que entra em ação, 

alimentando os dispositivos a ele ligados, quando há interrupção no fornecimento de energia. 

 

 

 

 O 

 

 

OFFSHORE – fora da linha da costa – em alto mar. 

 

 

P 

 

 

PANAMAX – os navios que, devido às suas dimensões, alcançaram o tamanho limite para 

passar nas eclusas do canal do Panamá; 

 

PEAÇÃO – prender (pear) quaisquer objetos de bordo através da utilização de cabos, 

evitando o deslocamento com o balanço da embarcação; 

 

PEIA – designação genérica dos cabos utilizados para prender (pear) quaisquer objetos de 

bordo, evitando o deslocamento com o balanço da embarcação; 

 

PEIAS DE BALANÇO – peças fictícias do aparelho náutico que, por brincadeira, são 

pedidas para serem buscadas por marujo ou aspirante novato; 

 

POPA – extremidade posterior da embarcação, oposta à proa; 

 

PORT STATE CONTROL – inspeção de navios estrangeiros nos portos nacionais a fim de 

verificar se a condição das embarcações, respectivos equipamentos e tripulação estão de 

acordo com as leis vigentes; 

 



PORTO PÚBLICO – um conjunto de instalações portuárias, com investimentos feito pelo 

poder público, cujo objetivo fundamental é gerir várias instalações portuárias, sendo estas 

privativas ou não; 

 

PORTO SECO - é um terminal terrestre diretamente ligado por estrada e/ou via férrea. Além 

de seu papel na carga de transbordo, pode também incluir instalações para armazenamento e 

consolidação de mercadorias, manutenção de transportadores rodoviários ou ferroviários de 

carga e de serviços de alfandegamento. Porto sem cais molhado; 

 

POST-PANAMAX - navio de containeres de grande porte, com capacidade de carga superior 

a 3.500 até 5.000 TEU; 

 

PRÁTICO - é um profissional habilitado pela Marinha do Brasil. Possui o conhecimento das 

águas em que atua, com especial habilidade na condução de embarcações, devendo estar 

perfeitamente atualizado com dados sobre profundidade e geografia do local, o clima e as 

informações do tráfego de embarcações. É também o responsável pelo controle e 

direcionamento dos rumos de uma embarcação próxima à costa, ou em águas interiores 

desconhecidas do seu comandante; 

 

PROA – extremidade anterior da embarcação no sentido de sua marcha normal. 

 

 

Q 

 

 

QUILHA - é uma peça forte da embarcação, que se estende de forma geral da proa à popa na 

parte inferior da nave. 

 

   R 

 

 

REBOCADOR – pequeno navio de grande robustez, alta potência mecânica e boa 

mobilidade, destinado a rebocar outras embarcações; 



 

RETROÁREA – área posterior do terminal portuário, em terra; 

 

RO-RO (ROLL-ON ROLL-OFF) - são navios com sistema de rolagem concebido para 

transportar carga, tais como automóveis, caminhões, semi-reboque, reboques ou ferrovia. 

Automóveis podem circular dentro e fora do navio. 

 

   S 

 

 

SOFTWARE – também conhecido como Logiciário, é uma seqüência de instruções a serem 

seguidas e/ou executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um 

dado/informação ou acontecimento; 

 

SUEZMAX - Tipo de navio petroleiro com dimensões que permitem sua passagem pelo 

Canal de Suez. A capacidade de carga do navio varia cerca de 1,1 milhão de barris; 

 

SUPPLY CHAIN IN MANAGEMENT – É uma abordagem integral de todo o composto de 

Logística e Planejamento como componente Estratégico, que envolve questões fundamentais 

relacionadas à cadeia de abastecimento como estratégias funcionais, estrutura organizacional, 

tomada de decisão, administração de recursos, funções de apoio, sistemas e procedimentos. 

 

SWICHES IO BASE T – aparelho destinado a aplicações de transmissão de dados através de 

redes locais; 

 

SWITCHES FIBRE CHANNEL – é uma tecnologia de redes de computadores de alto-débito 

usada para armazenamento em rede. 

 

 

T 

 

 

TERNO – equipe de estivadores necessária para realizar a estiva. 



V 

 

 

VIA RÁDIO – documento de Livre Prática a ser emitido a partir da avaliação satisfatória das 

informações apresentadas na Solicitação de Certificado, sem inspeção sanitária, a bordo, no 

momento da sua emissão. 

 

 

W 

 

 

WEB SERVICE – é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre 

aplicações diferentes. Com esta tecnologia, é possível que novas aplicações possam interagir 

com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam 

compatíveis; 

 

WEBSITE – um site ou sítio é um conjunto de páginas Web, isto é, de hipertextos acessíveis, 

geralmente, pelo protocolo HTTP na Internet.  
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01. MODELOS DE GESTÃO PORTUÁRIA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 
 O Modelo de Gestão que se pretende construir deve permitir o crescimento da 

movimentação de mercadorias com a infra-estrutura existente, além de ampliar o 

conjunto operacional com a construção de novos portos. 

 Para o crescimento da movimentação atual em curto prazo, é fundamental a 

adoção de práticas de automação dos processos existentes. Por meio do Programa 

Agenda Portos, em 2004 foram destinados recursos do Orçamento da União para o 

programa “Integração de Sistemas Portuários”, que resultou no estudo de um modelo de 

automação dos processos não automatizados, que apesar dos esforços não foi realizado. 

Tal finalização depende de validação e aperfeiçoamento da comunidade: motivo pelo 

qual esta tese poderia se chamar “Elementos e Subsídios a um Modelo de Gestão e 

Automação dos Portos Brasileiros”. 

A gestão portuária deve ter como estratégia um plano de desenvolvimento em 

infra-estrutura e tecnologia de forma gradual. É fundamental investir no aumento da 

produtividade em curto prazo, na ampliação da capacidade existente em médio e na 

construção de novos portos em longo prazo. Essas são mudanças que podem gerar uma 

“revolução” nas atividades do setor, o que fortaleceria a Lei de Modernização Portuária 

(Lei Nº. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993), cujo objetivo foi o de privatizar a operação 

e cuja premissa é a modernização da gestão, das instituições e da regulação. Como 

conseqüência, haverá ampliação dos investimentos privados e da capacidade do setor 

portuário.  
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O novo modelo de gestão dos portos marítimos deve considerar a necessidade 

básica de prover infra-estrutura e serviços aos terminais e embarcações. Deve oferecer 

energia, água, comunicação, coleta de esgotos, de lixo e serviços de manutenção dos 

canais de acesso, abrigos e pilotagem e outros serviços. Deve ofertar, também, 

instalações e equipamentos com tecnologias adequadas para instalação e operação dos 

órgãos responsáveis pela segurança, aduana, saúde, e controle de cargas específicas.  

A Autoridade Portuária deve assumir a liderança em busca de novas cargas, 

novos negócios e de expansão das atividades do porto. Tal diretriz deve conduzir as 

gestões portuárias a melhorar as condições operacionais do porto com eficiência e 

produtividade. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo dessa tese é subsidiar e sugerir elementos para a síntese de um 

modelo de gestão e automação dos processos portuários no Brasil, introduzindo a 

proposta de um modelo abrangente de automação, caráter inovador do trabalho. Modelo 

no qual seja possível a redução de custos logísticos e a utilização racional da malha de 

transportes, com o incremento da cabotagem e navegação interior, utilizando a 

Tecnologia da Comunicação e Informação para racionalização dos processos e 

simplificação das atividades dos agentes públicos e privados. Pretende-se contribuir 

para a obtenção de um modelo que alcance a melhoria das operações portuárias, 

considerando o cenário tecnológico internacional, com o incremento da automação, no 

qual a tendência é a disseminação da Troca Eletrônica de Dados (EDI). Experiências 

bem sucedidas nesse sentido podem ser constatadas em território nacional, como o 

sistema Supervia Eletrônica de Dados (SED), utilizado nos portos de Santos e Rio de 

Janeiro. Os estudos desenvolvidos pelo Ministério dos Transportes, pela sua 
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abrangência (em 2005, 2006 e 2007), são referências para a síntese do modelo, então 

chamado de SISPORTOS. 

O foco é dado no sistema de gestão portuária, sobretudo em relação àqueles 

que dependem dos inter-relacionamentos entre os atores, privados ou públicos, nas mais 

diversas esferas, com ênfase nos processos dos agentes públicos e na integração dos 

sistemas existentes. Os resultados deverão ser: 

• criação de uma base de conhecimento para estabelecimento e monitoramento de 

políticas públicas de transportes;  

• organização e articulação dos agentes intervenientes no processo de produção e 

utilização de informações no âmbito do setor de transportes;  

• utilização de dados já existentes nos sistemas do Ministério dos Transportes e do 

Ministério da Fazenda para produção de informações gerenciais do setor 

portuário;  

• integração dos sistemas portuários através do estabelecimento de fluxo 

atualizado de informações entre os sistemas participantes;  

• construção de indicadores para gestão e acompanhamento de desempenho 

operacional dos portos;  

• captação e utilização de informações para nortear a política de investimentos 

portuários;  

• visão aprimorada do cumprimento das normas e padrões da atividade de 

regulamentação nos processos portuários.  

 
A experiência internacional demonstra que esta é a melhor solução e indica uma 

tendência. Em Portugal, três de seus 13 portos continentais mais importantes adotaram 

um sistema único de manifesto de cargas chamado Janela Única Portuária. Sarmento 

(2008) observa que:  
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[...] Deste trabalho resultou em Fevereiro do corrente ano a publicação da 
norma nacional do Manifesto Marítimo Eletrônico, concretizado nos guias de 
implementação dos formatos EDIFACT (Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport) e XML (Extensible Markup 
Language). Esta norma «é uma “peça” essencial para a programação dos 
sistemas para suportarem os dados que constitui o manifesto eletrônico», 
disse ainda José Carlos Simão. Toda a documentação de definição processual 
e de definições de implementação foi, entretanto produzida e aprovada pelas 
administrações portuárias, pela Direção-Geral das Alfândegas e pela 
DGITA.1 

 
 

O aprofundamento da automação, com o máximo aproveitamento da 

integração dos sistemas e a racionalização das atividades pode ser obtido com a síntese 

de um modelo baseado no mapeamento dos processos, eliminando atividades 

desnecessárias e redundantes, com a potencialização da infra-estrutura disponível. 

Assim, mantém-se a concorrência entre os terminais, para que os investimentos se 

concretizem em um modelo auto-sustentável. O mapeamento dos processos foi 

realizado inicialmente para os portos de Santos e Vitória, devido à escala do porto de 

Santos e pelo fato de Vitória ser semelhante aos demais, e estão descritos nesta tese. 

Para efeito metodológico, todos os processos são classificados basicamente em 

duas modalidades: operacionais e administrativos e subdividos por processos de carga, 

do navio e do passageiro. Conforme destaca Sordi (2005, p.26) 

 

[...] No contexto dos portos, que é o objeto de estudo desta pesquisa, os 
processos portuários são percebidos em dois grandes grupos: processos de 
movimentação física de cargas, também denominados como processos 
operacionais, e os processos administrativos, conhecidos como processos de 
desembaraço de carga. 2 

 

 

1. Processos operacionais ou físicos 

São aqueles feitos para a realização do deslocamento da carga, seja em terra, na 

água ou de um para o outro. Os agentes destes processos são os operadores, armadores, 
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transportadores, apoiados por estivadores e outros trabalhadores. A operação portuária 

foi aperfeiçoada com a automação e aumento da produtividade na carga e descarga, e 

embarque e desembarque de navios, mas é um processo constante, sendo possível 

melhorar a capacidade dos portos com a infra-estrutura existente. 

2. Processos administrativos ou de gestão portuária 

Os processos de gestão são aqueles que não estão envolvidos diretamente na 

movimentação de cargas, mas que dão suporte administrativo, logístico e burocrático. O 

objetivo é a automação destes processos por meio da integração de sistemas de diversos 

órgãos e a racionalização dos processos de controle, cobrança, contratação, despacho, 

decisão e outros. 

Esta tese aborda, primordialmente, os processos administrativos e de gestão 

portuária. A automação portuária, de curto prazo, é implantada pelas empresas, 

terminais, operadores e armadores e está em pleno desenvolvimento, e muito se 

assemelha à automação industrial. A operação portuária moderna desenvolveu-se, 

sobretudo, com a operação de carga e descarga de contêineres e granel líquido, cujos 

processos são cada vez mais produtivos, porém as atividades de meio e gestão, 

realizadas pelas administrações portuárias (arrecadação de taxas e tarifas, gestão de 

chegada e saída de navios - coordenada com movimento de caminhões e trens, o tráfego 

de rodovias e cidades, certificação de mercadorias e fiscalização) podem ser 

automatizadas, gerando lucro para toda a cadeia logística. Sordi (2005, p.64) ainda 

informa que: 

[...] De forma geral, os ambientes portuários apresentam pouca eficiência 
operacional e apresentam oportunidades para projetos e ações que visem 
aumento da eficiência operacional de forma ampla: redução de tempos, 
redução de custos, inovações e melhoria da qualidade dos serviços. 2 
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Os mapeamentos de processos consideram os atributos de qualidade e 

produtividade descritos na metodologia e estão detalhados no CAPÍTULO IV. Para 

tanto, é necessária a identificação dos agentes que atuam no porto, suas atribuições e os 

fundamentos legais que suportam sua atividade. No CAPÍTULO IV, são relacionadas 

informações, premissas para o mapeamento de processos de forma completa e 

consistente, principalmente dos agentes públicos, assim como as características 

operacionais. É importante dizer que, pelas considerações de Sampaio e Kurosawa 

(2005, p.2), entende-se que: 

 [...] A movimentação da carga através do sistema portuário deve atender a 
dois requisitos básicos: transcorrer no menor tempo possível e ocorrer com 
segurança. Ambos os requisitos podem ser alcançados através da implantação 
de sistemas eletrônicos de informação que possibilitariam a agilização da 
tomada de decisão pelos órgãos gestores do sistema. Esses sistemas 
constituem-se em ferramenta de gestão que permite o planejamento, a 
organização e o controle dos recursos humanos e materiais viabilizando a 
qualidade dos serviços prestados pelo sistema portuário. 3  
 
 

1.3 REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS 

 

A abordagem metodológica teórica a ser utilizada está fundamentada, 

basicamente, na bibliografia mais atual e consistente sobre o tema, e na experiência 

adquirida no trabalho rotineiro frente ao Departamento de Programas de Transportes 

Aquaviários do Ministério dos Transportes. Neste órgão, foram identificados tanto os 

erros quanto as melhores práticas de gestão e de automação portuárias adotadas nos 

investimentos realizados nos portos brasileiros: o que destinou recursos para sistemas 

inteligentes de segurança, além do programa Agenda Portos, que, em 2004, destinou 

recursos para investimentos em integração de sistemas e no sistema de segurança ISPS - 

Code. 

São considerados neste trabalho os esforços e sistemas desenvolvidos nos portos, 

os sistemas legados, sejam no governo, na comunidade portuária ou na Universidade 
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como é o caso do Supervia Eletrônica de Dados – SED – desenvolvido pela Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) a pedido da Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (CODESP). Conforme Sampaio e Kurosawa (2005, p.18):  

 

[...] O objetivo da Supervia Eletrônica de Dados (SED), foi possibilitar a 
distribuição eletrônica de informações via Internet utilizando os serviços de 
uma VAN para a conversão do padrão de linguagem EDIFACT, XML e 
padrão próprio da CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo). 
Adicionalmente, a SED deve gerar maior eficiência e confiabilidade das 
operações de movimentação de carga e melhoria na qualidade dos serviços 
oferecidos. 3 
 

 

 Posteriormente, o SED foi implantado na Companhia Docas do Rio de Janeiro 

(CDRJ). Em seguida, foi publicado um artigo no World Scientific And Engineering 

Academy And Society (WSEAS4), no qual é feita uma análise da experiência brasileira 

no desenvolvimento de um sistema de controle de cargas, utilizando-se a internet e o 

aumento da produtividade dos portos brasileiros com dados de evolução da mão-de-obra 

após a Lei Nº 8630/93.  

A bibliografia básica é a tese de Doutoramento da Dra. Andréa Lúcia Braga, de 

2002, e o trabalho de mapeamento de processos do Prof. Dr. Fuad Gattaz Sobrinho. 

Para a gestão portuária destacam-se o Toolkit de Reforma Portuária, publicada pelo 

Banco Mundial (2006), no trabalho de Paolo Alfredini, de 2005, nos indicadores de 

desempenho desenvolvidos pela CEPAL/ONU em 2006 e Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ).  

É analisada, também, a legislação atual (Anexo C) e seus impactos com a 

criação da Secretaria Especial de Portos (SEP), em maio de 2007 por meio da Lei Nº 

11.518/1007, sua inserção nos processos de gestão da atividade portuária no país, e a 

contribuição do Plano Portuário Nacional Estratégico, licitado e contratado pelo 

Governo Federal. 
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Sob o aspecto de infra-estrutura, são abordados, para efeito de análise da 

eficiência e produtividade, aspectos como dragagem e acessos terrestres e aquaviários. 

Porém, é dada atenção especial à energia, sendo abordadas questões referentes à geração 

de energia. Sob o enfoque da autoprodução de energia, devem ser destacados alguns 

exemplos como: o porto de Santos/ SP, que utiliza a usina de Itatinga UHE 

exclusivamente para sua operação; o porto do Mucuripe/ CE, que possui um parque de 

geração eólica em seus molhes, e o porto de Pecém/ CE, que possui uma termoelétrica a 

gás, que é oriundo dos campos de petróleo do Rio Grande do Norte por gasoduto. Há, 

ainda, o projeto de conversão de energia das ondas do mar em energia elétrica, realizado 

entre Eletrobrás conjuntamente com a COPPE/ UFRJ5.  

De qualquer forma, é possível verificar que os portos que não são atendidos por 

rede, como o porto de Areia Branca/ RN, que utiliza um grupo gerador para a operação 

de carga e descarga do sal, são sempre alvos de discussão sobre se o abastecimento deve 

ser feito por meio de cabo ou outro modo alternativo, conforme entrevista com o Diretor 

da CODERN, Emerson Fernandes, em agosto de 2008. 

Os dados primários são os oriundos do Departamento de Programas de 

Transportes Aquaviários (DEPTA), desde as experiências da Comissão Tripartite de 

Portos, em 2003, da Agenda Portos em 2004, Projeto Piloto de Investimentos, em 2005 

e Plano Nacional de Aceleração do Crescimento (PAC), definido pelo Governo Federal 

no início de 2007, além de pesquisas realizadas pelo DEPTA. Será feita uma análise 

crítica ao modelo proposto em contrato com o Serviço Federal de Processamento de 

Dados, para elaboração do estudo preliminar do Sistema Nacional de Portos 

(SISPORTOS) no ano de 2006, com dados do estado da arte em Tecnologia da 

Informação dos portos brasileiros. 
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Os dados secundários foram obtidos das bases de dados do Ministério, 

produzidos pelo Sistema Mercante de Arrecadação do Adicional de Frete de Renovação 

da Marinha Mercante (AFRMM), por meio do Plano Nacional de Logística de 

Transportes (PNLT), de abril de 2007, tendo iniciado em 2005. Também serão 

utilizados os dados fornecidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ) e da Marinha do Brasil. 

A eficiência portuária e os custos pagos pelos usuários são medidas do 

desempenho e produtividade do setor. Este deve ser o método que avalia melhor o 

desempenho dos terminais, redução do tempo operacional e dos custos dos serviços 

diretos, ou preços dos terminais, operadores e tarifas públicas para utilização de serviços 

e infra-estrutura da autoridade portuária. Através da publicação da ANTAQ (2008, 

introdução), observa-se que: 

 

[...] Com o propósito de corresponder a essas necessidades a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ mantém o Sistema 
Permanente de Acompanhamento dos Preços e do Desempenho Operacional 
dos Serviços Portuários – Desempenho Portuário. Este sistema objetiva 
prover um banco de dados e informações, base de referência para a aferição 
da qualidade dos serviços de movimentação portuária, mediante a produção 
de indicadores operacionais das operações de carregamento e descarga dos 
navios. 6 
 

 

O Sistema de Informações Gerenciais da ANTAQ e o Guia Prático de 

Orientação ao Sistema de Desempenho Portuário presente no site da agência considera 

os seguintes aspectos de desempenho: 

• índice médio de conteinerização; 

• grupo de mercadorias NCM; 

• indicadores de contêineres; 

• indicadores de mercadoria; 

• contêiner – taxa média de ocupação; 
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• mercadoria – taxa média de ocupação. 

 

A Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD), desenvolveu um índice que atende às atividades de navegação e portuárias, 

considerando os tempos operacionais no porto, o tempo de operação nos portainers, a 

produtividade dos navios para contêineres, a utilização dos ativos, pátios e armazéns e 

tempo dos caminhões no terminal. 7   

O Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) considera, basicamente, os 

serviços, navios e a capacidade em TEUs:  medida equivalente a contêineres de 20 pés, 

que, por ter capacidade cúbica média de 27 m³ e gravimétrica de 18 t, é considerado o 

contêiner ideal para o transporte de uma grande variedade de mercadorias. Mobilizados 

pelas companhias a ele ligadas, considera, basicamente os seguintes aspectos: 

• frota de navios porta contêineres mobilizada nos portos dos países; 

• capacidade de movimentação de contêineres do terminal; 

• número de linhas regulares de companhias armadoras; 

• tamanho médio dos navios; 

• tamanho máximo dos navios. 

 

No índice LSCI, em 2007, o Brasil ocupou a 24ª posição, depois de Canadá e 

Turquia e antes do México e Grécia, A primeira colocação ficou com a China 

continental. O índice brasileiro corresponde a 31,6, alcançando 31,5 em 2005 e 25,8 em 

2004. Nota-se que de 2004 para 2005, houve uma grande evolução que se mantém 

praticamente estável de 2005 para 2007, apesar de ter caído cinco posições no ranking 

(sobretudo devido à melhora dos outros países). Através da Tabela 1, pode-se observar, 

com clareza, essas informações.  
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Tabela 1 – Ranking LSCI 

Year 2004  2005  2006  2007  change  
2007 
2006  Country/territory  LSCI  Rank  LSCI  Rank  LSCI  Rank  LSCI  Rank 

China  100.00  1  108.29  1  113.10  1  127.85  1  14.74  
Hong Kong,  94.42  2  96.78  2  99.31  2  106.20  2  6.89  
Germany  76.59  7  78.41  7  80.66  7  88.95  3  8.29  
Singapore  81.87  4  83.87  4  86.11  3  87.53  4  1.42  
Netherlands  78.81  6  79.95  5  80.97  6  84.79  5  3.82  
United States  83.30  3  87.62  3  85.80  4  83.68  6  -2.12  
Malaysia  62.83  12  64.97  12  69.20  10  81.59  7  12.38  
Korea,  68.68  10  73.03  9  71.92  9  77.20  8  5.27  
United Kingdom  81.69  5  79.58  6  81.53  5  76.77  9  -4.76  
Belgium  73.16  8  74.17  8  76.15  8  73.94  10  -2.21  
Spain  54.44  15  58.16  15  62.29  14  71.26  11  8.97  
France  67.34  11  70.00  10  67.78  11  64.84  12  -2.94  
Japan  69.15  9  66.73  11  64.54  13  62.73  13  -1.81  
Taiwan of China  59.56  13  63.74  13  65.64  12  62.43  14  -3.20  
Italy  58.13  14  62.20  14  58.11  15  58.84  15  0.73  
Arab Emirates  38.06  18  39.22  18  46.70  17  48.21  16  1.50  
Egypt  42.86  16  49.23  16  50.01  16  45.37  17  -4.64  
Saudi Arabia  35.83  19  36.24  20  40.66  19  45.04  18  4.38  
Sri Lanka  34.68  20  33.36  21  37.31  20  42.43  19  5.12  
India  34.14  21  36.88  19  42.90  18  40.47  20  -2.43  
Thailand  31.01  23  31.92  22  33.89  22  35.31  21  1.42  
Canada  39.67  17  39.81  17  36.32  21  34.40  22  -1.92  
Turkey  25.60  29  27.09  28  27.09  29  32.60  23  5.51  
Brazil  25.83  28  31.49  23  31.61  23  31.64  24  0.03  
Mexico  25.29  30  25.49  32  29.78  26  30.98  25  1.19  
Greece  30.22  24  29.07  25  31.29  24  30.71  26  -0.58  
Panama  32.05  22  29.12  24  27.61  28  30.54  27  2.92  
Lebanon  10.57  67  12.53  62  25.57  34  30.01  28  4.43  
Malta  27.53  25  25.70  31  30.32  25  29.53  29  -0.79  
Colombia  18.61  39  19.20  41  20.49  40  29.13  30  8.64  
Oman  23.33  31  23.64  35  20.28  42  28.96  31  8.68  
South Africa  23.13  32  25.83  30  26.21  31  27.52  32  1.31  
Australia  26.58  26  28.02  27  26.96  30  26.77  33  -0.18  
Indonesia  25.88  27  28.84  26  25.84  32  26.27  34  0.42  
Sweden  14.76  48  26.61  29  28.17  27  25.82  35  -2.35  
Argentina  20.09  37  24.95  33  25.58  33  25.63  36  0.05  
Jamaica  21.32  33  21.99  36  23.02  37  25.50  37  2.48  
Portugal  17.54  41  16.84  43  23.55  36  25.43  38  1.88  
Pakistan  20.18  36  21.49  37  21.82  38  24.77  39  2.94  
Iran, Islamic Rep. 
of  

13.69  52  14.23  53  17.37  47  23.59  40  6.22  

Romania  12.02  61  15.37  48  17.61  45  22.47  41  4.85  
Denmark  11.56  64  24.25  34  25.39  35  22.10  42  -3.29  
Fonte Unctad 2007, p. 11 7 
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1.4 AGENTES INTERVENIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS 

 

Com a evolução da atividade portuária, surgiu a especialização de cada empresa 

relacionada com o porto, o aperfeiçoamento da legislação e o aumento do número de 

órgãos envolvidos para o seu controle, os quais podem ser chamados de agentes 

públicos e privados. 

a. Agentes públicos 
i. Federais 

ii. Estaduais 
iii. Municipais 

b. Agentes privados 
i. Armadores 

ii. Proprietários da carga 
iii. Operadores portuários 
iv. Terminais 
v. Transportadores 

1. Rodoviários 
2. Ferroviários 

vi. Práticos 
vii. Rebocadores 

viii. Órgão gestor de mão-de-obra 
ix. Agentes de navegação 
x. Vigias 

xi. Empresas de coleta de lixo 
xii. Concessionárias de energia 

xiii. Concessionárias de telefonia 
xiv. Concessionárias de água e esgoto 
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Tabela 2 – Agentes intervenientes e suas principais ações 

 AGENTES QUE ATUAM NO PORTO ÓRGÃO/ENTIDADE 
1 PÚBLICOS  
1.1 FEDERAIS  
1 Autoridade portuária Companhias Docas e Administrações 

Portuárias 
2 Autoridade aduaneira Receita Federal 
3 Autoridade marítima Marinha do Brasil 
4 Autoridade de sanitária  Anvisa 
5 Autoridade de saúde pública Ministério da Saúde 
6 Autoridade fitossanitária Vigiagro - Ministério da Agric. e Agrop. 
7 Autoridade de polícia marítima Policia Federal 
8 Órgão regulador de atividade de navegação ANTAQ 
9 Órgão regulador de atividade portuária ANTAQ 
10 Órgão regulador de transportes terrestres ANTT 
11 Órgão ambiental de fiscalização IBAMA 
12 Órgão ambiental de licenciamento Instituto Chico Mendes 
13 Fiscalização do trabalho Ministério do Trabalho 
14 Órgão de Fomento à Navegação Dep. Marinha Mercante MT 
15 Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA 
16 Comissão Nacional de Segurança Pública dos 

Portos e Vias Navegáveis 
CONPORTOS - Ministério da Justiça 

 Conselho de Autoridade Portuária CAP 
17 Comissão Interministerial de Recursos do Mar CIRM – Marinha do Brasil 
18 Grupo Interministerial de Gerenciamento 

Costeiro 
GI-GERCO - Marinha do Brasil 

19 Autoridade de formulação e acompanhamento da 
política portuária 

Secretaria Especial de Portos/Ministério dos 
Transportes 

20 Autoridade de investimentos em infra-estrutura 
portuária 

Secretaria Especial de Portos/DNIT 

21 Conselho Nacional de Desestatização Ministério do Desenvolvimento de Indústria e 
Comércio 

22 Conselho de Defesa Econômica Ministério da Justiça 
23 Autoridade de Comércio Exterior  Ministério do Desenvolvimento de Indústria e 

Comércio 
INMETRO CAMEX 

24 Autoridade Militar de controle de explosivos Exército Brasileiro 
25 Autoridade de Controle de Material Radioativo Comissão Nacional de Energia Nuclear 
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Tabela 2 – Agentes intervenientes e suas principais ações 

 AGENTES QUE ATUAM NO PORTO ÓRGÃO/ENTIDADE 
1 PÚBLICOS  
1.2 ESTADUAIS  
1 Autoridade portuária delegada ao estado Administrações portuárias 
2 Órgão ambiental de fiscalização e licenciamento Órgão Ambiental  
3 Órgão de Arrecadação  Secretaria da Fazenda  
4 Autoridade Policial de Policiamento Ostensivo Polícia Militar  
5 Autoridade Policial de Investigação Polícia Civil 
6 Autoridade de Combate a Sinistros Corpo de Bombeiros 
7 Autoridade de Defesa Civil Defesa Civil 
1.3 MUNICIPAIS  
1 Autoridade portuária delegada ao município Administrações portuárias 
2 Órgão ambiental municipal Órgão ambiental 
3 Órgão de Arrecadação Fazenda Municipal 
4 Autoridade de Trânsito Departamento de Trânsito 
 AGENTES QUE ATUAM NO PORTO ÓRGÃO/ENTIDADE 
2 PRIVADOS  
1 Autoridade portuária privada Administrações portuárias 
2 Terminais de uso privativo Administrações portuárias 
3 Empresa de Apoio ao Armador Agentes de navegação 
4 Empresas de Navegação  Armadores 
5 Empresas de transporte rodoviário Transportadoras 
6 Empresas de transporte Ferroviário ALL, MRS e VALE 
7 Operadores Portuários Empresas Operadoras 
8 Órgão Gestor de Mão de Obra OGMO do Porto 
9 Empresas Arrendatárias Arrendatários no porto 
10 Sociedades Civis de Praticagem Praticagem do porto 
11 Rebocagem Reboque e manobras dos navios no porto 
12 Concessionária de energia elétrica Empresa de distribuição de energia no porto 
13 Concessionária de distribuição de água e coleta 

de esgotos 
Empresa de distribuição de água e coleta de 
esgotos no porto 

14 Concessionária de coleta de lixo comum e 
hospitalar 

Empresa de coleta de lixo 

15 Concessionárias de telefonia Empresas de telefonia 
3 ÓRGÃOS INTERNACIONAIS COM 

REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL 
 

1 International Maritime Organization International Maritime Organization 
2 Comissão Interamericana de Portos da OEA Comissão Interamericana de Portos da OEA 
3 Organização Mundial do Comércio Organização Mundial do Comércio 
4 Untacdt Untacdt 
5 MERCOSUL Mercosul 
6 Organização Internacional do Trabalho Organização Internacional do Trabalho 
4 ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS 

NACIONAIS 
 

1 Federação Nacional dos Portuários Federação Nacional dos Portuários 
2 Fencovib Fencovib 
3 Federação Nacional dos Estivadores Federação Nacional dos Estivadores 
4 Associação Brasileira de Terminais Portuários Associação Brasileira de Terminais 

Portuários 
5 Federação Nacional de Operadores Portuários Federação Nacional de Operadores 

Portuários 
6 Associação Brasileira de Terminais de 

Contêineres 
Associação Brasileira de Terminais de 
Contêineres 
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7 Associação Nacional de Usuários de Transportes Associação Nacional de Usuários de 
Transportes 

8 Associação Brasileira de Municípios Portuários Associação Brasileira de Municípios 
Portuários 

9 Associação Brasileira de Entidades Portuárias e 
Hidroviárias 

Associação Brasileira de Entidades 
Portuárias e Hidroviárias 

Fonte: Autor 
 
 
 
1.5 EXPOSIÇÃO DO PROBLEMA: A ESCASSEZ NACIONAL DE INFRA-

ESTRUTURA DE TRANSPORTES 

 

O que se pretende constatar é que o país tem: 

•  insuficiência de portos com características diversas; 

• pouca oferta de serviços de transporte aquaviário; 

• descontinuidade de atendimento no território nacional. 

 

Para que haja crescimento econômico com o apoio das exportações, o país deve 

ser capaz de ampliar sua movimentação portuária atual, aumentando a oferta dos 

serviços com conseqüente redução dos custos. Conforme Tabela 1 (ANEXO A), é 

possível constatar que, considerando o Produto Interno Bruto (PIB) dos 21 países com o 

maior número de portos do mundo, a posição brasileira ocupa o décimo lugar. Mais que 

isso: em número de portos o Brasil ocupa a décima sétima posição, estando acima da 

Alemanha, Turquia, Argentina e México. Utilizando a área desses países como uma 

variável classificatória, percebe-se que a posição brasileira é a quinta. A média da área 

de cobertura de cada porto é 50.000 km2, sendo que cada instalação brasileira cobre 

cerca de 167.000 km2.  Sob este prisma cobertura brasileira só é menor do que a da 

Rússia, que no entanto é um país que possui um imenso território vazio e que está 

desenvolvendo a Estratégia de Desenvolvimento 2007-2020 para melhorar a realidade 

portuária. Sobre isso, o Ministro dos Transportes da Federação Russa, Terekhov, 
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afirmou: “a Rússia precisa expandir sua capacidade portuária em 10 a 15% por ano. Os 

portos da Rússia são um ponto de transformação”8.  

Tabela 3 – Movimento em 2007 – milhões de US$ - Classificação por PIB 

Pais 
PIB (milhões de 
U$)* Exportação**  Importação** Portos*** Área km2* 

Eua 13.192.290 2,017,330 1,162,980 362 13.192.290 
Japão 4.434.993 619,857 709,668 144 377.801 
Alemanha 2.888.699 1,051,545 1,317,604 49 356.733 
China 2.666.772 955,8 1,218,000 157 9.596.961 
Inglaterra 2.372.504 615,462 434,899 212 244.100 
França 2.234.388 610,955 549,679 70 551.500 
Itália 1.848.001 501,104 488,239 83 301.268 
Canadá 1.270.625 386,929 416,464 99 9.976.876 
Espanha 1.225.007 370,097 239,416 57 504.782 
Brasil 1.067.803 126,581 160,649 51 8.514.876 
Rússia 984.927 245,365 355,464 57 17.075.400 
Índia 903.226 215,5 145,431 64 3.287.590 
México 829.618 296,578 272,055 27 1.958.201 
Austrália 778.601 165,331 141,083 68 7.713.364 
Turquia 392.336 168,527 106,851 49 779.452 
Suécia 382.825 150,353 168,051 82 449.964 
Indonésia 364.459 93,088 118,728 100 1.904.569 
Grécia 307.856 75,027 23,443 62 131.990 
Dinamarca 277.334 98,96 102,772 69 43.077 
Argentina 216.324 44,78 55,642 42 2.766.889 
Filipinas 116.931 56,379 50,761 60 300.000 

* Fonte IBGE2006 [1] ** Fonte UNCTAD2007 [2] *** Fonte WORLDPORTSOURCE2008 [3] 

 

As dificuldades da produção nacional, sobretudo relacionadas ao seu 

escoamento, estão associadas à falta de infra-estrutura e eventualmente à baixa 

disponibilidade de energia, de comunicações e transportes nos seus vários modos. A 

pouca disponibilidade ou a irregularidade e locação de oferta destes itens de infra-

estrutura são fatores que encarecem os produtos finais para o consumidor ou comprador, 

especialmente do exterior, assim como eleva o custo dos insumos dos investimentos 

necessários para a produção. A tradicional economia exportadora de monocultura 

nacional, sempre sensível à oscilação das commodities, fica ainda mais vulnerável. 

Apesar de a concorrência ser saudável para um mercado em desenvolvimento, os 

terminais privativos aprovados para operação, próximos aos portos públicos, não 
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agregam oferta em termos espaciais no hinterland, que, como observa Caldeirinha 

(2008, p.121), é: 

[...] o espaço geográfico onde o terminal vende os seus serviços e onde se 
localizam os seus clientes, sendo que a principal natureza do hinterland é 
comercial e a sua importância depende da atividade econômica que aí se 
desenvolve e da concorrência existente com outros terminais9. 

  

Para estudos de localização portuária, é necessário um Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento Portuário - PDZP, no qual poderão ser estudadas 

variáveis econômicas e regionais. Mas, para uma análise superficial, pode-se considerar 

a média de 50.000 km2 para cada porto conforme dados da tabela 3. Adotando-se faixas 

de 500 km na direção do interior e 100 km de costa por porto, para os 8.500 km de 

extensão litorânea, haveria 85 portos. De acordo com as observações de Alfredini 

(2005, p. 572), “O Brasil possui 7.367 km de linha costeira voltada para o Oceano 

Atlântico, que se ampliam para mais de 8.500 km considerando os recortes 

litorâneos”10.  

Sob essa ótica, o país tem insuficiência em quantidade e capacidade dos portos, é 

o que se tenta demonstrar. A cobertura da costa também é descontínua, havendo grandes 

espaços vazios sem a presença de terminais, conforme pode ser observado na Tabela 4.  

A Figura 1 permite a visualização da quantidade de portos existente no território 

brasileiro, 
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Figura 1 – Mapa dos principais portos fluviais e marítimos 

Fonte: www.transportes.gov.br 
 

 Nota-se que as áreas com menor cobertura encontram-se no Norte e Nordeste 

brasileiros, fator que dificulta o desenvolvimento da região. Apenas dois únicos estados 

costeiros não possuem portos: Piauí e Sergipe. No Piauí, há o Porto de Luiz Correia, 

iniciado, mas sem previsão de conclusão. Isto não significa que as regiões Sudeste e Sul 

estejam cobertas espacialmente: entre Vitória e Forno, há uma distância de 345 km, 

entre Santos e Paranaguá de 280 km e entre Porto Alegre e Imbituba, de 320 km (ver 

Tabela 4), regiões consideradas entre as de maior PIB do país.  

Esta distribuição desigual da oferta de serviços portuários impõe um custo 

adicional ao usuário, que é obrigado a distribuir a carga em portos congestionados ou 
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até a realizar transbordos desnecessários, percorrendo trechos longos por caminhão ou 

outro meio.  

“A hinterlândia atualmente conhecida do Porto de Santos faz referência ao 

Estado de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul do 

Mato Grosso e Goiás”.11  

Tabela 4 – Distância entre os portos brasileiros 

Cobertura portuária da costa brasileira* 

Porto 1  Porto 2 Distância (km) 

São Luis Pecém 670 

Santarém Vila do Conde 650 

Ilhéus Barra do Riacho 570 

Belém São Luis 475 

Maceió Salvador 450 

Oiapoque** Santana (Macapá) 430 

Vitória Forno (Arraial do Cabo) 345 

Belém Santana (Macapá) 330 

Imbituba Porto Alegre 320 

Santos Paranaguá 280 

Rio Grande  Chuí** 245 

Parintins Santarém 230 

Areia Branca Natal 230 

Porto Alegre Pelotas 215 

Mucuripe Areia Branca 210 

Salvador Ilhéus 210 

Itacoatiara Parintins 200 

Manaus  Itacoatiara 175 
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Suape Maceió 165 

Itajaí Imbituba 150 

Angra dos Reis São Sebastião 145 

Natal Cabedelo 135 

Forno (Arraial do Cabo) Rio de Janeiro 125 

Cabedelo Recife 120 

São Sebastião Santos 95 

Paranaguá São Francisco do Sul 85 

São Francisco do Sul Itajaí 72 

Barra do Riacho Praia Mole 58 

Rio de Janeiro Itaguaí 58 

Itaguaí Angra dos Reis 57 

Pecém Mucuripe 38 

Recife Suape 37 

Pelotas Rio Grande 33 

Vila do Conde Belém 30 

Salvador Aratú 22 

Rio de Janeiro Niterói 10 

Praia Mole Vitória 7 

* distâncias medidas no Googlearth em linha reta em 10/01/2009 
** não há porto nesta localidade, é apenas referência geográfica. 
Fonte: Autor 
  

As distâncias retratadas na Tabela 4 se reproduzem também no interior da 

Amazônia onde seis estados da federação são atendidos por uma única bacia 

hidrográfica que também dá acesso a outros países como Peru, Bolívia e Colômbia e 

pela qual é possível chegar navegando até o Equador, país que não faz divisa com o 

Brasil. Nesta região, há poucas estradas e ferrovias. Portanto, o abastecimento e a 

logística de transporte dos produtos da região devem ser feitos por meio de navegação. 
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 Na Figura 2, pode-se observar um material branco (pó) próximo à água, no 

barranco. Trata-se de produto que caiu durante a operação de embarque ou 

desembarque. Importante ressaltar que além do desperdício da mercadoria a 

inadequação da infra-estrutura acaba por gerar danos ao meio ambiente.  

 

 

Figura 2 – Porto de São Gabriel da Cachoeira / AM 

Fonte: Autor 
 

A Figura 3 retrata a precariedade do Porto de Lago de Tefé/AM. O porto, sendo 

construído sobre troncos, pode entre outras coisas, ocasionar quedas de passageiros, o 

que configura risco de vida. 

 

 

 

Figura 3 – Porto de Lago de Tefé / AM 

Fonte: Autor 
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Na Figura 4, pode-se constatar a movimentação de mercadorias no porto de 

Camanaus – São Gabriel da Cachoeira/AM. A movimentação de combustíveis ocorre 

sem qualquer contenção para evitar derramamento, entre uma balsa tanqueira e um 

caminhão de combustíveis, que além de gerarem impactos negativos ao meio ambiente, 

conferem risco à saúde, já que são produtos perigosos. 

 

 
 

Figura 4: Porto de Camanaus – São Gabriel da Cachoeira / AM 

Fonte: Autor 

 

A Figura 5 reproduz a necessidade de um atracadouro em Barcelos/AM. A 

mobilidade e locomoção das pessoas às embarcações é prejudicada pela atracação 

destas num barranco.  

 

 

Figura 5 – Barcelos / AM 

Fonte: Autor 
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A Figura 6 apresenta o Porto Benjamin Constant / AM, que é um porto 

municipal do tipo flutuante. É possível perceber a importância do modo aquaviário para 

a economia da região. 

 

 

Figura 6 – Porto Benjamin Constant / AM 

Foto: Autor 
 

 

O conjunto de Figuras apresentados (Figura 1 a 6) visa demonstrar a falta de 

infra-estrutura portuária adequada na Amazônia. 

Ainda sobre essa localidade, com o objetivo de oferecer uma visão ampla sobre 

a distribuição dos Portos Hidroviários na Amazônia, a Figura 7 retrata a localização dos 

24 portos nessa região.  
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Figura 7 – Mapa dos Portos Hidroviários na Amazônia 
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1.5.1 A ESCASSEZ DE ENERGIA NOS PORTOS 

 

A baixa participação na matriz energética dos combustíveis fósseis e a grande 

disponibilidade de geração hidroelétrica do sistema brasileiro indicam diretrizes para 

investimentos no setor. Os mercados de gás, combustíveis alternativos como etanol, 

biodiesel e fontes limpas e alternativas como a energia eólica, solar, das ondas do mar 

ou maré são setores passíveis de expansão, que podem suprir a escassez de curto e 

médio prazo. Além disso, podem atender às exigências internacionais de emissão de 

gases do efeito estufa do Protocolo de Kyoto e outros impactos provocados por grandes 

empreendimentos hidroelétricos. “O governo de Tóquio colocará em prática este ano o 

projeto de redução da emissão de gases do efeito estufa por navios, conforme noticiado 

no jornal Sea Trade Asia. A idéia é que navios de grande porte desliguem seus motores 

enquanto estiverem ancorados na Baía de Tóquio a fim de atender as determinações 

previstas no Protocolo de Kyoto”12.  

A necessidade da disponibilidade de energia nos portos vai além da necessidade 

(básica) de suprir sua carga instalada: também é fundamental para seu desenvolvimento. 

Nesse contexto, pode-se citar as características atuais dos portos com indústrias na 

retro-área e, em alguns casos, indústrias eletro-intensivas, destacando-se a Companhia 

Siderúrgica do Atlântico, atualmente em obras para construção de um canal no porto de 

Itaguaí e o complexo industrial do Pecém, com a previsão de construção de uma 

siderúrgica.  

A maior oferta de energia pode dar condições de flexibilidade operacional, 

utilização de equipamentos como scanners de contêineres, bombas e equipamentos para 

manutenção.  
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[...] Geralmente, os navios mantêm seus motores ligados enquanto atracados 
para garantir energia suficiente para iluminação e sistemas de ar-
condicionado. Como solução para o problema, o governo local irá fornecer a 
energia necessária para essas operações a partir da terra. A previsão é que o 
serviço passe a ser oferecido a partir de 2011. A implantação de um 
transmissor de energia no Hino de Píer, em Minato, será iniciada ainda este 
ano.12 

 

Um bom exemplo para ilustrar a necessidade de um plano e definição estratégica 

para o uso de energia nos portos é o caso do porto Ilha Areia Branca/ RN, o legítimo 

porto offshore (fora da linha costeira) brasileiro. A energia para operação do porto é 

provida por um grupo de quatro geradores a diesel e, mesmo quando não há operação, 

sempre haverá um ligado. 

Em entrevista com o diretor Emerson Fernandes, de agosto de 2008, foi relatado 

que as alternativas possíveis de abastecimento de energia poderiam acontecer por cabo 

submarino, cuja dificuldade é a distância entre o terminal e a praia. A utilização de um 

parque gerador de energia eólica poderia ser uma alternativa para o fornecimento de 

energia em momentos sem operação para iluminação, computadores e comunicação, 

porém há a possibilidade de acidentes com abalroamento nos coletores eólicos. Diante 

dessa situação, a implantação de coletores de energia das ondas poderia ser uma 

alternativa.  

[...] Os desafios impostos pela necessidade de implementar políticas que 
assegurem um desenvolvimento sustentável são particularmente pertinentes 
no domínio da energia. Cada vez mais somos confrontados com a exigência 
de encontrar nas energias renováveis uma alternativa real e fiável às formas 
convencionais de produção eléctrica, responsáveis por sérias ameaças ao 
meio ambiente. As obrigações legais impostas pelas directivas comunitárias e 
pelo Protocolo de Kyoto apenas reforçam esta necessidade. Os oceanos, 
contendo o maior de todos os recursos naturais, albergam um potencial 
energético enorme, que pode contribuir de forma significativa paras as 
necessidades crescentes de energia a um nível global. 13  

 

A utilização da energia oceânica das ondas reduz o impacto sobre superfícies em 

terra, gerando um efeito de molhes de enrocamento e melhorando as condições de 

atracação em tempo ruim. Aqui, deve-se lembrar que houve dois acidentes de 

embarcações com os dolfins (estrutura de concreto ou aço fora do cais para amarração 
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das embarcações) do porto de Areia Branca danificando-os. Pela revista virtual ECO 21, 

pode-se constatar a informação de Silva (2004):  

 

[...] O protótipo da primeira usina de ondas das Américas será instalado na 
costa do Ceará e gerará 500 KW, energia suficiente para abastecer 200 
famílias. A estimativa é de que a usina entre em operação em Outubro de 
2006. Os pesquisadores fizeram demonstração com um modelo em escala 
reduzida da Usina de Energia das Ondas, no Tanque Oceânico da COPPE.14 

 

A questão da energia nos portos vai assumir grandes proporções nos próximos 

anos, sobretudo devido ao Protocolo de Kyoto, pois, atualmente, os motores dos navios 

permanecem ligados durante sua estadia (no berço), para a geração de energia que 

mantém em operação os frigoríficos, equipamentos eletrônicos, bombas e até mesmo os 

guindastes de bordo (no caso dos contêineres refrigerados). Para reduzir a emissão de 

gases do efeito estufa durante a estadia do navio no berço, a estratégia é do porto 

fornecer energia permanente no costado do navio e uma das alternativas é a eletrificação 

(incluindo energia fornecida pelo porto e hibridização). 

Essa estratégia tem duas abordagens: 

1- Substituição, no berço, da energia elétrica gerada pelas máquinas do navio 

pela energia produzida por fonte estacionária regulada e controlada. 

2- Desenvolvimento de alternativas tecnológicas para os navios que não 

aderirem ao modelo de energia no costado (shore power).  

Energia no costado é melhor para navios transoceânicos que fazem múltiplas 

escalas em determinado terminal por vários anos. Os melhores candidatos para energia 

no costado são navios porta contêineres, navios refrigerados e navios de cruzeiro. 

Tecnicamente, é necessário prover infra-estrutura de energia no costado na doca 

e a bordo. Além disso, é importante considerar que a companhia de energia local esteja 

fornecendo energia elétrica ao terminal. 15  
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Algumas companhias de energia operam termoelétricas a carvão sem o uso de 

filtros ou outro tipo de tecnologia de controle de emissão. Portanto, é necessário garantir 

que a companhia de energia local esteja usando uma fonte de energia limpa com o uso 

de tecnologias de controle de emissões. Em alguns casos, pode ser melhor não usar 

energia no costado se a companhia de energia local tiver planta de geração poluidora. 

As estratégias de implantação incluem necessidade de arrendamentos, 

incentivos, mudança tarifaria e investimentos. Segundo a publicação International 

Association Ports and Harbours (2007, p.18), deve ser considerado “Reduzir as 

emissões durante a estadia das embarcações por meio de hibridização e provendo 

energia no costado” 16 

 

1.6 LOGÍSTICA 

 

O setor de transportes ainda demanda muito investimento, dentre eles em uma 

malha integradora de ferrovias é estratégico para a redução dos custos logísticos de 

todos os setores, desde dutovias para óleo, gás e álcool, até a construção de eclusas para 

o aproveitamento de hidrovias. Pode ser a solução para a variedade de bitolas do parque 

ferroviário e a conclusão da malha rodoviária, para a completa integração nacional e 

desenvolvimento regional. O setor portuário nacional está aquém das necessidades de 

movimentação internacional de carga e não atende, satisfatoriamente, o território 

nacional de forma equilibrada e eqüitativa.  

Em um cenário de escassez de recursos durante a Segunda Guerra Mundial, 

desenvolveu-se o conceito de logística. Portanto, o problema iniciou-se não na 

produção, mas no consumo e distribuição espacial dos recursos e, segundo Novaes 

(1989, p.5), pode-se reforçar que “somente na década de 50 é que se iniciaram esforços 
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mais estruturados no sentido de atacar de forma sistemática os problemas logísticos de 

natureza industrial e comercial”17. 

O mercado globalizado exige vantagens competitivas principalmente de 

empresas que disputam clientes no mercado internacional, cada vez mais exigentes. A 

redução de custo e de tempo no deslocamento de matérias-primas e produtos acabados é 

a base para o aumento das trocas e do ganho de eficiência de toda a cadeia logística. 

O problema implica em um desafio: ampliar a capacidade portuária nacional em 

curto prazo, com soluções de baixo custo e que não signifique a construção de novos 

portos que exigem estudos ambientais e projetos de longo prazo. Para atender este 

objetivo, são necessárias ações de gestão de administração e mudança de práticas que 

implicam em redução de tempo operacional. 

 

1.7 MODELOS DE GESTÃO PORTUÁRIA 

 

Os modelos de gestão adotados, segundo o Port Reform Toolkit 
18

, consideram 

os seguintes aspectos: se a oferta do serviço é pública ou privada; se é dirigido em 

âmbito local, regional ou global (multinacional); de quem é a infra-estrutura, incluindo a 

terra, pública ou privada; de quem é a superestrutura, os equipamentos de carga e 

descarga e armazéns; e qual é o status do trabalho e gestão portuários. Segundo estes 

critérios o toolkit define basicamente os quatro modelos a seguir: 

The public service port 

 
Este modelo, como o próprio nome diz, “o porto de serviço público”, é todo 

público. Sobre a propriedade da terra e os equipamentos, pode-se dizer que são 

similares ao mesmo modelo das Companhias Docas antes da Lei 8630 no Brasil, ou 

seja, o Estado oferece todos os serviços. É proprietário dos equipamentos, realiza a 
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operação de movimentação de cargas ou delega à outra empresa estatal, e, geralmente, 

estes portos são geridos diretamente pelo Ministério dos Transportes ou das 

Comunicações. É um modelo que deve ser adotado quando o país ou região não conta 

com empresas para a prestação do serviço e produz mercadorias ou é abastecido por 

meio dos portos e o Estado deve manter o serviço. 

Tool port 

 
No modelo do “porto ferramenta”, a própria autoridade portuária é proprietária, 

e, portanto desenvolve e mantém o porto, possui os equipamentos, operados, muitas 

vezes, pelo seu pessoal. No entanto a operação de carga e descarga pode ser realizada 

por operadores privados, como por exemplo, o porto de Belém. 

The landlord port 

 
 Talvez o modelo que melhor retrate o Brasil atualmente é o do “porto senhorio”, 

que é o mais popular e funcional se comparado aos portos tradicionais. Um misto de 

público e privado, no qual os terminais são arrendados à iniciativa privada e a 

autoridade portuária regula os contratos. Como exemplos, podem ser citados os portos 

de Rotterdam, Antwerp, New York, Santos (na sua maior parte) e, desde 1997, 

Singapura que é o modelo dominante entre médios e grandes portos. 

The fully privatized port 

 
Os portos completamente privatizados são a forma extrema de reforma portuária, 

segundo alguns e foi adotada pelo Reino Unido e Nova Zelândia. “Este modelo requer a 

transferência da propriedade da terra do poder público para a iniciativa privada.” 18  

O que é passível de discussão, no caso destes terminais privados (em sua 

origem) é se a carga deve ser do próprio terminal (é o caso dos Terminais de Uso 

Privativo no Brasil), o que não ocorre no caso de  terminais de contêineres, apesar de 
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que o texto do Banco Mundial não considera estas instalações privativas. Segundo a 

ANTAQ, no caso brasileiro, representam cento e vinte e cinco instalações e significam 

uma parcela considerável da movimentação externa. Nesse caso, são exemplos: 

terminais da Transpetro, Companhia Vale do Rio Doce, Hermasa, Cosipa, Portonav e 

outros. 

Tabela 5 – Modelos de gestão portuária 

Modelos básicos de gestão portuária 
Tipo Infra-estrutura Super-estrutura Trabalho portuário Outras funções 
Porto de serviço 
público 

Pública Pública Público Principalmente pública 

Porto ferramenta Pública Pública Privado Pública/Privada 
Porto senhorio Pública Privada Privado Pública/Privada 
Portos privatizados Privada Privada Privado Principalmente pública 

Fonte: Banco Mundial – (Toolkit, 2007, p. 85) 18 

Pode-se afirmar que o modelo do sistema portuário nacional está modernizado 

em seu modelo básico de gestão, porém a estrutura administrativa da maioria dos portos 

brasileiros encontra-se obsoleta e necessita de reforma. De que maneira essa reforma 

pode ocorrer é o que será relatado a seguir.  

Modelos adotados no Brasil 

Dos portos públicos marítimos, pode-se dizer que há diversidade de formas de 

gestão portuária. Tem-se 18 portos ligados a sete Companhias Docas, 13 portos 

delegados a estados, três ligados a municípios e um porto público privado (Imbituba), 

sem levar em consideração os terminais privativos. 

Modelo de gestão Administrativo 

 
A Administração é um problema crônico das Companhias Docas e 

Administrações Portuárias. A dificuldade enfrentada pelos portos brasileiros é o passivo 

trabalhista de cerca de um bilhão de reais somado às dificuldades de gestão de 

problemas do cotidiano como: a renovação dos quadros técnicos e reformas 
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administrativas, investimentos em tecnologia da informação e comunicação, dragagem e 

obras de infra-estrutura. A licitação de novas áreas de expansão dos portos também é 

um obstáculo. Alguns portos como o de Rio Grande, delegado ao Estado, 

”compartilham” seu orçamento com o do Governo do Estado, prejudicando 

investimentos necessários, como, por exemplo, a expansão de sua capacidade. Na figura 

8, pode-se observar um modelo de organização de uma companhia doca. 

 

Figura 8 – Fluxograma – Organograma da CODESP 

Fonte: SERPRO  

 

Modelo de gestão da segurança pública nos portos e vias navegáveis 

 

A onda de terror que assolou os EUA após o ataque às torres gêmeas, em 11 de 

setembro de 2001, provocou reações legais que justificaram, inclusive, a quebra de 
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direitos civis e a ampliação do poder do Estado sobre estrangeiros em território norte-

americano. Esses eventos causaram pressão sobre todos os países através da 

International Maritme Organization (IMO), para o rápido incremento dos 

procedimentos de segurança nas embarcações e portos, aproveitando a abertura do 

International Convention for the Safety of Life at the Sea (SOLAS). A convenção foi 

assinada em 1974. 

Para os países emergentes que têm reivindicado, a partir da reunião de Cancun 

da OMC – Organização Mundial do Comércio em 2003, quebra de barreiras comerciais 

de produtos agrícolas dos países ricos, a cobrança de novos e rígidos padrões de 

segurança poderia se tornar uma preocupação, com o surgimento de medidas 

protecionistas indiretas de comércio exterior e, portanto, com a implantação de barreiras 

não-tarifárias. 

Preocupações com a ação de terroristas e a entrada de microorganismos e 

doenças oriundas de guerra bacteriológica (praticamente desconhecida dos brasileiros, 

mas, alimentada, fomentada e desenvolvida por ambos os lados que protagonizaram a 

guerra fria) são preocupações dos países mais desenvolvidos.  

Hoje, a comunidade portuária brasileira encontra-se empenhada nas ações 

necessárias para a segurança de seus portos e terminais brasileiros, visando o 

atendimento das modernas demandas internacionais. É necessário dizer que o trabalho 

não é exclusivamente dos portos ou navios, mas de toda a comunidade que produz e 

exporta, principalmente aos EUA. Como um dos maiores compradores de nossos 

produtos, alimentos, drogas da floresta e essências, esse país merece atenção especial.  

A Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias 

Navegáveis (CONPORTOS) foi criada pelo Decreto 1.507 de 30 de maio 1995, alterado 
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pelo Decreto 1.972 de 30 de julho de 1996. É composta pelo Ministério da Justiça, 

Ministério da Defesa, representado pelo Comando da Marinha, Ministério da Fazenda, 

Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério dos Transportes. Cabe ao 

Ministério da Justiça, a Presidência da Comissão Nacional, que é representada pelo 

Secretário Nacional de Segurança Pública. 

Com o advento do Código Internacional de Proteção de Navios e Instalações 

Portuárias, a CONPORTOS estabeleceu uma série de resoluções que, entre outras 

coisas, definiram como se daria o processo de elaboração dos planos de segurança, sua 

aprovação e implantação. Os planos de segurança deverão ser elaborados por 

Organizações de Segurança devidamente habilitadas.  

Além disso, há a necessidade de se solucionar problemas relacionados à 

segurança operacional portuária no âmbito de prevenção de acidentes. 

Portanto, a preocupação com a segurança introduziu a necessidade de 

investimentos em sistemas que podem ser oportunidades para agregar valor e qualidade 

às operações. Investir em segurança não significa que novos procedimentos serão 

introduzidos, mas que a operação portuária será realizada com mais dois requisitos: 

segurança (security) e proteção (safety). 

Como os investimentos no ISPS-Code implicam em sistemas de portões, 

controle de acesso e saída de cargas, pessoas e veículos, que se traduzem em 30% dos 

recursos em sistemas, aplicativos e projetos, em 30% dos recursos em equipamentos e 

computadores e em 40% em obras civis, o Governo Federal investiu cerca de R$ 200 

milhões. Por outro lado, a iniciativa privada investiu cerca de R$ 300 milhões, desde 

2002. Portanto, o impacto na qualidade tecnológica dos terminais foi significativo e não 

há como aferir o aumento de produtividade destes investimentos. 
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Na figura 9, o Fluxograma do OGMO demonstra um modelo típico de gestão do 

órgão criado pela Lei 8630/93. 
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Figura 9 – Fluxograma do OGMO 

Fonte: OGMO de Fortaleza 

Legenda:  

Fluxo operacional 

Fluxo financeiro  

Estes fluxos podem ser assim discriminados: 

1. Os Operadores Portuários requisitam a Mão-de-Obra ao OGMO, identificando a 

atividade do Trabalhador e o serviço a ser executado.  
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2. O OGMO cadastra a requisição do Operador e repassa-a para o Pavilhão do OGMO, 

juntamente com a relação dos TPA’s aptos a serem escalados.  

3. No Pavilhão do OGMO os TPA’s que desejam concorrer aos serviços se habilitam 

para os mesmos, passando o crachá nos relógios. Encerrando o período de 

habilitação, o sistema processa a relação dos TPA’s aptos e que se habilitaram. É 

feita a escalação para os serviços, por ordem das listas de chamada. A relação dos 

TPA’s escalados é processada no computador do Pavilhão do OGMO e enviada  

para o computador da Guarda Portuária.  

4. O trabalhador escalado passa o seu cartão no relógio que fica no portão da Guarda 

Portuária, sendo autorizado seu acesso às dependências e instalações do Porto.  

5. O OGMO faz a fiscalização dos TPA’s nos serviços para os quais foram escalados.  

6. O OGMO emite as faturas de cobrança dos serviços e as envia aos Operadores 

Portuários.  

7. Os Operadores Portuários efetuam o pagamento, dos serviços executados, ao 

OGMO.  

8. O OGMO paga ao Trabalhador Portuário, através do Cartão Magnético, os valores 

devidos pelos serviços prestados. 

 

Modelo de Gestão ambiental 

A gestão ambiental dos portos se configura como um dos grandes desafios atuais 

do crescimento brasileiro. Deve ser tratada de forma sistêmica, conjuntamente com a 

gestão da instalação portuária, mas é de importância fundamental para a preservação 

dos recursos disponíveis no país e para os atuais problemas globais, como a elevação da 

temperatura. 
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Estas questões devem ser tratadas de forma global e os transportes aquaviários 

devem ser tratados como solução para a redução da utilização dos outros modos de 

maior impacto como os rodoviários, por exemplo, nos quais a pressão por abertura de 

novas estradas na Amazônia pode ser minimizada com o uso intensivo e adequado da 

navegação na região. A utilização de cursos de água naturais, lagos oceanos, baías, 

estuários e rios para a navegação não exigem a abertura de novas vias. Também deve 

ser considerado que as quantidades relativas de utilização de combustíveis fósseis são 

menores e, portanto, emitem menos poluentes na atmosfera. 

A conseqüência dos poucos investimentos maciços em infra-estrutura resulta na 

baixa quantidade de projetos em estoque e no baixo contingente de técnicos nas áreas 

especificas como portos, petróleo e gás e engenharia naval. Os projetos remanescentes 

das épocas de maior produção permaneceram desatualizados e com baixa qualidade 

frente às novas tecnologias de construção utilizadas no mundo. São projetos sem a 

adequada atenção aos novos requisitos da legislação, especificamente a de meio 

ambiente (a qual evoluiu significativamente), que foi consolidada sem a previsão da 

expansão dos setores de infra-estrutura, ou sem diretrizes para os novos 

empreendimentos.  

No caso dos portos e hidrovias, tem-se o estabelecimento de diretrizes gerais sobre: 

• poluição do ar: os transportes aquaviários emitem menos poluentes se 

comparados com os modos terrestres e aéreos; 

• impacto em ecossistemas florestais: mais sensíveis à ação do homem, é 

menor se comparado com os modos terrestres; 

• impacto operacional da navegação: reduzindo os problemas de água de 

lastro, derramamento de óleo e lixo das embarcações; 

• eclusas: associando-se eclusas às barragens em execução, pode-se 

substituir novas ferrovias e rodovias por grandes estirões hidroviários; 
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• proteção ambiental: hidrovias e portos induzem menos ocupação e 

desmatamento do que rodovias. 

 

Com o avanço da legislação ambiental e a criação de novas Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs), os espaços possíveis para a expansão da infra-estrutura vão se 

tornando escassos. Portanto, deve ser elaborado um Plano Diretor Nacional para 

expansão da infra-estrutura, sobretudo de transportes, considerando, especialmente, os 

aspectos ambientais. 

Modelo de controle sanitário 

 
A questão sanitária e os portos têm um passado em comum: as doenças venéreas 

e as pestes foram disseminadas no mundo todo, sobretudo por meio das áreas portuárias, 

sendo que os marinheiros foram os principais vetores. Prova disto é que, atualmente, a 

incidência de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) em áreas portuárias é 

mais freqüente. Por esse motivo, os órgãos sanitários de todos os países têm uma 

atenção especial com os portos. A ANVISA é o primeiro órgão a ingressar a bordo de 

uma embarcação, antes mesmo da atracação, para o fornecimento do Documento da 

Livre Prática.  

Devido às ameaças de uma pandemia de Influenza Aviária no mundo, o país 

deve-se preparar para evitá-la ou, caso ocorra, se precaver para controlar a pandemia. O 

Governo Federal criou um grupo de trabalho, chamado “GT Contingência a Influenza 

em Portos” desde 2006, com vários ministérios e entidades para elaboração de um 

“Plano Geral de Preparação Para uma Pandemia de INFLUENZA em Portos”, que 

deverá concluir os planos específicos de cada porto e providenciar treinamentos e 

auditorias. 
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Atualmente, o Influenza A H1N1 é motivo de preocupação das autoridades 

médicas: é chamado popularmente de Gripe Suína, vírus de baixo índice de mortalidade, 

se comparado ao H5N1 Influenza Aviária, restrito ao continente asiático. Porém, pode 

provocar mortes se atingir populações pobres e subnutridas, como ocorreu no México.   

 

1.8 MODELO DE GESTÃO BRASILEIRO 

 

O governo militar dos anos setenta criou uma empresa pública para a 

padronização e o aumento da eficiência nas ações nos portos, obtendo resultados 

positivos para a economia. A PORTOBRÁS foi criada em 1975 para reverter a 

complexa variedade institucional pela qual passavam os portos brasileiros. 

Quando foi extinta a PORTOBRÁS, o setor portuário começou a ter os 

problemas que podem ser observados hoje. Os portos que, na sua maioria possuíam 

estruturas administrativas arcaicas antigas, não têm mais o apoio técnico e normativo da 

empresa holding. Além disso, também não se modernizaram, o que foi agravado no 

processo de privatização, quando a Lei Nº. 8630/93 retirou das autoridades portuárias a 

prerrogativa de gerir sua própria tarifa, entregando o controle das alterações tarifárias ao 

CAP. Nesse momento, os portos perdem sua autonomia financeira, aspecto que foi 

aprofundado com a criação da ANTAQ, órgão que também controla as tarifas, 

conjuntamente com o Ministério da Fazenda. Fica prejudicada a auto-suficiência 

portuária, e torna-se difícil desenvolver políticas de investimentos com os recursos 

tarifários. 

A política prescinde de definições: se o sistema optará pela centralização ou a 

descentralização, a gestão financeira dos OGMO´s; ao gestão orçamentária dos portos. 

Esta situação coloca os portos públicos em condição desfavorável, na medida em que 
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fica difícil a realização dos projetos se comparaddos ao desempenho e desenvoltura da 

iniciativa privada. Além disso a concorrência com terminais de uso privativo misto 

desequilibra o mercado a favor destes últimos. 

 

1.9 LEGISLAÇÃO 

 
No ANEXO C, pode-se constatar a complexidade legal envolvida na atividade 

portuária no Brasil. A cada seis anos, em média, é feita alguma grande alteração no 

setor: em 1990 foi extinta a PORTOBRÁS; em 1993 é promulgada a Lei Nº. 8630; em 

1995, é criada a CONPORTOS; em 2001, foram criados a ANTAQ e o DNIT, e, agora, 

em 2007, foi criada a Secretaria Especial de Portos. 

 

A Lei da regulação dos transportes 

A Lei Nº. 10.233, de 05 de junho de 2001, criou a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários - ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - 

ANTT e transformou o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, antigo DNER 

em Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes. 

 

Lei de criação da Secretaria Especial de Portos 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preocupado com os problemas de gestão 

encontrados nas Companhias Docas e portos, assinou a Medida Provisória Nº. 369, 

publicada em 07/05/2007 no Diário Oficial da União, retirando do Ministério dos 

Transportes a jurisdição sobre os portos marítimos, que acresce e altera dispositivos da 

Lei Nº. 10.683, de 28 de maio de 2003, para criar a Secretaria Especial de Portos da 

Presidência da República, com status de Ministério, para onde foram transferidas as 

atribuições e competências relativas a portos marítimos, os outorgados às companhias 
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docas ou a estados e municípios pelo Ministério dos Transportes, tanto os portos geridos 

pelo ministério como os ligados ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes (DNIT), que posteriormente foi transformada na Lei Nº. 11.518/2007. 

 
CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 1 

 

 É visível a complexidade institucional do modelo de gestão vigente e a 

quantidade de órgãos envolvidos. Complexa também é a diversidade de assuntos, nas 

mais diversas disciplinas: questões de engenharia como a gestão da infra-estrutura e 

transportes, de segurança pública, de saúde, logística e ambiental. 

 Constatou-se também a necessidade de ampliação e melhoria da capacidade 

portuária do país, tanto em portos marítimos como na navegação interior. Comparado 

com os outros países o Brasil é rico em recursos para a exploração intensiva da 

navegação apesar de não utilizá-los. 

 A melhoria dos processos depende de um modelo de gestão que permita a 

operacionalização de todos os órgãos e agentes envolvidos com eficiência. Esse cenário 

será possível com um sistema que automatize as rotinas burocráticas e minimize a 

interferência do homem na tomada de decisão da movimentação das cargas, o que será 

melhor descrito no capítulo IV. 
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02. O ESTADO DA ARTE ATUAL - ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E FÍSICA 

 

A política de descentralização administrativa da atividade portuária, após o fim 

da PORTOBRÁS, foi responsável pela delegação dos portos de Manaus, Itaquí, Pecém, 

Cabedelo, Recife, Suape, São Sebastião, Paranaguá, São Francisco do Sul, Itajaí, Porto 

Alegre, Pelotas, e Rio Grande, configurando o cenário institucional portuário atual. 

Apenas Imbituba (concedido até 2012) segue modelo de concessão do início do século 

XX.  Tais portos, geridos por estados e municípios, são intercalados com portos das 

Companhias Docas do Governo Federal e terminais de uso privativo misto que são 

fiscalizados pela ANTAQ.  

Devido à complexidade institucional, os portos podem ser privados, públicos, 

federais, estaduais ou municipais. Torna-se difícil a integração e padronização de 

procedimentos técnicos e de sistemas entre eles, assim como também entre os entes do 

Governo Federal com os portos, isto porque têm autonomia administrativa e muitas 

vezes disputam cargas uns com os outros. Sugere-se que as medidas de tecnologia e 

normas de integração de sistemas sejam centralizadas pelo Governo Federal, com a 

participação dos atores envolvidos no processo. 

Foi identificada, em 2004, a necessidade de integração de sistemas portuários 

pelo programa Agenda Portos19, que, dentre outros investimentos, disponibilizou 

recursos para integração de sistemas. Em contrapartida, a CONPORTOS já havia 

definido um marco normativo para os estudos e planos de segurança, que introduziram 

projetos de sistemas de segurança nos portos. Esses sistemas eram baseados em controle 

de imagens, controle de acessos, sistemas de informações e obras civis. Isto para 

controle de perímetro, de aproximação de embarcações e veículos e controle de carga. 
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Nos anos de 2005 e 2006, o DEPTA realizou estudos para integração de 

sistemas. Inicialmente, consistiu no levantamento de dados da infra-estrutura portuária 

através de um questionário com informações sobre Tecnologia da Informação e 

Comunicação, com dados referentes à infra-estrutura, sistemas e características gerais 

(ANEXO E). Esse questionário foi solicitado pelo Departamento, por meio do Ofício–

Circular nº. 054/2005/DEPTA/SEGES-MT, de 15/12/2005 e, em 08/02/2006, foi 

realizado um seminário, no qual foi apresentado o estado da arte em TI de cada um dos 

portos e esclarecidos aspectos de preenchimento do questionário. 

Para análise dos dados e realização do diagnóstico, o Departamento contratou o 

Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que realizou um diagnóstico 

da situação entre todos os 35 portos pesquisados. Abaixo, alguns desses resultados: 

Tratando-se de energia elétrica: 73% dos portos não possuem rede elétrica 

estabilizada, sendo necessária a implantação de um sistema com estabilizador central. 

Dos 33 portos que responderam o questionário, 50% dos portos possuem 

estações de trabalho antigas, sendo necessária a atualização desses parques de 

máquinas. 

Do universo já citado, 22% dos portos não possuem servidores locais, sendo 

necessária uma análise minuciosa da necessidade de cada caso, de acordo com as 

aplicações utilizadas. 

Os equipamentos de 69% dos portos possuem (ainda em funcionamento) hubs 

ou switches 10 Base T, sendo necessária a troca desses equipamentos por, no mínimo, 

switches Fast Ethernet. 

Com relação à infra-estrutura de comunicação, 75% dos portos não possuem 

redes de cabos estruturados ou possuem uma estrutura desatualizada, sendo necessária a 
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adequação desse sistema de redes de cabos. Outros 22% possuem redes de cabos em 

boas condições, que poderão ser aproveitados parcialmente em futuras instalações. 

Para exemplificar, no porto de Santos, que possui 1339 funcionários, existem 

aproximadamente 550 microcomputadores na empresa sem uma marca predominante 

(predomina a ausência de marca), com processadores desde 486 a P IV ou AMD 

Sempron, com variada capacidade de memória e HD. 

Pode-se observar um diagnóstico detalhado da situação em cada um dos portos, 

no qual constatou-se a situação de hardware, feito pelo SERPRO (2006, p. 7)20. 

 

1. Angra dos Reis/ RJ (Administração e Porto)  
 
- Estações antigas; 
- Não possui servidores locais; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
2. Antonina e Paranaguá/ PR 
 
- Estações antigas; 
- Rede de cabos lógicos estruturados poderá ser aproveitada parcialmente; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
3. Aratú/ BA 
 
- Estações antigas; 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- Rede de cabos lógicos estruturados poderá ser aproveitada parcialmente; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Estabilizador sem folga. 
 
4. Areia Branca/ RN 
 
- Não existe rede local; 
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- Não há estabilizador; 
- O fornecimento de energia para o porto é feito por meio de quatro geradores a diesel, 
pois trata-se de um porto ilha. 
 
5. Belém/ PA 
 
- Novos pontos a serem instalados; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
6. Cabedelo/ PB 
 
- Não foi citada a existência de link de dados; 
- Não possui servidores locais; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui sistema de nobreak 
- Rede elétrica estabilizada, porém sem informações sobre a capacidade do 
estabilizador.. 
 
7. Fortaleza/ CE 
 
- Não foi citada a existência de link de dados; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
-Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
8. Ilhéus/ BA 
 
- Estações antigas; 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- Não possui rede de cabos lógicos estruturados; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
9. Imbituba/ SC 
 
- Não foi citada a existência de link de dados; 
- Não possui rede de cabos lógicos estruturados; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Novos pontos a serem instalados; 
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- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede elétrica estabilizada, porém sem informações sobre a capacidade do 
estabilizador. 
 
10. Itajaí/ SC 
 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Rede elétrica estabilizada, porém sem informações sobre a capacidade do 
estabilizador. 
 
11. Itaqui/ MA 
 
- Estações antigas; 
- Não possui servidores locais; 
- Não possui rede de cabos lógicos estruturada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Rede elétrica estabilizada, porém sem informações sobre a capacidade do 
estabilizador; 
- Possui rede sem fio, porém não constam detalhes sobre segurança. 
 
12. Maceió/ AL 
 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Novos pontos a serem instalados; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
13. Miramar/ PA 
 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- A capacidade dos switches existentes não atende o número de pontos; 
- Novos pontos a serem instalados; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui sistema de nobreak; 
-Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
14. Natal/ RN 
 
- Estações antigas; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
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- Sem recursos de autenticação para acesso à rede. 
 
15. Niterói/ RJ 
 
- Estações antigas; 
- Não possui servidores locais; 
- Rede de cabos lógicos estruturados poderá ser aproveitada parcialmente; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
16. Outeiro/ PA 
 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- A capacidade dos switches existentes não atende o número de pontos; 
- Novos pontos a serem instalados; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
17. Pecém/ CE 
 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
18. Pelotas/ RS 
 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- A capacidade dos switches existentes não atende o número de pontos; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Rede elétrica estabilizada, porém sem informações sobre a capacidade do 
estabilizador; 
- Não possui sistema de nobreak. 
 
19. Porto Alegre/ RS 
 
- Estações antigas; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- A capacidade dos switches existentes não atende o número de pontos; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
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- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Rede elétrica estabilizada, porém sem informações sobre a capacidade do 
estabilizador; 
- Não possui sistema de nobreak. 
 
20. Rio de Janeiro/ RJ – SEDE 
 
- Estações antigas; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
21. Rio de Janeiro/ RJ – INPH 
 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- Não possui servidores locais; 
- Rede de cabos lógicos estruturados poderá ser aproveitada parcialmente; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
22. Rio de Janeiro/ RJ – Porto 
 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
 
23. Rio Grande/ RS 
 
- Estações antigas; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
24. Salvador/ BA 
 
- Estações antigas; 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- Rede de cabos lógicos estruturados poderá ser aproveitada parcialmente; 
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- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Estabilizador sem folga; 
 
25. Santana/ AP (Macapá) 
 
- Estações antigas; 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- Não possui servidores locais; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- A capacidade dos switches existentes não atende o número de pontos; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Novos pontos a serem instalados; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
  
26. Santarém/ PA 
 
- Velocidade do link insuficiente para novas aplicações; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- A capacidade dos switches existentes não atende o número de pontos; 
- Novos pontos a serem instalados; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
  
27. Santos/  SP 
 
- Estações antigas; 
- Não possui link para acesso externo; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede elétrica estabilizada, porém sem informações sobre a capacidade do 
estabilizador; 
- Não possui sistema de nobreak. 
 
28. São Francisco do Sul/ SC 
 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Rede elétrica estabilizada, porém sem informações sobre a capacidade do 
estabilizador. 
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29. São Sebastião/ SP 
 
- Estações antigas; 
- Não possui servidores locais; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
  
30. Sepetiba/ RJ 
 
- Não possui servidores locais; 
- A rede de cabos lógicos estruturados poderá ser aproveitada parcialmente; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
31. Suape/ PE 
 
- Não possui rede de cabos lógicos estruturados; 
- A capacidade dos switches existentes não atende o número de pontos; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
32. Vila do Conde/ PA 
 
- Estações antigas; 
- Não foi citada a existência de link de dados; 
- A rede de cabos lógicos estruturados está desatualizada; 
- A capacidade dos switches existentes não atende o número de pontos; 
- Novos pontos a serem instalados; 
- Não há integração com outros sistemas; 
- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Não possui sistema de nobreak; 
- Não possui rede elétrica com estabilizador central. 
 
33. Vitória/ ES 
 
- Não possui link para acesso externo; 
- A rede de cabos lógicos estruturados poderá ser aproveitada parcialmente; 
- Existem pontos atendidos por hubs ou switches 10BaseT; 
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- Rede sem recursos de gerenciamento; 
- Sem recursos de autenticação para acesso à rede; 
- Rede elétrica estabilizada, porém sem informações sobre a capacidade do 
estabilizador; 
- Não possui sistema de nobreak. 

 

No ANEXO B, seguem as planilhas com dados detalhados da infra-estrutura 

portuária nos principais portos brasileiros. 

 

2.1 ANÁLISE DOS SISTEMAS DE GOVERNO 

 

Os sistemas de informação utilizados pelo setor de transportes podem ser 

analisados a partir de grandes sistemas baseados em tecnologias de computadores de 

grande porte, como Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) e 

MERCANTE, e outros isolados como SISVIG, ANVISA, sistemas da ANTAQ, ANTT 

e DNIT e sistemas das Companhias Docas como o SUPERVIA ELETRÔNICA DE 

DADOS (SED) e outros. 

Nos sistemas de governo cuja geração de dados primários é grande e os níveis de 

confiabilidade e segurança exigidos são elevados, o acesso aos dados para manipulação 

de Business Intelligence (BI) pode comprometer estes requisitos. A seguir, podem ser 

vistos exemplos: 

• SISCOMEX CARGA ; 

• MERCANTE; 

• SISTRAM.  

Os níveis de confiabilidade e segurança destes sistemas são elevados, devido à 

necessidade de sigilo dos dados dos cidadãos, como CPF, CGC, além da movimentação 

financeira relativa aos documentos informados. 
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Nos sistemas que manipulam os dados dos sistemas anteriores ou utilizam seus 

dados secundários, a qualidade dos dados pode variar de acordo com a forma como são 

obtidos, levando-se em consideração a fonte de obtenção dos mesmos, também. 

 

• ALICE-WEB, do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio; 

• SDPv2 - Sistema de Desempenho Portuário da ANTAQ. 

 

Sistemas operacionais de autarquias ou empresas públicas permitem a gestão da 

movimentação de cargas no porto terminal, porto seco, rodovia, ferrovia, acessos ao 

porto ou terminal e serviços associados. O principal é o SED, que foi desenvolvido pela 

autoridade portuária. 

Conforme informa o website da Receita Federal, O SISCOMEX CARGA tem 

como objetivo “harmonizar a segurança e controle das cargas, com a facilitação do 

fluxo logístico e comercial”. 21 

Este sistema difere do SISCOMEX pela integração com o sistema MERCANTE, 

do Ministério dos Transportes de arrecadação, controle e fiscalização do Adicional de 

Frete para Renovação da Marinha Mercante. A integração dos dois sistemas compõe a 

maior base de dados sobre transportes do país. 

 

[...] Esse sistema viabilizará a substituição de documentos impressos por 
documentos eletrônicos para fins de cumprimento de obrigações previstas na 
legislação aduaneira, principalmente no Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 
4.543/2002), nos seus artigos 24, 30, 38, 39, 40 e 52. 21 

 

 

O SISTRAM, conforme própria informação da Marinha (Normam 8, DPC), tem:  

[...] o propósito do SISTRAM é manter o acompanhamento da movimentação 
de navios mercantes na área marítima de SAR de responsabilidade do Brasil, 
através de informações padronizadas de navegação fornecidas pelos próprios 
participantes, quando navegando naquela área, de modo a se utilizar o grande 
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potencial de recursos para o salvamento no mar, representado por esses 
navios, que podem acorrer rapidamente ao local de um incidente SAR, antes 
mesmo que qualquer outro meio enviado de terra o faça. 22 

 

Este sistema, desenvolvido pelo Centro de Análise de Sistemas Navais da 

Marinha do Brasil (CASNAV), para atendimento à obrigação nacional de 

monitoramento e controle da área Search And Rescue (SAR), é distribuído entre os 

diversos distritos navais da Marinha do Brasil, segundo Figura 10. 

 

Figura 10 – Área de busca e salvamento sob responsabilidade do Brasil – Área SAR 

Fonte: Marinha do Brasil 
 

O sistema ALICEWEB pode ser definido como:  

[...] O Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet, 
denominado ALICE-Web, da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),foi 
desenvolvido com vistas a modernizar as formas de acesso e a sistemática de 
disseminação dos dados estatísticos das exportações e importações 
brasileiras. O ALICE-Web é atualizado mensalmente, quando da divulgação 
da balança comercial, e tem por base os dados obtidos a partir do Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), sistema que administra o 
comércio exterior brasileiro. 23 
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O sistema SPDv2 é um sistema de desempenho portuário, que foi desenvolvido 

pela ANTAQ, compondo um esforço para obter informações junto aos portos, que 

muitas vezes são enviadas com falhas ou incompletas. O objetivo principal é:  

[...] prover dados e informações necessários à efetivação das tarefas de 
monitoramento, fiscalização, supervisão e regulação atribuídas à ANTAQ, 
além de atender a diversas outras funções e necessidades de planejamento e 
gestão das administrações portuárias e dos operadores e arrendatários. 24 

 
 

De todos os portos marítimos organizados, pode-se destacar que os de Manaus, 

Suape, Angra dos Reis, Antonina, Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí estão com 

dificuldades para se integrarem no sistema de desempenho, o que significa que o 

relatório nacional terá atraso ou sairá incompleto.   

[...] A qualidade das informações e dados recebidos está relacionada 
diretamente com os procedimentos e dispositivos especificados no próprio 
aplicativo, obrigatórios no preenchimento de formulários e no envio de 
arquivos eletrônicos, o que permite a aferição em bases confiáveis e seguras. 
Entretanto, a responsabilidade pela alimentação e eventual correção dos 
dados continua sendo das Administrações Portuárias, haja vista serem estas 
que alimentam o Sistema. 25 

  

O sistema SED é utilizado nos portos de Santos e do Rio de Janeiro. Surgiu a 

partir de um contrato da CODESP com a Fundação de Apoio à Universidade de São 

Paulo (desde 1990), e, posteriormente, foi instalado na Companhia Docas do Rio de 

Janeiro (CDRJ), no ano de 2004. Suas características podem ser definidas como:  

[...] O modelo integra informações e dados da Autoridade Portuária e 
Aduaneira com as empresas arrendatárias, operadores portuários, órgão 
gestor de mão de obra OGMO, agentes de armadores, agentes de carga 
(NVOCC), e praticagem e demais entidades da comunidade portuária 
chegando até o importador e exportador. 26 
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A Figura 11 apresenta um exemplo de tela do SUPERVIA: 

 
Figura 11 – Cadastro de mercadorias contêinerizadas em um BL 

Fonte: Supervia - CODESP 
 
 
 

 [...] O modelo implementado introduz o conceito de sistema gerenciador de 
documentação eletrônica, ao qual se deu o nome de Centro de Documentação 
– CDOC. Este sistema está implantado  na Autoridade Portuária, nos portos 
de Santos, Rio de Janeiro e Sepetiba, e tem por finalidade recepcionar e 
distribuir as informações aos demais órgãos intervenientes. O CDOC não 
possui banco de dados, sendo sua função a de carteiro, ou seja apenas 
recepcionar e entregar os documentos e distribuindo a cada órgão a fração 
que lhe é devida da documentação, sendo a utilização, armazenamento e 
tratamento dos dados fornecidos de responsabilidade de cada órgão. 26 
 

 

O sistema foi implantado em 2004, na CODESP e praticamente retirou o papel 

da operação. Na época, cada contêiner poderia consumir até uma resma de papel A4 

para fazer sua tramitação burocrática. Hoje, o envio de documentos é realizado por meio 

deste sistema. O sistema utiliza o padrão EDI do e-comerce. 

A Figura 12 retrata a tela do SUPERVIA, em relação ao cadastramento de dos 

portos de escala.  
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Figura  12 – Cadastramento dos portos de escala 

Fonte: Supervia - CODESP 
 

“Deve-se frisar que, no Porto de Santos, no primeiro semestre de 2004, 

observou-se um aumento da receita da Companhia Docas em função da implantação da 

SED de cerca de 30%”.  26 

 

O SED é um sistema, que consiste, basicamente, dos seguintes módulos: 

• Atracação; 

• Manifesto de Carga ; 

• Boletim de carga/descarga. 

 

Em notícia publicada pelo veículo de comunicação A Tribuna (2001, p.C5), as 

informações sobre esse sistema são reforçadas: 

[...] A Codesp inaugurou ontem, oficialmente, o sistema eletrônico de pedido 
para atracação de navios. A primeira embarcação programada para atracar em 
Santos, pelo método que é inédito nos portos do Brasil, foi o graneleiro 
Georgios K, de bandeira grega. A novidade agradou muito os agentes. 27 
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2.2 PORTOS NO MUNDO 

 
Porto de Rotterdam 

 

Rotterdam, anualmente, movimenta cerca de 315 milhões de toneladas por um 

canal de 40 km continente adentro, com todos os tipos de embarcações, até graneleiros 

de 360.000 toneladas (minério de ferro de Ponta da Madeira), com todos os tipos de 

carga. É localizado no mais movimentado mar do mundo (Mar do Norte), nos quais o 

Reno e o Maas deságuam, passando pelo porto. Todos os navios que vêm do mar 

acessam o porto diretamente sem pontes ou eclusas. No mesmo canal, é possível acessar 

por navegação a Hungria, Bulgária e Romênia.  

O modelo de gestão do porto é do tipo Landlord, na qual a autoridade portuária é 

a Rotterdam Municipel Port Management. O escritório da Harbour Co-ordination 

Centre (escritório principal do porto) é responsável, principalmente, pelo tráfego e 

navegação nos portos e canais.  

[...] A troca de dados entre as organizações diretamente e indiretamente 
envolvidas na navegação é executada por meio do Data Handling System 
(DHS). O Data Handling System estoca eletronicamente, seleciona e distribui 
todos os dados relacionados aos movimentos do navio na área VTS (Vessel 
Traffic System). 28 

 

 
Figura 12 – Porto de Rotterdam 

Fonte: Website do Porto de Rotterdam 
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[...] Atualmente o gerenciamento do Porto de Rotterdam recebe anualmente 
cerca de 31.000 notificações escritas de chegadas de navios por meio de EDI 
e além disso 32.000 notificações de substâncias perigosas. A expectativa é de 
que aumente. Notificações serão aceitas somente quando enviadas por EDI. 28 

 

Portos portugueses 

 

Os principais são: Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, 

Funchal, e Faro, sendo que há também o porto de Viana do Castelo (extremo norte). 

Pode-se notar que o processo de privatização e transferência da iniciativa privada 

também ocorre em Portugal. A partir de um levantamento de informações levantadas no 

Diário da República de Portugal (2003, p.65)29, tem-se um pouco mais de informação 

sobre os portos portugueses:  

[...] no setor dos transportes marítimos e portos as grandes linhas orientadoras 
da ação e das políticas a desenvolver traduzem-se nos objetivos seguintes: 
- definição de um sistema de desenvolvimento dos transportes marítimos e 
portos integrado na política nacional de transportes e logística; 
- criação de uma Lei-Quadro do setor que aprofunde o papel regulador do 
Estado e defina um sistema de planejamento estratégico de desenvolvimento 
sustentado para os portos; 
- integração dos portos portugueses nas Redes Transeuropeias de 
Transportes, tendo em consideração as diretrizes orientadoras e critérios que 
vierem a ser definidos, ao nível europeu, para a inclusão dos portos naquelas 
redes; 
- criação de plataformas logísticas como centro fulcral do sistema marítimo-
portuário, designadamente no tocante ao transporte de cargas 
conteinerizadas; 
- criação de condições efetiva para o desenvolvimento do Transporte 
Marítimo de Curta Distância, contribuindo para uma repartição modal de 
transportes mais equilibrada; 
- concretização de estratégias de promoção dos corredores que vierem a ser 
definidos no âmbito do projeto das Auto-estradas marítimas, em particular a 
AEMAR (Auto-estrada Marítima do Atlântico) e que permitirão promover 
novas alternativas modais para o transporte, fomentando o nosso comércio 
com o exterior; 
- reforço da competitividade econômica dos portos e de toda a cadeia 
logística em que estes se integram; 
- prosseguimento da política de envolvimento do sector privado na gestão dos 
portos portugueses mediante o regime de concessão de atividades portuárias; 
- reforço dos incentivos financeiros de apoio às atividades setoriais, 
nomeadamente tendo em atenção a componente de internacionalização que 
caracterizam a prática econômica da atividade de transporte marítimo e das 
atividades portuárias; 
- promoção da criação de oportunidades às atividades empresariais do sector 
dos transportes marítimos e dos portos em Portugal através do reforço das 
ações de cooperação internacional a nível de Estado, em particular 
relativamente aos Países de Língua Portuguesa e aos Países africanos da 
bacia mediterrânica; 
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- melhoria das condições relativas à formação, certificação e emprego de 
marítimos portugueses; 

   - aposta no rigor e inovação no sector. 
Sector portuário 
- Elaboração de um estudo estratégico que sustente um debate profundo e 
eficaz sobre um novo quadro legal do sector e que conduza a uma maior 
complementaridade e aproveitamento de sinergias do sistema portuário 
nacional mediante a integração da política marítimo-portuária na política 
nacional de transportes e logística; 
- criação das condições para garantir o autofinanciamento das autoridades 
portuárias, através da definição de um sistema de financiamento dos portos 
que crie as condições eqüitativas de crescimento e desenvolvimento dos 
portos; 
- investimento nos principais portos nacionais, numa estratégia de 
racionalização e da lógica da procura portuária, procurando o reforço da 
capacidade competitiva dos portos sem prejuízo do aproveitamento das suas 
complementaridades; 
- consolidação da política de concessões dos terminais portuários que 
potencie a utilização dos portos, de forma otimizada e economicamente 
sustentável, abrindo novas oportunidades à participação do sector privado na 
operação e outras atividades portuárias, em consonância com as 
potencialidades objetivas oferecidas pelo mercado; 
- melhoria dos acessos rodos-ferroviários aos portos, contribuindo para a 
integração modal do transporte realizado por via marítima; 
- reforma do regime laboral do trabalho portuário, adequando-o às exigências 
da modernização do sector, cada vez mais inserido num ambiente 
competitivo; 
- promoção e incentivo à criação de plataformas logísticas localizadas 
estrategicamente na área de influência dos principais portos nacionais; 
- investimento no desenvolvimento e integração dos sistemas e tecnologias de 
informação aplicadas ao sector; 
- melhoria das condições de segurança e das condições ambientais nas zonas 
portuárias. 29 
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Figura 14 – Portos de Portugal 

Fonte: 

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Mapa_

portos_maritimos_portugal.png 

 

[...] Os agentes econômicos passam a relacionar-se com cada porto através de 
um único canal eletrônico Os portos de Leixões, Lisboa e Sines vão passar a 
estar ligados eletronicamente. O projeto, denominado Janela Única Portuária, 
nasce de um protocolo celebrado entre a Direção-Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC) e as administrações de cada 
um dos portos. A idéia é garantir que os agentes econômicos passem a 
relacionar-se com cada porto através de um único canal eletrônico, uma 
espécie de balcão único virtual, tendo a possibilidade de tratar desta forma 
todos os processos administrativos para o despacho de mercadorias e navios. 
Deste trabalho resultou em Fevereiro do corrente ano a publicação da norma 
nacional do Manifesto Marítimo Eletrônico, concretizado nos guias de 
implementação dos formatos EDIFACT (Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport) e XML (Extensible Markup 
Language). Esta norma «é uma “peça” essencial para a programação dos 
sistemas para suportarem os dados que constituem o manifesto eletrônico», 
disse ainda José Carlos Simão. 1 
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Portos argentinos 

 
“Os portos são classificados em portos principais e portos secundários e outros 

portos de menor movimento ou hidroviários.” 30 

 

Os portos principais, do mais setentrional para o mais austral, são: 

• Santa Fé, Rosário, Buenos Aires, Quequén/Necochea, Bahia Blanca. 

 

Os portos secundários, do mais setentrional para o mais austral, são: 

 

• San Nicolas; 

• San Martin & San Lorenzo; 

• Zárate; 

• Campana; 

• La Plata; 

• Mar del Plata; 

• San Antonio; 

• Puerto Madryn; 

• Rawson; 

• Comodoro Rivadávia; 

• Puerto Deseado; 

• Puerto Santa Cruz; 

• Rio Gallegos; 

• Ushuaia. 

 

Os portos argentinos de menor movimento ou hidroviários, do mais setentrional 

para o mais austral, são: 

 

• Posadas; 

• Barranqueras; 

• Corrientes; 
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• Reconquisa; 

• Paraná; 

• Diamante; 

• Concepción del Uruguay; 

• Arroyo Seco; 

• Villa Constitución; 

• Puerto Martins; 

• Ramallo; 

• San Pedro; 

• Ibicuy; 

• Escobar. 

 

Os argentinos também tiveram uma Lei dos Portos, a Lei Nº 24.093/92, que 

promoveu a desregulamentação e a descentralização dos portos, simultaneamente. “As 

ações para lograr os resultados que se buscava esteve baseada em poucas normas, 

implantadas em um período muito curto. A atitude poderia se chamar política de 

choque, já que as trocas foram totais e súbitas, em lugar de graduais e parciais”. (Pedro, 

1998, p. 38) 30 

Há semelhanças entre a Argentina e Brasil, no que tange a reforma portuária e na 

a criação de conselhos dos quais participa a comunidade portuária. Nesse sentido, foi 

criado o Conselho Portuário Argentino, uma espécie de CAP de âmbito nacional 

composto por todos os portos e mais a Marinha, a Prefeitura Naval e o Governo Federal.  
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Figura 15 – Movimento dos navios em Buenos Aires, em 2007 

     Fonte: Consejo Portuário Argentino 

 

 

2.3 O CONTÊINER E A MUDANÇA DO PARADIGMA TECNOLÓGICO 

 

O contêiner é um sistema de armazenamento de cargas utilizado em portos, 

rodovias e ferrovias. No caso dos portos, é responsável pelo armazenamento de mais de 

95% da carga geral transportada pela frota de marinha mercante, com exceção de alguns 

portos da África, onde o roubo de contêineres para fins habitacionais inviabiliza a 

operação.  

[...] Para incluir o Brasil no sistema mundial de transportes de cargas em 
contêineres, os terminais privados de uso público realizaram investimentos 
expressivos em modernização operacional, que permitiram atingir a cifra de 
4,4 milhões de unidades movimentadas em 2007 e criar capacidade de 
reserva para acompanhar futuros aumentos da participação das mercadorias 
contêinerizadas no comércio global. Essa participação aumentou de 21,6% 
em 1980 para 65,1% em 2005, com projeção de 74,8% para 2010. 31 

 

Durante séculos, os gregos, chineses, romanos e outros povos navegadores 

encontraram formas seguras de transporte e movimentação de cargas em recipientes. Os 

gregos, por exemplo, com as ânforas de cerâmica para o azeite e vinho, os portugueses 
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lastreavam as embarcações com materiais de construção para erigir igrejas fortes e as 

cidades das colônias. Tudo isto para evitar perdas e reduzir os custos do transporte. 

Somente em 1937, um jovem de 20 anos chamado Malcolm MacLean, 

transportador de carga com uma pequena frota de caminhões, construiu o primeiro 

contêiner. A idéia surgiu durante uma viagem onde levava uma carga de algodão para o 

porto de Nova York. Porque já não trazer os fardos de algodão ou outras cargas já 

embaladas para o porto em caixas de aço? 

Essa novidade dos transportes favoreceu a melhoria do método de trabalho, além 

de provocar a expansão de sua companhia, a SEA LAND, tornando-a a pioneira no 

sistema de transportes intermodal, incluindo navegação oceânica, hidroviária, 

ferroviária e os terminais portuários de vanguarda. 

Após incontáveis experiências nos EUA, que foram severamente prejudicadas 

pela Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), somente em 1966 MacLean se aventurou 

sozinho, enviando um navio de contêineres à Europa. 

Em cinco de maio de 1966, o SS FAIRLAND, um nome genérico adotado pela 

frota Sea Land, chega a Rotterdam (já conhecido como o maior porto do mundo) para 

descarregar 50 contêineres. Como o porto não possuía equipamento para manipulação 

daquelas cargas, a operação foi realizada com cabreas (dispositivo elevatório e flutuante 

com braço articulável acoplado em trator). Nessa época, de um verdadeiro exército de 

9000 estivadores, foram utilizados 25 para o trabalho em Rotterdam. 

O diretor do porto de Rotterdam solicitou exclusividade para receber os 

contêineres destinados à Europa, com o compromisso de construir um terminal 

especializado, provocando uma revolução no transporte marítimo da época.  
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 Logo, em 1967, eram necessários somente cinco estivadores (do antigo terno de 

vinte e cinco) para movimentar os contêineres. Então, foi implantado um terminal de 

contêineres com 208 empregados para atender o crescente movimento. 

 

2.4 A ADEQUAÇÃO DOS PORTOS ÀS NOVAS TECNOLOGIAS DE 

NAVEGAÇÃO  

 
 Pode-se, aqui, considerar Fadda e Vianna (2006, p.1)32:  

 
[...] Para maior eficiência do transporte dessas mercadorias, são necessários 
navios maiores, que possibilitem reduções contínuas de frete, por tonelada/ 
km, entre os mais diversos mercados, sejam eles locais regionais ou 
internacionais. Observa-se que o transporte marítimo de produtos 
industrializados compreende o principal mercado mundial, pois absorve dois 
terços dos dispêndios com fretes marítimos internacionais. Esse amplo e 
lucrativo mercado tem sido disputado por grandes armadores de atuação 
global, conhecidos por megacarriers. A aceleração de fusões, aquisições e 
alianças entre esses grandes operadores vêm modificando o cenário de 
competição, com grande impacto nos portos. Nas principais rotas mundiais 
de comércio, ligando Estados Unidos, Europa e Ásia, os portos mais 
importantes são visitados por navios post-panamax que chegam a 7.500 TEU 
e calado de 15 metros, quando utilizam sua capacidade máxima de 
carregamento. No entanto, abaixo deste eixo imaginário, a participação dos 
países do hemisfério sul no comércio mundial é bastante reduzida, assim 
como são significativas as deficiências operacionais, de infra-estrutura, e de 
equipamentos nos portos da região para o recebimento de navios porta-
contêiner de grande porte. Devido a isso, os megacarriers vem demonstrando 
pouco interesse nas rotas periféricas (norte-sul). O comércio exterior 
brasileiro tem crescido com taxas superiores às da produção industrial e vem 
se transformando em agente dinamizador do desenvolvimento nacional. 
Diante desse quadro, deve-se, então, priorizar ações para a melhoria dos 
portos brasileiros, visando assegurar melhores condições para sua inserção no 
mercado mundial. Isso significa que os principais portos do país (em 
toneladas de cargas movimentadas no longo curso e na cabotagem) terão que 
realizar crescentes investimentos, não só para atender o aumento contínuo do 
tamanho dos navios, mas também o incremento das operações de transbordo 
e a implantação de serviços alimentadores. 32 

 
Esse cenário pode ser complementado da seguinte maneira: 

 
[...] O fluxo dominante do comércio global ocorre no Hemisfério Norte, no 
sentido leste-oeste, verificando-se a desvantagem geográfica do Brasil 
comparativamente às principais rotas marítimas mundiais. Relativamente ao 
fluxo norte-sul, o Brasil já é referência na movimentação de contêineres 
tendo atingido 4.467.124 unidades no ano de 2007. Objetivando incrementar 
a inserção do país no mercado mundial de contêineres, os terminais afiliados 
à ABRATEC efetuam contínuos investimentos e utilizam técnicas de gestão 
moderna. 33 

 
Considerando a Figura 16, pode-se constatar que:   
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[...] O gráfico (X) faz uma comparação dos navios porta-contêineres em TEU 
– Twenty Feet or Equivalent Unit, associando os seus respectivos calados, 
com a profundidade média dos canais de acesso dos principais portos do país. 
Desses portos, Itaguaí (RJ) é o único que não apresenta restrições de calado 
para navios da classe post-panamax existente hoje. Em contrapartida, o porto 
de Rio Grande (RS) limita-se a receber, com segurança para a navegação, 
navios sub-panamax de até 2.000 TEU, em função de seu canal de acesso 
estar limitado a 11 metros de profundidade. Portanto, quanto maior a 
demanda de escalas de navios de calados superiores às profundidades 
ofertadas pelos portos, maior será a necessidade de serviços de dragagem de 
aprofundamento e de manutenção nos canais de acesso, nas bacias de 
evolução e nos berços, cais e terminais, de forma a trazer melhorias às 
condições de navegação, permitindo o uso adequado dessas embarcações nas 
hidrovias dos portos. 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Calado dos Navios versus profundidade média dos portos 

           Fonte: Fadda e Vianna (2006, p.1)32 
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CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 2 

 
 Pode-se concluir que não há padrão entre os portos e que seus equipamentos são 

obsoletos. Portanto, é necessária a realização de investimentos em compra de 

equipamentos novos para todos os portos e uma padronização destes equipamentos. 

Para tanto, é fundamental ter o projeto completo do modelo de integração e automação, 

possibilitando o dimensionamento dos fluxos de dados entre os portos e a comunidade. 

A partir disso, torna-se possível dimensionar os equipamentos a serem adquiridos.   

 Esse cenário depende da sintonia entre todos os órgãos importantes e relevantes 

ao processo. O planejamento, no sentido de priorizar as necessidades e atividades, faz-

se necessário.  

Pode-se destacar o trabalho da SEP na elaboração do projeto “Porto Sem Papel”, 

sucessor do SISPORTOS, cuja maior dificuldade é a anuência de outros órgãos, 

fundamental para a realização do sistema. Uma possível solução seria o estabelecimento 

de uma Lei, Decreto ou Portaria interministerial que favorecesse a obtenção de tal 

anuência. 
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03. CUSTOS E EFICÊNCIA PORTUÁRIA 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade portuária contemporânea exige alta produtividade e eficiência para que 

se possa atender aos crescentes aumentos de carga e a demanda por menores custos, 

definidos pelo ambiente de concorrência. Assim, para obter plena satisfação das 

exigências busca adotar as melhores tecnologias, cuja evolução é permanentemente 

atualizada. Esse cenário é complementado pelo fato de que os custos fixos para a 

realização do transporte marítimo demandam cada vez mais rapidez e planejamento, 

sendo que a previsibilidade e a prontidão operacional são fatores de sucesso da cadeia 

logística internacional, com mercados cada vez mais criteriosos e competitivos. 

Com o aumento da infra-estrutura, amplia-se a capacidade, sendo possível uma 

efetiva redução de custos logísticos, pelo aumento da oferta. O uso da tecnologia com 

gestão eficiente também pode ser grande aliada. Efeito semelhante foi obtido após o 

advento da Lei dos Portos, Lei Nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, quando foi 

transferida a operação à iniciativa privada. Assim, permitiu-se o rápido 

desenvolvimento tecnológico do setor e o aumento de capacidade, suportando o 

aumento da movimentação até os dias atuais.  

[...] Os investimentos nas áreas portuárias e nos cais públicos, realizados por 
arrendatários e administrações dos portos, e a reorganização do trabalho na 
orla marítima produziram maior produtividade no uso das instalações e 
reduziram o ônus do transito portuário para o usuário. 34 

 
Há mais de quinze anos, a movimentação de um contêiner em Santos custava 

cerca de US$ 500 para ser deslocado, conforme Wilen Mantelli, diretor da Associação 

Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), relatou na Audiência Pública de dez anos 

da Lei Nº 8630/93, no Ministério dos Transportes, em março de 2003.  

[...] Em 1997, a movimentação de um contêiner em Santos custava US$ 313 
e em Paranaguá, US$ 409. Em 2001, os preços haviam desabado para US$ 
171 e US$ 181, respectivamente. No caso de Santos, essa queda foi possível 
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pela redução das despesas de custeio, de R$ 228 milhões em 1998 para R$ 
131 milhões no ano passado. 35 

 
Portos como o de Rotterdam gastam cerca de US$ 100 para movimentar um 

TEU (Twenty Foot Equivalent Unit – tamanho padrão de contêiner de 20 pés).  

[...] o custo médio da movimentação de um contêiner naquele porto (Santos) 
chega a US$ 220, contra apenas US$ 180 no Rio de Janeiro. Mais caros 
ainda, girando em torno de US$ 260, são os custos em outros portos, como 
Paranaguá, Rio Grande e Suape. No maior porto do País, o principal terminal, 
o Santos–Brasil, em 2007, segundo o balanço publicado, recolheu à Cia. 
Docas a exorbitante quantia de R$ 52 milhões, inclusive R$ 27 milhões da 
Taxa Canal (TUP). Nos grandes portos do exterior (Rotterdam, Hamburgo e 
outros) – onde os usuários não são onerados pelas dragagens, nem licitações 
–, os custos dessa mesma movimentação situam-se, em média, na metade do 
valor cobrado em Santos. Nos portos asiáticos (Xangai, Hong Kong e 
Cingapura) os custos são ainda menores. 36 

 

Nota-se que, nos portos onde a concorrência é maior, o custo tende a ser menor 

se comparado com aqueles que possuem apenas um terminal de contêineres, e dentre 

aqueles nos quais há concorrência, a existência de profundidades maiores pode oferecer 

custos menores, comparando-se Santos e Rio de Janeiro, por exemplo. Infere-se daí que 

a produtividade ofertada implica em maiores lucros devido a maior capacidade de carga 

das embarcações e ganhos de escala. A queda de custos pode ser exemplificada no caso 

do Porto de Santos: em 1993, a movimentação de um contêiner custava U$500, porém, 

em 2008, passou para U$220. 

 Este capítulo trata, principalmente, de como é possível reduzir custos e atender 

aos requisitos de tempo, qualidade e segurança para planejamento e previsibilidade 

operacional portuária, em particular nos processos de gestão do Estado nas atividades 

portuárias. Para tanto, será feita uma análise da composição dos custos e dos parâmetros 

de desempenho do setor. 

No segundo semestre de 2008, foram vivenciados os prejuízos ocorridos no 

mundo financeiro, devido a especulações financeiras do mercado de capitais norte-

americano, que vem provocando efeitos negativos nas economias do mundo todo. Tem-

se a demonstração clara da fragilidade dos mercados de capitais e de que a produção 
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física de mercadorias ainda é a melhor forma de geração de riquezas, organização do 

trabalho e manutenção dos empregos e da renda. Os resultados iniciais apontaram, uma 

restrição do crédito e ambiente recessivo de curto prazo, o que resultará em queda do 

comércio internacional e das quantidades comercializadas e conseqüentemente, 

daquelas movimentadas nos portos.    

[...] o tráfego de contêineres no porto de Hong Kong cresceu 1% em 2008, a 
menor taxa desde 2001, conforme informações do Conselho de 
Desenvolvimento Portuário local, publicadas pelo jornal Sea Trade Asia. A 
justificativa da retração é o desaquecimento das exportações. 11  
 

Discutir a crise internacional não é objetivo deste trabalho, mas diante dessa 

realidade mundial, a redução de custos logísticos da produção e seus insumos é uma 

vantagem competitiva. Isto pode ser obtido por meio de uma oferta maior de serviços de 

transportes, sobretudo, os portuários. Bang (2007) afirma que “Infra-estrutura bem 

desenvolvida é precondição para eficiência logística, continuidade de desenvolvimento 

econômico e competitividade internacional”. 37 

Segundo informações da empresa Inteligência em Gestão Logística – Intelog, o 

custo diário de um navio pode ser de US$ 40 mil a US$ 90 mil adotando-se uma média 

de U$ 65 mil por dia.  Uma hora de atraso pode custar por volta de US$ 2,7 mil, o que 

justifica investimentos em estudos de tempos, movimentos e racionalização dos 

processos portuários. Estes custos podem chegar a US$ 10 mil por hora, se forem 

considerados os custos com equipamentos dos terminais e com investimentos na 

construção da infra-estrutura do porto e acessos terrestres. Estabelecendo como meta a 

redução de uma hora por navio para o porto de Santos, por exemplo, que recebeu uma 

média de 455 navios por mês (Tabela 6), seriam economizados cerca de US$ 4,5 

milhões por mês e quase USS 56 milhões por ano. Isso poderia significar uma economia 

de um terço deste valor para os armadores, outro terço para os operadores e terminais e 
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o último terço para a Autoridade Portuária, o que justifica, portanto, os investimentos 

necessários em redução de tempo operacional pelos terminais e autoridade portuária. 

 

Tabela 6 – Número de navios recebidos no Porto de Santos, de novembro de 2007 a outubro de 
2008 

2007 2008 Média  

anual 

Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out.  

458 406 427 423 464 439 454 466 461 511 467 478 455 

Fonte: autor. Os dados foram obtidos de estatísticas do Porto de Santos 

 

 Há inúmeras justificativas para investimentos em tecnologia portuária, mas a 

competitividade é um dos pontos cruciais para que os produtos nacionais possam ter 

melhores preços no mercado externo e menos desperdícios com arranjos logísticos.  

[...] A composição de todos estes custos logísticos do Brasil em 2004 chega a 
um total de R$ 222 bilhões, o equivalente a 12,6% do PIB. Nos Estados 
Unidos, os custos logísticos (domésticos) equivalem a 8,26% do PIB. Entre 
os custos das atividades, o de estoque é relativamente o que apresenta a maior 
diferença na comparação, 3,9% no Brasil contra 2,1% nos EUA. A outra 
parte da diferença é relativa ao custo de transporte, 5,1% e 7,5%, 
respectivamente. 

38
 

 
Isso ainda pode ser vislumbrado na Figura 17:  
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Figura 17 – Análise de custos logísticos do Brasil, em 2004 

                 Fonte: LIMA, 2006, p.67 
 

3.2 EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE PORTUÁRIA 

 

Segundo Blonigen e Wilson (2006, p.1)39, pode-se considerar que 

[...] O aumento da eficiência é o que se busca afinal, e a eficiência dos 
portos pode advir de fatores como facilidades de acesso, presença de ferrovia, 
profundidade do canal de acesso, bacia e área de fundeio, equipamentos, 
tempo de despacho alfandegário e relações de trabalho.  

 

O despacho das autoridades aduaneira, de saúde, sanitária, de segurança da 

navegação, policial, e da portuária podem ser abreviados com automação e 

racionalização dos processos. Porém, devem compartilhar os mesmos sistemas para que 

suas atuações sejam coordenadas e para que seja possível agilizar as atividades de 

movimentação de navios, de carga e descarga de mercadorias, ou embarque e 

desembarque de passageiros. 

No Brasil, a pouca conexão entre vários agentes de governo envolvidos, bem como 

entre os atores privados responsáveis pela movimentação portuária, cria situações de 

desperdício de tempo e espaço gerando congestionamentos e aumento de custos. Prova 

disto foi a criação do Programa de Harmonização dos Agentes de Governo 
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(PROHAGE) por meio da PORTARIA MINISTERIAL Nº. 11, DE 25 DE 

NOVEMBRO DE 1997, no seu Art. 1º:  

[...] fica criado o Programa de Harmonização das Atividades dos 
Agentes de Autoridade nos Portos (PROHAGE), no âmbito do Grupo 
Executivo para Modernização dos Portos - GEMPO, instituído pelo Decreto 
nº 1,467, de 27 de abril de 1995, com o objetivo de tornar mais ágeis as 
atividades de despacho de embarcações, cargas, tripulantes e passageiros e 
reduzir os custos portuários. 40 

 

Há, ainda, a indicação de ações para a melhoria do fluxo de informações no Art. 

2º, Inc. II: “propor medidas que possibilitem o aperfeiçoamento do fluxo de 

informações e despacho por meio eletrônico”. A integração dos órgãos de governo é 

observada no Art. 8º: 

 

[...] São atribuições da Comissão Local de Harmonização dos Agentes de 
Autoridade, observadas as diretrizes básicas emanadas da Comissão Nacional 
de Harmonização dos Agentes de Autoridade nos Portos:.I - promover a 
integração das ações dos agentes de autoridade no porto, para efeito de 
racionalização das atividades de despacho de embarcações, cargas, 
tripulantes e passageiros. 40 

 

Mas hoje, mais de dez anos após a criação do programa, não houve integração 

dos agentes, apesar do sucesso de sistemas como SISCOMEX, Supervia Eletrônica de 

Dados (SED) e outros isolados, desenvolvidos para o atendimento ao Código 

Internacional de Navios e Instalações Portuárias (ISPS – Code), em operação em portos 

brasileiros com funções mais específicas e que poderão ser embriões para um sistema de 

automação dos agentes públicos. Estes sistemas são ferramentas fundamentais para uma 

correta e eficiente regulação do setor portuário brasileiro.  

[...] Os principais desafios para implantação da modernização portuária são: a 
reformulação do sistema de gerenciamento de operações e de mão-de-obra, 
eliminação das interferências corporativas e burocráticas, e o aproveitamento 
racional dos espaços e instalações físicas existentes. 2 

 
Não são apenas os agentes de governo que deverão automatizar seus processos e 

integrar-se com outros agentes. Isso também deverá ser feito pelos agentes privados.   
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[...] os terminais de contêineres terão de tomar diversas providências 
para atender o crescimento da demanda, tais como: Aumento da capacidade 
nominal e operacional de armazenamento; uso de equipamentos de 
movimentação que permitam maior adensamento das pilhas nos pátios de 
armazenamento; redução do dwell time (tempo morto) de contêineres na 
exportação e importação; aumento da capacidade de recebimento e entrega de 
contêineres através dos seus Gates; melhoria e regularidade do desempenho 
das operações de costado; aumento do número médio de contêineres por 
escala; aumento do número de contêineres movimentados por tampa 
removida; alteração do nível de serviço exigido pelos clientes, especialmente 
pelos armadores, que atualmente determinam o nível de serviço que deve ser 
oferecido pelo terminal; uso intensivo de ferramentas de tecnologia da 
informação para planejamento e gestão das atividades administrativas e 
operacionais de terminais de contêineres; tentativa de simplificação dos 
processos aduaneiros; maior acompanhamento sobre a chegada de navios e 
distribuição de janelas de tempo de atracação para evitar congestionamentos. 
41. 

 
Os portos brasileiros ainda agregam ineficiência apesar da Lei Nº. 8.630/93 ter 

 dado nova configuração ao setor. 

[...] relatórios elaborados pelo GEIPOT e o Departamento de Portos 
da Secretaria de Transportes Aquaviários (STA) do Ministério dos 
Transportes, em 1999 e 2000, mostram que o ingresso do setor privado na 
exploração da atividade, como arrendatários ou operadores, trouxe uma nova 
dinâmica ao ambiente portuário, uma postura comercial mais agressiva. 34 

 

Apesar da disponibilização de recursos significativos do orçamento da união 

para obras de expansão do setor, as Companhias Docas têm encontrado dificuldades 

para realizar os investimentos. Essa realidade deriva de alguns fatores: a própria 

burocracia existente, internamente somada à problemas administrativos e de gestão, já 

que se estas se configuram como um misto entre empresa de capital misto e 

administração direta.   

[...] os governos, tanto federal quanto estaduais, têm no presente e no futuro 
próximo limitada capacidade para realizar os investimentos necessários ao 
aumento da oferta de infra-estrutura portuária. A necessidade de recursos, 
segundo o PPA 2004-2007, é de R$ 3,9 bilhões. No entanto, em 2004, os 
gastos do governo federal com obras portuárias foram de R$ 93 milhões, ou 
2,4% do total de recursos previstos para o período 2004-2007. Na média do 
período entre 2000 e 2004, os gastos do governo federal com investimentos 
em infra-estrutura portuária, incluindo gastos em portos administrados pelos 
governos estaduais e municipais, foram de R$ 122 milhões anuais. 42 
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Tal cenário tende a sofrer alterações com a centralização causada pela criação da 

Secretaria Especial de Portos (Lei Nº. 11.518/2007), que agora licita diretamente obras, 

como dragagem, por exemplo. 

As empresas de economia mista não podem abrir o capital de forma plena e 

também têm pouca autonomia política para assumir plenamente o papel de Autoridade 

Portuária e senhorio da área do porto. Portanto, são incapazes de atender plenamente os 

mercados. Segundo a visão de Mantelli, pode-se considerar que: 

[...] a entidade deveria ter feito uma proposta para o Governo Federal de 
reestruturação das administrações portuárias, um dos primeiros pleitos que a 
ABTP entregou à diretoria da ANTAQ no dia da posse dos diretores. 
Explicamos que o maior desafio seria propor uma mudança nas falidas e 
ineficientes companhias docas. 43 

 

Assim, foi editada a Resolução Nº. 19 do Conselho Nacional de Desestatização, 

para a retirada das Companhias Docas do Plano Nacional de Desestatização.  A visão de 

Brito ao observar: 

[...] Essa retirada irá beneficiar estas empresas no sentido de uma maior 
autonomia administrativa e financeira. Segundo o ministro, esse processo 
estava atrasando até o prazo para os editais de licitações para a exploração de 
terminais pela iniciativa privada e era aguardado com muita expectativa pelo 
setor portuário. 44 

 
 A análise do desempenho portuário depende de medidas diretas como 

produtividade simples, na qual o número de movimentos por hora identifica a 

capacidade de movimentos por unidade de tempo (Tabela 7). Também depende da 

produtividade associada, na qual o tempo entre a chegada do navio e a atracação, 

associada à quantidade de movimentos pelo tempo definem a produtividade em receber 

e despachar a carga e o navio.   
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Tabela 7 – Análise de desempenho portuário 

 
  Libra (RJ) Multi(RJ) Sepetiba(RJ) Santos-Brasil 

Produtividade (mph) 30-35 20 30-35 40-45 

Tempo de espera na 

Barra (h) 
4 4 6 11 

Consignação média 

(TEU) 
300 300 300 800 

Calado (m) 12,6 12,6 14,5 13 

     

Fonte: Carlini (2007) 45 

Outras medidas diretamente relacionadas ao desempenho são: o custo 

operacional, os custos dos investimentos e os custos indiretos. Medidas indiretas, que 

são as que consideram a qualidade dos serviços e a satisfação do usuário, podem 

extrapolar as variáveis físicas ou financeiras. Assim, poderão depender de influências 

do comportamento humano, variáveis de mercado, o vai e vem dos preços das 

commodities e até da situação econômica internacional. A análise de desempenho é o 

retrato das atividades do setor; a eficiência é a capacidade de se obter o resultado 

desejado; a qualidade e a produtividade são parâmetros de controle dos processos 

portuários utilizados para avaliação dos resultados desejados.  

Sobre eficiência, pode-se transcrever sua definição, levantada através de 

dicionário virtual: 

[...] Eficiência s.f. Capacidade de produzir um efeito. / Rendimento 
satisfatório imputável a uma pesquisa voluntária sistemática: a eficiência de 
uma técnica, de um empreendimento. / Eficácia. s.f. Qualidade daquilo que 
produz o efeito que se espera: eficácia de um auxílio. 46 

 



 113

Outros importantes indicadores são: a capacidade de geração de emprego e renda 

do terminal, assim como a indução de desenvolvimento econômico e social nas regiões 

do hinterland, ou do próprio porto. Segundo González e Trujillo (2007, p.2):   

[...] Nos últimos anos, progressos significativos têm sido alcançados na 
análise e estudos da eficiência e produtividade do setor, isto porque, entre 
outros fatores, os portos constituem um interessante estudo de caso. 
Processos de inovação tecnológica ocorreram nas indústrias marítimas e de 
navegação, e mudanças na organização e administração dos portos criaram 
condições que a natureza das operações se modificasse, sustentando o 
ingresso de larga especialização na produção. Estes fatores têm provocado 
um grande impacto na produtividade e eficiência das operações portuárias. 47 

 
Esse desenvolvimento tecnológico pode ser observado na, Tabela 8 
 
 

Tabela 8 – Desenvolvimento e inovação de navios 

 
1ª Geração – IDEAL X (Antes de 1960 – 
1970)  1.700 TEU 
COMPRIMENTO (LENGTH): 180,1 metros 
CALADO (DRAUGTH): 10 metros 

 

       

 
2ª Geração – FULL CELULAR (1970 – 
1980)  2.305 TEU  
COMPRIMENTO (LENGTH): 220,6 metros 
CALADO (DRAUGTH): 12,1 metros 

 

 
3ª Geração – PANAMAX (1985) - 3.220 
TEU 
COMPRIMENTO (LENGTH): 249,4 metros 
CALADO (DRAUGTH) : 11,6 metros 

 
 

 
4ª Geração – POST - PANAMAX (1986 - 2000 ) -  4.848 TEU 
COMPRIMENTO (LENGTH): 287,6 metros 
CALADO (DRAUGTH): 13,2 metros 
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5ª Geração – SUPER POST - PANAMAX (2000 – 2005) 
8.600 TEU 5th Generation 
COMPRIMENTO (LENGTH): 322,7 metros 
CALADO (DRAUGTH): 14,6 metros 

                                

 
6ª Geração – SUPER-SIZE (2006) - 15.000 TEU 
COMPRIMENTO (LENGTH): 397,7 metros 
CALADO (DRAUGTH): 16 metros 

             

 

 
Fonte: ABRATEC, 2009, http://www.abratec-terminais.org.br 33 

 A tecnologia de navegação se desenvolveu muito rápido. Considerando a tabela 

8, constata-se que em menos de cinqüenta anos. O contêiner surgiu e envolveu a carga 

geral, oferecendo navios que os portos não tinham condições de receber, e que, então, 

tiveram de se adaptar. 

 Seguindo essa tendência, os terminais de contêineres alcançaram alguns bons 

resultados: a) aumentaram a produtividade, com a melhoria dos guindastes pórticos 

(portainers), operando o maior número destes por navio possível;  b) aumentaram a área 

de pátio e adquiriram guindastes pórticos (transtainers) para movimentação nos pátios; 

c) aumentaram a resistência dos pisos, para aumento da capacidade de carga e, 

consequentemente, de empilhamento; d) executaram obras de extensão do cais e de 

dragagem para adequação às novas dimensões dos navios. Os mesmos processos, 

guardadas as proporções e especificidades, ocorreram com os navios de granel líquido e 

sólido, de gás, ro-ro (roll-on e roll-off), de passageiros e outros tipos. Todas essas 
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novidades aumentaram a eficiência e a produtividade do setor. Sobre isso, Corrêa (2007, 

p.159)48, complementa: 

 

[...] Medição do desempenho pode ser definida o processo de quantificação 
da eficiência e da eficácia das ações tomadas por uma operação; medidas de 
desempenho podem ser definidas como as métricas usadas para quantificar a 
eficiência e eficácia das ações; um sistema de medição de desempenho pode 
ser definido como um conjunto coerente de métricas usado para quantificar 
ambas, a eficiência e eficácia das ações. 48 

 
 
 O importante é a obtenção dos dados de movimentação de carga, chegada e 

saída de navios e recepção, assim como os dados de saída de cargas e passageiros nos 

portões do terminal, sendo possível, portanto, a composição de uma série histórica. A 

ANTAQ realiza e publica, anualmente, um relatório de desempenho. Dessa maneira, 

consegue manter um banco de dados de acesso público da movimentação dos terminais 

e um sistema de coleta de informações com avaliação final anual dos terminais, 

apresentando informações sobre a prontidão, qualidade dos dados fornecidos e 

integração ao sistema. No ANEXO F, há a tabela de avaliação da integração da 

ANTAQ.   

Conforme afirmações de Carlos Alberto Wanderley da Nóbrega, ex-Diretor 

Geral da ANTAQ, encontradas na introdução da cartilha, de 2003, para o envio dos 

dados de desempenho dos portos:  

[...] através das informações e indicadores gerados será possível a 
verificação dos padrões de eficiência na prestação dos serviços, além da 
eficácia no atendimento às diretrizes e políticas governamentais e da 
efetividade no cumprimento da missão institucional.  Os indicadores obtidos, 
além de se prestarem às atividades de regulação, servem de ferramenta de 
extrema utilidade para a gestão operacional e para o planejamento do 
desenvolvimento portuário, bem como possibilitam o conhecimento público 
dos preços dos serviços. A simplicidade é destaque notável do sistema, o qual 
utiliza recursos de informática já existentes em todos os portos organizados 
do país, com rotinas e procedimentos de extrema facilidade de uso, 
produzindo indicadores de fácil compreensão, por serem de uso corrente 
entre operadores, técnicos, usuários, transportadores, importadores e 
exportadores. 49 
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Desde então, o sistema vem se aprimorando e introduzindo nas administrações 

portuárias a rotina de atualização e envio dos dados. Novaes (2007, p.371) 17, observa 

que: 

 

[...] as atividades logísticas, dentro dos modernos conceitos do Supply Chain 

in management (gestão da cadeia de suprimentos), ganharam conotação 
estratégica impar, colaborando efetivamente para a conquista de novos 
mercados, para a melhoria da competitividade e para o aumento do market 

share (mercado compartilhado) das empresas participantes da cadeia de 
suprimento. Dessa forma, medir a eficiência e monitorar permanentemente o 
desempenho das empresas e subsistemas da cadeia de suprimentos passam a 
ser atividades de grande importância nesse contexto.  

 
Medir a produtividade portuária significa medir a produtividade de cada 

interveniente da atividade, de grupos ou a produtividade do conjunto. Os indicadores de 

produtividade podem ser simples ou mais complexos, envolvendo mais que uma 

operação do mesmo interveniente. Esse cenário é explicado por Doerr e Sánchez (2006, 

p.12) 50: 

[...] nos portos, os indicadores de produtividade tem um papel importante no 
desenvolvimento de suas atividades. Estes indicadores são construídos 
segundo o interesse ou a perspectiva de quem os utiliza. Podem apresentar-se 
do ponto de vista do estivador ou do operador portuário que provem os 
serviços, da linha de navegação, que é seu cliente, ou da autoridade portuária 
que busca aumentar o tráfego, a competitividade e a qualidade dos serviços 
no porto. Em geral os portos utilizam um número limitado de indicadores de 
desempenho de suas atividades.  

 

O investimento necessário para a construção de um navio e variáveis como o 

tempo que a tripulação fica distante de suas famílias, as incertezas do clima, exposição 

aos piratas, que podem acontecer durante a viagem transcontinental são fatores que 

fazem com que a viagem do navio seja o “tendão de Aquiles” do sistema navegação-

porto. Essa realidade demonstra que os pontos sensíveis do sistema são os tempos 

relacionados ao navio, não só devido ao demurage, como observado no Capítulo 1, mas 

também aos custos diretos do armador, da tripulação, equipamentos e investimentos por 

dia. Manter o pátio pronto para o embarque e despachar o maior número de contêineres 
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no desembarque (movimentos navio-caminhão no costado e despacho) são metas 

imprescindíveis para um terminal de contêineres. A Figura 18 nos ajuda a entender 

melhor esse processo.  

Componentes do tempo do navio no porto e medidas de produtividade 
relacionadas

TEMPO 
NO PORTO

TEMPO 
AGUARDANDO 

BERÇO

TEMPO 
ATRACADO

TEMPO DO 
TRABALHADOR 

NÃO DISPONÍVEL 

TEMPO DO 
TRABALHADOR 

DISPONÍVEL

ATRASO 
TEMPO NÃO 

OPERACIONAL

TEMPO 
DISPONÍVEL 

COM A CARGA

OUTROS
ATRASOS

TEMPO DE 
TROCA DE 

CONTÊINERES

TEMPO DE 
MOVIMENTAÇÃO

ATRACADO

TEMPO DE 
MOVIMENTAÇÃO 
DE CONTEINER

TAXA GLOBAL DE
MOVIMENTAÇÃO 
DE CONTEINER

MEDIDA DE 
PRODUTIVIDADE

COMPONENTE DE TEMPO O NAVIO

FONTE: BTE Occasional Paper PÁGINA 65 PESQUISADA EM 26/01/2009  

http://www.bitre.gov.au/publications/26/Files/OP065.pdf

 

Figura 18 – Componentes do tempo do navio no porto e medidas de produtividade relacionadas 

 

 [...] a primeira aproximação para a medição da produtividade portuária pode 
ser de curto e longo prazo. Em longo prazo (com aplicações mensais ou 
anuais), os indicadores mais tradicionais são: a movimentação total, a 
movimentação por unidade de superfície e tempo de permanência dos 
contêineres no pátio do terminal. Em curto prazo (aplicações incluem os 
eventos operacionais individuais) são quatro as áreas operacionais de um 
porto que normalmente se prestam a medições: processo de carga, dos 
estivadores, ciclos de serviço nos portões de acesso, fainas intermodais e 
operações nos pátios de contêineres. A segunda aproximação se refere aos 
indicadores de produtividade: a acessibilidade portuária, a produtividade 
bruta e parcial dos ternos ou por guindastes. A terceira aproximação é que a 
medição de produtividade portuária pode ser separada em três partes: 
produtividade dos estivadores, disponibilidade dos berços e disponibilidade 
dos estivadores. Finalmente a quarta aproximação está baseada na suposição 
que a produção pode ser dividida nas seguintes categorias: os navios, as áreas 
de depósito e o transporte terrestre. 49 

 

Nos indicadores de produtividade disponíveis no site da ANTAQ49, (através do 

acesso: menu portos � item desempenho portuário), pode-se encontrar o Sistema de 
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Informações Gerenciais (SIG), de domínio público. Nesse banco de dados, há a relação 

dos indicadores que podem ser vistos na Tabela 9. 

Tabela 9: Indicadores de produtividade  

Indicadores de contêiner 

Indicadores de Desempenho  
Operacional Portuário 
Taxa Média de Ocupação Mensal 

Taxa Média de Ocupação Anual 
 
Taxa Média de Ocupação Semestral 
 
Taxa Média de Ocupação Trimestral 

Prancha Média - Mercadoria 

Prancha Média - Contêiner 

Indicadores de Desempenho Operacional TUP 

Indicadores de Mercadoria – TUP 
 
Estatística portuária 

Contêiner -  Quantidades Movimentadas 

Mercadoria – Quantidade Movimentadas - 
TUP 
Grupo de Mercadorias 

Grupo de Mercadorias e NCM 

 
 
 

 

No entanto, estudos mais refinados são necessários, pois é adequado constatar 

qual o efeito na produtividade global e em cada um dos intervenientes da atividade. 

Conseqüentemente, seria possível a formulação de uma política baseada em um efeito 

constatado e real, pois se tem identificado que cada interesse no porto tende a pleitear o 

que lhe atende, o que não significa que isso pode ser bom para o conjunto. Os 

operadores e empresários dizem que o terno é excessivo, por exemplo. Sendo que sobre 

isso não há um consenso, já que os trabalhadores afirmam que não e que o custo é 

baixo. Sobre os índices de produtividade, Novaes (2007, p. 372) 17, relata que: 
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[...] É comum definir um ou mais índices de produtividade para um 
determinado sistema de produção. Em alguns casos, são escolhidos índices 
parciais e, noutros, índices totais. Os resultados servem então para comparar 
as diversas unidades que formam o sistema de estudo. Os índices podem 
servir também para comparar os elementos do sistema com outras unidades 
externas, de desempenho semelhante.  

 
 

A produtividade total pode derivar tanto da análise total como das considerações 

feitas a partir das produtividades parciais. Se um terminal de contêiner consegue realizar 

40 movimentos por hora, e se o terminal atende simultaneamente três navios com esta 

produtividade, sendo gasto o tempo de uma hora para atracar e uma para suspender, 

pode-se concluir que os navios trocam em média 400 contêineres. Portanto, por 

hipótese, este terminal tem capacidade máxima para atender seis navios por dia. Assim, 

os índices de produtividade total deste terminal poderiam ser de um milhão de TEUs 

por ano e seiscentos navios atendidos, com cinco linhas de navegação de freqüência 

mensal. Nesse sentido, Novaes (2007, p.375) 17 ainda complementa:  

[...] Os índices parciais embora forneçam elementos importantes para a 
análise da produtividade, apresentam o inconveniente de representar aspectos 
isolados do comportamento do sistema de produção. Assim, a analise da 
produtividade total, sempre que for possível e prática, atende melhor as 
necessidades do analista.  
 
 
 
 

A produtividade simples é definida pelo quociente entre as saídas e as entradas 

da produção, ou seja, entre o que é produzido e os insumos. 

 

                

Produtividade = produtos / insumos 

                              

 

 São funções da produção os seguintes fatores: a quantidade dos insumos 

utilizados para sua realização, o tempo, o número de trabalhadores portuários utilizados, 
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a área do terminal, o número de berços disponíveis, os acessos nos portões e os 

equipamentos disponíveis. De acordo com as conclusões de Vasconcellos (2007, p.111), 

“Um dos conceitos mais relevantes, dentro da teoria da produção, é o de função da 

produção. É a relação técnica entre a quantidade física de fatores de produção e a 

quantidade física do produto, em determinado período de tempo.” 52 

 

 Sobre isso, tem-se: 

 

Quantidade de produto =   f  ( quantidade de fatores da produção ) 

 

q  =    f     (   N,                    K,                       M,   ) 

quantidade       mão-de-obra         capital físico    matérias primas 

produzida/ tempo utilizada/ tempo   utilizado/ tempo utilizadas/ tempo 

 

 

 

Conforme Novaes (2007, p.375), “Uma metodologia muito utilizada para se 

conseguir tal análise integrada é a da função de produção, normalmente ajustada aos 

dados por meio de métodos estatísticos (regressão múltipla)”. 17 

Pode-se incluir a complementação de que:  

“Um tipo de função de produção muito utilizado pelos economistas é a Cobb-

Douglas, em que os insumos aparecem na forma multiplicativa, com expoentes 

ajustados por meio de regressão múltipla.” 17   

 

y = a.x1
b.x2

 c.x3
 d 
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Para compreender melhor a fórmula acima, Novaes (2007, p.378) 17 explica:  

[...] Onde x1, x2, x3  são variáveis independentes, que, no caso, representam 
os insumos; y e a variável dependente, representando o output, e a, b, c, d 
são coeficientes a determinar por meio de regressão. Certo cuidado deve ser 
tomado para evitar que as variáveis do segundo membro da equação 12.1 
sejam muito correlacionadas entre si, pois tal condição pode prejudicar o 
ajuste estatístico. 17 
 
. 

O resultado econômico da atividade portuária não depende necessariamente da 

sua eficiência: paradoxalmente a quantidade de empregos gerados, independente da 

eficiência do porto, pode trazer à região do entorno do porto um efeito de 

desenvolvimento mais profundo do que a própria eficiência do porto. A criação dos 

Órgãos Gestores de Mão-de-Obra (OGMO) foi a solução brasileira alternativa para a 

modernização portuária, sem grandes impactos econômicos nas cidades e regiões 

portuárias.  Segundo o Boletim de Trabalho e Emprego (BTE, 2006, p.56), tem-se que: 

Um estudo de impacto portuário não mede eficiência. Ao contrário, um 
grande impacto econômico pode ser indicação de ineficiência. Por exemplo, 
o estudo de um porto ineficiente, que utiliza somas excessivas em trabalho e 
capital, poderia indicar um grande impacto regional mais do que um estudo 
do mesmo porto se este fosse mais eficiente. Ou seja, aumento de eficiência 
pode resultar na redução do impacto econômico de um porto, se aferido por 
meio de estudos de impacto portuário. 53 

 
Os indicadores de produtividade geralmente são apresentados no material 

promocional dos terminais, que destaca os mais positivos para convencer o cliente a 

contratá-lo. Tais indicadores são também chamados de benchmarking. 

Pode-se dizer que “Benchmarking portuário tem sido formulado para comparar a 

operação portuária. Obter estes indicadores em terminais públicos e privados é possível 

se for possível contar com a colaboração e participação dos operadores diretos, as 

companhias operadoras”. 50 

Este é o conceito de ponto de referência do mercado para os principais 

resultados e indicadores que serão comparados, segundo Oxford (2005, p.329), 

“benchmarking = ponto de referência”. 54 
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 “...a questão do benchmarking, em que se procura melhorar o desempenho de 

empresas ou subsistemas, tomando-se como referência as melhores práticas, isto é, 

aquelas que conseguiram apresentar melhores níveis de produtividade e eficiência.” 17  

A especialização da atividade portuária é um fato. Os navios de granel líquido 

são especializados, principalmente aqueles de produtos refrigerados como, por exemplo, 

transportes de suco de laranja, cujos indicadores são exclusivos para a categoria. Deve-

se considerar que os navios de suco de laranja levam suco, suco concentrado, polpa e 

variações destes produtos. 

Os portos públicos também têm seus benchmarkings sobre o total de carga 

movimentada, quantidade de navios ingressados no porto, oferta de serviços a 

embarcações e veículos, disponibilidade de energia elétrica, água potável, comunicação, 

número de terminais contidos na área do porto, quilômetros de cais, profundidade do 

canal de acesso, berços e bacia de evolução. A produtividade é mensurável nos 

terminais, mas a produtividade global deve considerar a produtividade do terminal e a 

do porto conjuntamente. 

Em relação aos terminais mais comuns para atividade dos portos, pode-se 

observar que, praticamente toda a carga geral é transportada por contêineres. Parte do 

granel como café selecionado, soja orgânica, cocos e outros produtos estão migrando 

para o contêiner e a tendência é que isso aumente cada vez mais, conforme incrementa a 

competitividade os custos vão reduzindo. Os indicadores para terminais de contêineres, 

segundo Doerr e Sánchez, (2006, p. 32) 50, são: 

1. Transferência por metro linear de cais; 

2. Transferência ou produtividade da área de pátio; 

3. Transferência ou produtividade de guindaste pórtico; 

4. Quantidade e tempo de embarque; 



 123

5. Produtividade dos navios. 

 

3.3 A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS LOGÍSTICOS 

 

Os custos logísticos são parcelas invisíveis do comércio internacional que, no 

cenário da globalização e em uma conjuntura recessiva, podem tornar um produto mais 

competitivo que o dos concorrentes. O transporte da porta da fábrica ou da fazenda até o 

porto pode representar uma parcela considerável do custo do produto para o importador, 

principalmente para cargas de baixo valor agregado, como minério de ferro e soja. 

 

Segundo Guerise (2003, p.5), 55 há a relação de categorias de custos logísticos de 

importação.  

 

CATEGORIA CUSTOS: 

A - NEGOCIAÇÃO DA MERCADORIA 

B - TRANSPORTE MARÍTIMO 

C - MANUSEIO DE CARGA 

D - NACIONALIZAÇÃO DA CARGA 

E - TRANSPORTE INTERNO 

 

Na separação de categorias utilizada acima, a categoria (A) Negociação da 

Mercadoria dentro dos parâmetros internacionais, geralmente, é feita pelo Agente de 

Navegação.  
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[...] As transações de comércio internacional são regidas por termos técnicos 
específicos que designam as condições pelas quais os preços das mercadorias 
são estabelecidos. Os chamados INCOTERMS – International Commercial 

Terms servem para definir, dentro da estrutura de um contrato de compra e 
venda internacional, os direitos, responsabilidades e obrigações recíprocas do 
exportador e do importador, estabelecendo um conjunto padrão de definições, 
como por exemplo, onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem 
paga o frete, que é responsável pela contratação do seguro. 55 

 
O Transporte Marítimo (categoria B) realmente é o que mais “pesa” nas operações 

de comércio exterior, tanto na importância como nos valores, sendo que o importador 

utiliza as alternativas de escolha de armador devido ao exportador (vendedor da 

mercadoria).  

[...] O importador paga por este frete, sem conhecer as taxas portuárias do 
armador. É comum que o armador, dono do navio, repasse uma parcela desse 
custo, a maior, com exceção das operações de manuseio, para o embarcador 
ou consignatário da carga. 55 

 

O Manuseio da Carga (categoria C) é objeto deste trabalho. Os custos portuários 

incluem carga e descarga, preços cobrados pelos terminais, capatazia e custos do 

OGMO, tarifas portuárias, taxas de órgãos de fiscalização no porto. Na composição 

proposta por Guerise, a Nacionalização da Carga (categoria D), geralmente realizada 

pelo agente e despachante aduaneiro, tem como adicional os impostos de importação, 

além dos custos com documentos cobrados pela autoridade aduaneira. 

O transporte interno depende da distância, modo e oferta dos serviços na região do 

porto, e pode ser responsável pela inviabilidde da utilização do sistema portuário.  

 

A Tabela 10 apresenta a relação dos custos do transporte interno no Brasil e nos 

Estados Unidos. 
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Tabela 10 – Análise dos custos do transporte interno no Brasil, comparado com os EUA 

 
Fonte: Lima, 2006, p. 67 38 

 

 Na tabela 10 nota-se que os transportes rodoviários no Brasil são bem mais 

baratos que nos Estados Unidos, o que é resultado de uma política de terceirização das 

empresas de transportes rodoviários, ocorrida entre as décadas de 80 e 90. A questão é: 

por quanto tempo estes custos rodoviários serão mantidos?  

Lima (2006, p.68) afirma que: 

[...] já o modal ferroviário aparece mais barato no Brasil por causa da 
operação da Vale do Rio Doce, a qual, além do alto volume e grande 
produtividade, opera a um preço de custo para a própria mineradora, 
influenciando bastante este resultado. Ao retirá-la do cálculo, este número 
aumentaria de US$ 12,44 para US$ 16,93. 38 

  

Ao simplificar o custo de nacionalização da carga, incluindo-o no custo do 

despacho aduaneiro, segundo Porto (2007, p. 144) 56: 

 

CLog  =  Cpr  +  Ctr +  Cps +  Cdm 

 

Onde: 

CLog - Custo da cadeia logística; 
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Cpr - Custo do preparo do despacho de uma remessa de mercadorias; 

Ctr - Custo do transporte da remessa (Transporte Marítimo); 

Cps - Custo de passagem pelo porto; 

Cdm - Custo de distribuição no mercado de destino. 

 

Apesar da diferença ser pequena, o modo aquaviário no Brasil ainda é mais 

barato do que o ferroviário, Isto deriva do fato da Vale transportar por um preço menor 

do que as outras concessionárias. 38 A pouca movimentação por hidrovia no país explica 

os altos custos do modo, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Matriz de transportes de cargas no Brasil em 2004 

 
Fonte: Lima, 2006, p. 67 38 
 

 

 [...] A grande diferença do custo aquaviário entre o Brasil e os EUA pode em 
grande parte estar relacionada a dois fatores críticos. O primeiro é relativo à 
grande utilização da hidrovia nos EUA, que utiliza grandes composições a 
um baixo custo, reduzindo a média americana. O segundo é relacionado ao 
grande volume de petróleo transportado por curta distância na costa do 
Brasil, que, em conjunto com um custo portuário relativamente alto, acaba 
elevando o custo por tonelada quilômetro deste modal. 

38
 

 
 O que tornava atrativa a opção por meios mais rápidos no Brasil, se comparado 

com outros, era a taxa de inflação, que em níveis altos, em cenário de hiperinflação, 
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inviabiliza modos como os ferroviários e hidroviários, nos quais o tempo nos pátios 

ferroviários e estações de transbordo são elevados. Isto porque, naquele cenário a baixa 

velocidade dos comboios hidroviários pode inviabilizar o transporte, corroendo o valor 

da mercadoria. Outro fator preponderante é a falta de infra-estrutura que dê 

continuidade no mesmo modo: a produção de Manaus (Zona Franca) vai a Belém de 

balsa e por rodovia até o sudeste/Sul, por exemplo.  

[...] O grande problema da matriz de transporte brasileira é que, devido à falta 
de infra-estrutura adequada, nem sempre utilizamos o modal mais adequado 
ao tipo de carga transportado. Assim, em diversos mercados, o embarcador – 
diante da falta de disponibilidade de outros modais – acaba obrigado a 
utilizar o rodoviário, que apesar dos baixos valores de frete praticados não 
teria como competir com a ferrovia ou hidrovia, principalmente nas longas 
distâncias. 

38
 

 
 Como observado, os custos do transporte de navegação são os mais 

significativos da cadeia. Se os armadores não se interessam em atracar em determinado 

porto, a movimentação do porto estará comprometida e os donos da carga optarão por 

outro que seja mais atrativo aos seus interesses. “As empresas de navegação que 

realizam serviços regulares se reúnem em associações, que recebem o nome genérico de 

conferências de fretes”. 17 

Índices de desempenho atrativos aos armadores são aqueles que trazem perspectivas 

mais lucrativas. Variáveis como incertezas na operação de carga e descarga de 

mercadorias (como greves constantes), riscos de pirataria, roubos a bordo, canais de 

acesso muito assoreados e tempos de espera muito longos nas áreas de fundeio gerarão 

índices ou benchmarking desfavoráveis ao negócio destes empresários, levando a 

aumentos dos fretes e a opção, portanto, por portos com índices melhores. 

Utilizando os conceitos de Novaes (2007, p.249) 17, as características básicas do serviço 

de transporte marítimo conferenciado são:  

• as empresas transportam qualquer produto classificado como carga geral, 

com origem/destino nos portos por elas servidos; 
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• os navios de uma mesma conferência de fretes têm freqüências de viagem 

pré-estabelecidas de forma a possibilitar aos embarcadores o planejamento 

de seus embarques e recebimento de produtos; 

• o frete é tabelado em função do tipo de carga, do destino e da quantidade 

transportada. 

A criação de associações caracteriza a formação de cartel na navegação, mas 

pode-se considerar que a eficiência, por outro lado, aumenta e os preços perdem as 

vantagens da concorrência, assim como dificulta o surgimento de pequenos armadores, 

no caso do transporte de contêineres. 

Hoffmann (1999, p.1) afirma que:  

[...] O processo de concentração dos serviços de linhas regulares significa que 
a participação de armadores relativamente grandes no mercado de transporte 
marítimo está aumentando as expensas das demais empresas menores. Ainda 
que este processo não seja novo ultimamente tem acelerado e está afetando 
particularmente o setor portuário e os serviços marítimos nas regiões em 
desenvolvimento.  

 

Nesse mercado recente e em franca expansão, que é o de transporte e 

movimentação de contêineres, as grandes empresas de navegação também possuem 

terminais, como Libra e outros. 

Pires Jr. e Garcia (2005, p.9) concluem que: 

[...] Na esfera comercial, as alianças provêem as companhias de transportes 
marítimos com maior capacidade de investimentos em navios de maior 
tamanho, novos projetos, e capacidade de manobrá-los mais facilmente. 
Desta maneira as alianças podem incrementar o fator de carga e reduzir o 
número de navios necessários em uma determinada rota, resultando em 
menores custos, no qual pode resultar em menores taxas de frete. As alianças 
também trabalham coordenando operações portuárias, na manipulação de 
diversos equipamentos, assim como integram algumas redes alimentadoras 
entre linhas de transporte para facilitar sua entrada nos mercados. 57 

 
 A composição dos preços do frete marítimo depende fundamentalmente dos 

custos: o preço jamais será menor do que a somatória dos custos e os custos diminuem 

de acordo com o aumento de produtividade dos navios e sistemas tecnológicos de maior 

capacidade. Este fenômeno ocorre para todos os tipos de navios e cargas, mas o valor 
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final do preço depende da oferta e da procura. Também deve-se considerar que, em um 

mercado de regime de frete marítimo conferenciado, a diferença entre o custo e o preço 

acaba dependendo pouco do custo e mais da negociação entre o usuário e os prestadores 

do serviço. 

 Novaes (2007, p.249) informa que:  

[...] Uma importante constatação sobre o frete marítimo conferenciado é que 
está mais correlacionado com o valor da carga e menos com o custo de 
transporte. De fato, as empresas conferenciadas seguem uma pratica 
oligopolista no estabelecimento das tarifas: para um novo embarcador, por 
exemplo, que está contratando o transporte pela primeira vez, sua carga é 
classificada na categoria de maior taxa (carga geral não-especificada). O 
embarcador, à medida que vai ampliando e regularizando suas operações de 
importação e/ou exportação, pode solicitar ao armador uma revisão de tarifas. 
Com isso pode-se demonstrar estatística e teoricamente que o frete, nesses 
casos, está fortemente correlacionado com o valor da carga. Esta é uma 
característica típica de serviços oligopolizados. 17 

 
 A possibilidade da construção de portos de maior capacidade para atendimento 

aos novos navios depende, sobretudo, da possibilidade de serem feitas obras de 

dragagem e aprofundamento dos canais de acesso, bacias de evolução e berços dos 

portos. Caso essas alternativas não sejam possíveis, deve-se abandonar ou buscar outras 

soluções alternativas, como a construção de portos offshore, distantes da plataforma 

continental, grandes hub (concentradores de carga) que poderão receber os grandes 

navios e linhas alimentadoras que farão a distribuição ao longo da costa.  

Pires Jr. e Garcia (2005, p.116) consideram que: 

[...] O incremento da relação entre os custos fixos totais dos transportes em 
navios de linhas regulares significa que a produtividade dos portos adquire 
uma importância cada vez maior, devido ao aumento dos custos de 
oportunidade incorridos por cada hora em que um navio deve permanecer no 
porto. E na medida em que se possa melhorar a produtividade das atividades 
portuárias será possível automaticamente o uso de navios de maior porte, as 
operações de transbordo e a concentração dos serviços de linhas regulares. 57 
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3.4 A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS PORTUÁRIOS 

 
Os custos portuários dependem do modelo de gestão adotado pelo país. Para isso, 

deve ser considerada a regulação e a relação entre a classe trabalhadora e os operadores.  

Nos tempos de tecnologia incipiente, a mão-de-obra era um fator significativo do 

custo de movimentação do porto, porém com o advento da tecnologia, os equipamentos 

e computadores passaram a absorver parte deste contingente, criando uma nova 

categoria de trabalhadores, com maiores salários, melhor formação, mas em menor 

quantidade (Figuras 20 e 21). 

Por meio de informações oferecidas pela ANTAQ (2003, p.8) 24, pode-se dizer que 

as diversas operações realizadas, desde a entrada do navio no porto até sua saída, 

abrangem, de forma geral, três conjuntos:  

• serviços de entrada e de saída dos navios;  

• serviços de movimentação das cargas e  

• serviços complementares aos armadores e aos donos de mercadorias.    

 

Os serviços de entrada e saída dos navios compreendem aqueles que demandam 

alguma atividade de apoio a fundeio, manobra, fiscalização prévia, atracação, 

desatracação e segurança da navegação. Conforme listado na tabela 12.  

. 
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Tabela 12: Relação de serviços e prestadores de serviços 

 

 

Fonte: Cartilha da ANTAQ (2003, p.8)  
24

 

 
. 

 

 Os intervenientes mais sensíveis aos serviços descritos na tabela 12 são os 

armadores, pois qualquer quantidade de carga demandará um custo significativo apenas 

para chegar e zarpar.  

 

 

Serviço  Prestador do Serviço  Observações  

Serviços de Agenciamento e 
Despacho do Navio  

Agente de Navegação  
Por vezes, é contratado, 
também, um agente de 
carga  

Auxílio à Navegação e 
Utilização de Faróis  

Marinha do Brasil  
É cobrada pela Capitania 
do Porto a taxa de 
utilização de faróis TUF  

Fiscalização e Inspeção 
Sanitária do Navio  

ANVISA – Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária  

Taxa cobrada pela 
delegacia local da 
ANVISA  

Controle e Fiscalização de 
entrada e saída de estrangeiros  

Polícia Federal através da 
DPMAF - Divisão de Polícia 
Marítima, Aeroportuária e de 
Fronteiras  

É cobrada a taxa do 
FUNAPOL – Fundo de 
Aparelhamento e 
Operacionalização da 
Atividade Fim da Polícia 
Federal  

Serviço de Praticagem  
Empresas de praticagem ou 
associações de práticos  

Os preços desses 
serviços são, em geral, 
lumpsum  

Serviço de Rebocadores  
Empresas de rebocadores 
Portuários  

Os preços desses 
serviços são, em geral, 
lumpsum  

Vigias Portuários  Trabalhadores avulsos  
A requisição é feita ao 
OGMO do porto  

Utilização das Instalações de 
Acostagem (Atracação)  

O operador do terminal ou a 
Administração do Porto  

O serviço, em geral, 
inclui a utilização das 
defensas e os 
amarradores  
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3.5 CUSTO MÉDIO POR ESCALA PARA ARMADOR 

 

Tabela 13: Custo médio por escala para o armador 

US$ Rio de 
Janeiro 

Itaguaí 
(Sepetiba) 

Portos - Rio Santos- 
Brasil 

PRATICAGEM 5.255 7.000 6.128 6.335 

REBOCADOR 2.725 2.442 2.584 2.398 

TAXA DE FAROL 1.497 1.502 1.500 1.506 

DESPACHO 
ADUANEIRO 

280 278 279 394 

AGENCIAMENTO 750 750 750 750 

LANCHA 684 - 684 113 

ATRACAÇÃO - - - 1.241 

VIGIA 119 - - 452 

ANVISA* 310 310 310 310 

FUNAPOL** 276 276 276 276 

TOTAL 1.1896 12.558 12.510 13.777 

Fonte: Pesquisa de CMA CGM, 2007. 58 

* Taxa paga no primeiro porto 

** Taxa paga na chegada 

 

Serviços de abastecimento do combustível do navio ao largo não estão 

considerados e serão computados como custo de combustível do armador. Os preços 

dos serviços da tabela de serviços de entrada e saída dos navios podem ser observados 

na Tabela 14.  
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Tabela 14 – Honorários dos agentes de navegação no período de até sete dias no Porto de Santos  

Tonelagem de porte bruto Moeda Valor 
de 00000 to 10000 DWT US$ 5.600 
de 10001 a 20000 DWT US$ 6.600 
de 20001 a 30000 DWT US$ 7.500 
de 30001 to 40000 DWT US$ 7.900 
De 40001 to 50000 DWT US$ 8.500 
de 50001 to 60000 DWT US$ 8.900 
Acima de 60001 DWT US$ 9.400 
Fonte: www.sindamar.com.br/port/agencyfees.php  

OBS: Mais U$1.900,00 acima de sete dias. 

 

Considerando os dados da Tabela 13, pode-se concluir que, somando-se os 

custos com taxas públicas e preços do navio, constata-se que os custos do navio para 

chegada e saída (sem considerar os custos com provisão de água, energia, comunicação 

e outros) são compostos por três quartos de preços de serviços de privados e um quarto 

de taxas de órgãos públicos. Nessa situação, também deve-se considerar a taxa de 

atracação do Porto de Santos no valor de US$ 1.241. Em relação aos preços, os maiores 

são os de serviços de praticagem e rebocagem, sendo que os serviços do piloto 

ultrapassam cerca de 50% dos custos com o navio. Muitas vezes o armador tem que 

pagar a lancha que leva o prático a bordo. O custo com os rebocadores é um pouco 

menos que 20%. 

 Na Tabela 14, pode-se notar que os honorários dos agentes de navegação (que 

incorporam vários serviços e taxas do navio e da carga) não foram desagregados, mas 

pode-se observar o ganho de escala para navios de maior capacidade. 

 Serviços de movimentação das cargas, os intervenientes básicos na 

movimentação estão descritos na Tabela 15.  
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Tabela 15 – Serviços de movimentação de cargas e intervenientes básicos 

Serviço  Prestador do Serviço  Cliente  

Estiva das embarcações e 
conferência das cargas a bordo 
do navio  
 

Operador portuário  Armador do Navio  

Serviços acessórios e 
complementares à estiva, como 
remoções e rearranjos dos 
contêineres a bordo do navio 
  

Operador portuário  Armador do Navio  

Capatazias ou movimentação 
no terminal Manuseio das 
cargas em terra, desde o 
costado do navio até o portão 
do terminal ou vice -versa  
 

Operador portuário  Armador do Navio  

Movimentação de contêineres 
para inspeção, ovação, desova 
e outros  
 

Operador portuário  Dono da Mercadoria  

Armazenagem de Trânsito  
Operador do terminal ou a 
Administração do Porto  

Dono da Mercadoria  

Fonte: ANTAQ, 2003, p. 9  
24

 

 

 Os custos da movimentação de cargas podem ser decompostos basicamente em 

três tipos: 

• Preços são os valores devidos pelos serviços oferecidos por empresas no 

processo de estivagem. Incluem-se os preços dos operadores, os dos 

trabalhadores, os preços dos terminais e até serviços específicos como 

retirada de lixo hospitalar de bordo.  

• Tarifas são os valores cobrados pelas autoridades portuárias pelos 

serviços públicos oferecidos. Neste caso, tem-se (tradicionalmente, desde 

a PORTOBRÁS) o pagamento pela manutenção de canais de acesso por 

serviços de dragagem, sinalização, limpeza e obras de manutenção da 

infra-estrutura, oferta de água a bordo, energia, comunicação e outros 
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serviços oferecidos. As tarifas são diferenciadas para importação, 

exportação e cabotagem.  As tarifas de importação são geralmente 

maiores que as de exportação e as de cabotagem muitas vezes têm tarifas 

reduzidas, como um mecanismo de estímulo, como é o caso do porto de 

Santos, desde 2005. 

• Taxas e impostos: são parte do sistema de arrecadação do estado em 

todos os níveis hierárquicos, como União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, e estão fundamentados na Constituição Federal de 1988, e 

possuem legislação específica. 

 

Na Tabela 16, pode-se observar a participação da tarifa das Autoridades 

Portuárias relacionada aos custos de movimentação em diversos terminais, no período 

de outubro a dezembro de 2000. 

Tabela 16 – Participação da tarifa das Autoridades Portuárias nos custos de movimentação – 
período de outubro a dezembro de 2000 

Participação da tarifa das Autoridades Portuárias nos custos de movimentação R$ 

Porto Terminal Custo total Tarifas AP % tarifa 

Manaus Superterminais 230,15 128,27 56% 

Manaus SPNH 181,59 55,82 31% 

Belém P. Público 207,54 64,52 31% 

Fortaleza P. Público 190,78 39,41 21% 

Natal P. Público 187,90 37,34 20% 

Recife P. Público 278,83 47,00 17% 

Suape T. Contêineres 175,27 15,99 9% 

Salvador Tecon 184,33 33,62 18% 

Salvador Cais Comercial 195,43 19,79 10% 
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Vitória TVV 209,98 14,99 7% 

Vitória PEIU 190,62 39,61 21% 

Rio de Janeiro TECON I 273,27 23,33 9% 

Rio de Janeiro TECON II 280,89 23,39 8% 

Santos Santos Brasil 289,24 29,20 10% 

Santos Libra T36/37 281,77 26,15 9% 

Santos Tecondi 229,57 39,14 17% 

Santos Cosipa 235,09 53,61 23% 

Santos Margem 
Direita 

306,60 76,73 
25% 

Paranaguá TCP 238,50 38,50 16% 

São Fco. Do Sul TECON 192,63 36,97 19% 

Itajaí Teconvi 266,11 70,06 26% 

Rio Grande Tecon 237,54 22,51 9% 

Rio Grande Porto Novo 239,16 29,48 12% 

MÉDIAS 230,56 41,97 18% 

Fonte: GEIPOT (2001, P.1,8 p.16) 39 

 

A concorrência ainda é um fator determinante dos custos. Havendo mais do que 

um terminal, haverá disputa e se houver mais do que dois terminais há a garantia de que 

a concorrência gere benefícios aos usuários. Mas para isso, deve-se considerar a 

existência de um ambiente de regulação efetiva, o que pode ser verificado na Tabela 17, 

No item Manuseio da Carga observa-se que os terminais que oferecem mais 

profundidade (o que resulta em maior produtividade) têm preços maiores para 

movimentação de contêineres. 
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Tabela 17 – Despesas de movimentação / contêineres / portos da região Sudeste – período de outubro a dezembro de 2000 

ITEM DE SERVIÇO 

PORTOS E TERMINAIS 

VITÓRIA RIO DE JANEIRO SANTOS 

TVV PEIÚ TECON 1 TECON 2 
TECON 
(Santos, 
Brasil) 

LIBRA 
(T35/37) 

TECONDI COSIPA 
Margem 
Direita 

Manuseio da carga R$ 194,99 R$ 151,01 R$ 249,94 R$ 257,50 R$ 260,04 R$ 255,62 R$ 190,43 R$ 181,48 R$ 229,87 

Estiva/ desestiva R$ 105,04 R$ 70,64 R$ 139,96 R$ 155,46 R$ 164,45 R$ 166,50 R$ 110,68 R$ 155,85 R$ 135,17 

Conferentes R$ 52,72 R$ 26,77 R$ 82,48 R$ 79,15 R$ 77,01 R$ 74,96 R$ 38,16 – R$ 51,73 

Adm. estiva – R$ 30,18 – – – – R$ 13,57 R$ 2,74 R$ 12,70 

Peação/ despeação R$ 27,65 R$ 7,15 R$ 17,50 R$ 14,12 – – R$ 12,32 R$ 22,89 R$ 11,26 

Arrumadores R$ 9,58 – – – R$ 18,58 R$ 14,16 – – – 

Mão-de-obra de terra – – – – – – – – – 

Outros (1) – R$ 16,27 R$ 10,00 R$ 8,77 – – R$ 15,70 – R$ 19,01 

Tarifas portuárias R$ 14,99 R$ 39,61 R$ 23,33 R$ 23,39 R$ 29,20 R$ 26,15 R$ 39,14 R$ 53,61 R$ 76,73 

Utilização da infra-
estrutura marítima 

R$ 14,99 R$ 32,09 R$ 23,33 R$ 23,39 R$ 17,82 R$ 14,21 R$ 24,81 R$ 27,13 R$ 24,37 

Utilização da infra-
estrutura terrestre 

– – – – – – – – R$ 38,31 

Equipamentos – – – – – – – R$ 10,63 – 

Outros (2) – R$ 7,52 – – R$ 11,38 R$ 11,94 R$ 14,33 R$ 15,85 R$ 14,05 

TOTAL R$ 209,98 R$ 190,62 R$ 273,27 R$ 280,89 R$ 289,24 R$ 281,77 R4 229,57 R$ 235,09 R$ 306,60 

Fonte dos dados básicos: GEIPOT (2001), Pesquisa de Campo 34 

 
(1) Inclui as despesas com vistoria de lacres, material de manuseio, desembaraço aduaneiro, taxas sindicais e horas extras. 
(2) Inclui as despesas com transporte interno e fundo de dragagem.
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 A estrutura dos custos portuários pode ser decomposta em custos fixos e custos 

variáveis. Os custos fixos são as tarifas portuárias, alguns impostos, custos com 

combustível e energia. O arrendamento tem uma parcela fixa e outra variável, 

dependendo do contrato. 

 Aqui, o objetivo principal da análise de custos é a compreensão de quais 

processos são passíveis de aperfeiçoamento e automação, assim como entender a 

quantificação das economias geradas com tais procedimentos. Uma observação mais 

profunda é necessária sobre a formação dos preços e da cadeia de valor da atividade do 

setor. 

 Segundo Gonzáles e Trujillo (2007, p.25):  

[...] A primeira notícia sobre esta revisão bibliográfica é que há uma limitada 
literatura sobre produção e estrutura de custos da atividade portuária, 
particularmente em conexão com funções de custo multi-produtivas de 
terminais portuários. 47 

 
Os preços dos operadores e dos procedimentos de estivagem dependem da 

quantidade de trabalhadores escalados ou do terno (equipe composta para apoio à 

estivagem, conforme negociação do acordo coletivo de trabalho), dos custos com os 

equipamentos de estivagem, energia, custos financeiros de investimentos, custos com o 

arrendamento e custos administrativos. As dificuldades citadas por González e Trujillo 

são relacionadas à grande quantidade de empresas e processos envolvidos na atividade 

de estivagem. Define-se a função como multi-produtiva, que é o resultado da análise 

bibliográfica realizada para que se possa adotar uma abordagem econométrica.  

Os custos portuários podem ser descritos por: 

 

Cp = Cn + Pe + Ct + Cd + Tr + Tx + Tim 

 

Fonte: autor 
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Onde: 

Cp – custos portuários; 

Cn – custos do navio no porto; 

Pe – preço de estivagem do operador ou terminal; 

Ct – custo com trabalhadores avulsos; 

Cd – custo com materiais de içamento, forração e peação e outros equipamentos; 

Tr – tarifas da autoridade portuária; 

Tx – taxas de órgãos públicos; 

Tim – impostos de órgãos públicos. 

 

Os custos do navio no porto (Cn) foram abordados na Tabela 13. Entre os itens 

que a compõem há a praticagem, cujos custos são observados na Figura 19.  

 

 
Figura 19 – Custos com a praticagem 

 
O preço de estivagem do operador ou terminal (Pe) é composto por 

componentes como arrendamento devido à autoridade portuária, investimentos 

realizados por obrigações contratuais. O terminal é mantido em operação, o que implica 

em custos de manutenção e, por vezes, na dragagem dos próprios berços de atracação, 

custos administrativos e seu lucro. A abertura destes valores pelas empresas é difícil 
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devido ao sigilo industrial e à concorrência. Porém, os preços globais encontram-se 

publicados e são largamente divulgados. 

O custo com os trabalhadores avulsos (Ct), fonte de grande disputa entre 

operadores e sindicatos (e motivo de profundas transformações do setor), foi retirado do 

controle dos sindicatos e fica a critério dos OGMOs pela Lei Nº 8630/93, que define 

algumas atividades desenvolvidas pelos avulsos e também será citada no item do 

trabalho portuário. 

Segundo Cunha Filho (2003, p.68), o papel dos OGMOs nesse cenário é:  

[...] A cobrança é efetuada pelo OGMO, por período de 06 horas 
trabalhadas,...cabe ressaltar que este item por ser o de maior 
representatividade na composição dos custos com manuseio da carga (cerca 
de 60%), deverá requerer maior atenção do operador portuário por ocasião da 
realização dos cálculos pertinentes. 59 

 
O custo com materiais de içamento, forração e peação (Cd) está associado ao 

trabalho de estiva. São materiais de içamento aqueles utilizados para embarcar e 

desembarcar a carga em geral. 

 [...] Este custo corresponde ao uso de equipamentos utilizados para se 
confeccionar as lingas tipo cabos de aço (estropos), barras, correntes, 
ganchos, cintas, etc. Usualmente os materiais são cobrados por unidade de 
peso ou comprimento e os equipamentos por hora utilizada. Na peação é 
utilizado na operação portuária para preparar o porão/carga para recebimento 
da lingada e para amarração da carga em locais específicos no porão do 
navio, da carga em outra carga e da carga (lote) na própria carga para 
formação de blocos de peso. Na forração são utilizados usualmente os 
seguintes tipos de materiais, visando resguardar a integridade da carga no 
contato direto com a superfície do porão ou com outras cargas: tabuas de 
madeira, folhas de compensado, barrotes de madeira, papel Kraft etc. 59 

 

As tarifas da autoridade portuária (Tr) são os valores cobrados para manutenção 

e para investimentos dos equipamentos, assim como para sua ampliação. São compostas 

por: 

• tarifas de acesso aquaviário e abrigo; 

• tarifas de instalações de acostagem; 

• tarifas acessos terrestres; 
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• equipamentos e instalações; 

• aluguel de equipamentos; 

• pesagem e serviços gerais. 

 

As tarifas comparadas com o custo total de movimentação estão na Tabela 16. 

Nota-se que, dos custos portuários, as tarifas correspondem a um intervalo de 7% a 

31%. Nesse caso, o porto de Manaus - Superterminais não deve ser considerado, pois 

outros custos estão incluídos na tarifa. Na Tabela 16, estão discriminados os custos de 

embarque e desembarque, por porto e terminal, para contêineres em Rio de Janeiro e 

Santos. Pode-se notar que os maiores preços são correspondentes aos portos mais 

profundos e, conseqüentemente, mais produtivos. Os usuários preferem os terminais 

mais profundos, pois os armadores têm mais margem para negociação devido aos 

ganhos de escala. 

As taxas e impostos (Tx) e (Tim), como a TUF, ANVISA (livre prática) e 

FUNAPOL, estão na Tabela 13. A estrutura tributária e as taxas cobradas nos três 

âmbitos incidentes sobre o comércio exterior e as atividades portuárias são:  

 

Tributação federal  

Imposto de importação - IP 

IPI – Imposto de Produção Industrial 

PIS – Programa de Integração Social 

COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

AFRMM – Adicional de Frete de Renovação da Marinha Mercante 

TUF – Taxa Única de Faróis 

CIDE – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 
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ANVISA – Taxa de livre prática 

FUNAPOL – Taxa de segurança publicas  

 

Tributação estadual 

ICMS – Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

Tributação municipal 

ISS – Imposto Sobre Serviços  

IPTU – Imposto territorial Urbano 

Tabela 18 – Incidência das alíquotas sobre os tributos  

TRIBUTO Alíquotas % Incide sobre 

Imposto 
importação 

14% Valor da mercadoria 

IP 10 a 15% Valor da mercadoria 

COFINS 7,6 % Valor da mercadoria 

PIS 1,65 % Valor da mercadoria 

ICMS Máxima de 18% Valor da mercadoria ou serviço  

AFRMM 25% importação e  

10% cabotagem 

Valor do frete 

TUF R$30,00 por guia Por guia de importação 

CIDE Vide tabela 4 Volume de combustível 

ISS máx. 5% Valor do serviço  

IPTU Variável  Sobre o valor do terreno 

Fonte: Autor 
 

A incidência da CIDE sobre os combustíveis de navegação ocorre apenas para 

embarcações de bandeira brasileira: por acordo internacional, os navios de bandeira 

estrangeira estão isentos de CIDE, PIS, COFINS e ICMS sobre o combustível. Isso 
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resulta na desvantagem das embarcações nacionais em relação ao custo, desfavorecendo 

as empresas brasileiras que praticam cabotagem, apoio portuário e apoio marítimo.   

Tabela 19 – Incidência da contribuição de intervenção do domínio econômico 

Combustível R$/ m3 

Álcool etílico 37,20 

Gasolina 860,00 

Querosene comum 92,10 

Querosene de aviação e outros 92,10 

Óleo combustível de baixo teor 40,90 

Óleo diesel 390,00 

Fonte: Autor 
 
 

OUTRAS TAXAS COBRADAS DOS NAVIOS 

Tabela 20 – Outras taxas cobradas dos navios 

Orgão Valor Serviço Validade Observação 

ANVISA R$ 600,00 livre prática  90 dias condição: não ir ao 
estrangeiro no período 

ANVISA R$ 1.000,00 desratização 6 meses Longo curso - Certificado 
Internacional  

ANVISA R$ 500,00 desratização 6 meses Cabotagem - Certificado 
Internacional 

POLÍCIA 
FEDERAL 

R$ 532,05 vistoria a 
bordo 

até o 
próximo 
retorno  

Funapol – Fundo de 
Aparelhamento da PF 

POLÍCIA 
FEDERAL 

R$ 89,71 obtenção de 
passaporte 

 Para tripulação nacional 

MARINHA 
DO 
BRASIL 

R$ 1.500,00 

+ R$30,00 
por guia de 
importação  

taxa de farol até o 
próximo 
retorno 

Para manutenção dos 
faróis e sinalização 
náutica 

Fonte: Autor 
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3.6 AUTOMAÇÃO 

 
Automação é um conjunto de ações que tem por objetivo: 
 
 

• melhoria do processo de produção com a adição de tecnologia; 

• redução da ação humana nos processos produtivos; 

• término da realização de trabalho pesado por seres humanos na movimentação 

de mercadorias com a utilização de maquinas; 

• coordenação entre agentes públicos e privados; 

• oferta de informações para tomada de decisões. 

 
3.6.1 DEFINIÇÃO 

 

A aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas também visa diminuir o 

uso de mão-de-obra em qualquer processo, aumentando a velocidade da produção. 

As Figuras 20 e 21, se comparadas, demonstram o que significa a automação 

portuária. A primeira (Figura 20), retratando o porto de Santos no início do século 

XX, apresenta uma seqüência de estivadores carregando sacos de granel para o 

porão de um navio. A Figura 21 apresenta um outro cenário, cem anos depois. Pode 

ser observado um processo automatizado, com o envio de sacas ao navio por 

esteiras e um carregador em espiral tubular levando a carga ao porão, onde os 

estivadores por meio de um controle manual definem a posição de lançamento das 

sacas restando aos demais garantir a posição adequada e retirando aqueles 

danificados e colocando de pé na parede do porão.  
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Figura 20: Estivadores trabalhando no Porto de Santos, século XX 

Fonte: Site da CODESP 60 
 
 
 
 

 
Figura 21: Porto de Santos, 2005. Terminal de granel em sacarias 

Fonte: Autor 
 

 

3.6.2 REDUÇÃO DE CUSTOS COM AUTOMAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO 

FÍSICA NOS PORTOS 

 

Sobre a gestão desses processos nos terminais de contêineres, Lui e Ying (1993, 

p.1) afirmam: “Terminais de contêiner são largamente de capital intensivo. Tem de ser 

geridos de forma a realizar sua capacidade potencial e adicionar razoável nível de 
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eficiência aos seus clientes. Um bom sistema de gestão não pode ser feito sem 

computadorização”. 61 

A movimentação física dos navios é tarefa complexa de grande risco e custos,.  

Os custos de atracação de um navio podem chegar a US$ 14 mil, sendo que a metade 

desse valor é relativa aos serviços de praticagem. A automação dos serviços de 

pilotagem no porto pode apoiar esta atividade e promover a redução dos custos. O risco 

associado à atividade é o responsável por manter o custo elevado. Melhorias na 

segurança do tráfego portuário, investimentos em obras de infra-estrutura do canal de 

acesso, bacia de evolução e berços de atracação, sistemas de tráfego de navios, VTS, 

reduzem o custo de acidentes e dos prêmios dos seguros.  

Considerando a média de 455 navios no porto de Santos (Tabela 6), supondo que 

o navio médio seja aquele da Tabela 13, cujo custo de acostagem é U$ 13.777, se a 

implantação do sistema VTS economizar 10% do valor da praticagem, a economia seria 

de U$ 350 mil por ano, quantia suficiente para o financiamento da implantação do 

sistema, recurso que pode ser retirado do montante cobrado da tarifa de acesso 

aquaviário. A dragagem e derrocamento também podem ser ações que contribuem para 

a segurança e redução dos riscos de entrada e saída dos navios, havendo recursos 

suficientes para a realização destas obras com o que é cobrado anualmente da tarifa de 

acesso aquaviário. 

O contêiner foi a peça fundamental da automação dos transportes marítimos. 

Desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, permitiu que uma mesma embarcação 

transporte simultaneamente diversos tipos de carga assim como nos demais meios de 

transportes; Com o desenvolvimento de guindastes cada vez mais sofisticados e navios 

mais robustos para o transporte de contêineres, foi possível a redução dos custos 

logísticos em termos globais, com maior garantia da integridade e segurança da carga. 
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Os sistemas elétricos dos guindastes atuais são econômicos do ponto de vista do 

consumo de energia, pois a produzem quando o contêiner desce, armazenando-a para 

reduzir o pico de carga na subida de outro. 

No caso dos graneis líquidos, o sistema de controle de processos de embarque de 

é automatizado, e oferece elevados níveis de segurança aproximando-se de um cenário 

ideal. Os sistemas dos terminais privados evoluem conforme o estado da arte e a 

tecnologia das grandes companhias de navegação e comércio.  

 

3.7 TRABALHO PORTUÁRIO 

 

 É necessária uma análise profunda sobre o trabalho portuário, já que a 

participação do trabalho nos custos chega a 60%, havendo um espaço para redução dos 

custos e a racionalização. 

O trabalho portuário sempre foi um problema da atividade, sobretudo em 

cenários de subdesenvolvimento nos quais o desemprego é uma constante e é precária a 

formação e escolaridade dos trabalhadores. No período colonial, o negro fugido que 

fosse para o porto não poderia ser recapturado, porque a deficiente tecnologia dos 

transportes dependia de braços e costas para a estiva.  

Fatores como complexidade e irregularidade são características deste trabalho. A 

complexidade se deve às regras de escalação dos trabalhadores, que é irregular na sua 

freqüência, pois em alguns dias há trabalho e em outros dias não. Como fazer para 

solucionar o problema de pouco trabalho e muitos homens? A solução, adotada pelos 

sindicatos do mundo todo, foi a escala de fila e o estabelecimento do rodízio como 

parâmetro para a escolha dos ternos, contingente de trabalhadores de um turno, para a 

carga e descarga de embarcações. Em épocas de abundância, todos trabalham bastante, 
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mas, em situações de escassez, o último a trabalhar irá para o “fim da fila”. Dessa 

maneira, o sistema de rodízio foi consagrado. 

Pode-se classificar os Trabalhadores Portuários Avulsos segundo a Lei Nº 

8630/93, que considera: 

Capatazia – é a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de 

uso público, compreendendo o recebimento, conferência de transporte interno, abertura 

de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o 

carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento 

portuário; 

Estiva – é 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 equipamento de bordo; 

Conferência de carga – é a contagem de volumes, anotação de suas 

características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, 

assistência à pesagem, conferência de manifesto e demais serviços correlatos, nas 

operações de carregamento e descarga de embarcações; 

Conserto de carga – é 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; 

Vigilância de embarcações – é 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; 
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Bloco – é a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e 

seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e 

serviços correlatos. 

A disputa entre os sindicatos e os donos da carga sempre foi a de tentar manter 

benefícios e maiores salários pelo primeiro, que no caso representa quantificar o terno 

maior possível.  Os donos da carga, por sua vez, desejam um terno menor.  

As greves sempre foram constantes e pararam portos importantes do mundo, 

como o de Nova York, Rotterdam, Santos e outros. Além disso, a corrupção também 

ocorre quando um trabalhador pede a outro que o substitua e este recebe parte dos 

rendimentos do titular. Tais trabalhadores são chamados de bagrinhos, cavalos, mulas, 

galinhas, entre outros nomes. 

Esta peculiaridade do trabalho portuário faz com que haja conflito com outros 

regimes de trabalho, que não se adéquam à realidade dos estivadores. Essa prática tende 

a desaparecer com as medidas de segurança modernas. 

No final do século XX, as novas tecnologias alteraram o paradigma do trabalho 

portuário, pois o que antes era realizado por um verdadeiro formigueiro de homens 

agora é feito por um guindaste e uma enorme caixa de aço. A segurança exige, no 

mínimo, noções e técnicas ou alguma capacitação do trabalhador. A pressão dos 

empresários sempre foi a de se reduzir o terno, como se pode ver na Tabela 21. 

Os efeitos da política de aumento de produtividade foram finalmente levados a 

termo e a fixação da quantidade de trabalhadores passou a fazer parte da negociação, 

conforme se observa na Tabela 21. 
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Tabela 21 – Quantidade de trabalhadores por porto 

 Quantidade de trabalhadores existentes e ideal 
Registrados  Cadastrados  Total ideal 

Belém e Vila do Conde 314 364 695 
Itaquí 138 51 265 
Macapá 65 3 33 
Natal 89 115 211 
Paranaguá 1636 1874 1494 
Porto Alegre 149 54 179 
Recife 524 131 655 
Salvador 500 178 496 
São Francisco do Sul 491 126 865 
Fonte: FENOP 2003 62

 

Segundo Rossetti (2003) 63, sabe-se que: 

[...] O objetivo da Lei de Modernização dos Portos pode ser assim 
sintetizado: permitir a redução do uso de mão de obra na movimentação 
portuária, valendo-se de modernas tecnologias de movimentação de cargas 
(para financiar a indenização dos “trabalhadores avulsos”, prejudicados pela 
reforma, criou—se em 1994 o Adicional de Indenização do Trabalhador 
Portuário Avulso – AITP, que representava a cobrança de adicional sobre as 
tarifas de movimentação de portuária; o mecanismo foi extinto em dezembro 
de 1997).  

 
Após a Lei N º 8630, de 25 de fevereiro de 1993, que instituiu os Órgãos 

Gestores de Mão de Obra (OGMO), o recadastramento dos TPA e a retirada dos 

sindicatos da escalação surtiram efeito de redução do contingente. Como é possível ver 

na Tabela 22, a redução foi de 43%, em média, a tendência é de queda apesar da 

estabilidade atual. Em virtude disso, atualmente alguns OGMOs enfrentam falta de 

mão-de-obra avulsa e realizam concursos públicos para reposição dos contingentes. 

Tabela 22 – Comparação TPA em 2000 e em 1995 

Total de Trabalhadores Portuários Avulsos 

Portos 2000 1995  +/- (2000/1995)% 
Santos 9.204 19.290 -52,29 

Rio de Janeiro 5.077 7.434 -31,71 

Recife / Suape 3.614 3.163 14,26 

Paranaguá / Antonina 3.171 5.820 -45,52 
Vitória 2.038 3.468 -41,23 

Belém / Vila do Conde 1.877 2.066 -9,15 
Manaus 1.344 871 54,31 
Rio Grande 1.230 3.165 -61,14 
Salvador 1.091 1.375 -20,65 
Itajaí 1.037 901 15,09 
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Ilhéus 619 1.016 -39,07 
Fortaleza 591 1.462 -59,58 
São Francisco do Sul 539 947 -43,08 
Imbituba 509 925 -44,97 
Maceió 491 1.524 -67,78 
Cabedelo 284 555 -48,83 
Porto Alegre 243 1.078 -77,46 
Natal 231 480 -51,88 
Itaqui 197 1.138 -82,69 

Total Parcial 33.387 58.673 -43,10 
Fonte: Departamento de Portos / STA / MT 2003 64 

 

 Os resultados da modernização portuária foram evidentes, a movimentação 

aumentou e, simultaneamente, reduziu-se o contingente de mão-de-obra.  Portanto, 

houve um grande aumento de produtividade, notado hoje pelo usuário, embora os custos 

permaneçam elevados.   

 [...] Se o governo tem conseguido avanços significativos na retirada do 
Estado das operações portuárias, a implementação da Lei no campo das 
relações capital/trabalho tem evoluído mais lentamente e o custo das 
operações envolvendo trabalhadores avulsos (estivadores, conferentes, 
arrumadores, consertadores, vigias e bloquistas) continua elevado. Alguns 
fatores ajudam a explicar o retardo que vem ocorrendo na implementação 
plena da Lei na matéria relativa às relações trabalhistas e também a 
persistência dos altos custos dos serviços de avulsos. 34 

 
A distribuição etária dos trabalhadores deve ser uma preocupação de quem 

formula as políticas públicas de trabalho e formação dos trabalhadores portuários. Nota-

se na Tabela 23, que apenas 1% dos trabalhadores, no ano 2000, tinha idade entre 18 e 

25 anos e que mais de 55% dos trabalhadores tinham mais que quarenta anos. 

A partir disso, pode-se concluir que, hoje, nove anos depois, mais de 10% do 

contingente estará em condições de aposentadoria e pelo menos 1% deverá ter mais de 

70 anos. Pode-se constatar também que o setor ficará sem mão-de-obra em um futuro 

próximo. Hoje, pelo menos a metade do contingente tem mais de 45 anos e que é 

fundamental uma política concreta e unificada de preparação de mão-de-obra para 

ingresso no setor, com formação adequada e uma estratégia de capacitação. 
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Tabela 23 – Total de Trabalhadores Portuários avulsos por faixa etária 

Faixa Etária 2000 Porcentagem 
18-25 anos 312 1% 

26 - 40 anos 11.198 35% 

41 - 60 anos 17.432 55% 

61 - 80 anos 2.841 9% 

81 anos ou mais 1 0% 

T O T A L 31.784 100% 
Fonte: Departamento de Portos / STA / MT 64 
 

 O grau de instrução dos trabalhadores pode ser analisado na tabela contida na 

Figura 22, na qual é possível observar quais as dificuldades que o setor enfrenta, cuja 

diversidade é grande, não há homogeneidade entre as próprias categorias e pode-se 

supor a variedade de resultados possíveis quando este contingente está atuando, em 

termos de qualidade e produtividade. O atendimento aos cuidados básicos com 

segurança pode ser comprometido com a presença de 6,5% de analfabetos entre os 

estivadores.  Na época da pesquisa apenas 30% do contingente tinha mais de quatro 

anos de estudos. Esse cenário melhorou, pois, atualmente, o órgão gestor de Santos 

possui programas de capacitação. 

Figura 22 – Grau de instrução dos TPAs em Santos 

 

Mas, para uma avaliação concreta em relação às políticas de capacitação dos 

trabalhadores portuários é necessário o conhecimento de sua formação atual e as 

demandas atuais do setor. As dificuldades de obtenção dos dados para a realização desta 
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pesquisa demonstram que é impossível uma avaliação mais criteriosa sem um censo 

anual entre os OGMOs e os portos, para o conhecimento e a criação de uma série 

histórica real e completa da realidade destes profissionais. Essa tarefa deve ser realizada 

e monitorada pela Secretaria Especial de Portos, conjuntamente com o Ministério do 

Trabalho e Emprego.  Para tanto, devem exigir dos órgãos as informações por meio de 

um sistema automatizado e regular. 

Para obtenção dos dados junto aos órgãos pode-se encontrar uma grande 

diversidade de formatos e informações diferentes: em websites, como no do OGMO do 

Rio Grande, são visualizadas informações históricas mais consistentes; o órgão de 

Santos possui apenas as informações atuais de salários e contingente no seu website; no 

de Fortaleza não há dados; no de Itaquí existem algumas informações e no de Imbituba 

não há dados atualizados. Em nenhum dos websites são encontrados todos os detalhes 

sobre o contingente atual e histórico, bem como a faixa etária e a escolaridade dos 

trabalhadores. Sabe-se, por exemplo, que em Santos há mais trabalhadores do que é 

informado no website, conforme é demonstrado pela Tabela 24. 

Tabela 24 – Distribuição de TPA por categoria em Santos, fevereiro de 2007 

Categoria Homens 

ESTIVADORES 3145 

CONFERENTES 142 

VIGIAS 165 

CONSERTADORES 62 

SINTRAPORT 963 

SINDOGEESP 139 

SINDAPORT 76 

CONFERENTE DE CAPATAZIA 22 

RODOVIÁRIOS 21 

TOTAL 4735 

Fonte: website do OGMO de Santos 65 
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A Lei dos Portos atribuiu ao OGMO a função de treinar e capacitar os 

trabalhadores: 

Art. 19° - Compete ao órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário avulso:  

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. 

A capacitação e qualificação do pessoal avulso é a atual solução para que se 

possa ter um serviço de maior qualidade, menor quebra e melhor atendimento aos 

requisitos internacionais modernos. 

 

3.8 SITUAÇÃO ATUAL 

 
A situação em 2001 pode ser descrita pelo relatório do GEIPOT (2001, p.5) 

[...] A escalação continua, porém, a ser o grande obstáculo para a total 
implantação do novo modelo de administração da mão-de-obra avulsa. Nos 
portos do Norte e Nordeste a situação já foi resolvida, com exceção do porto 
de Suape. Nos portos do Sul a escalação é toda ainda feita pelos sindicatos e 
nos portos de Vitória, Rio e Santos ainda não está totalmente resolvida a 
escalação da estiva. 34 

 

Alguns destes problemas foram resolvidos, porém observam-se resquícios 

cristalizados e históricos que parecem não desaparecer. Uma das grandes dificuldades 

de implantação do ISPS-Code em Santos e em outros portos é a resistência que os 

avulsos têm em incorporar as novas regras de comportamento, que devem ser 

implantado em todos os portos do mundo. Os trabalhadores avulsos brasileiros resistem 

a um simples controle de acesso ao porto, mantendo práticas duvidosas de troca de 

titular. Por outro lado, houve uma grande evolução na qualidade dos trabalhadores com 

a implantação do ISPS-Code, assim como a realização de concursos públicos para as 

guardas portuárias, principalmente, em Santos e Rio de Janeiro, como se pode ver na 

tabela, contida na Figura 23. 
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CIA DOCAS 
 

 

 

Nº  máximo de 

Funcionários 

Cfe. Portaria 

145 de 15/03/03 

 

Nº  máximo de 

Funcionários 

Cfe. Portaria 

707 de 10/09/04 

 

CARGOS 

CODESP 

 

 

 

1.234 

 

 

 

1.322 

(88) 

 

 

Exist.      Nec. 

CDRJ 

 

 

 

690 

 

 

 

852 

(160) 

 

 

Exist.      Nec. 

CODEBA 

 

 

 

240 

 

 

 

286 

(46) 

 

 

Exist.      Nec. 

CODESA 

 

 

 

255 

 

 

 

470 

(215) 

 

 

Exist.      Nec. 

CDC 

 

 

 

130 

 

 

 

138 

(08) 

 

 

Exist.      Nec. 

CDP 

 

 

 

300 

 

 

 

331 

(31) 

 

 

Exist.      Nec. 

CODERN 

 

 

 

160 

 

 

 

348 

(180) 

 

 

Exist.     Nec. 

Inspetor 

 

 
18 

  
02 

  
 

 
08 

      
06 

 
03 

 

Guardas  

Portuários 
 

162 
 

250 
 

108 
 

270 
 

54 
 

100 
 

45 
 

232 
 

27 
 

35 
 

53 
 

84 
 

21 
 

129 
Apoio – 

Secretaria 

 

      
10 

 

  
 
    13 

    
 

30 

  

 
Total: 

 
180 

 
250 

 
110 

 
270 

 
54 

 
118 

 
45 

 
245 

 

 
27 

 
35 

 
53 

 
120 

 
24 

 
129 

 
 
Fonte: CODESP, CDRJ, CODEBA, CODESA, CDC, CDP E CODERN.      

Figura 23 – Quadro de pessoas da Companhia das Docas, em 2004 

 

 O episódio de elaboração da escala eletrônica do porto gerou polêmicas que 

refletem a citação do GEIPOT, ou seja, o problema ainda não foi resolvido: as novas 

regras de acesso obrigam o porto a ter o cadastro dos trabalhadores avulsos e que cada 

um deles tenha uma carteira inteligente para acesso ao porto.  A situação ideal é que o 

trabalhador, quando passa sua carteira inteligente no portão do porto, informe aonde vai, 

o que fará e por quanto tempo permanecerá no local. Se possível deve fornecer o nome 

do navio a ser atendido. A escala eletrônica é o caminho mais rápido para a solução 

deste problema, pois o estivador pode recebê-la em sua própria casa, podendo, então, 

ficar a par das informações mais importantes, como em que navio e em que horário vai 

atuar. Os resultados desses procedimentos podem melhorar a produtividade e reduzir 

tempos desperdiçados entre o deslocamento da sede do órgão e o cais de serviço. Dessa 

maneira, diversos aspectos seriam favorecidos: a fiscalização, o controle, a quebra de 

antigos privilégios, sendo possível, portanto, distribuir os recursos de forma mais 

eqüitativa.  
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  A quantidade ideal de trabalhadores portuários avulsos para todos os portos 

é a preocupação dos principais processos e reformas portuárias, conforme o GEIPOT 

(2001) afirma:  

[...] Porém, apesar da introdução desses novos processos operacionais e da 
celebração, em alguns portos, de acordos trabalhistas visando à operação de 
cargas durante 24 horas e vinculando o reajuste salarial da data-base com a 
redução gradual do número de trabalhadores, as equipes de trabalho 
continuam superdimensionadas, bem acima das reais necessidades para a 
movimentação das mercadorias. 34 

 
Essa lógica não considera a realidade de que sempre o número de trabalhadores 

será maior do que o necessário, como definido por Karl Marx como “exército industrial 

de reserva” 66 na sua obra O Capital. A opção pela privatização portuária introduziu a 

lógica do capital nos portos onde os empresários fazem investimentos em equipamentos 

mais produtivos para minimizar o uso da mão-de-obra. Dessa maneira, é possível 

regular seu valor. Deve-se perceber, porém, que a diferença básica é que o avulso não 

tem salário como o metalúrgico, por exemplo. 

  São ações conjuntas que fazem os custos dos serviços caírem ao longo do 

tempo. Não será feita uma análise sociológica da relação entre capital e trabalho nos 

portos, apenas estão sendo utilizadas algumas informações para identificar os 

mecanismos de salário e valor do trabalho no setor portuário. 

 Pode-se concluir que, como não há exército de reserva, que seria composto 

pelos desempregados, no caso dos avulsos, o capital tentará definir o contingente destes 

trabalhadores. Porém, como o trabalho do avulso da estiva é parecido com o do modo 

cooperação, a pressão será sempre para se reduzir ao máximo a quantidade de avulsos. 

Portos como os de Rotterdam e de Singapura operam contêineres com um nível de 

automação de vanguarda onde não há homens trabalhando no pátio (os que existem são 

apenas para atuar na manutenção dos equipamentos). Os caminhões não têm motoristas, 
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pois são operados remotamente com apoio de satélites. Em Singapura um homem, por 

meio de um centro de controle, opera remotamente seis guindastes ao mesmo tempo. 

 A quantidade dos homens nos OGMOs é variável com o tempo e sempre 

menor que a anterior, supondo-se que o nível de automação do porto aumente em ritmo 

maior do que o crescimento da movimentação. Conforme Pinto e Fleury (2004, p.34)67, 

pode-se entender: 

[...] O dimensionamento dos quadros, além de definir o número de 
trabalhadores necessários para a execução do trabalho portuário, também 
evitará uma situação esdrúxula que existe atualmente em alguns portos 
brasileiros, nos quais há um número de trabalhadores cadastrados maior que 
o de registrados.  

 
 É importante que sejam fixadas as quantidades, para que todos possam 

receber o mesmo salário durante o ano todo, considerando a sazonalidade da atividade 

portuária e a especialização de determinados portos. Para os trabalhadores, talvez seja 

possível vislumbrar um cenário melhor, o que pode ser concluído através das citações 

abaixo. A primeira é em relação à manifestação, em 2002, do então Diretor Presidente 

da Federação dos Avulsos.  

 [...] Teixeira propôs que seja priorizada a modernização dos equipamentos 
portuários, como forma de otimizar as operações. Há como otimizar a 
estrutura atual do setor, sem fazer altos investimentos em novos terminais, 
disse. Para ele, em vez de substituir trabalhadores, a melhor forma de reduzir 
custos é investir na modernização dos equipamentos para dar maior 
eficiência. De acordo com Mário Teixeira, não há mais como reduzir o 
salário do trabalhador. "O trabalhador não tem condições de ceder mais nada. 
Nem trabalhando de graça será possível reduzir os custos", garante. Ele 
lembrou que os gastos com a administração, que representavam 60% dos 
custos portuários, foram reduzidos para 50%. 68 

 

A seguinte complementação vale ser ressaltada:  

O presidente da Fenccovib chamou a atenção ainda para a necessidade de o 
País regulamentar a aplicação da Convenção 137, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), pela qual o trabalhador portuário tem a 
garantia de participação nas negociações envolvendo o processo de 
privatização e de automação dos serviços no setor. O Governo não tem feito 
cumprir esta convenção e o trabalhador não tem tido acesso nas negociações 
envolvendo a privatização. 68 
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É interessante observar que a redução dos custos com os trabalhadores em 10% 

significa uma redução dos custos portuários em 5%, o que não é uma meta distante da 

realidade, principalmente se for adotado um sistema de treinamento e capacitação 

dentro do órgão, para que haja aproveitamento dos avulsos em outras atividades dos 

portos.  

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 3 

  

 Os custos são bons indicadores da eficiência e da produtividade portuárias. Um 

bom conhecimento da evolução destes indicadores depende de informações sobre a 

evolução histórica dos custos e o cruzamento com medidas institucionais. 

 Os elementos que mais contribuem com os custos são os práticos nas operações 

de atracação e desatracação, e os trabalhadores portuários na carga e descarga. Os 

primeiros representam a metade dos custos do navio e os demais chegam a 60% dos 

custos portuários. Este custo pode ser reduzido com aumento de produtividade, 

automação, treinamento e a conseqüente redução do terno. 

 A realização de concurso público pelos OGMOs de Vitória e Rio Grande para a 

contratação de novos estivadores comprova que há falta de trabalhadores avulsos.  
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04 MODELAGENS POR PROCESSOS DOS AGENTES PÚBLICOS E 

PRIVADOS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 
 

 Trata-se aqui, da Tecnologia da Informação (TI), que pode ser definida como a 

técnica de realizar tarefas com o apoio de computadores. No capítulo anterior, foi 

apresentado como a tecnologia pode aumentar a produtividade e a eficiência do setor 

portuário, considerando a necessidade de se incrementar a automação dos processos 

envolvidos para redução de custos dos serviços.  

Segundo Rezende (2005, p.32),  

[...] Pode-se conceituar a Tecnologia da Informação como recursos 
tecnológicos e computacionais para a guarda de dados e geração de 
informação. A Tecnologia da Informação esta fundamentada nos seguintes 
componentes: hardware e seus dispositivos e periféricos; software e seus 
recursos; sistemas de telecomunicações; gestão de dados e informações. 69 

 

A Tecnologia da Informação é a novidade da segunda metade do século XX, que 

permitiu a automação de atividades que antes eram realizadas e controladas por pessoas, 

como, por exemplo, a construção de automóveis, atualmente realizada por robôs 

(autômatos), por exemplo. Além disso, teve lugar, também, na melhora no acesso à 

informação e até na burocracia, antes transmitidas basicamente por meio de papéis. 

Nesse cenário, Hardt e Fisher (2003, p.2), consideram que 

[...] Devido aos custos envolvidos, simulação computacional mostra-se 
bastante interessante e importante em processos de automação de ambientes, 
em especial em atividades de projeto e avaliação de novos (ou existentes) 
ambientes automatizados, visando avaliar a eficácia dos métodos e 
características considerados para a automação dos mesmos. 70 

 
Não se trata de automatizar os serviços para retirar o trabalho humano dos 

processos portuários, mas sim gerar mais empregos com salários de maior valor 

agregado, maior segurança e conforto dos trabalhadores, assim como expandir o sistema 
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para oferta de maior capacidade à sociedade, e, conseqüentemente mais geração de 

empregos e renda.  

Ainda sobre isso, Hardt e Fisher (2003, p.1) afirmam que  

[...] Um dos objetivos da automação é o de eliminar ou minimizar a 
participação do ser humano na realização de certas tarefas, por exemplo, por 
questões de segurança, economia, redução do tempo de execução da tarefa, 
ou simplesmente para nos trazer comodidade. 

70
 

 
 
 
4.2 MODELAGEM POR PROCESSOS 

 

 Conforme definição do Dicionário Aurélio (1993, p.443), considera-se: 

[...] processo sm 1. Ato de proceder, de ir por diante. 2. sucessão de estados 
ou de mudanças. 3. Modo por que se realiza ou executa uma coisa; método, 
técnica. 4. jur. V. demanda (2). 5. Proc. de dados. Sistema, programa ou 
módulo que concretiza uma função. 

71
 

 
 A compreensão do que é modelagem por processos começa no próprio 

significado da palavra processo. Pragmaticamente, ao pensar-se em processo portuário, 

imagina-se o procedimento operacional e a seqüência de atividades realizadas entre a 

chegada da carga ou do navio e a partida destes, seja para importação ou para 

exportação. Além disso, também se pode considerar, por exemplo, a complexidade 

dessas atividades quando se reporta à Tabela 4, no Capítulo 1, que relaciona os agentes 

intervenientes no porto. Porém, em termos de significado, com exceção da definição 4 

do Aurélio, todas as outras cabem no contexto desse trabalho.  

Conforme Rosas (2007, p.1):  

[...] Além das informações que irão identificar e definir os processos em sua 
finalidade, regras, métodos de execução, abrangência e posicionamento 
organizacional (cliente e/ou fornecedor), as sessões de mapeamento poderão 
oferecer à área de tecnologia, informações sobre os relacionamentos entre os 
processos da organização e as entidades externas à esse processo, controles 
necessários e indicadores de desempenho, contribuindo desta forma para a 
automação do processo. 

72
 

 
Em cenários portuários corporativos, existem processos complexos e dinâmicos. 

Assim, são necessárias ações de racionalização, automação e aumento da velocidade 
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operacional, devendo-se adotar métodos de modelagem mais próximos o possível da 

realidade e uma abordagem que permita o controle das variáveis de interesse dessa 

realidade. 

Como afirmam Hardt e Fisher (2003, p.2), 

[...] Outro ambiente que tem se beneficiado da automação é o de terminais 
portuários. A modernização desse tipo de terminal está ocorrendo em vários 
países, tendo por objetivo principal diminuir custos para embarque e 
desembarque de produtos, tornando-os mais competitivos no mercado. Parte 
dessa modernização se deve à automação de várias atividades realizadas no 
terminal, dentre estas as relacionadas ao transporte de mercadorias dentro do 
terminal. Com o crescimento do transporte de produtos em containeres, 
vários países estão implantando Terminais de Containeres Automatizados 
(TCA). 70 

 
Modelagem é a ação de se adotar modelos, que são uma abstração que simula 

uma fração ou conjunto da realidade ou das modificações desta. Em determinado 

parâmetro da realidade, pode-se adotar o modelo escolhido, alterando-o para que seja 

possível analisar os resultados e verificar se a mudança alcançou os objetivos desejados 

ou como se comportam os outros parâmetros com esta mudança. Portanto, a adoção de 

um modelo fornece o conhecimento da realidade, seus parâmetros e variáveis. O que se 

deseja modelar aqui são os processos, porque nestes ainda há a possibilidade de 

racionalização, identificação de processos desnecessários ou passíveis de simplificação 

e, finalmente, a sua automação. Sobre a modelagem, consideram-se as observações de 

Thomé (1998, p.55): 

[...] A modelagem de dados é parte integrante de uma metodologia de 
desenvolvimento de software. Uma metodologia é um processo organizado 
de produção de software, que utiliza técnicas predefinidas e notações 
convencionais. As etapas que compõem este processo correspondem ao ciclo 
de vida do software. Tradicionalmente, a formulação inicial do problema, a 
análise, o projeto, a implementação, os testes e a operação (manutenção e 
aperfeiçoamento) compõem estas etapas do ciclo de vida. 73 

 
A adoção de um método para representar a realidade, isto é, como construir o 

modelo de construção de sistema, é nossa discussão preliminar. Segundo Rezende 

(2005, p. 55) 69, os métodos de análise que definirão a técnica da modelagem podem ser 

basicamente: 
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• Modelagem por processos 

• Modelagem empírica 

• Modelagem estruturada 

• Modelagem essencial de sistemas 

• Modelagem por objetos 

E, segundo o conceito de Luz (2007, lâmina 35), “Processo é a sincronia entre 

insumos, atividades, infra-estruturas e referências necessárias para gerar valores 

adicionados para o ser humano” 74. Essa visão sobre o processo implica em ação. 

Portanto, o processo é uma ação de sincronizar a utilização dos insumos, o trabalho e as 

infra-estruturas para a produção, sendo que o valor adicionado é o produto e as 

referências necessárias para a geração do valor são os atributos da produção e 

características do produto, após a passagem pelo processo. 

No caso da atividade portuária, esta abordagem é adequada, pois o porto 

moderno é aquele no qual a mercadoria sofre alguma transformação na sua 

característica original ao ser transportada, o que o define como “porto indústria”. A 

energia necessária para o deslocamento de um ponto a outro do espaço pode incluir 

processos de agregação de valor.  

Branco (2005, lâmina 26 a 29/ 139) descreve: 

[...] Orquestração de processos: deve haver a orientação a processos e não a 
sistemas, processos integram tudo (processos internos e externos), deve haver 
automação operacional e de gestão (princípios da gestão operacional 
automática) onde tudo é comandado por processos, são definidos e 
controlados pelos usuários e se integram uns com os outros. 

75
 

 
O fato é que, se a orientação da análise for por sistemas, pode conter erros que 

serão transferidos aos processos e as falhas serão consolidadas. O processo precede o 

sistema, que aqui se entende por aplicativo.  

Outro método adotado é a modelagem empírica (ME), definida por Hardt e 

Fisher (2003, p.2) como:  
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[...] uma técnica para modelagem, simulação e visualização de sistemas em 
geral que se baseia no poder do computador para representar estados. É uma 
técnica não convencional de modelagem, simulação e visualização de 
sistemas em geral desenvolvida na Universidade de Warwick, Inglaterra. 70 

 
Em um ambiente no qual os valores e a energia envolvida nos processos são de 

grande magnitude, variáveis como: tamanho dos navios, quantidade de cargas e valores 

monetários e a quantidade de atores que atuam também devem ser consideradas. Dessa 

maneira, não é possível aceitar a ocorrência de erros e revisões nos procedimentos. Por 

outro lado, é possível a elaboração de modelos com atuação quase imediata, baseando-

se em conhecimentos presentes e próximos à realização do processo. 

Sobre esse tipo de modelagem, conta-se com a complementação de Hardt e 

Fisher (2003, p.3): 

[...] Os princípios da ME são baseados em três conceitos fundamentais: 
observáveis, dependências e agentes. O termo “observável” é usado para 
fazer referência a elementos relevantes dentro do sistema modelado. As 
“dependências” são as relações entre observáveis do modelo e expressam 
expectativas de como os valores dos observáveis estão inter-relacionados. 
Um “agente”, com seus observáveis associados, tem privilégios para ações 
que causam alterações nos valores de seus observáveis e, conseqüentemente, 
mudanças no estado representativo do sistema. Dessa forma, a ação de um 
agente pode desencadear uma seqüência de alterações nos valores de 
observáveis, mudando completamente o estado do sistema. 70 

 

A modelagem estruturada é a técnica de se desenvolver o modelo baseado na 

análise estruturada de sistemas, um método de desenvolvimento de sistemas ou 

software. Segundo Rezende (2005, p.181), “[...] o seu princípio é a divisão de projetos 

ou sistemas por módulos e sub-módulos [...]” 69. 

“Utiliza-se a análise estruturada, principalmente por seus diagramas serem 

compreensíveis; minimizar conflitos entre o conhecimento técnico de informática e o 

conhecimento do negócio em questão; reduzir os números de símbolos e desenhos 

utilizados.” 69 
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A modelagem essencial é a síntese de um modelo de representação dos 

processos para compreensão e automação, com os requerimentos que são verdadeiros do 

sistema que será construído. 

[...] um requerimento essencial ou lógico, é uma característica que o sistema 
deve ter, qualquer que seja a tecnologia ou ferramenta utilizada para 
implementá-la. Os engenheiros de software freqüentemente omitem, de 
forma acidental, os requerimentos verdadeiros das especificações e incluem 
alguns falsos. 69 

 
Finalmente, a modelagem por objetos não utiliza o modelo “entrada-

processamento- saída”. Trabalha com conceitos: objetos e atributos, classes e membros, 

o todo e suas partes. 69   

Sobre os objetos, pode-se utilizar a caracterização de Thomé (1998, p.59):  

[...] Os objetos facilitam a compreensão do mundo real e oferecem uma base 
real para a implementação em um sistema de software. Eles possuem 
identidade e são distinguíveis. Objetos possuem características próprias que 
descrevem o seu estado em um determinado momento, e a isso se denomina 
atributos ou propriedades de um objeto. 73 

 
A adoção da melhor opção para a modelagem dependerá do Analista de 

Sistemas e da conveniência do método. Os métodos relacionados aos processos 

portuários, serão analisados, simultaneamente, o modelo de gestão destes processos e, 

conseqüentemente, obter diretrizes e o esboço de uma solução para a melhoria da 

gestão. 

Segundo Gattaz Sobrinho (2001): 

[...] Mapear um processo é enxergar quais são os valores por ele gerados e 
quais as regras, insumos e infra-estruturas necessários na geração desses 
valores. Com o mapeamento, o negócio se torna explícito e sua evolução é 
iminente, pois as mudanças enxergadas refletirão evoluções, de forma que 
nunca se está para trás, sempre se enxerga o presente e o futuro do negócio 
que se quer modelar. 76  

 
 

Considerando Santos (2006), pode-se visualizar, na Figura 24, a metodologia 

detalhada: 
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Figura 24 – Metodologia detalhada 

Fonte: (Santos, 2006, p. 4) 77 

 

 

4.3 FERRAMENTAS DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

As ferramentas para a modelagem apóiam seus agentes, pacientes, fluxos de 

ações informações na identificação dos processos. Segundo Bastos (2000, p.3) 78, essas 

ferramentas podem ser classificadas em: 

• ferramentas de desenho gráfico, sem referencial metodológico e não 

baseadas em banco de dados; 

• ferramentas com referências metodológicas, não baseadas em banco de dados; 

• ferramentas com referências metodológicas, baseadas em banco de 

dados. 

 

A Figura 25 permite um melhor entendimento sobre isso: 
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ferramentas de 
modelagem

Gráficas (Power-
Point, Visio, etc) 

Base de Dados 
(Aris, Designer, etc) 

Com Referências
Metodológicas

sem Referências
Metodológicas

Aris ToolSet Cool Biz 

outros

 
Figura 25 – Quadro sintético de classificação das ferramentas de modelagem de processos 

Fonte: Bastos (2000, p.3) 
78

 
 
 

Considerando Macedo e Schmitz (2001, p.5), pode-se observar que: 

Atualmente existem diversas ferramentas de software disponíveis no mercado 
para suportar e capacitar esforços para a engenharia de processos de 
negócios. Exemplos típicos são: Ferramentas BPR (Business Process 

Reengineering) podem ser usadas para modelar e analisar processos de 
negócios. A representação visual dos processos e a habilidade para avaliar 
alternativas suportam a engenharia de processos. Sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning) automatizam processos de manufatura, organizam livros 
contábeis, e delimitam departamentos corporativos. Uma representação 
explícita do processo de negócio é usada como ponto de partida para a 
configuração destes sistemas. Um sistema WFM (Workflow Management) é 
uma ferramenta de software genérica no qual permite a definição, execução, 
registro e controle de fluxos de workflows. Na essência, o sistema WFM é um 
bloco de construção genérico para suportar processos de negócios. 79 
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Tabela 25 –Produtos versus empresas 

PRODUTO EMPRESA CATEGORIA 

Aris – Toolset IDS Scheer AG BPR 

Business Process Modeler IBM BPR 

Business Workflow SAP AG WFM 

DeskFlow Workflow international WFM 

Enterprise Planning People Soft ERP 

Exchange Microsoft WFM 

FisrtSTEP Interfacing tecnologies BPR 

FloWare Banc Tec – Plexus WFM 

FlowMark IBM ERP 

InConcert Xerox WFM 

mySAP Workplace SAP AG ERP 

Notes Lotus WFM 

Provision Workbench Proforma BPR 

SIMProcess CACI Products Company BPR 

Team Ware Flow Team Ware group ERP 

Workflow Management  

Solutions 

Sybase WFM 

WorkMAN Reach Software ERP 

Fonte: Macedo e Schmitz (2001, p.6) 79 

 

4.4 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS PORTUÁRIOS 

 
No caso dos portos brasileiros, nos quais há interface entre os diversos órgãos e 

agentes, o governo, empresas exportadoras ou importadoras, empresas de transportes de 

todos os modos e as instituições do sistema portuário compõem um sistema de 

complexidade. Nele, o fluxo de documentos é grande e com processos interligados. 
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Sordi (2005, p.65) informa que:  

[...] A evolução dos estudos na área de logística sob o escopo mais amplo do 
gerenciamento da cadeia de fornecedores (supply chain management ou 
SCM) trouxe uma compreensão mais específica e detalhada das entidades 
envolvidas e dos relacionamentos entre estas. Hoje se compreende que o 
SCM deve gerenciar não apenas o fluxo físico de materiais, mas também os 
de informação, pagamento e de responsabilidade. Implementações bem 
sucedidas de SCM requerem planejamento, suporte e controle destes quatro 
fluxos, a partir do fornecedor original até o usuário final. 2 

 

Segundo esse autor, os quatro fluxos citados acima são: 

[...] 1· fluxo físico de material: retirar carga do fornecedor; transportar de 
caminhão, trem ou combinação de ambos até um porto; o terminal portuário 
manipula a carga no pátio; a carga é transportada do pátio do terminal para 
dentro do navio. Estas atividades se repetem numa seqüência inversa no país 
de destino da carga transportada, designadas como movimentação de cargas 
importadas; 
2· fluxo de dados: há diversas informações que tramitam entre as entidades, 
dados da carga, dados de autorização, dados de pagamento, dados para 
movimentação (de onde, para onde, equipamentos especiais, ...), dados do 
porto, dados do navio, entre outros; 
3· fluxo de eventos de pagamento: impostos e taxas governamentais são 
recolhidas nos portos de origem e destino, pagamentos dos prestadores de 
serviços envolvidos nas operações, entre tantos outros pagamentos, onde 
muitos são pré-requisitos para o início da operação de movimentação física 
subseqüente; 
4· fluxo de alternância de responsabilidade: dependendo da localização da 
carga ao longo de seu trajeto há diferentes entidades com diferentes papéis e 
responsabilidades sob a carga. A movimentação da carga ao longo de seu 
trajeto é dependente do fluxo de dados, principalmente dos manipulados pela 
entidade que se \encontra como responsável pela carga. 2 
 

No porto, as atividades estão relacionadas com a movimentação ou estocagem 

de cargas, embarque ou desembarque de passageiros e com a movimentação e atracação 

de embarcações. Quanto ao objeto do processo de movimentação, pode-se considerar: 

processos de carga, processos do navio e processos dos passageiros. Estes processos são 

aqueles que demandam uma atuação física (a realização de trabalho físico) e, em torno 

destes, há uma gama de processos de documentos ou autorizações que não demandam 

deslocamentos, mas ações de informação. Dessa maneira, estes processos serão 

chamados de desembaraço e os outros de processos operacionais. Os processos de 

desembaraço (ou administrativos) devem incluir os financeiros, de pagamento de taxas 

impostos e tarifas. 
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 [...] Os processos de preparo à chegada de navios envolvem o recebimento 
de dados sobre o navio e suas cargas num período de tempo que seja 
suficiente para que o porto se prepare para execução da carga e descarga do 
navio da forma mais eficiente possível. Entre os dados manipulados pelos 
sistemas de informação voltados ao suporte desta fase tem-se: capacidade do 
navio, horário previsto de chegada, carga a ser carregada e descarregada, 
posição dos contêineres no interior do navio, declaração para alfândega, 
facilidades necessárias para o desembarque de cargas especiais e 
requerimentos técnicos do berço a ser utilizado no terminal portuário. 2 
 
 
 
 

O mapeamento dos processos do Porto de Vitória realizado teve a estrutura descrita nas 

Figuras 26, 27 e 28. 
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Figura 26 – Estrutura do Porto de Vitória 

Fonte: SERPRO, 2007 80 
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O objetivo é analisar: 

– os processos praticados, buscando propor melhorias e otimizações que 

propiciassem aumentar sua eficiência e eficácia; 

– os processos praticados e as propostas de melhoria de forma a 

desenvolver sistemas que possibilitassem melhoria da Gestão Portuária; 

– o estágio dos recursos de TI, buscando propor ações de melhoria de 

forma a sustentar convenientemente os sistemas a serem implementados. 
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Figura 27 – Sub-processos do Porto de Vitória 

Fonte: SERPRO, 2007 80 
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RELACIONAMENTO ENTRE 
SUB-PROCESSOS
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Figura 28 – Relacionamento entre os Sub-Processos do Porto de Vitória 

Fonte: SERPRO, 2007 80 
 
 Objetivo é desenvolver: 

– Processos Corporativos que possibilitem a melhoria da Gestão Portuária; 

– Sistemas Estruturadores para eficiência da Gestão Portuária; 

– Sistemas estruturados e integrados que possibilitem a melhoria da Gestão 

Portuária, Governança, eficiência no fornecimento de informações de 

interesse do Estado e da Sociedade. 

Processos de gestão portuária 

 

Os agentes dos processos de gestão portuária podem ser públicos, privados ou 

comunitários. No âmbito dos processos de gestão públicos, serão considerados a 
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autoridade portuária e os diversos agentes intervenientes públicos envolvidos no 

processo, sejam de âmbito federal, estadual ou municipal. Há, ainda, uma autoridade 

portuária privada, que é o caso do porto de Imbituba.  

Os privados são os operadores, terminais privativos, armadores, transportadores, 

proprietários da carga OGMO e os serviços de praticagem e rebocagem. Os 

comunitários são aqueles, nos quais todas ou algumas categorias participam de forma 

colegiada, como o Conselho de Autoridade Portuária (CAP), Conselho de 

Administração da Companhia Docas (CONSAD), Conselho Fiscal das Companhias 

Docas (COFIS) e o Conselho Estadual de Segurança Pública dos Portos e Vias 

Navegáveis (CESPORTOS), que se subordina à Comissão Nacional de segurança 

Pública dos Portos e Vias Navegáveis (CONPORTOS).  

Os processos de gestão portuária, citados no Capítulo 1, serão separados em 

processos operacionais e administrativos, e, valendo-se de Sordi (2005, p.66): 

“processos operacionais, e os processos administrativos, conhecidos como processos 

de desembaraço de carga” 2. 

 

Processos de operação portuária 

 

Podem ser realizados por agentes públicos e privados. São de caráter rotineiro e 

operacional, não podem sofrer quebras de continuidade, pois comprometem toda a 

cadeia e são os mais sensíveis, podendo aumentar os custos logísticos de forma 

significativa. Nestes processos, o relacionamento entre todos os agentes (sejam públicos 

ou privados ou internamente) entre as categorias deve ser sistêmico: 

• Exportação; 

• Importação; 
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• Cabotagem; 

• Passageiros; 

• Navegação interior; 

• Veículos. 

 

Os processos serão separados por fluxos, e os principais são: 

 

1. Exportação;  

2. Importação;  

3. Cabotagem;  

4. Turismo e passageiros.  

 

Os fluxos citados, serão separados por tipo de transporte ou mercadoria, a 

saber: 

1. Granel sólido;  

2. Granel líquido;  

3. Contêiner;  

4. Roll-on roll-off;  

5. Sacarias;  

6. Carga geral.  
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Figura 29 – Movimentos de Exportação, Importação ou Cabotagem 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 30 20 

 

Processos hidroviários 

 
Para melhor análise dos macros processos hidroviários, pode-se separar por tipo 

de carga: 

1. Granel sólido do agro negócio;  

2. Granel sólido mineral;  

3. Granel líquido;  

4. Veículos (Roll-on roll off); 

5. Misto � Carga geral e passageiros. 



 175

 

Processos administrativos ou de desembaraço da carga e do passageiro 

 
Podem ser realizados pelos intervenientes públicos e privados que estão 

relacionados a algum atributo da carga, passageiro ou do navio. Podem ocorrer antes ou 

depois da operação, gerando alteração nas características de produtividade e eficiência. 

O início destes processos é na contratação da carga, na escolha do porto e em como a 

carga chegará até este.  

 

Processos de infra-estrutura portuária 

 
Estes processos também são rotineiros, realizados pela autoridade portuária, 

porém, estão relacionados a outros serviços que não à movimentação direta de cargas. 

Melhoram a produtividade, estão na retaguarda, fornecem os insumos necessários para 

que ocorra a operação. Esses insumos são aqueles que abastecem os navios e 

equipamentos do porto. A energia representa a realização de trabalho (do ponto de vista 

físico, da mecânica) que é a principal atividade portuária, considerando o deslocamento 

de carga do navio ou para este. São realizados principalmente pela própria autoridade 

portuária que cobra tarifa para manutenção dos elementos do porto e da oferta dos 

serviços. Atualmente, são os maiores obstáculos ao crescimento e desenvolvimento do 

setor, são processos de produção e realização das seguintes atividades: 

• produção de energia; 

• comunicação; 

• saneamento; 

• construção e manutenção de infra-estrutura viária e equipamentos; 

dragagem de manutenção, aprofundamento e derrocagem; 

• gestão ambiental. 
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4.5 PROCESSOS ATUAIS 

 

A atividade portuária, a princípio, parece simples quando se pensa na 

movimentação de cargas de um navio para um caminhão, comboio hidroviário, vagão 

ferroviário ou ainda destes para o navio. Porém, as características destes movimentos 

são mais complexas do que se imagina: apenas a produtividade agregada ao setor 

atualmente é suficiente para vislumbrar a tecnologia utilizada na movimentação de 

mercadorias. No caso dos granéis líquidos, pode-se constatar a quase totalidade de 

automação nas linhas e tubos que conectam terminais a navios e tanques ou oleodutos, 

em especial os terminais de suco de laranja do porto de Santos, o da Cutrale e 

Citrosuco, que operam por sistemas automatizados. Nestes movimentos, pode-se 

agregar valor ao produto, descarregado dos “caminhões tanques” o suco segue para 

pasteurização do produto com rigorosos processos de higiene e acurado controle de 

qualidade. Assim, há pouca quebra de produção e desperdício, o transporte deste 

produto conta com cerca de dez navios especializados no mundo. 

Outro exemplo de salto tecnológico é o embarque de sacos de 50 kg em navios 

de carga geral, mas até ai nota-se a presença de potentes guindastes e esteiras que levam 

a sacaria dos caminhões ou vagões até o porão dos navios, figuras 20 e 21. 

O papel dos portos é o de fornecer insumos e espaço para produção nas suas 

áreas; a indústria no espaço portuário é um elemento de agregação de valor inserido na 

cadeia logística, na qual, cada vez que a mercadoria é deslocada, introduz-se uma 

alteração de característica, aumentando seu valor e gerando empregos . 

 A Tabela 26 apresenta os principais intervenientes nos portos e seus principais 

processos: 
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Tabela 26 – Agentes intervenientes que atuam nos portos e seus respectivos processos 

 AGENTES INTERVENIENTES QUE ATUAM 
NOS PORTOS 

PROCESSOS 

1 PÚBLICOS  

1.1 FEDERAIS  

1 Autoridade portuária Gestão, autorização, fiscalização, 
controle e arrecadação 

2 Autoridade aduaneira Fiscalização1, controle e 
arrecadação 

3 Autoridade marítima Fiscalização1, arrecadação e 
monitoramento 

4 Autoridade sanitária  Fiscalização1 arrecadação 

5 Autoridade de saúde pública Fiscalização1 

6 Autoridade fitossanitária Fiscalização1 

7 Autoridade de polícia marítima Fiscalização1, Policiamento e 
arrecadação 

8 Órgão regulador de atividade de navegação Fiscalização2, autorização2 e 
regulação2 

9 Órgão regulador de atividade portuária Fiscalização2, autorização2 e 
regulação2 

 10 Órgão regulador de transportes terrestres Fiscalização2, autorização2 e 
regulação2 

11 Órgão ambiental de fiscalização Fiscalização1,autoriza2 

12 Órgão ambiental de licenciamento Fiscalização2 e licenciamento 

13 Fiscalização do trabalho Fiscalização1 

14 Departamento de Marinha Mercante do MT Arrecadação e fiscalização1 

15 Conselho Nacional de Meio Ambiente Regulamentação 

16 Comissão Nacional de Segurança Pública dos Portos 

E Vias Navegáveis 

Normalização, regulamentação e 
certificação 

 Conselho de Autoridade Portuária Homologa o PDZP e obras 

17 Comissão Interministerial de Recursos do Mar Normas 

18 Grupo Interministerial de Gerenciamento Costeiro Elabora o PAF GERCO 

19 Autoridade de formulação e acompanhamento da 
política portuária – Secretaria Especial de Portos ou 
Ministério dos Transportes 

Formula a política para o setor 
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20 Autoridade de investimentos em infra-estrutura 
Secretaria Especial de Portos ou DNIT 

Executa investimentos 

Tabela 26 – Agentes intervenientes que atuam nos portos e seus respectivos processos 

21 Conselho de Defesa Econômica Regulação de mercado 

 Autoridade de Comércio Exterior – INMETRO 
CAMEX 

Regulamentos de qualidade e 
conformidade de mercadorias para 
comércio exterior 

 Ministério do Exército  Fiscalização armas e explosivos 

 Comissão Nacional de Energia Nuclear Fiscalização produtos radioativos 

1.2 ESTADUAIS  

1 Autoridade portuária delegada ao estado Gestão, fiscalização, controle 
arrecadação operação e obras 

2 Órgão ambiental de fiscalização e licenciamento Emissão de licenças e fiscalização 

3 Fazenda Estadual Fiscalização ICMS  

4 Polícia Militar Segurança pública 

5 Polícia Civil Segurança pública 

6 Corpo de Bombeiros Combate a incêndio e acidentes com 
produtos perigosos 

7 Defesa Civil Acidentes com produtos perigosos e 
danos ambientais 

1.3 MUNICIPAIS  

1 Autoridade portuária delegada ao município Gestão, autorização, fiscalização, 
controle e arrecadação 

2 Órgão ambiental municipal Fiscalização e licenciamento 
municipais 

3 Fazenda Municipal Fiscalização IPTU/ISS  

4 Autoridade de Trânsito Fiscalização, educação e engenharia 
de tráfego 

2 PRIVADOS  

1 Autoridade portuária privada Gestão, autorização, fiscalização, 
controle arrecadação e operação 

2 Terminais de uso privativo Operação, gestão 

3 Agentes de navegação Contratação da carga 

4 Armadores Movimentação aquaviária 
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5 Transportadores  Movimentação terrestre 

6 Rodoviários Movimentação terrestre 

7 Ferroviários Movimentação terrestre 

8 Operadores Carga e descarga 

9 Órgão Gestor de Mão de Obra Gestão de pessoal avulso 

10 Arrendatários Carga e descarga e armazenagem 

11 Praticagem Pilotagem dos navios no porto 

12 Rebocagem Reboque e manobras dos navios no 
porto 

13 Concessionária de energia elétrica Fornecimento e compra de energia 
elétrica 

14 Concessionária de distribuição de água e coleta de 
esgotos 

Fornecimento de água potável aos 
navios e coleta de esgotos 

15 Empresa de coleta de lixo Coleta de lixo hospitalar e comum 
dos navios 

16 Concessionárias de telefonia Oferta de serviços de comunicação 

3 ÓRGÃOS INTERNACIONAIS COM 
REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL 

 

1 International Maritime Organization Normas 

2 Comissão Interamericana de Portos da OEA Eventos e acordos 

3 Organização Mundial do Comércio Normas e arbitragem 

4 Untacdt Normas e fomento 

5 Mercosul Tratado internacional 

6 Organização Internacional do Trabalho Normas e fiscalização  

Tabela 26 – Agentes intervenientes que atuam nos portos e seus respectivos processos 

4 ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS NÃO 
GOVERNAMENTAIS NACIONAIS 

 

1 Federação Nacional dos Portuários Sindicato 

2 Fencovib Sindicato 

3 Federação Nacional dos Estivadores Sindicato 

4 Associação Brasileira de Terminais Portuários Associação/ Sindicato 

5 Federação Nacional de Operadores Portuários Associação/ Sindicato 
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6 Associação Brasileira de Terminais de Contêineres Associação/ Sindicato 

7 Associação Nacional de Usuários de Transportes Associação 

8 Associação Brasileira de Municípios Portuários Associação 

9 Associação Brasileira de Entidades Portuárias e 
Hidroviárias 

Associação 

Fiscalização 1 – interferem nos processos operacionais diretamente 
Fiscalização 2 – não interferem nos processos operacionais diretamente 
Fonte: autor 
 
 

 
 

Figura 30 – Atores participantes do Processo Portuário 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 51 20 
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4.6 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS PORTUÁRIOS REALIZADOS  

 

No ano de 2005, o Departamento de Programas de Transportes Aquaviários 

(DEPTA) realizou o mapeamento dos processos portuários dos portos de Santos e 

Vitória, trabalhos que precisam ser avaliados pela comunidade portuária e de pesquisa 

que trata do assunto. A documentação referente a esse mapeamento é extensa e não cabe 

incluí-la aqui, mas alguns processos que são críticos e demandam maior atenção serão 

analisados, os documentos na integra estão no CD que acompanha esta tese. 

O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) realizou o 

mapeamento dos processos dos portos de Vitória e Santos, em contrato com o 

Ministério dos Transportes. O porto de Santos foi escolhido devido a sua importância e 

o de Vitória, devido as suas dimensões, características e problemas, que são comuns a 

uma grande parte dos demais. A análise dos principais agentes do porto de Santos será 

feita a seguir e a íntegra do mapeamento e o modelo de integracao dos portos de Vitória 

e Santos estão no ANEXO G, H, I, e J, no exemplar em Cd desse trabalho. A opção por 

colocar no anexo todo o mapeamento dos processos do porto de Vitória e Santos deve-

se ao inéditismo do trabalho, podendo ser utilizado pela comunidade para 

aperfeiçoamento.  No entanto, o trabalho não foi levado adiante, pois, em maio de 2007, 

foi editada medida provisória, criando a Secretaria Especial de Portos, transferindo a 

este órgão a responsabilidade pela gestão dos portos marítimos, permanecendo no 

Ministério dos Transportes os portos fluviais e lacustres. 

 

4.7 AGENTES DE NAVEGAÇÃO 

 

Os agentes de navegação são os prepostos dos armadores e dos proprietários da 

carga no porto e, junto a todos os outros intervenientes, a contratação ocorre antes do 
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navio chegar. Continuam atuando após a partida deste, pagando os custos e representado 

o armador na sua ausência.  

Conforme nos informa o mapeamento feito pelo SERPRO (2006, p.34), 

[...] No Porto de Santos, as Agências de Navegação Marítima assumem papel 
central nos processos de Atracação, Reatracação e Desatracação de Navios, 
relacionando-se diretamente com a CODESP na solicitação, programação e 
movimentação de carga do navio. Acionam também os órgãos federais 
intervenientes na atividade portuária como a Capitania dos Portos e Polícia 
Federal. Prestam apoio ao comandante do navio quanto a obtenção da livre 
prática, da limpeza do navio, de eventuais consertos em equipamentos e do 
suprimento de materiais e alimentos. 
Os sub-processos atribuídos ao Agente Agências Marítimas são: PO-AM-01 
– Requisição de Atracação, PO-AM-02 – Contratações, PO-AM-03 – 
Obrigações Tarifárias, PO-AM-04 – Documentação de Carga, PO-AM-05 – 
Requisição de Visitas e PO-AM-06 – Acompanhamento. 20 

 

As tabelas a seguir demonstram os sub-processos, citados acima. 

Tabela 27 – Sub-Processo PO-AM-01 

Sub-Processo Requisição de Atracação 

Identificação  PO.AM.01 

Área Responsável  Agências Marítimas 

Objetivos  
Requisitar a Atracação do navio à Autoridade Portuária 
(CODESP). 

Agentes  Agências Marítimas 

Informações 

A RAP - Requisição de Atracação e Prioridade, possui as 
informações de Número do Lloyd's do navio, o Nome do Navio, a 
data prevista para atracação, local de origem e destino, informações 
de calado, o Operador Marítimo contratado, a necessidade ou não de 
reatracação (mudança de cais), e tipos de cargas transportadas para 
definição de prioridades e restrições. 

Sistemas e 
Documentos 
envolvidos 

- SED - Supervia Eletrônica de Dados 
➢ RAP - Requisição de Atracação e Prioridade Eletrônica do Sistema 
 

Fonte: SERPRO (2006, p.38) 20 

 

Continuando, pode-se observar a descrição do procedimento feita pelo SERPRO (2006, 

p.38) 20:  

[...] 01 Reunir informações do processo: reunir informações sobre o navio, 
sua previsão de chegada e os manifestos da carga nele contidos (importação) 
ou a nele embarcar (exportação) 02 Monitorar posicionamento do navio: 
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monitorar a chegada do navio junto a seu comandante, verificando as 
necessidades de apoio operacional ao navio, 03 Requisitar a Atracação: a 
cada Atracação, 48 horas antes da Atracação Requerer a Atracação do navio à 
CODESP, através do Sistema SED - Supervia Eletrônica de Dados, módulo 
Requisição de Atracação. 04 Comunicar o Operador: notificar o Operador 
Portuário contratado para a Movimentação da Carga, solicitando sua 
Ratificação na RAP.  
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Figura 31 – Sub-processos operacionais do porto de Santos – Agências Marítimas (1/2) 

Fonte: SERPRO, 2007 80 
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Figura 32 – Sub-processos operacionais do porto de Santos – Agências Marítimas (2/2) 

Fonte: SERPRO, 2007 80 
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Tabela 28 – Sub-Processo PO-AM-02 

Sub-Processo Contratações 

Identificação 
 
PO.AM.02 

Área Responsável  Agências Marítimas 

Objetivos  
Contratar as empresas de prestação de serviços necessárias para a 
Atracação, Reatracação, Desatracação, Movimentação da Carga e 
Serviços de Apoio. 

Agentes  Agências Marítimas 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 
- Documentação de Contratação 

Fonte: SERPRO (2006, p.40) 20 

A descrição desse procedimento feita pelo SERPRO (2006, p.40) 19, é observada 

abaixo: 

[...] 01 Contratar Serviços de Praticagem: contratar os serviços de 
praticagem junto a empresa Praticagem Santos; 02 Contratar Empresa de 
Rebocagem: contratar os serviços de rebocagem junto as empresas 
especializadas neste trabalho, considerando as características do navio a ser 
manobrado. 03 Contratar Operador Portuário – Movimentação da 
Carga: contratar os serviços de Movimentação da Carga (de importação ou 
exportação), junto a Operadores Portuários de Movimentação de Carga 
especializados no tipo de carga a ser movimentada, autorizados pela 
CODESP; 04 Contratar Operadores Portuários – Serviços de Apoio 
Contratar, se necessário, serviços de apoio ao navio como limpeza, 
fornecimento de água, fornecimento de alimentação, conserto de peças, etc; 
junto a empresas Operadoras Portuárias especializadas em cada tipo de 
serviço, e autorizadas pela CODESP. 
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Tabela 29 – Sub-Processo PO-AM-03 

Sub-Processo Obrigações Tarifárias 

Identificação  PO.AM.03 

Área Responsável  Agências Marítimas 

Objetivos  
Providenciar o pagamento de todas as taxas e faturas necessárias 
a viabilização da Atracação do navio. 

Agentes  Agências Marítimas 

Informações 
OBS: a Fatura de Provisão de Navio existe no caso da Agência 
Marítima não possuir fiança bancária 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Fatura de Provisão do Navio 
Taxas: 
- Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (ANVISA) 
- Taxa de Desratização (ANVISA - se necessário) 
- TUF - Taxa de Utilização de Farol (Capitania dos Portos) 
- Taxa de Vistoria (Capitania dos Portos) se necessário 

Fonte: SERPRO (2007, p.41) 80 

Segue descrição desse procedimento, segundo o SERPRO (2007, p.41) 80. 

[...] 01 Retirar Fatura de Provisão: retirar Fatura de Provisão de Navio na 
Tesouraria da CODESP; 02 Verificar taxas e faturas: verificar todas as 
taxas e faturas que deverão ser pagas, necessárias a autorização da atracação 
do navio. Enquadram-se: A fatura de provisão de navios; Taxa de 
Fiscalização de Vigilância Sanitária; Taxa de Desratização; Taxa de 
Utilização de Farol; Taxa de Vistoria; 03 Quitar taxas e faturas: promover a 
quitação das taxas.  
 

Tabela 30 – Sub-Processo PO-AM-04 

Sub-Processo Documentação de Carga 

Identificação  PO.AM.04 

Área Responsável  Agências Marítimas 

Objetivos  
Fornecer a CODESP as informações relativas a carga a ser 
movimentada no porto (importação, exportação ou cabotagem), 
inclusive as consideradas perigosas. 

Agentes  Agências Marítimas 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 

- DAD – Declaração de Atracação e Descarga – Supervia 
- PCI – Processo de Controle Interno – Supervia 
- Manifestos de Carga 
- BL's – Bill of Lading 
- LMP - Lista de Mercadorias Perigosas 

Fonte: SERPRO (2007, p.42) 80 
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 A descrição desse procedimento, pelo SERPRO (2006, p.42) 20, segue abaixo: 

[...] 01 Reunir Informações: reunir informações sobre a movimentação de 
carga, envolvendo Manifestos de Carga, Bill of Lading e Materiais Perigosos; 
02 Gerar registros para Mercante: informar a carga envolvida nos registros 
do sistema Mercante (Bl's e Manifesto); 03 Gerar registros para SED: 
informar a carga envolvida nos registros do sistema SED - Supervia 
Eletrônica de Dados (DAD e PCI); 04 Gerar a LMP: Lista de Mercadorias 
Perigosas (caso existirem na carga), conforme classificação do IMDG Code 
da IMO (International Maritime Dongerous Goods); 05 Enviar LMP à 
CODESP: enviar a Lista de Mercadorias Perigosas à CODESP (caso existir); 
Notificar LMP à CETESB: notificar a CETESB sobre a LMP – Lista de 
Mercadorias Perigosas (caso existir).  

 
Tabela 31 – Sub-Processo PO-AM-05 

Sub-Processo Requisição de visitas 

Identificação  PO.AM.05 

Área Responsável  Agências Marítimas 

Objetivos  
Solicitar a ação dos órgãos governamentais quanto a 
Certificação Fitossanitária, a Autorização para Atracação e a  
Recepção e Fiscalização do navio. 

Agentes  Agências Marítimas 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 
- Certificado de Livre-Prática (ANVISA) 
- Solicitação de Certificação Sanitária (ANVISA) 
- Planilha Água de Lastro 
- Pedido de Visita à Capitania dos Portos 
- Pedido de Visita à Polícia Federal 
Taxas: 
- Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária (ANVISA) 
- Taxa de Desratização (ANVISA) 
- Taxa de Utilização de Farol (Capitania dos Portos) 
- Taxa de Vistoria (Capitania dos Portos) 

Fonte: SERPRO (2006, p.43) 20 

 A descrição desse procedimento, SERPRO (2006, p. 44) 20 é: 

[...] 01 Reunir documentação e taxas quitadas: reunir documentação, 
formulários e taxas quitadas; 02 Preencher Solicitações e Pedidos de 
Visita: preencher Solicitação de Certificação Sanitária à ANVISA e Pedidos 
de Visita à Capitania dos Portos e Polícia Federal; 03 Enviar Solicitações e 
Pedidos aos Órgãos: enviar Solicitação de Certificação à ANVISA e 
Pedidos de Visita à Capitania dos Portos e Polícia Federal, junto com cópia 
das taxas quitadas de cada órgão.  
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Tabela 32 – Sub-Processo PO-AM-06 

Sub-Processo Acompanhamento 

Identificação  PO.AM.06 
Área Responsável  Agências Marítimas 

Objetivos  
Acompanhar os processos relacionados ao período de 
permanência do navio no porto 

Agentes  Agências Marítimas 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 
- Certificado de Livre-Prática (ANVISA) 
- Certificado de Desratização (se acionado – ANVISA) 
- Despacho de Autorização de Atracação (Capitania dos Portos após 
vistoria Marítima) 

Fonte: SERPRO (2006, p. 44) 20 

 A descrição desse procedimento, pelo SERPRO (2006, p.44) 20 é: 

[...] 01 Receber Documentos de Autorização: receber os documentos 
Certificado de Livre Prática e Despacho da Capitania dos Portos; 02: Enviar 
Documentos de Autorização à CODESP: enviar documentos de 
Autorização à CODESP, durante a participação nas reuniões de programação; 
03 Notificar e Acompanhar Serviços de Apoio: notificar e Acompanhar o 
trabalho de apoio realizado pelos Operadores Portuários de Apoio ao navio; 
04 Notificar e Acompanhar Operador: notificar e Acompanhar o trabalho 
de movimentação de carga realizado pelo Operador Portuário.  

 

4.8 OPERADORES PORTUÁRIOS 

 

O operador portuário é figura instituída pela Lei 8630/93. Ele deve ser pré-

qualificado junto à administração do porto, sendo que este pode pré-qualificar quantos 

operadores desejar. Os operadores são os responsáveis pela constituição do OGMO e 

pela movimentação de carga no porto, podem ter equipamento próprio ou alugar 

carregadeiras, empilhadeiras ou outros equipamentos necessários à movimentação. 

“Os sub-processos atribuídos ao Operador Portuário” 20 podem ser observados 

nas Tabelas 33 e 34.  
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Tabela 33 – Sub-processo PO-OP-01 

Sub-Processo Ratificação da RAP 

Identificação  PO.OP.01 

Área Responsável  Operadores Portuários 

Objetivos  
Ratificar a participação do operador na RAP emitida pela 
Agência Marítima. 

Agentes  Operadores Portuários 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- SED - Supervia Eletrônica de Dados 
- RAP Eletrônica 

Fonte: SERPRO (2006, p.60) 20 

A descrição desse procedimento, pelo SERPRO (2006, p.61) 20 é: 

[...] 01 Receber Notificação de Abertura da RAP: receber da Agência 
Marítima, a comunicação da abertura da RAP Eletrônica, específica para um 
determinado navio, previamente já negociada a participação do Operador; 02 
Analisar informações: analisar as informações contidas na RAP Eletrônica; 
03 Ratificar Eletronicamente: ratificar eletronicamente a RAP, diretamente 
no sistema SED – Supervia Eletrônica de Dados.  

 

 

Tabela 34 – Sub-Processo PO-OP-02 

Sub-Processo Movimentação de Carga 

Identificação  PO.OP.02 

Área Responsável  Operadores Portuários – Movimentação de Carga 

Objetivos  
Realizar a movimentação da carga do retrocais para o navio 
(exportação) ou do navio para o retrocais (importação). 

Agentes  
Operadores Portuários 
Órgão Gestor de Mão-de-obra (OGMO) 

Informações Registro de Movimentação de Carga 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- SED - Supervia Eletrônica de Dados 
- Registro de Movimentação de Carga 

Fonte: SERPRO (2006, p.60) 20 

 

 A descrição do PO-OP-02 pode ser considerada:  
 

 
[...] 01 Negociar utilização de Mão de Obra como OGMO: contatar o 
OGMO e negociar a utilização da mão-de-obra para movimentação da carga 
do navio; 02 Receber Notificação de Liberação da Movimentação: receber 
da Agência Marítima a notificação de confirmação do horário início da 
movimentação da carga; 03 Posicionar Máquinas, Equipamentos e 
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Materiais: posicionar, no cais, as máquinas, equipamentos e materiais a 
serem utilizados durante o processo de movimentação da carga. Dependendo 
do tipo de carga a ser movimentada, poderão ser utilizados diferentes tipos de 
máquinas e equipamentos; 04 Notificar OGMO: notificar o OGMO sobre o 
início dos trabalhos de movimentação da carga; 05 Movimentar a carga: 
movimentar a carga do retrocais para o navio (exportação) ou do navio para o 
retrocais (importação). As máquinas, equipamentos e materiais serão de 
propriedade ou alugados pelo Operador Portuário. Toda a mão de obra 
utilizada, inclusive a de operação das máquinas e equipamento, é de 
responsabilidade do OGMO. Utilizar o Plano de Movimentação da carga, 
caso o Operador Portuário o tenha desenvolvido; 06: Registrar a 
Movimentação da Carga: Operadores Portuários e OGMO - Registrar em 
Planilha de Apoio, toda a movimentação ocorrida de movimentação; 07: 
Gerar registros digitais: Operadores Portuários - Gerar registros digitais de 
movimentação da carga, conforme necessidade do SED – Supervia Eletrônica 
de Dados; 08: Enviar registros digitais: Operadores Portuários - Enviar 
registros de movimentação de carga (Manifesto/BL's) para o sistema SED - 
Supervia Eletrônica de Dados, utilizando os serviços da empresa de EDI. 20 

 

 

4.9 CODESP – AUTORIDADE PORTUÁRIA 

 

Os sub-processos operacionais elencados ao Agente CODESP (SERPRO, 2006, 

p.68) 20 são: 

• PO-CO-01 – Validação da RAP; 

• PO-CO-02 – Provisão de Navios; 

• PO-CO-03 – Programação de Navios; 

• PO-CO-04 – Cargas Perigosas; 

• PO-CO-05 – Acompanhamento das Operações; 

• PO-CO-06 – Fiscalização das Operações; 

As Tabelas 35 a 40 mostram esses sub-processos. 
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Tabela 35 – Sub-Processo PO-CO-01 

Sub-Processo Validação da RAP 

Identificação  PO.CO.01 

Área Responsável  CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Objetivos  
Validar a RAP através do sistema SED - Supervia Eletrônica de 
Dados, definindo o número de viagem. 

Agentes  
CODESP 
DSA – Atracação e Serviços 

Informações 
A validação da RAP consiste na checagem das informações da 
RAP ratificada pelos Operadores Portuários, para obtenção do 
número de viagem. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- SED - Supervia Eletrônica de Dados 
- Módulo RAP Eletrônica 

Fonte: SERPRO (2006, p.69) 20 

O procedimento é descrito como: 

[...] 01 Receber RAP ratificada: CODESP / DSA 2 vezes por dia 14 e 17 
hs. O DSA - Departamento de Atracação recebe a RAP ratificada no sistema 
SED – Supervia Eletrônica de Dados; 02 Checar informações da RAP 
Eletrônica: CODESP / DSA - O DSA - Departamento de Atracação checa 
cada RAP recebida, verificando o cadastro do navio e as prioridades, 
solicitando maior detalhamento de informações de carga se  for necessário; 
03 Indeferir a RAP:  CODESP / DSA - O DSA - Departamento de 
Atracação efetua a conferência da documentação de Manifesto de Carga. Ao 
encontrar inconsistências, não valida a RAP; 04 Validar a RAP: CODESP 
/DSA - O DSA - Departamento de Atracação, em função do Ok em todas as 
informações necessárias, valida a RAP no SED – Supervia Eletrônica de 
Dados, obtendo o número de viagem. 20 
 

Tabela 36 – Sub-Processo PO-CO-02 

Sub-Processo Provisão de Navios 

Identificação  PO.CO.02 

Área Responsável  CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Objetivos  
Elaborar os demonstrativos de cálculos e fatura de provisão do 
navio para a devida cobrança à Agência Marítima da atracação  e 
movimentação. 

Agentes  
CODESP 
FFF – Faturamento 
FFA – Tesouraria (Administração Financeira) 

Informações 

O demonstrativo de cálculo para provisão de navio é elaborado 
de acordo com a tonelagem a ser movimentada informada na 
RAP e o período previsto de movimentação nos cais públicos. 
Para os arrendados é cobrado apenas a movimentação. 
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Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 
- SED - Supervia Eletrônica de Dados 
- Sistema de Controle de Atracação 
- Sistema de Provisão de Navios 
Documentos: 
- PCN – Previsão de Chegada de Navios 
- Demonstrativo de Cálculo de Provisão 
- Fatura de Provisão de Navio 

Fonte: SERPRO (2006, p.69) 20 

 

O procedimento é descrito:  

 [...] 01 Receber Prévia de Navios a Atracar: CODESP / FFF - O Sistema 
de Controle de Atracação recebe informações da RAP (data/hora prevista de 
atracação, tonelagem a ser movimentada e previsão do período de atracação), 
gerando a PCN – Previsão de Chegada de Navios, enviada ao FFF – 
Faturamento. 02 Imprimir demonstrativo de cálculo de provisão: 
CODESP / FFF - O Faturamento imprime o Demonstrativo de Cálculo de 
Provisão de Navio no Sistema de Provisão de Navios, que efetua o cálculo 
utilizando a tabela de tarifas; 03: Enviar para a FFA (Tesouraria): 
CODESP / FFF - O Faturamento envia o Demonstrativo de Cálculo de 
Provisão impresso para a FFA – Administração e Finanças (Tesouraria); 04: 
Receber Cálculo de Provisão do FFF (Faturamento): CODESP / FFA - A 
Tesouraria recebe o Cálculo de Provisão vindo do Faturamento para as 
devidas análises sobre a situação da Agência Marítima; 05: Verificar se 
Agência Marítima tem fiança: CODESP / FFA - a Tesouraria verifica se a 
Agência Marítima em questão tem a fiança para cobrir as despesas 
calculadas; 06: Gerar a Fatura para Pagamento: CODESP / FFA - caso a 
Agência Marítima não tenha fiança, a Tesouraria elabora a Fatura para que 
Agência possa efetuar o pagamento das despesas previstas; 07 Autorizar a 
atracação: CODESP / FFA - se a Agência Marítima tiver saldo, a Tesouraria 
libera o Demonstrativo de Cálculo de Provisão com o carimbo que significa 
que o navio está apto a atracar. 20 

 

Tabela 37 – Sub-processo PO-CO-03 

Sub-Processo Programação de Navios 

Identificação  PO.CO.03 

Área Responsável  CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Objetivos  
Reunião diária entre a CODESP e Agentes Marítimos para a 
programação específica da atracação, movimentação do navio 
e programação dos serviços. 

Agentes  
CODESP 
SAA – Tráfego e Atracação 

Informações 

As reuniões de programação na CODESP acontecem duas 
vezes ao dia, as 09:00 horas, quando é feita a programação 
para os períodos que iniciam entre as 13:00 horas da data da 
reunião e as 07:00 horas do dia seguinte, e as 15:00 horas, 
quando podem ser acrescentados navios na programação. 
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Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 
- SED – Supervia Eletrônica de Dados 
- SCA - Sistema de Controle de Atracação 
- DTE – Declaração de Transferência Eletrônica 
Navios Autorizados (pela Alfândega) a Atracar 
LMP- Lista de Mercadorias Perigosas 
Documentos: 
- Fatura de Provisão de Navio (paga) 
- Demonstrativo de Cálculo de Provisão (liberado) 
- Despacho de Autorização de Atracação (Capitania dos Portos) 
- Certificado de Livre Prática (ANVISA) 
- Prévia de Navios a Atracar (SCA) 
- Programação de Atracação 
- Operações Programadas e Programação de Serviços (SCA) 
- Previsões de Chegada e Saída (SCA)   

Fonte: SERPRO (2006, p.72) 20 

 

O procedimento PO.CO.03 é descrito, SERPRO (2006, p.69) 20, como: 

[...] 01 Checar RAP vinda das Agências Marítimas: CODESP / SAA 4 
vezes ao dia 8:30; 10:30; 14:30 e 17:00 horas. O SAA – Setor de Atracação 
da CODESP, recebe as RAP através do sistema SED – Supervia Eletrônica 
de Dados, checando as prioridades por número de viagem; 02 Imprimir 
Relatório de Autorizados: CODESP / SAA Diária - Diariamente é acessado 
o sistema DTE e checada a existência de LMP – Lista de Mercadorias 
Perigosas, sendo também efetuada a impressão da lista de navios autorizados 
pela Alfândega a atracar; 03: Comandar Reunião de Programação: 
CODESP / SAA Diária 09:00 e 15:00 horas Na reunião de programação, 
participam as Agências Marítimas, onde é feita a Programação de Atracação 
e a Programação de Serviços. A Praticagem recebe as informações via rádio; 
04 Programar a Atracação: CODESP / SAA Diária 09:00 e 15:00 horas. 
Além da liberação da Alfândega, são considerados a liberação da ANVISA e 
da Capitania dos Portos, e também a Provisão de Navios ok, sendo o navio 
incluído na Prévia de Navios a Atracar (relação de atracações previstas); 05: 
Definir Prioridades: CODESP / SAA Diária - Se objeto de contrato, é 
programado para atracar no local pré-determinado pelo contrato, se não, a 
programação determina o cais público adequado para trabalhar a carga; 06: 
Programar Serviços: CODESP / SAA Diária- -O SAA através do Sistema 
de Controle de Atracação faz a escala dos amarradores e programa a 
movimentação nos casos de navios que necessitem reatracar em mais de um 
cais no porto; 07 Atualizar DTE: CODESP / SAA Diária - Atualizar no 
sistema DTE as informações de data prevista de atracação; 08: Disponibilizar 
informações da Programação de navios: CODESP / SAA Diária - 
Disponibilizar as informações de Prévia de Navios a Atracar, Operações 
Programadas, Previsão de Chegada e Saída e Programação de Serviços.  
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Tabela 38 – Sub-Processo PO.CO.04 

Sub-Processo Cargas Perigosas 

Identificação  PO.CO.04 

Área Responsável  CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Objetivos  

Ter conhecimento do manifesto com a relação de materiais 
perigosos do navio e a Lista de Mercadorias Perigosas para 
acionamento das áreas competentes para acompanhamento da 
movimentação da carga perigosa. 

Agentes  
CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
DSA – Atracação e Serviços 
Agência Marítima 

Informações 

O IMDG-Code classifica as cargas dentro de uma normatização 
de cargas perigosas da ONU, definindo o número ONU de 
acordo com a classificação da Carga Perigosa. O Good Code 
(89/90) auxilia a segurança no trato com a carga perigosa. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 
- SED – Supervia Eletrônica de Dados 
- DTE – Declaração de Transferência Eletrônica 
Documentos: 
- LMP – Lista de Mercadorias Perigosas   

Fonte: SERPRO (2006, p.75) 20 

 

O procedimento PO.CO.04 é descrito, SERPRO (2006, p.76) 20, como: 

[...] 01 Declarar a existência de Carga Perigosa: Agência Marítima - 
Embarque (12 hs antes) Desembarque (24 hs antes). A Agência Marítima, ao 
conhecer a carga envolvida, declara a existência de Materiais Perigosos no 
manifesto via SED – Supervia Eletrônica de Dados e envia a LMP – Lista de 
Mercadorias Perigosos à CODESP / DAS; 02 Receber Manifesto e LMP: 
CODESP / DSA Diária - O setor de Atracação e Serviços recebe através do 
sistema SED – Supervia Eletrônica de Dados o manifesto onde está declarado 
haver ou não material perigoso no navio. Recebe também da Agência 
Marítima a LMP - Lista de Mercadorias Perigosos de cada viagem; 03 
Cruzar com Base de Dados IMO e atualizar DTE CODESP / DSA Diária 
- É efetuado o batimento da Lista de Mercadorias Perigosas com a Base de 
Dados IMO, de modo a complementar as informações sobre a carga perigosa 
no DTE – Declaração de Transferência Eletrônica, base CODESP; 04 
Acionar áreas para acompanhamento CODESP / DSA - Após fazer o 
batimento das informações, a CODESP aciona as áreas que deverão 
acompanhar a mercadoria perigosa no embarque, desembarque e trânsito, que 
são a Guarda Portuária (que acompanha a guarda do Operador) e a CIPA 
(para inspecionar atividade e pessoal). Conforme o tipo de mercadoria, 
poderão ser acionados para acompanhamento o Corpo de Bombeiros e 
CETESB; 05 Notificar órgãos competentes: CODESP / DSA - Caso se trate 
de armamento ou munição, a CODESP encaminha uma notificação para o 
Exército, que também acompanhará a movimentação.  
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Tabela 39 – Sub-Processo PO.CO.05 

Sub-Processo Acompanhamento das Operações 

Identificação  PO.CO.05 

Área Responsável  
CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
DSA – Atracação e Serviços 

Objetivos  

Acompanhamento dos serviços de atracação, movimentação e 
desatracação para alteração da Programação de Serviços no 
Sistema de Controle de Atracação com as informações reais de 
operações, possibilitando levantar os horários reais de 
ocorrências, atualizando o Sistema de Controle de Atracação. 

Agentes  
CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
DSA – Atracação e Serviços 
SAA – Tráfego e Atracação 

Informações 
A CODESP conta com 14 funcionários para acompanhamento e 
112 amarradores, sendo 22 da CODESP e 90 contratados. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Sistema de Controle de Atracação 
Documentos : 

- Programação de Serviços   

Fonte: SERPRO (2006, p.77) 20 

 

Segundo o SERPRO (2006, p.78) 20, segue descrição do procedimento desse 

sub-processo: 

[...] 01  Receber Programação de Serviços: CODESP / DSA Diário - A 
Superintendência de Atracação e Serviços – DSA recebe do Setor de 
Programação – SAA, a Notificação de Navios e Operações Programadas e a 
Programação de Serviços; 02 Escalar funcionários para acompanhamento 
das Operações: CODESP / DSA - A Superintendência de Atracação e 
Serviços – DSA escala os funcionários para acompanhamento da 
movimentação conforme operações programadas e os amarradores para o 
cais público conforme a escala de Programação de Serviços no Sistema de 
Controle de Atracação; 03 Acompanhar as Operações: CODESP / DSA - 
Os funcionários CODESP/DSA escalados acompanham toda a operação de 
atracação, movimentação e desatracação; 04 Registrar a Movimentação: 
CODESP / DSA - Os funcionários CODESP/DSA registram as informações 
reais de atracação,  movimentação e desatracação no documento 
Programação de Serviços; 05: Solicitar Reprogramação: CODESP / DSA - 
Em caso de mudança ou necessidade de movimentação de um cais para 
outro, que não esteja na Programação de Serviços, os funcionários 
CODESP/DSA solicitam ao Setor de Programação – SAA a reprogramação 
dos serviços; 06: Atualizar Programação de Serviços: CODESP / SAA 
Diário - O Setor de Programação – SAA, após efetuar a reprogramação dos 
serviços, atualiza o documento Programação de Serviços; 07 Atualizar 
Sistema de Controle de Atracação: CODESP / DSA Diário - A 
Superintendência de Atracação e Serviços atualiza as informações de 
atracação, movimentação, desatracação e mudança no Sistema de Controle de 
Atracação, conforme alterações no documento Programação de Serviços.  
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Tabela 40 – Sub-Processo PO.CO.06 

Sub-Processo Fiscalizações das Operações 

Identificação PO.CO.06 

Área Responsável  CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Objetivos  

Acompanhamento das operações e fiscalização da área portuária 
para constatar se as operações executadas pelos Operadores 
Portuários estão seguindo as regulamentações elaboradas pela 
Operação da Fiscalização a respeito da preservação logística do 
patrimônio e respeitando a legislação no que tange a segurança 
do trabalho e conduta em relação ao meio ambiente. 

Agentes  
CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
SFF - Setor de Fiscalização das Operações 
UFO – Unidades de Fiscalização das Operações 

Informações 

A Unidade de Fiscalização das Operações – UFO mantêm uma 
base com aproximadamente 26 pessoas, antigos operadores 
portuários alocados nos armazéns na ocasião em que a CODESP 
deixou de operar, e que submetidos a treinamentos para conhecer 
as normas e legislação, passaram a atuar na fiscalização das 
operações. As unidades atuam por áreas com chefia local, 
distribuídas nos seguintes locais: Alamoa, Iha de Barnabé, 
Saboó, Armazém 10 ao 19, Armazém 20 ao 27, Armazém 29 ao 
34, Santos Brasil, Cargill, TGG, Armazém de Exportação 38 e 
39. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Sistema de Controle de Atracação 
Relatório Resumo dos Serviços do Dia 
Prévia de Navios a Atracar 
- DTE – Declaração de Transferência Eletrônica (base 
CODESP) 
LMP – Lista de Mercadorias Perigosas 
Documentos: 
- Normas Regulamentadoras 
- Programação do Dia 
- Relatório de Fiscalização de Navios 
- Auto de Inspeção 
- Auto de Infração   

Fonte: SERPRO (2006, p.79) 20 

 

 

 

 O sub-processo Fiscalização das Operações, é descrito, SERPRO (2006, p.80) 20 

como: 
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[...] 01. Consultar Informações de Serviços e LMP: CODESP / SFF Diário 
- O Setor de Fiscalização das Operações – SFF consulta no Sistema DTE – 
Base CODESP a Lista de Mercadorias Perigosas – LMP e no Sistema de 
Controle de Atracação a Prévia de Navios a Atracar e o Relatório Resumo de 
Serviços para o Dia; 02: Enviar fax para UFOs: CODESP / SFF Diário Até 
07:00 horas O Setor de Fiscalização das Operações – SFF envia fax para as 
Unidades de Fiscalização das Operações – UFO com a programação do dia; 
03 Receber fax e preparar escala: CODESP / UFO Diário 7:00 horas As 
chefias locais das Unidades de Fiscalização das Operações – UFO, recebem 
via fax a Programação do Dia e preparam uma planilha eletrônica com a 
escala para a fiscalização das operações de acordo com o tipo de operação, 
respeitando a escala anterior dos serviços em andamento e o horário de 
trabalho/folga dos fiscais; 04 Fiscalizar Operações: CODESP / Fiscal UFO 
Diário - Os fiscais escalados se dirigem ao local das operações e fiscalizam 
segundo as normas e regulamento elaborados para cada tipo de operação. Nos 
casos de operação de carga  perigosa, são feitas as devidas observações; 05 
Aplicar Advertências: CODESP / Fiscal UFO Quando ocorrer Imediato 
Caso o fiscal constate qualquer irregularidade, aplica uma advertência ao 
Operador Portuário no local, que deverá imediatamente acatar as orientações 
e corrigir a irregularidade; 06 Elaborar Relatório de Fiscalização de 
Navios: CODESP / Fiscal UFO A cada turno Relatos em tempo real O fiscal 
das operações elabora o Relatório de Fiscalização de Navios relatando as 
ocorrências de seu turno, o qual é entregue ao fiscal que assumirá as 
fiscalizações no próximo turno, que por sua vez deverá relatar as ocorrências 
de seu turno e ao final da operação em questão, entregar à chefia de sua base 
de fiscalização; 07 Consolidar Relatório de Fiscalização de Navios e 
enviar ao SFF CODESP / UFO Ao término da Operação - Ao término das 
operações, a chefia local da Unidade de Fiscalização de Operações – UFO, 
consolida as informações dos relatórios entregues pelos fiscais de operação e 
encaminha para o SFF – Setor de Fiscalização das Operações; 08 Analisar 
Relatório de Fiscalização de Navios: CODESP / SFF Diário - O Setor de 
Fiscalização de Operações - SFF, ao receber os relatórios das unidades, 
efetua as análises das ocorrências, enviando para a Gestão de Contratos o 
Auto de Inspeção e no caso de necessidade de punição envia também o Auto 
de Infração. O Auto de Infração pode autuar as seguintes penalidades: 
Penalidade de Advertência; Cancelamento de Credenciamento; Penalidade de 
Multa; Proibição de ingresso na Área do Porto; Suspensão da atividade de 
Operador Portuário.  

 
 
 

Tabela 41 – Sub-Processo PO.CP.01 

Sub-Processo Vistoria Marítima 

Identificação  PO.CP.01 

Área Responsável  Capitania dos Portos do Estado de São Paulo 

Objetivos  
Cuidar da segurança da navegação, salvaguardando a vida 
humana no mar, efetuando a vistoria periódica dos itens de 
segurança das embarcações e condições de navegação.  

Agentes  
Capitania dos Portos do Estado de São Paulo 
Agência Marítima 
Despachante Aduaneiro 

Informações 
A Capitania dos Portos se utiliza das regras do Port Stat Control 
para efetuar a vistoria nos navios. Navios muito antigos serão 
vistoriados mesmo que retornem ao porto no prazo menor que 18 
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meses. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- SED – Supervia Eletrônica de Dados 
Programação de Navios 
Documentos: 
- Requisição de Visitas (ou Pedido de Visitas) 
- Despacho de Autorização de Atracação (Capitania dos Portos) 
- Planilha de Àgua de Lastro 
Taxas: 
- TUF – Taxa de Utilização de Farol 
- Taxa de Vistoria 

Fonte: SERPRO (2006, p.82) 20 
 
  

O procedimento do sub-processo Vistoria Marítima é descrito, SERPRO (2006, 

p.84) 20como: 

[...] 01 Comunicar à Capitania dos Portos: Agência Marítima - 
Antecedência: Entrada – 48 hs Saída – 24 hs A Agência Marítima comunica 
via fax à Capitania dos Portos com 48 horas de antecedência sobre a entrada 
de navio. A saída é comunicada com 24 horas de antecedência. 02 Efetuar 
pagamento das taxas: Despachante Aduaneiro - A Agência Marítima 
providencia através do Despachante Aduaneiro o pagamento da Taxa de 
Vistoria (atrelada ao despacho) e da TUF – Taxa de Utilização de Farol. Caso 
não sejam pagas as taxas o navio é segurado no porto; 03 Receber 
Programação de Navios: Capitania dos Portos - A Capitania dos Portos 
recebe a Programação de Navios e consulta também através do SED – 
Supervia Eletrônica de Dados a Programação e as informações sobre a carga; 
04 Efetuar Vistoria Marítima: Capitania dos Portos - A cada 18 mêses 
Quando o navio é desconhecido ou não foi vistoriado nos últimos 18 mêses, 
após efetuar o recolhimento das taxas, é efetuada a Vistoria Marítima a 
bordo, na atracação do navio; 05 Conceder o Despacho da Capitania: 
Capitania dos Portos - Se as condições de segurança forem satisfatórias 
(botes, bóias, planilha de água de lastro, etc.), é concedido o Despacho da 
Capitania. Se as condições de segurança do navio forem insatisfatórias, o 
navio é segurado no porto, não sendo autorizado a sair até regularizar a 
situação. Se navio conhecido, ou seja, já vistoriado nos últimos 18 meses, 
após o recolhimento das taxas, é concedido o Despacho da Capitania.  
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Tabela 42 – Sub-Processo PO.CP.02 

Sub-Processo Elaboração e Acompanhamento de Inquérito 

Identificação  PO.CP.02 

Área Responsável  Capitania dos Portos do Estado de São Paulo 

Objetivos  

Registrar e acompanhar ocorrências de clandestinos, contrabando 
e denúncias da Guarda Portuária, vistoriando também ocorrências 
relativas a acidentes com a carga, no intuito de combater a 
poluição. 

Agentes  Capitania dos Portos 

Informações 
A Capitania dos Portos dispõe de navio patrulha e helicóptero 
para auxiliar nas ocorrências e se necessário abordar 
embarcações. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- AIS – Automatic Identification System 
Tela de Controle 
Documentos: 

- Inquérito da Capitania dos Portos 

Fonte: SERPRO (2006, p.82) 20 

 

No caso da descrição do sub-processo Elaboração e Acompanhamento de 

Inquérito, SERPRO (2006, p.86) 20, tem-se: 

[...] 01 Receber ocorrências da Guarda Portuária: Capitania dos Portos - 
A Capitania dos Portos recebe comunicação da Guarda Portuária sobre 
qualquer ocorrência que venha ameaçar a segurança do tráfego aquaviário, 
ameaça de perigo à vida humana ou embarcação no mar e notificação de 
ocorrências ambientais; 02 Observar à costa: Capitania dos Portos - 
Observa a costa através da Tela de Controle do AIS – Automatic 
Identification System, notificando qualquer ocorrência fora da normalidade e 
providenciando atendimento, 03 Atender ocorrências: Capitania dos Portos 
- Atender as ocorrências de assistência e salvamento de embarcações ou vida 
humana, ocorrências de tráfego aquaviário e acidentes ambientais; 04 
Instaurar inquérito de ocorrências: Capitania dos Portos - Nos casos de 
ameaça a segurança do tráfego aquaviário, ocorrências ambientais e acidentes 
com embarcação no mar, a Capitania dos Portos instaura os inquéritos junto à 
Guarda Portuária, 05 Receber da PF notificação de clandestino: Capitania 
dos Portos - Recebe da Polícia Federal a notificação de suspeita ou 
confirmação de clandestino nas embarcações; 06 Instaurar inquérito para 
retirada de clandestino: Capitania dos Portos - A Capitania dos Portos 
instaura inquérito junto da Polícia Federal, autorizando a retirada do 
clandestino, que fica sob custódia da Agência Marítima desde sua retirada do 
porto até ser extraditado para seu país de origem; 07 Receber da Alfândega 
notificação da ocorrência de contrabando: Capitania dos Portos - Recebe 
da Alfândega a notificação de suspeita ou ocorrência de contrabando nas 
cargas importadas ou a exportar; 08 Acompanhar e instaurar inquérito de 
contrabando: Capitania dos Portos - Acompanha a Polícia Federal e a 
Alfândega para dar o flagrante no contrabando e instaurar o inquérito.  
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O sub-processo relacionado, a seguir, é o do Agente Navio (SERPRO, 2006, 

p.103) 20: 

• PO-NV-01 – Fundeio 

Tabela 43 – Sub-Processo PO.NV.01 

Sub-Processo Fundeio 

Identificação  PO.NV.01 

Área Responsável  Navio 

Objetivos  Ancorar o navio na Área de Fundeio 

Agentes  
- Navio 
- Praticagem 

Informações Comunicação via Rádio 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- AIS – Automatic Identification System 

Fonte: SERPRO (2006, p.104) 20 

 

 No caso da descrição do sub-processo Fundeio, considera-se SERPRO (2006, 

p.105) 20:  

[...] 01 Avisar Chegada: Navio - Avisar praticagem via rádio sobre a 
chegada do navio; 02 Informar Posicionamento: Praticagem - Informar 
posicionamento de fundeio; 03 Fundear o navio: Navio - Fundear o navio 
no local informado pela Praticagem Santos.  
 

Praticagem 

 

Os práticos são os pilotos que conhecem o porto e suas condições de 

profundidade, maré, correntes, vento e densidade da água. Movimentam os navios com 

o apoio de rebocadores de escolta (de um a dois) até a atracação ou até a partida do 

porto. 

Os sub-processos atribuídos ao Agente Praticagem (SERPRO, 2006, p.110) 20 

são: 

• PO-PR-01 – Monitoração do Fundeio; 
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• PO-PR-02 – Monitoração das Operações; 

• PO-PR-02 – Atracação;  

• PO-PR-02 – Reatracação; 

• PO-PR-02 – Desatracação. 

Tabela 44 – Sub-Processe PO.PR.01 

Sub-Processo Monitoração Fundeio 

Identificação  PO.PR.01 

Área Responsável  Praticagem Santos 

Objetivos  
Estar em contato com o navio e prestar orientações durante a 
operação de fundeio, prestando assessoria constante ao 
comandante do navio. 

Agentes  

- Praticagem Santos 
- Centro de Operações 
- Sede da Praticagem 
- Navio (Comandante) 

Informações 
A CODESP envia diariamente a Programação de Navios para a 
Praticagem, que também acompanha as duas reuniões diárias da 
programação via rádio. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- Sistema de Acompanhamento de Navios 
- AIS – Automatic Indentification System 
Tela de Controle 

Fonte: SERPRO (2006, p.112) 20 

 

A descrição do sub-processo Monitoração Fundeio, considerando SERPRO 

(2006, p.114) 20 é a seguinte:  

[...] 01 Receber Programação e alimentar sistema: Praticagem / Sede 
Diária - A Praticagem recebe diariamente a Programação de Navios, 
alimentando as informações no Sistema de Acompanhamento de Navios; 02 
Acompanhar Programação: Praticagem / Centro de Operações Diária - O 
Centro de Operações da Praticagem acompanha via rádio as informações da 
Programação e consulta o Sistema de Acompanhamento de Navios para 
constatação; 03 Avisar chegada: Navio - O Comandante do Navio faz 
contato com o Centro de Operações da Praticagem informando sua posição a 
caminho e avisando quando da sua chegada nas proximidades da área de 
fundeio; 04 Checar posição do navio: Praticagem /Centro de Operações - O 
Centro de Operações da Praticagem confirma a posição do navio na Tela de 
Controle do AIS e atualiza o Sistema de Acompanhamento de Navios com o 
horário real de chegada; 05 Orientar fundeio: Praticagem / Centro de 
Operações  - O Centro de Operações da Praticagem passa a monitorar o navio 
através da Tela de Controle do AIS, orientando o Comandante do navio a 



 203

fundear em determinada posição na área de fundeio; 06 Atualizar 
informações do fundeio: Praticagem / Centro de Operações Ao término da 
operação - O Centro de Operações da Praticagem atualiza o Sistema de 
Acompanhamento de Navios com o horário real de fundeio.  
 

 

Tabela 45 – Sub-Processo PO.PR.02 

Sub-Processo Monitoração das Operações 

Identificação  PO.PR.02 

Área Responsável  Praticagem Santos 

Objetivos  
Fazer todo o controle do tráfego no porto, primando única e 
exclusivamente pela segurança da navegação. 

Agentes  
- Praticagem Santos 
- Sede da Praticagem 
- Centro de Operações 

Informações 

Por deter todo o controle do tráfego no porto, a Praticagem é 
responsável por efetuar ajustes na Programação, considerando os 
horários de preamar e baixa-mar, fatores estes que podem 
influenciar no acesso a determinados cais. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- Sistema de Acompanhamento de Navios 

Fonte: SERPRO (2006, p.116) 20 

 

A descrição desse procedimento segue abaixo, SERPRO (2006, p.117) 20: 

[...] 01 Consultar INPE e CPTEC: Praticagem Diária - Consultar INPE e 
CPTEC para obter as informações sobre a tábua das marés e fases da lua; 02 
Receber Notificação da Programação Praticagem Diária - Receber 
diariamente da Programação a Notificação de Navios e Operações 
Programadas; 03 Registrar no Sistema de Acompanhamento de Navios 
Praticagem Diária - Registrar as informações da Notificação de Navios e 
Operações Programadas no Sistema de Acompanhamento de Navios; 04 
Efetuar ajustes junto à Programação Praticagem Eventual - Com as 
informações de fases da lua, tábua das mares, Operações Programadas e 
movimentação nos berços de cais, caso seja constatada a necessidade de 
qualquer alteração na programação para garantir a segurança do tráfego no 
porto, efetuar os devidos ajustes junto à Programação; 05 Monitorar as 
Operações Praticagem Diária - Comandar e monitorar as operações de 
Atracação, reatracação e Desatracação, registrando suas posições; 06 
Atualizar o Sistema de Acompanhamento de Navios Praticagem Diária - 
Atualizar o Sistema de Acompanhamento de Navios com as informações de 
ajustes efetuados na Programação e posição de Atracação, Reatracação e 
Desatracação.  
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Tabela 46 – Sub-processo PO.PR.03 

Sub-Processo Atracação 

Identificação  PO.PR.03 

Área Responsável  Praticagem Santos 

Objetivos  
Levar o navio da área de fundeio para o CAIS, seguindo a 
programação definida pela CODESP. 

Agentes  

- Praticagem Santos 
- Centro de Operações 
- Prárticos 
- Rebocadores 
- CODESP 
- Amarradores 

Informações 

A Agência Marítima ao contratar o Serviço de Praticagem, 
contrata também os rebocadores, os quais auxiliam o Prático 
durante as manobras com o navio, sendo o serviço de 
Amarradores da CODESP. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- Sistema de Acompanhamento de Navios 

Fonte: SERPRO (2006, p.119) 20 

 

Abaixo, pode ser visualizada a descrição desse procedimento, SERPRO (2006, 

p.120) 20: 

 
[...] 01 Dirigir-se ao navio:  Prático - Ao receber o Comando de Operação, o 
Prático é conduzido até o navio pela lancha Tipo Barra. Chegando ao local 
onde o navio está fundeado, o Prático adentra no navio utilizando a escada 
quebra peito, assumindo o comando do navio. A lancha retorna ao 
atracadouro da Praticagem; 02 Conduzir, manobrar e atracar o navio: 
Práticos e Rebocadores - O Prático conduz o navio da área de fundeio até o 
cais através do canal de entrada do porto, auxiliado pelos rebocadores que 
interagem nas manobras necessárias para a entrada segura do navio, até a 
efetiva atracação; 03 Proceder a amarração do navio: CODESP / 
Amarradores - Quando o navio está encostado no cais na posição de atracado, 
os Amarradores procedem a amarração do navio aos cabeços do cais, com 
auxilio dos botes de amarração; 04 Confirmar a Atracação: Prático - O 
Prático informa via rádio ao Centro de Operações a efetivação da operação de 
atracação, deixando o navio pela escada quebra peito e retornando à Sede da 
Praticagem conduzido pela da lancha Tipo Porta; 05 Atualizar informações 
de atracação no sistema: Praticagem / Centro de Operações  - O Centro de 
Operações atualiza as informações e horário real de atracação no Sistema de 
Acompanhamento de Navios.  
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Tabela 47 – Sub-processo PO.PR.04 

Sub-Processo Reatracação 

Identificação  PO.PR.04 

Área Responsável  Praticagem Santos 

Objetivos  
Efetuar toda e qualquer manobra do navio entre berços de cais, 
sem que ocorra a volta para a área de fundeio. 

Agentes  

- Praticagem Santos 
- Centro de Operações 
- Práticos 
- Rebocadores 
- CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
- Amarradores 

Informações 

A necessidade de reatracação poderá estar prevista na 
Programação, nos casos de um mesmo navio necessitar operar 
em locais distintos ou poderá surgir em virtude de algum 
contratempo que vá requerer a utilização de outro cais. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- Sistema de Acompanhamento de Navios 

Fonte: SERPRO (2006, p.119) 20 

 

 Abaixo, tem-se a descrição do respectivo procedimento, SERPRO (2006, p.121) 

20: 

[...] 01 Dirigir-se ao navio:  Prático - Ao receber o Comando de Operação de 
reatracação, o Prático é conduzido até o navio pela lancha Tipo Porta. 
Chegando ao local onde o navio está atracado, o Prático adentra o navio 
utilizando a escada quebra peito, assumindo o comando do navio; 02 
Proceder a desamarração do navio: CODESP / Amarradores - Os 
Amarradores procedem a desamarração do navio dos cabeços do cais, com o 
auxílio dos botes de amarração da Praticagem; 03 Manobrar e conduzir o 
navio até reatracação; Prático / Rebocador - Com o auxílio dos rebocadores 
para as manobras, o Prático movimenta o navio até o cais onde deverá ser 
reatracado, efetuando a reatracação; 04 Proceder a amarração do navio: 
CODESP / Amarradores - Quando o navio está encostado no cais na posição 
de reatracado, os  amarradores procedem a amarração do navio aos cabeços 
do cais, com o auxílio dos botes de amarração da Praticagem; 05 Confirmar 
a reatracação: Prático - O Prático informa via rádio ao Centro de Operações 
a efetivação da operação de reatracação, deixando o navio pela escada quebra 
peito e retornando à Sede da Praticagem conduzido pela lancha Tipo Porta; 
06 Atualizar informações de reatracação no sistema Praticagem / Centro 
de Operações - O Centro de Operações atualiza as informações e horário real 
de reatracação no Sistema de Acompanhamento de Navios.  
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Tabela 48 – Sub-Processo PO.PR.05 

Sub-Processo Desatracação 

Identificação  PO.PR.05 

Área Responsável  Praticagem Santos 

Objetivos  
Desatracar o navio e movimentar do cais do porto até a barra 
(área de fundeio) 

Agentes  

- Praticagem Santos 
- Centro de Operações 
- Práticos 
- Rebocadores 
- CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
- Amarradores 

Informações 
O Serviço de Praticagem deve ser informado do horário 
confirmado de desatracação com pelo menos 4 horas de 
antecedência. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- Sistema de Acompanhamento de Navios 

Fonte: SERPRO (2006, p.124) 20 

 
A descrição desse procedimento segue abaixo, SERPRO (2006, p.125) 20: 

 

[...] 01 Dirigir-se ao navio Prático - Ao receber o Comando de Operação de 
Desatracação, o Prático é conduzido até o navio pela lancha Tipo Porta. 
Chegando ao local onde o navio está atracado, o Prático adentra o navio 
utilizando a escada quebra peito, assumindo o comando do navio; 02 
Proceder a desamarração do navio: CODESP / Amarradores - Os 
Amarradores procedem a desamarração do navio dos cabeços do cais, com o 
auxílio dos botes de amarração da Praticagem; 03 Manobrar e conduzir o 
navio para fora do porto Prático / Rebocador - Com o auxílio dos 
rebocadores para as manobras, o Prático movimenta o navio procedendo sua 
desatracação conduzindo para fora do porto através do canal de acesso até a 
barra; 04 Confirmar a desatracação Prático - O Prático informa via rádio 
ao Centro de Operações a efetivação da operação de desatracação, deixando o 
navio pela escada quebra peito e retornando à Sede da Praticagem conduzido 
pela lancha Tipo Barra; 05 Atualizar informações de desatracação no 
sistema Praticagem / Centro de Operações: O Centro de Operações 
atualiza as informações e horário real de desatracação no Sistema de 
acompanhamento de Navios.  

 

A ANVISA é o órgão responsável pelo controle sanitário dos portos. Por 

exemplo, pode impedir que uma embarcação atraque ou colocá-la em quarentena se 
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houver alguma suspeita de doença epidêmica a bordo. Importante dizer que o controle 

de roedores também deve ser feito principalmente em navios graneleiros. 

 

Os sub-processos atribuídos ao Agente ANVISA (SERPRO, 2006, p.130) 20 são: 

• PO-AN-01 – Livre Prática; 

• PO-AN-02 – Liberação de Carga. 

Tabela 49 – Sub-Processo PO.AN.01 

Sub-Processo Livre-Prática 

Identificação  PO.AN.01 

Área Responsável  
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- Posto Portuário de Santos 

Objetivos  

Emitir autorização para que uma embarcação procedente ou não 
do exterior atraque e inicie as operações de embarque e 
desembarque de cargas e viajantes, podendo ser concedida à 

bordo após a inspeção sanitária na área de fundeio ou via rádio 

quando da avaliação satisfatória das informações apresentadas na 
Solicitação de Certificado, neste caso sujeito à inspeção sanitária 
durante a estadia no porto. 

Agentes  
- ANVISA – Posto Portuário de Santos 
- Agências Marítimas 

Informações 

O Certificado de Livre Prática é válido por 90 dias apenas se o 
navio permanecer em território nacional. Caso o navio viaje para 
um porto internacional neste período, o certificado perde a 
validade, necessitando nova Solicitação de Certificado. Estão 
isentos do Certificado de Livre Prática as embarcações com fins 
não comerciais, tipo esporte e recreio em trânsito nacional; tipo 
pesca com saída e entrada no mesmo porto sem realizar escalas e 
plataformas constituídas de instalações de estrutura fixa. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- SISCOMEX – Sistema de Comércio Exterior 
Documentos: 

- Solicitação de Certificado Sanitário 
- Comprovante de pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Vigilância Sanitária 
- Certificado de Livre Prática 

Fonte: SERPRO (2006, p.132) 20 

A descrição desse procedimento pode ser lida abaixo, SERPRO (2006, p.134) 20: 
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[...] 01 Solicitar Livre Prática: Agência Marítima - 24 horas de 
antecedência. A Agência Marítima solicita a Livre Prática à ANVISA 
apresentando o formulário Solicitação de Certificado já traduzido enviado 
pelo Armador devidamente preenchido, efetuando o pagamento da TFVS - 
Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária. Caso o navio tenha um 
Certificado de Livre Prática válido, a ANVISA libera a entrada; 02 Receber 
e analisar informações da Solicitação de Certificado ANVISA - A 
ANVISA ao receber a Solicitação de Certificado, passa a analisar o teor das 
informações, avaliando o risco sanitário e definindo o tipo de Livre Prática a 
ser concedida; 03 Emitir Livre Prática via rádio ANVISA - Ao concluir 
que as informações estão completas e suficientes para conclusão do estado 
sanitário de bordo, emite a Livre Prática Via Rádio, mesmo se procedente de 
área endêmica  (infectada por cólera, malária ou febre amarela), mas que 
NÃO indiquem a presença de caso suspeito à bordo, ficando neste caso, 
sujeita à inspeção durante a estadia no porto; 04 Emitir notificação para 
Inspeção à Bordo ANVISA - Caso as informações estejam incompletas ou 
insuficientes para conclusão do estado sanitário de bordo, ou a embarcação 
seja procedente de área endêmica (infectada por cólera, malária, peste ou 
febre amarela) e indique a presença de caso suspeito ou doenças 
transmissíveis (conforme orientação da organização Mundial de Saúde) à 
bordo, ou ainda translado de cadáver, óbito à bordo, acidentes físicos ou 
químicos com carga que coloque em risco a saúde pública, ou ainda água de 
lastro obtida de área contaminada, é emitida à Agência Marítima a 
notificação para inspeção à bordo; 05 Efetuar Inspeção à Bordo ANVISA - 
A ANVISA vai à bordo na área de fundeio, utilizando lancha da Agência 
Marítima, e inspeciona as condições higiênico-sanitárias à bordo, além de 
verificar a documentação sanitária de bordo (Declaração Marítima de Saúde, 
Lista de Viajantes, Formulário sobre a Água de Lastro, Certificado de 
Desratização ou de Isenção, Certificado de Livre Prática de Porto Nacional 
ainda válido, comprovante de pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Vigilância Sanitária e informações referentes à água potável, efluentes 
sanitários e resíduos sólidos); 06 Emitir Livre Prática à bordo ANVISA - 
Caso a visita de inspeção constate condições higiênico sanitárias satisfatórias, 
é emitida a Livre Prática à bordo; 07 Emitir notificação para cumprimento 
das exigências sanitárias ANVISA - Caso a visita de inspeção constate 
condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, mas há condições do 
cumprimento das exigências sanitárias durante a estadia no porto, é emitida a 
notificação para cumprimento das exigências sanitárias e efetuada a 
reinspeção à bordo durante a estadia. No caso de necessidade de desratização, 
o navio não é autorizado a entrar até que a Agência Marítima recolha a Taxa 
de Desratização e providencie a execução deste serviço na área de fundeio; 
08 Não autorizar a atracação ANVISA - Se a visita de inspeção constatar 
que os fatores de risco estão relacionados às doenças ou acidentes à bordo e 
NÃO houver condições do cumprimento das exigências sanitárias durante a 
estadia no porto, não será autorizada a atracação; 09 Inspecionar durante 
estadia no porto ANVISA - Quando concedida Livre Prática à Bordo, pode 
ocorrer a inspeção durante a estadia do navio, e se detectado estado sanitário 
satisfatório, o navio está liberado para saída. Se estado sanitário 
insatisfatório, a ANVISA emite a notificação para cumprimento das 
exigências sanitárias e notifica sobre a necessidade de reinspeção à bordo. 
Nos casos de ter sido concedida o Certificado de Livre Prática Via Rádio, 
mas na inspeção durante a estadia notificar qualquer irregularidade, a 
ANVISA notifica a cumprir as exigências sanitárias e necessidade de re-
inspeção; 10 Efetuar re-inspeção à bordo ANVISA - Cumpridas as 
exigências sanitárias é efetuada a reinspeção no navio durante sua 
permanência no porto, e se detectado o cumprimento das exigências 
sanitárias é concedida a Livre Prática; 11 Impedir saída do porto ANVISA 
- Se ao efetuar a reinspeção durante a estadia do navio e for detectado o NÃO 
cumprimento das exigências sanitárias, a ANVISA solicita à Autoridade 
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Marítima (Capitania dos Portos) o impedimento de saída da embarcação do 
porto até o efetivo cumprimento das exigências sanitárias.  

 

Tabela 50 – Sub-Processo PO.AN.02 

Sub-Processo Liberação da Carga 

Identificação  PO.AN.02 

Área Responsável  
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- Posto Portuário de Santos 

Objetivos  
Responsável inspeção dos produtos oriundos de importação 
próprios para consumo humano e medicamentos, concedendo a 
Liberação da Carga importada. 

Agentes  

- ANVISA – Posto Portuário de Santos 
- Alfândega do Porto de Santos 
- Agência Marítima 
- Despachante Aduaneiro 

Informações 

Quando a Alfândega expede autorização para funcionamento de 
um terminal, a ANVISA efetua a inspeção, que passa a acontecer 
periodicamente. Os Terminais que armazenam carga a exportar 
sofrem inspeção periódica apenas do ponto de vista sanitário, a 
inspeção de carga só é praticada em importados. Terminais que 
armazenam em porto seco são inspecionados do ponto de vista 
sanitário até que a carga seja nacionalizada. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- SISCOMEX Importação 
- Sistema de Protocolo Administrativo 
Módulo Acompanhamento das Anuências 
Arrecadação das Taxas de Autorização de 
Funcionamento 
Documentos: 

- Solicitação de Certificação Sanitária (ANVISA) 
Fonte: SERPRO (2006, p.136) 20 

A descrição desse procedimento pode ser lida abaixo, SERPRO (2006, p.138) 20: 

 

[...] 01 Definir órgão que deverá inspecionar: Alfândega - A Alfândega 
identifica a carga e classifica os produtos para a cobrança de taxas, utilizando 
uma codificação, que determina o tratamento aduaneiro a ser dado e os 
órgãos que deverão efetuar inspeção, dando entrada no Registro de Anuência 
através do sistema Siscomex Importação; 02 Efetuar pagamento de taxas 
para Licença de Importação Agência Marítima - A Agência Marítima 
efetua o pagamento das taxas necessárias para autorização do funcionamento 
da Licença de Importação; 03 Entrar com a Solicitação de Certificação 
Sanitária preenchida: Despachante Aduaneiro - O Despachante Aduaneiro 
dá entrada na ANVISA com a Licença de Importação regulada pela 
Alfândega e a Solicitação de Certificação Sanitária preenchida; 04 Efetuar 
análise documental: ANVISA - A ANVISA efetua toda a análise 
documental, e em caso de carga suspeita, solicita ao despachante Aduaneiro o 
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complemento das informações do questionário; 05 Complementar 
informação e reenviar: Despachante Aduaneiro - O despachante Aduaneiro 
providencia um melhor detalhamento do questionário com as informações 
sobre a carga suspeita e reenvia à ANVISA; 06 Apurar análise documental: 
ANVISA - A ANVISA apura as informações do questionário detalhado, e 
caso estas informações sejam satisfatórias, efetua a liberação sem 
necessidade de inspeção; 07 Liberar a Carga ANVISA - A ANVISA efetua 
a Liberação da Carga no Registro de Anuência do sistema Siscomex 
Importação; 08 Comandar Inspeção: ANVISA - Caso as informações da 
documentação detalhada sejam insatisfatórias, comanda a inspeção da carga 
no local onde está armazenada, sempre em companhia do fiscal da 
Alfândega, e em casos de cargas especiais (produtos para produção de 
medicamentos), pode ser acompanhada por representante do Ministério da 
Agricultura e Pecuária. Neste caso é dada a anuência pelos dois órgãos 
(ANVISA e MAPA); 09 Coletar amostra para análise: ANVISA - Se a 
ANVISA julgar necessário é retirada amostra do material e enviada para 
análise no Instituto Adolfo Lutz, que efetua a análise laboratorial física, 
química e biológica. Se o resultado da análise for satisfatório, a carga é 
liberada, do contrário, não é liberada.  

 

Polícia Federal 

 

A Polícia Federal (PF) tem atribuições complexas e importantes. O combate à 

pirataria, combate ao tráfico de drogas e armas, assim como o controle de estrangeiros e 

clandestinos passaram a ter um papel mais importante na Coordenação da Comissão 

Estadual de Segurança Pública dos Portos e Vias Navegáveis (CESPORTOS), com o 

ISPS-Code.  A PF tem a seguinte uma estrutura em Santos: 

• Núcleo de Administração (NAD); 

• Núcleo de Inteligência Policial (NIP);´ 

• Núcleo Técnico-Científico (NUTEC); 

• Delegacia Executiva (DELEX); 

• Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM); 

• Núcleo de Polícia de Imigração (NUMIG); 

• Núcleo de Operações (NO); 

• Núcleo de Cartório (NUCART). 
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A seguir os sub-processos da Polícia Federal (SERPRO, 2006, p.141) 20: 

 

Tabela 51 – Sub-Processo PO.PF.01 

Sub-Processo Recepção de Navio 

Identificação  PO.PF.01 

Área Responsável  NUMIG – Núcleo de Imigração 

Objetivos  
Vistoriar a documentação de estrangeiros que desembarcarão em 
Santos, durante a permanência do navio no Porto. 

Agentes  - Polícia Federal 

Informações 

Quando a Alfândega expede autorização para funcionamento de um 
terminal, a ANVISA efetua a inspeção, que passa a acontecer 
periodicamente. Os Terminais que armazenam carga a exportar sofrem 
inspeção periódica apenas do ponto de vista sanitário, a inspeção de 
carga só é praticada em importados. Terminais que armazenam em 
porto seco são inspecionados do ponto de vista sanitário até que a carga 
seja nacionalizada. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Pedido de Visita (Requisição de Visitas) 
- Lista Geral de Tripulantes 
- Lista de Viajantes 
- Lista de Autorizados a Desembarcar 
Taxas: Funapol 

Fonte: SERPRO (2006, p.142) 20 

 

A descrição de seu respectivo procedimento segue abaixo, SERPRO (2006, 

p.144) 20: 

[...] 01 Recepcionar Navio: NUMIG - Dirigir-se até o navio logo após a sua 
atracação, comunicando-se com seu comandante e recolhendo os passaportes 
da tripulação prevista para desembarcar; 02 Avaliar Documentação: 
NUMIG - Avaliar os passaportes; 03 Autorizar Desembarque: NUMIG - 
Autorizar o Desembarque, atualizando o passaporte; 04 Enviar Lista à 
Guarda Portuária: NUMIG - Enviar Lista de Autorizados a Desembarcar à 
Guarda Portuária, para a fiscalização do controle de acesso nos Gates. 19 
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Tabela 52 – Sub-Processo PO.PF.02 

Sub-Processo Atender Ocorrências 

Identificação  PO.PF.02 

Área Responsável  NEPOM – Núcleo Especial de Polícia Marítima 

Objetivos  
Combater pirataria, tráfego de armas e de drogas no Porto de 
Santos. 

Agentes  - Polícia Federal 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Boletins de Ocorrências 
- Relatórios de Inquéritos 

Fonte: SERPRO (2006, p.147) 20 

A seguir, descrição do procedimento, SERPRO (2006, p. 150) 20: 

[...] 01 Receber Acionamento: NEPOM - Receber acionamentos de 
Ocorrências da Guarda Portuária, ou acionamento de furtos, clandestinos, 
roubo a bordo; 02 Atendimento: NEPOM - Atender a ocorrência, 
acompanhando todo o processo de busca e apreensão; 03 Registro da 
Ocorrência: NEPOM - Registrar a ocorrência no livro de acompanhamento; 
04 Confeccionar Inquérito: NEPOM - Confeccionar inquérito federal, caso 
a situação exigir.  

 

Depósitos Alfandegados 

 
  

Nesses recintos, a carga é consolidada em contêiner, retirada deste ou 

simplesmente estocada. Os sub-processos atribuídos ao Agente Depósitos Alfandegados 

são: 

• PO-DA-01 – Armazenagem para Exportação; 

• PO-DA-02 – Manifesto de Carga para Exportação;  

• PO-DA-03 – Presença de Carga à Exportar;  

• PO-DA-04 – Manifesto da Carga Importada;  

• PO-DA-05 – Armazenagem da Carga Importada (Retrocais); 

• PO-DA-06 – Armazenagem da Carga Importada (Porto Seco). 

As tabelas a seguir mostram estes sub-processos (SERPRO, 2006, p.150) 20: 
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Tabela 53 – Sub-Processo PO.DA.01 

Sub-Processo Armazenagem para Exportação 

Identificação  PO.DA.01 

Área Responsável  Depósito Alfandegado (RetroCais ou Porto Seco) 

Objetivos  
Armazenar a carga a exportar aguardando sua liberação, seu 
transporte para outro depósito alfandegado, ou sua movimentação 
para o navio. 

Agentes  Depósito Alfandegado (RetroCais ou Porto Seco) 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- SISCOMEX - Trânsito Aduaneiro 
Documentos: 
- Nota Fiscal 
- Conhecimento de Carga 
- Documentação de Trânsito 

Fonte: SERPRO (2006, p.151) 20 

A seguir, descrição do procedimento do Sub-Processo Armazenagem para 

Exportação, SERPRO (2006, p. 153) 20: 

[...] 01 Desembarque da Carga: Depósito Alfandegado- Desembarcar a 
carga a ser exportada, observando o local destinado e o posicionamento; 02 
Conferência da Documentação: Alfândega - Conferir documentação em 
conjunto com o Depósito Alfandegado e a Cia Transportadora; 03 Posicionar 
a Carga: Depósito Alfandegado - Posicionar a carga no depósito, conforme 
plano de armazenamento.  
 

Tabela 54 – Sub-Processo PO.DA.02 

Sub-Processo Manifesto de Carga para Exportação 

Identificação  PO.DA.02 

Área Responsável  Depósitos Alfandegados 

Objetivos  
Atualizar o sistema DTE com as informações de Manifestos e 
BL's específicos de exportação. 

Agentes  Depósitos Alfandegados  

Informações 
Na exportação, as informações dos Manifestos e BL's são 
utilizadas para efeito de estatística na Alfândega, não 
influenciando em decisões operacionais. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- DTE – Sistema de Dados Eletrônico 
Registro de Manifesto de Carga Exportação 
Documentos: 

- Manifesto de Carga 
- BL's - Bill of Layding 

Fonte: SERPRO (2006, p.155) 20 
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A seguir, descrição do procedimento do Sub-Processo Manifesto de Carga para 

Exportação, SERPRO (2006, p. 157) 20: 

[...] 01 Gerar Registros DTE: Depósito Alfandegado - Através das 
informações dos Manifestos de Carga e BL's, gerar os registros digitais de 
carga a exportar, no formato definido pelo sistema DTE da Alfândega; 02 
Transmitir Registros: Depósito Alfandegado - Transmitir os registros para 
o servidor do sistema DTE da Alfândega, utilizando a empresa contratada 
para EDI (Eletronic Data Interchange).  

 
 
 

Tabela 55 – Sub-Processo PO.DA.03 

Sub-Processo Presença de Carga a Exportar 

Identificação  PO.DA.03 

Área Responsável  Depósitos Alfandegados 

Objetivos  
Notificar a Alfândega, via registro específico do Siscomex 
Exportação, a presença de carga a exportar. 

Agentes  Depósitos Alfandegados  

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- Siscomex Exportação 

Fonte: SERPRO (2006, p.159) 20 

 

Abaixo, descrição do procedimento do Sub-Processo Presença de Carga a 

Exportar, SERPRO (2006, p. 161) 20 

[...] 01 Formar o lote de carga ( ou contêiner ): Depósito Alfandegado - 
Reunir o lote de carga a exportar em um navio e os correspondentes 
documentos (Manifestos e BL's); 02 Registrar a presença de carga: 
Depósito Alfandegado - Registrar a presença de carga no recinto, utilizando 
as informações dos documentos (Manifestos e BL's). A presença de carga é 
registrada diretamente no sistema Siscomex Exportação.  
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Tabela 56 – Sub-Processo PO.DA.04 

Sub-Processo Presença de Carga Importação 

Identificação  PO.DA.04 

Área Responsável  Depósitos Alfandegados 

Objetivos  
Declarar-se à Alfândega como “fiel depositário” de determinada 
carga importada em um navio. 

Agentes  Depósitos Alfandegados - Agências Marítimas 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

DTE – Sistema de Dados Eletrônico ➢ Registro de Manifestação de Carga Importação 
Documentos: 

- Manifesto de Carga 
- BL's - Bill of Layding 

Fonte: SERPRO (2006, p.162) 20 

 

Abaixo, descrição do procedimento do Sub-Processo Presença de Carga 

Importação, SERPRO (2006, p. 164) 20: 

 

[...] 01 Definir e Contratar Depósito Alfandegado: Agência Marítima - 
Definir em conjunto com o Importador o Depósito Alfandegado adequado 
para armazenagem e liberação, contratando-o em seguida; 02 Reunir 
informações: Depósito Alfandegado - Reunir informações da previsão de 
chegada do navio (Sistema DTE) e as informações da carga que será “fiel 
depositário”; 03 Gerar registros DTE: Depósito Alfandegado - Através das 
informações dos Manifestos e BL's, gerar os registros digitais da carga 
importada da qual será “fiel depositário”, no formato definido pelo sistema 
DTE da Alfândega; 04 Transmitir Registros: Depósito Alfandegado - 
Transmitir os registros para o servidor do sistema DTE da Alfândega, 
utilizando a empresa contratada para o serviço EDI (Eletronic Data 
Interchange). 
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Tabela 57 – Sub-Processo PO.DA.05 

Sub-Processo Presença da Carga Importada (Retrocais) 

Identificação  PO.DA.05 

Área Responsável  Depósito Alfandegado no Retrocais 

Objetivos  
Armazenar a carga importada aguardando sua liberação, ou seu 
transporte para outro depósito alfandegado. 

Agentes  Depósito Alfandegado - Retrocais 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 

- Manifesto de Carga 
- BL's - Bill of Layding 

Fonte: SERPRO (2006, p.166) 20 

 

A seguir, descrição do procedimento do Sub-Processo Presença de Carga 

Importada Retrocais, SERPRO (2006, p. 167) 20: 

[...] 01 Receber a Carga Importada: Depósito  Alfandegado (Retrocais) - 
Receber a Carga Importada, observando o local destinado para sua guarda e 
seu posicionamento; 02 Conferência da Documentação: Depósito 
Alfandegado (Retrocais) - Conferir a Carga recebida com o Manifesto de 
Carga e/ou BL's; 03 Posicionar a Carga Importada: Depósito Alfandegado 
(Retrocais) - Posicionar a carga no depósito, conforme plano de 
armazenamento. 
 

Tabela 58 – Sub-Processo PO.DA.06 

Sub-Processo Presença da Carga Importada (Retrocais) 

Identificação  PO.DA.06 

Área Responsável  Depósito Alfandegado 

Objetivos  Armazenar a carga importada aguardando sua liberação. 

Agentes  
- Depósito Alfandegado Porto Seco 
- Alfândega 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Conhecimento de Carga 
- Manifesto de Carga / BL's 
- DTA – Declaração de Trânsito Aduaneiro 

Fonte: SERPRO (2006, p.168) 20 

 

Segue descrição do procedimento do respectivo sub-processo, SERPRO (2006, 

p. 169) 20: 
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[...] 01 Desembarque da carga: Depósito Alfandegado - Desembarcar a 
carga importada, observando o local definido e seu posicionamento; 02 
Conferência da Documentação: Alfândega - Conferir documentação em 
conjunto com o Depósito Alfandegado e a Cia Transportadora; 03 Posicionar 
a Carga: Depósito Alfandegado - Posicionar a carga no depósito, conforme 
plano de armazenamento. 

 

Alfândega 

 

A Alfândega surgiu simultaneamente à abertura dos portos às nações amigas, sendo 

o órgão responsável pelo controle da carga e o cumprimento dos acordos de comércio 

exterior é ligada à Receita Federal, é a responsável pela cobrança de tributos e taxas de 

importação. 

 

Os sub-processos de atribuição ao Agente Alfândega, pelo SERPRO (2006, p.172) 20 

são: 

• PO-AL-01 – Emissão da DTA; 

• PO-AL-02 – Liberação Importação; 

• PO-AL-03 – Liberação Exportação. 
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Tabela 59 – Sub-Processo PO.AL.01 

Sub-Processo Emissão da Declaração de Trânsito Aduaneiro 

Identificação  PO.AL.01 

Área Responsável  Alfândega do Porto de Santos 

Objetivos  
Autorizar o deslocamento da carga importada entre depósitos 
alfandegados, através de um Documento de Trânsito Aduaneiro. 

Agentes  
- Importador ou Despachante Aduaneiro 
- Alfândega do Porto de Santos 
- Transportador 

Informações 

De acordo com o art. 5º da IN SRF 248/2002 tem-se diferentes 
declarações de trânsito: 
I – Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) de entrada ou de 
passagem comum ou especial; 
II – Manifesto Internacional de Carga – Declaração de Trânsito 
Aduaneiro (MIC – DTA) para trânsito aduaneiro de entrada ou de 
passagem, estabelecido em acordo internacional e na legislação 
específica; 
III – Conhecimento – Carta de Porte Internacional – Declaração 
de Trânsito Aduaneiro (TIF-DTA) , para cargas em trânsito 
aduaneiro de entrada ou de passagem, estabelecido em acordo 
internacional e na legislação específica; 
IV – Declaração de Trânsito de Transferência (DTT) para as 
transferências, não cobertas por conhecimento de transporte 
internacional; 
V – Declaração de Trânsito de Contêiner (DTC) para 
transferência de contêiner do pátio do porto para recinto 
alfandegado jurisdicionado à mesma unidade da SRF.  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 

- Solicitação de Trânsito Aduaneiro 
- DTA - Declaração de Trânsito Aduaneiro 

Fonte: SERPRO (2006, p.173)
 20 

 

Segue descrição do procedimento do respectivo sub-processo, SERPRO (2006, 

p. 175) 20: 

[...] 01 Solicitar autorização para trânsito aduaneiro: Importador ou 
Despachante Aduaneiro - Solicitar autorização para trânsito aduaneiro de 
mercadorias importadas entre o depósito alfandegado do Operador e o 
depósito alfandegado de um Porto Seco, visando neste, a guarda e/ou 
liberação da carga importada. No caso de produtos de origem animal ou 
vegetal para consumo humano, enviar a ADTA – Autorização para 
Declaração de Trânsito Aduaneiro obtida no Ministério da Agricultura; 02 
Verificação da Carga para Trânsito: Importador ou Despachante 
Aduaneiro - Proceder a verificação da carga para trânsito, na presença do 
beneficiário do regime e do transportador, observando o peso bruto, a 
quantidade e características externas do volume, e os veículos envolvidos no 
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transporte; 03 Analisar a solicitação: Alfândega do Porto de Santos - 
Analisar a solicitação de trânsito segundo as normas da Alfândega do Porto 
de Santos, deferindo ou indeferindo a solicitação; 04 Emissão da 
Declaração de Trânsito: Alfândega do Porto de Santos - Emitir a DTA - 
Declaração de Trânsito Aduaneiro, no caso de deferimento da solicitação. 
 
 
 

Tabela 60 – Sub-Processo PO.AL.02 

Sub-Processo Liberação de Exportação 

Identificação  PO.AL.02 

Área Responsável  Alfândega do Porto de Santos 

Objetivos  Liberar a carga a ser exportada. 

Agentes  
- Alfândega do Porto de Santos 
- Depósito Alfandegado (Retrocais ou Porto Seco) 

Informações 

Existem três canais de conferência aduaneira: 
VERDE: são dispensados o exame documental e a verificação da 
mercadoria. O desembaraço é feito automaticamente pelo 
Siscomex; 
LARANJA: é realizado apenas o exame documental, 
dispensando-se a verificação da mercadoria; 
VERMELHO: o despacho é submetido tanto ao exame 
documental quanto à verificação da mercadoria. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Siscomex 
DDE - Declaração de Exportação 
Registro de Presença de Carga 
Registro de Liberação 
Documentos: 

- Documentos Instrutivos do Despacho 
Fonte: SERPRO (2006, p.177) 20 

 

Segue descrição do procedimento do respectivo sub-processo, SERPRO (2006, 

p. 178) 20: 

01 Receber Registros e Documentação: Alfândega - Em cada processo - 
Receber registros do Siscomex quanto a Presença de Carga e DDE - 
Declaração de Exportação; 02 Parametrização Alfândega - Em cada 
processo - Solicitar a parametrização ao Siscomex, ou seja, a seleção pelo 
Siscomex, dos despachos de exportação para um dos seguintes canais de 
conferência aduaneira: verde, laranja ou vermelho; 04 Exame documental: 
Alfândega - Avaliar a documentação do processo de exportação, segundo as 
normas da Alfândega, procedendo a liberação caso não se verifique 
problemas; 05 Verificar a mercadoria: Alfândega - Verificar a mercadoria a 
ser exportada, segundo as normas da Alfândega, procedendo a liberação caso 
não se verifique problemas. 
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Tabela 61 – Sub-Processo PO.AL.03 

Sub-Processo Liberação de Importação 

Identificação  PO.AL.03 

Área Responsável  Alfândega do Porto de Santos 

Objetivos  Liberar a carga importada. 

Agentes  
- Alfândega do Porto de Santos 
- Depósito Alfandegado (Retrocais ou Porto Seco) 

Informações 

Existem quatro canais de conferência aduaneira: 
VERDE : são dispensados o exame documental e a verificação 
da mercadoria. O desembaraço é feito automaticamente pelo 
Siscomex; 
LARANJA : é realizado apenas o exame documental, 
dispensando-se a verificação da mercadoria; 
VERMELHO : o desembaraço é submetido tanto ao exame 
documental quanto à verificação da mercadoria. 
CINZA : o desembaraço somente será realizado após o exame 
documental, a verificação da mercadoria e o exame preliminar do 
valor aduaneiro 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 

- Siscomex 
DI - Declaração de Importação 
Registro de Liberação 
Documentos: 

- Documentos Instrutivos do Despacho 
Fonte: SERPRO (2006, p.179)

 20 

 

Segue descrição do procedimento do respectivo sub-processo, SERPRO (2006, 

p. 180) 20: 

[...] 01 Receber Registros e Documentação: Alfândega - Em cada processo 
- Receber registros do Siscomex (Declaração de Importação) e do sistema 
DTE (Manifestação de Carga); 02 Parametrização: Alfândega - Em cada 
processo - Solicitar a parametrização ao Siscomex, ou seja, a seleção pelo 
Siscomex dos despachos de importação para cada um dos seguintes canais de 
conferência aduaneira: verde, laranja, vermelho ou cinza; 03 Exame 
Documental: Alfândega - Avaliar a documentação do processo de 
importação, segundo as normas da Alfândega, procedendo a liberação da 
carga caso não se verifique problemas; 04 Verificar a Mercadoria: 
Alfândega - Verificar a mercadoria importada, segundo as normas da 
Alfândega, procedendo liberação caso não se verifique problemas; 05 Exame 
do Valor Aduaneiro: Alfândega - Avaliar a documentação do processo de 
importação quanto aos valores envolvidos, segundo as normas da Alfândega, 
procedendo a liberação da carga caso não se verifique problemas. 
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Ministério da Agricultura e Pecuária 

 
Os sub-processos atribuídos ao Agente Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, conforme SERPRO (2006, p.185) são: 

• PO-MA-01 – Liberação de Carga; 

• PO-MA-02 – Inspeção de Carga e Navio; 

• PO-MA-03 – Autorização para Trânsito Aduaneiro. 

 

As Tabelas 62 a 64 mostram estes sub-processos: 

 

Tabela 62 – Sub-Processo PO.MA.01 

Sub-Processo Liberação de Carga 

Identificação  PO.MA.01 

Área Responsável  MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Objetivos  
Autorizar o ingresso de produtos de origem animal e vegetal 
importados após a inspeção. 

Agentes  
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
- Importador ou Despachante Aduaneiro 

Informações 

São retiradas amostras dos produtos in natura para análise. Não 
se retira amostra de produtos industrializados, e frutas, se 
constatado estar em bom estado, também não se retiram 
amostras. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 

- LI – Licença de Importação 
- Certificado Fitossanitário 
- Certificado Zoosanitário 
- Requerimento de Fiscalização 
- Autorização de Despacho 
- Termo de Fiscalização 
- CTPI – Controle de Trânsito de Produtos Importados 

Fonte: SERPRO (2006, p.187) 20 

Segue descrição do procedimento desse sub-processo, SERPRO (2006, p. 188) 

20: 
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[...] 01 Encaminhar requerimento ao MAPA Importador ou Despachante 
Aduaneiro - O Importador ou Despachante Aduaneiro apresenta ao MAPA o 
Requerimento para Fiscalização devidamente preenchido, anexado a LI – 
Licença de Importação e os Certificados Fitossanitário e/ou Zoosanitário do 
país de origem; 02 Protocolar os requerimentos: MAPA - Protocolar os 
Requerimentos de Fiscalização, onde há informações sobre a carga, data e 
local onde será descarregada; 03 Efetuar escala de visitas: MAPA - Após 
protocolada a documentação, é efetuada a escala de visitas e distribuída para 
os terminais; 04 Proceder a inspeção: MAPA - Efetuar a inspeção da carga 
nos terminais, examinando a mercadoria e se necessário, proceder a retirada 
de amostras para análise; 05 Impedir a entrada da Mercadoria: MAPA - 
Se constatada qualquer anormalidade na carga durante a inspeção ou as 
análises das amostras apresentarem problemas, é impedida a entrada da 
mercadoria, não sendo concedida a Liberação da Carga; 06 Emitir 
Autorização de Despacho: MAPA -  Emitir a Autorização de Despacho 

para que o Importador dê entrada na Alfândega; 07 Liberar a Carga: MAPA 
- Se não constatadas anormalidades durante a inspeção e o resultado das 
análises de amostras estiver OK, é concedida a Liberação da Carga e emitido 
o Termo de Fiscalização. No caso de produtos de origem animal para 
consumo humano é emitido também o CTPI – Controle de Trânsito de 

Produtos Importados; 08 Conceder Anuência no SISCOMEX: MAPA - No 
caso de produtos industrializados, é concedida a Anuência no SISCOMEX 
Importação, ou seja, Registro de Anuência OK. 

 

Tabela 63 – Sub-Processo PO.MA.02 

Sub-Processo Inspeção de Carga e Navio 

Identificação  PO.MA.02 

Área Responsável  MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Objetivos  
Autorizar a exportação de produtos de origem animal e vegetais 
após a inspeção para constatação do atendimento das exigências 
dos países de destino. 

Agentes  
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
- Exportador 

Informações 

São retiradas amostras dos produtos in natura para análise. Além 
da inspeção do produto a ser exportado, é efetuada a inspeção nos 
porões dos navios, de modo a constatar se atendem as exigências 
de higiene e temperatura para o transporte da carga a ser 
exportada. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 

- RE – Registro de Exportação 
- Requerimento de Fiscalização 
- Termo de Fiscalização 
- Termo de Vistoria de Ambiente 
- Certificado Fitossanitário 
- Certificado Zoosanitário 
- CSI – Certificado Sanitário Internacional 

Fonte: SERPRO (2006, p.190) 20 
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Abaixo, descrição do procedimento desse sub-processo, SERPRO (2006, p. 191) 

20: 

[...] 01 Encaminhar requerimento ao MAPA: Exportador - O Exportador 
apresenta ao MAPA o Requerimento para Fiscalização devidamente 
preenchido, anexado ao RE –Registro de Exportação e cópia da fatura; 02 
Protocolar os requerimentos: MAPA - Protocolar os Requerimentos de 

Fiscalização, onde há  informações sobre a carga e local onde está 
armazenada; 03 Efetuar escala de visitas: MAPA - Após protocolada a 
documentação, é efetuada a escala de visitas e distribuída para aos Depósitos 
Alfandegados para inspeção da carga e Agências Marítimas para vistoria do 
navio; 04 Proceder a vistoria do navio: MAPA - No caso de estar sendo 
exportada carga solta ou granel sólido/liquido, efetuar a vistoria do navio, 
examinando as condições de higiene e temperatura para o transporte da carga, 
emitindo o Termo de Vistoria do Ambiente. A vistoria é efetuada sempre com 
o navio atracado; 05 Impedir operação de movimentação: MAPA - Se 
constatada qualquer irregularidade durante a vistoria do navio, não é liberada 
a operação de movimentação até que o navio regularize a situação, havendo 
casos em que o navio é obrigado a ir para a área de fundeio para proceder a 
higienização e depois retornar ao cais para nova vistoria; 06 Proceder a 
inspeção da carga: MAPA - Efetuar a inspeção da carga nos Depósitos 
Alfandegados, examinando a mercadoria e quando necessário retirar 
amostras para análise; 07 Impedir a saída da Mercadoria: MAPA - Se 
constatada qualquer anormalidade na carga ou as análises das amostras 
apontarem problemas, é impedida a saída da mercadoria, não sendo 
concedidos os certificados; 08 Emitir certificados: MAPA - Se não 
constatadas anormalidades durante a inspeção da carga e o resultado das 
análises de amostras estiver OK, é emitido o Termo de Fiscalização e 
concedidos os Certificados Fitossanitários e/ou Zoosanitários, e também o 
CSI – Certificado Sanitário Internacional, que significa que as condições 
seguem as Normas Internacionais para Exportação. 

 

Tabela 64 – Sub-Processo PO.MA.03 

Sub-Processo Autorização para Trânsito Aduaneiro 

Identificação  PO.MA.03 

Área Responsável  MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Objetivos  
Autorizar a Alfândega a emitir a Declaração de Trânsito 
Aduaneiro através da concessão da Autorização para Declaração 
de Trânsito Aduaneiro. 

Agentes  
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
- Exportador 
- Importador 

Informações 

É concedida a ADTA para os produtos que corram riscos de 
sofrer alterações durante seu trânsito, como produtos de origem 
animal para consumo humano e perecíveis, ou ainda produtos 
que ofereçam risco durante o trânsito, por exemplo, agrotóxicos. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 

- ADTA – Autorização para Declaração de Trânsito Aduaneiro 
 

Fonte: SERPRO (2006, p.193) 20 
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Abaixo, descrição do procedimento do sub-processo Autorização para Trânsito 

Aduaneiro, SERPRO (2006, p. 195) 20: 

 

[...] 01 Solicitar Autorização para Declaração de Trânsito Aduaneiro: 
Importador /Exportador - O Exportador e/ou Importador solicitam ao MAPA 
uma ADTA - Autorização para Declaração de Trânsito Aduaneiro para 
transporte de produtos de risco (perecíveis); 02 Analisar a solicitação de 
ADTA: MAPA - Durante a inspeção da carga são analisados os possíveis 
riscos que possam ocorrer no trânsito da carga; 03 Alertar sobre as 
condições para trânsito da carga: MAPA - Alertar ao Importador ou 
Exportador sobre os cuidados necessários a serem providenciados durante o 
trânsito de acordo com o tipo de carga; 05 Emitir ADTA: MAPA -Conceder 
a ADTA – Autorização para Declaração de Trânsito Aduaneiro, autorizando 
à Alfândega emitir a DTA -Declaração de Trânsito Aduaneiro. 

 

Corpo de Bombeiros 

 

O Corpo de Bombeiros é um órgão importante em qualquer instalação portuária, 

principalmente quando o terminal manipula produtos inflamáveis ou outros perigosos. 

O sub-processo dos bombeiros está descrito na Tabela 65 (SERPRO, 2006, p.198) 20. 

Tabela 65 – Sub-Processo PO.CB.01 

Sub-Processo Acompanhar Carga Perigosa 

Identificação  PO.CB.01 

Área Responsável  Corpo de Bombeiros 

Objetivos  
Garantir segurança pessoal e ambiental na movimentação de 
cargas perigosas. 

Agentes  Corpo de Bombeiros 

Informações 
As cargas perigosas são classificadas pelo IMDG Code da IMO - 
International Maritime Dangerous Goods Code. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- LMP - Lista de Mercadorias Perigosas 

Fonte: SERPRO (2006, p.198) 
20

 

 

Abaixo, descrição do procedimento desse sub-processo, SERPRO (2006, p. 199) 

20: 
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[...] 01 Receber Lista de Movimentação de Mercadorias Perigosas: Corpo 
de Bombeiros - Receber da CODESP, Lista de Mercadorias Perigosas para 
cada navio que envolva a movimentação de cargas perigosas; 02 Receber 
Notificação de Início da Movimentação: Corpo de Bombeiros - Receber da 
CODESP a Previsão de Início da Movimentação de Cargas Perigosas, para 
cada navio/cais envolvido; 03 Acompanhar o processo de movimentação: 
Corpo de Bombeiros - Acompanhar o processo de movimentação da carga 
perigosa, recomendando todos os procedimentos de segurança necessários 
para proteção individual dos trabalhadores, bem como, todos aqueles 
referentes a precaução de acidentes ambientais. 

 

Agente Transportador 

 
 A carga deve sair ou chegar por terra, o que acontece quase sempre, chegando 

ou por rodovia ou por ferrovia. Por esse motivo, o transportador é determinante na 

cadeia logística. Seus processos estão descritos nas Tabelas 66 a 69, SERPRO (2006, 

p.203) 20: 

Tabela 66 – Sub-Processo PO.TR.01 

Sub-Processo Transporte de Áreas Não Alfandegadas 

Identificação  PO.TR.01 

Área Responsável  Companhias Transportadoras 

Objetivos  

Transportar a Carga a ser exportada do depósito não alfandegado 
do Exportador para um depósito alfandegado (Porto Seco ou 
Retrocais). 
 

Agentes  Companhias Transportadoras 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Nota Fiscal 
- Conhecimento de Carga 

Fonte: SERPRO (2006, p.205) 
20

 

 

Abaixo, descrição do procedimento desse sub-processo, SERPRO (2006, p. 

207)20: 

[...] 01 Embarque da carga: Exportador - Embarcar a carga a ser exportada 
no veículo destinado a seu transporte para uma área alfandegada; 02 
Conferir Documentação: Cia Transportadora - Conferir a documentação de 
transporte da Carga (Nota Fiscal e Conhecimento de Carga); 03 
Transportar: Cia Transportadora - Realizar o transporte físico da carga a ser 
exportada; 04 Desembarque da carga: Depósito Alfandegado - 
Desembarcar a carga a ser exportada, armazenando-a em local específico. 
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Tabela 67 – Sub-Processo PO.TR.02 

Sub-Processo Transporte entre Áreas Alfandegadas - Exportação 

Identificação  PO.TR.02 

Área Responsável  Cias Transportadoras Autorizadas 

Objetivos  
Transportar a carga a ser exportada do depósito alfandegado 
localizado no Porto Seco para o depósito alfandegado localizado 
no Retrocais. 

Agentes  
- Depósito Alfandegado Porto Seco 
- Cias Transportadoras 
- Depósito Alfandegado Retrocais 

Informações 
Todo o transporte de carga entre Depósitos Aduaneiros é 
autorizado e controlado pela Alfândega. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Sistemas: 
- Autorização Alfândega – Siscomex Exportação 
Documentos: 
- Conhecimento de Carga 
- Nota Fiscal 
- Documentos de Trânsito Aduaneiro 

Fonte: SERPRO (2006, p.209) 
20

 

Abaixo, descrição do procedimento desse sub-processo, SERPRO (2006, p. 210) 

20: 

[...] 01 Embarque da carga: Depósito Alfandegado –Porto Seco -Embarcar 
a carga a ser exportada no veículo destinado a seu transporte para o depósito 
alfandegado no Retrocais; 02 Conferir Documentação: Cia Transportadora - 
Conferir a documentação de transporte de carga (Nota Fiscal, Conhecimento 
de Carga e Autorização de Transporte da Alfândega - DTA); 03 
Transportar: Cia Transportadora - Realizar o transporte físico da carga a ser 
exportada; 04 Desembarque da carga: Depósito Alfandegado Retrocais - 
Desembarcar a carga a ser exportada, armazenando-a em local específico. 
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Tabela 68 – Sub-Processo PO.TR.03 

Sub-Processo Transporte entre Áreas Alfandegadas - Importação 

Identificação  PO.TR.03 

Área Responsável  Cias Transportadoras 

Objetivos  
Transportar a carga importada do depósito alfandegado 
localizado no Retrocais para o depósito alfandegado localizado 
no Porto Seco. 

Agentes  
- Depósito Alfandegado Retrocais 
- Cias Transportadoras 
- Depósito Alfandegado Porto Seco 

Informações 
Todo o transporte de carga entre Depósitos Aduaneiros é 
autorizado e controlado pela Alfândega. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Documentos: 
- Conhecimento de Carga 
- Nota Fiscal 
- Documentos de Trânsito Aduaneiro: 
- DTA – Declaração de Trânsito Aduaneiro 

Fonte: SERPRO (2006, p.212) 
20

 

Abaixo, descrição do procedimento desse sub-processo, SERPRO (2006, p. 214) 

19: 

[...] 01 Embarque da Carga: Depósito Alfandegado Porto Seco - Embarcar 
a carga importada no veículo destinado a seu transporte para o depósito 
alfandegado no Porto Seco; 02 Conferir Documentação: Cia Transportadora 
- Conferir a Documentação de transporte de carga (Nota Fiscal, 
Conhecimento de Carga e Declaração de Trânsito Aduaneiro – DTA); 03 
Transportar: Cia Transportadora - Realizar o transporte físico da carga 
importada; 04 Desembarque da Carga: Depósito Alfandegado Porto Seco  -
Desembarcar a carga importada, armazenando-a em local específico. 
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Tabela 69 – Sub-Processo PO.TR.04 

Sub-Processo Transporte para Áreas Não Alfandegadas 

Identificação  PO.TR.04 

Área Responsável  Cias Transportadoras 

Objetivos  
Transportar a carga importada de um depósito alfandegado 
(Retrocais ou Porto Seco) para um depósito não-alfandegado do 
Importador. 

Agentes  
- Depósito Alfandegado (Retrocais ou Porto Seco) 
- Cia Transportadora 
- Depósito do Importador 

Informações  

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Conhecimento de Carga 
- Nota Fiscal 
 

Fonte: SERPRO (2006, p.215) 
20

 

Abaixo, descrição do procedimento desse sub-processo, SERPRO (2006, p. 216) 

20: 

[...] 01 Embarque da Carga: Depósito Alfandegado (Retrocais ou Porto 
Seco) - Embarcar a carga importada no veículo destinado a seu transporte 
para o depósito do importador; 02 Conferir Documentação: Cia 
Transportadora - Conferir a documentação de transporte de carga (Nota 
Fiscal e Conhecimento de Carga); 03 Transportar Cia Transportadora - 
Realizar o transporte físico da carga a ser exportada; 04 Desembarque da 
carga: Importador - Desembarcar a carga importada, armazenando-a em 
local específico. 

 

CODESP – Guarda Portuária 

 
Com o advento do ISPS-Code, as Guardas Portuárias tiveram seu papel 

dinamizado e seu contingente incrementado, com novos procedimentos e processos de 

controle de acesso e monitoramento definido pelos planos de segurança aprovados na 

CONPORTOS. Seus sub-processos seguem abaixo. 

• PA-GP-01 – Controle de Acesso; 

• PA-GP-02 – Ocorrências; 

• PA-GP-03 – Monitoração da Zona Portuária; 

• PA-GP-04 – Movimentação de Cargas Perigosas. 
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As Tabelas 70 a 74 apresentam estes sub-processos, SERPRO, 2006, p.22420: 

Tabela 70 – Sub-Processo PA.GP.01 

Sub-Processo Controle de Acesso 

Identificação  PA.GP.01 

Área Responsável  Guarda Portuária do Porto de Santos 

Objetivos  

Permitir o acesso ao cais de pessoas devidamente credenciadas, 
disciplinando-lhes o ingresso e trânsito nas instalações portuárias, 
impedindo a entrada e a permanência nas instalações portuárias 
de pessoas não autorizadas. 

Agentes  
- Guarda Portuária do Porto de Santos 
- CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
- CCO – Centro de Controle Operacional 

Informações 

Existe o controle de acesso de pessoas e veículos, mas ainda não 
há uma monitoração da chegada dos mesmos ao destino. O 
PNSA – Plano Nacional de Segurança Aduaneira visa 
disponibilizar as imagens e controle de acesso da CODESP para 
a fiscalização on-line dos navios (Fiscalização da Operação), 
integrando o Sistema de Controle de Acesso e Imagens com a 
Alfândega através do SED – Supervia Eletrônica de Dados. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Sistema de Controle de Acesso 
Documentos: 
- Lista de Autorizados a Desembarcar 

Fonte: SERPRO (2006, p.225) 
20

 

A seguir, pode ser observada a descrição do procedimento desse sub-processo, 

SERPRO (2006, p. 227) 20: 

[...] 01 Proceder a identificação de pessoas e veículos: Guarda Portuária - 
Constante - No caso de falhas de alguma leitora de crachá de pessoas ou 
veículos credenciados, proceder a identificação imediata através do Sistema 
de Controle de Acesso; 02 Registrar pessoas e veículos não cadastrados: 
Guarda Portuária Constante - Efetuar no Sistema de Controle de Acesso o 
registro de pessoas e veículos ainda não cadastrados, papel da Guarda 
Portuária como Posto de Cadastramento; 03 Controlar acesso através de 
imagens: CODESP / CCO - Através das imagens obtidas pelas câmeras, o 
Centro de Controle Operacional deverá monitorar acessos indevidos ou 
invasões; 04 Acionar Guarda Portuária: CODESP / CCO - Acionar a 
Guarda Portuária nas proximidades do acesso suspeito, notificando o acesso 
indevido; 05 Impedir acesso de não autorizados: Guarda Portuária - 
Constante - Impedir o acesso de pessoas e veículos não autorizados conforme 
informações do Sistema de Controle de Acesso. Na recepção de passageiros e 
tripulantes, impedir o desembarque dos que não constam na Lista de 
Autorizados a Desembarcar; 06 Liberar acesso de credenciados: Guarda 
Portuária - Se ao consultar o Sistema de Controle de Acesso for constatado 
tratar-se de pessoa ou veículo credenciado, a entrada deve ser liberada. 
Autorizar o desembarque de passageiros e tripulantes constantes na Lista de 
Autorizados a Desembarcar. 
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Tabela 71 – Sub-Processo da Zona Portuária 

Sub-Processo Monitoração da Zona Portuária 

Identificação  PA.GP.02 

Área Responsável  Guarda Portuária do Porto de Santos 

Objetivos  
Exercer contínua vigilância em toda a área portuária, inclusive na 
zona alfandegada, zelando pela ordem e conservação do 
patrimônio e bens ali depositados. 

Agentes  

- Guarda Portuária do Porto de Santos 
- SGP - Secretaria da Guarda Portuária 
- Sub-sedes da Guarda Portuária 
- Plantão (Gates, Portão de Acesso, Postos CODESP e Trânsito 
no Porto) 
- CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo 
- CCO – Central de Controle Operacional 

Informações 

Os gates (portões de acesso), catracas e Postos CODESP estão 
interligados ao CCOM – Centro de Comunicação do CCO, mas 
ainda não estão em pleno funcionamento. O Porto de Santos 
contempla quatro sub-sedes da Guarda Portuária, estando uma 
localizada na margem esquerda e três na margem direita, com um 
Inspetor responsável em cada uma, subordinados ao Inspetor 
Geral da SGP - Secretaria da Guarda Portuária. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

Arquivos: 

- Imagens das câmeras em tempo real e mídia com as imagens 
gravadas. 

Fonte: SERPRO (2006, p.229) 
20

 

Segue a descrição do procedimento desse sub-processo, SERPRO (2006, p. 230) 

20: 

[...] 01 Gravar imagens para arquivo: CODESP / CCO Constante - A 
Central de Controle Operacional – CCO, grava em meio magnético as 
imagens obtidas do monitoramento em tempo real; 02 Observar imagens em 
tempo real: Guarda Portuária / Plantão- Constante - Os guardas alocados nos 
gates, portões de acesso e postos CODESP observam através do monitor as 
imagens obtidas pelas câmaras fixas e móveis instaladas pelo porto, 
comunicando via rádio às suas sub-sedes sobre qualquer anormalidade; 03 
Notificar anormalidades à SGP: Guarda Portuária / Subsede - Constante - 
As sub-sedes notificam via rádio a SGP – Secretaria da Guarda Portuária 
qualquer anormalidade observada; 04 Receber notificação via rádio: 
Guarda Portuária / SGP - Constante - A SGP recebe as notificações de 
anormalidades, efetuando o devido tratamento, ou seja, comandando o 
atendimento à ocorrência pela Guarda Portuária em trânsito e/ou se 
necessário, efetuando o acionamento de órgãos competentes (Polícia Federal, 
Capitania dos Portos, alfândega, Corpo de Bombeiros, etc.) para acompanhar 
a ocorrência; 05: Solicitar imagens ao CCO: Guarda Portuária / SGP 
Aleatório - Caso julgue necessário, a SGP – Secretaria da Guarda Portuária 
solicita ao CCO - Centro de Controle Operacional as imagens gravadas do 
episódio, possibilitando posterior análise da ocorrência. 
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Tabela 72 – Sub-Processo PA.GP.03 

Sub-Processo Ocorrências 

Identificação  PA.GP.03 

Área Responsável  Guarda Portuária do Porto de Santos 

Objetivos  

Elaborar os Registros de Ocorrências na área portuária, detendo 
os infratores da lei e interagindo junto as autoridades 
competentes para as providências cabíveis após lavratura do 
Boletim de Ocorrências. 

Agentes  

- Guarda Portuária do Porto de Santos 
- Guardas de Plantão e em Trânsito 
- Sub-sedes da Guarda Portuária 
- SGP – Secretaria da Guarda Portuária 

Informações 

O Porto de Santos contempla quatro sub-sedes da Guarda 
Portuária, estando uma localizada na margem esquerda e três na 
margem direita, com um Inspetor responsável em cada uma, 
subordinados ao Inspetor Geral da SGP - Secretaria da Guarda 
Portuária. Conta com 21 viaturas e 2 carros tanque (água), 
interagindo com a PM em casos de incêndios e ocorrências. Para 
proferir multa de trânsito, conta com o apoio de 2 Policiais 
Militares. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- Registro Diário de Ocorrências 

Fonte: SERPRO (2006, p.232)
 20

 

Abaixo. a descrição do procedimento desse sub-processo, SERPRO (2006, p. 

234) 20: 

[...] 01 Atender ocorrência: Guarda Portuária / Trânsito - Diário - Ao ser 
notificada via rádio pela SGP – Secretaria da Guarda Portuária ou durante 
ronda de segurança, a Guarda Portuária em Trânsito atende às ocorrências de 
sinistro, avarias ou furto na zona portuária, interagindo com Polícia Federal, 
Capitania dos Portos ou Corpo de Bombeiros de for o caso; 02 Registrar 
Ocorrências: Guarda Portuária / Plantão e Trânsito - Diário - Os Guardas 
Portuários de plantão e em trânsito ao atenderem as ocorrências, preenchem 
manualmente o Relatório Diário de Ocorrências, com data, hora e relato da 
ocorrência; 03 Enviar Relatório Diário de Ocorrências à Sub-sede: 
Guarda Portuária / Plantão e Trânsito - Diário - Diariamente os Relatórios de 
Ocorrência são encaminhados à respectiva Sub-sede da Guarda Portuária; 04 
Enviar Relatório Diário de Ocorrência datilografado à SGP: Guarda 
Portuária / Subsede Diário - Na Sub-sede da Guarda Portuária os Relatórios 
Diários de Ocorrência são datilografados, e após receber a assinatura do 
Inspetor local são enviados à SGP – Secretaria da Guarda Portuária; 05 
Receber Relatório Diário de Ocorrências: Guarda Portuária / SGP- Diário 
- Na SGP – Secretaria da Guarda Portuária os Relatórios Diários de 
ocorrências são recepcionados e digitados, com o preenchimento de data, 
horário, relato e código da ocorrência, e após analisados, recebem a 
assinatura do Inspetor Geral; 06 Acionar órgãos competentes: Guarda 
Portuária / SGP Diário - No caso de ser observada a necessidade de instaurar 
inquérito,  feito o acionamento de áreas competentes, podendo envolver além 
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de áreas da CODESP, como a Gestão de Qualidade e Meio Ambiente, 
também a Alfândega e Polícia Federal. 

 

 

Tabela 73 – Sub-Processo PA.GP.04 

Sub-Processo Movimentação de Carga Perigosa 

Identificação  PA.GP.04 

Área Responsável  Guarda Portuária do Porto de Santos 

Objetivos  
Acompanhar as movimentações de carga perigosa e tráfego das 
mesmas pela zona portuária, zelando pelo cumprimento das 
práticas adequadas com as mesmas. 

Agentes  
- Guarda Portuária do Porto de Santos 
- Guarda de Plantão (escalado para acompanhamento da carga 
perigosa) 

Informações 

A carga perigosa compreende, além de armamento e munição, 
também escoltados pelo Exército, explosivos, produtos químicos 
corrosivos ou inflamáveis e outros que ofereçam perigo à 
população portuária durante seu manuseio. Existe o projeto de 
integrar o Operador Portuário com as Normas ISPS-Code, pois 
para atender aos EEUU é necessário um Centro de Controle de 
Carga através de monitoração online em tempo real. Está previsto 
um sistema automático para reconhecimento da carga através de 
scaneamento do contêiner no momento em que a carreta 
atravessar o gate. 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

- LMP – Lista de Mercadorias Perigosas 
- Registro de Ocorrências 

Fonte: SERPRO (2006, p.236) 
20

 

 

Segue a descrição do procedimento, SERPRO (2006, p. 237) 20: 

 

[...] 01 Receber a LMP e Programação: Guarda Portuária / SGP - A 
Secretaria da guarda Portuária recebe da CODESP a LMP – Lista de 
Mercadorias Perigosas, acompanhada da Programação de Movimentação da 
carga; 02 Planejar acompanhamento: Guarda Portuária / SGP - De acordo 
com a Programação de Movimentação e a LMP, a Secretaria da Guarda 
Portuária planeja a Operação de Acompanhamento da Movimentação da 
carga, levando em consideração as necessidades e perigos que o material 
oferece; 03 Efetuar escala de Guardas para acompanhamento: Guarda 
Portuária / Subsede - Com o planejamento da Operação de Acompanhamento 
da Movimentação, a Sub-sede da guarda Portuária elabora a escala de 
guardas que deverão acompanhar a operação; 04 Acompanhar 
movimentação de cargas perigosas: Guarda Portuária / Plantão - Conforme 
a Programação de Movimentação, os guardas escalados para acompanhar a 
Operação de Movimentação se dirigem ao local, acompanhando a 
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movimentação; 05 Liberar as Operações de movimentação Guarda 
Portuária / Plantão - Se não forem constatadas irregularidades antes do início, 
as operações são liberadas, devendo transcorrer sem problemas durante a 
movimentação, e interrompidas no caso de qualquer problema durante a 
movimentação; 06 Registrar ocorrências: Guarda Portuária / Plantão - Caso 
sejam constatadas irregularidades antes do início das operações ou ocorram 
problemas durante a movimentação, a mesma é interrompida até a 
regularização, sendo necessário elaborar o Registro de Ocorrências. 

 

Tabela 74 – Sub-Processo PA.IE.03 

Sub-Processo Operação e Gerenciamento da Usina de Itatinga 

Identificação  PA.IE.03 

Área Responsável  CODESP / SID / DSI – Desenvolvimento de Infra-Estrutura 

Objetivos  Fornecer Energia Elétrica às dependências da Zona Portuária. 

Agentes  
- CODESP / DS - Diretoria de Infra-Estrutura e de Serviços 
- DSI – Infra-estrutura 
- SID – Desenvolvimento de Infra-Estrutura 

Informações Necessidades de Consumo de Energia Elétrica 

Sistemas e Documentos 
envolvidos 

 

Fonte: SERPRO (2006, p.239) 
20

 

 
Abaixo, a descrição do procedimento, SERPRO (2006, p. 241) 20: 

[...] 01 Gerenciamento das Atividades: SID/DSI - Constante -Através das 
Necessidades de Consumo de Energia Elétrica e Informações sobre 
ocorrências na produção, transmissão e distribuição, gerenciar todas as 
atividades de Geração, Transmissão e Distribuição, atendendo às 
necessidades dos usuários, dentro do limite da capacidade de produção da 
Usina; 02 Geração de Energia Elétrica: SID/DSI - Constante - Comandar 
operações específicas de Geração de Energia Elétrica; 03 Transmissão de 
Energia: SID/DSI - Constante - Comandar operações específicas de 
Transmissão de Energia Elétrica; 04 Distribuição de Energia SID/DSI 
Constante - Comandar operações específicas de Distribuição de Energia 
Elétrica às duas margens da zona portuária. 
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O mapeamento realizado pelo SERPRO (2006) 20 para o porto de Santos: 

 

 
Figura 33 – Mapa de Acompanhamento Temporal das Rotinas Automatizadas 

Fonte SERPRO (2006)20 
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4.10 DIAGNÓSTICO 

 

 Observando o mapeamento do porto de Santos, pode-se constatar que há 

redundância de alguns processos. Da Figura 33, sobre as rotinas automatizadas, pode-se 

depreender que muito dos processos que estão automatizados realizam tarefas 

semelhantes (e têm um baixo nível de integração).  

“Cada um por si se organiza da melhor forma possível para efetivar seus 
processos, porém, pouco se integrando com os demais agentes. O estudo de 
mapeamento observou que alguns processos integrados até existem. Como 
exemplo, no porto de Santos, a integração entre os sistemas Supervia, DTE e 
Controle de Atracação. O “Planejamento do Fluxo Viário”, também em 
Santos, é outro exemplo de integração. Nele, a CODESP em conjunto com 
uma série de órgãos envolvidos, busca melhorar o fluxo de caminhões e trens 
à zona portuária. Mesmo existindo, os sub-processos integrados não são fruto 
de uma análise lógica que abranja todos os agentes.” 20 

 

 Uma análise aprofundada dos processos do porto de Santos pode ser encontrada 

no Anexo J, no diagnóstico do mapeamento dos processos. A Tabela 75 exibe um 

resumo deste diagnóstico.  

Um modelo de integração para o porto de Santos é necessário e está 

desenvolvido no capítulo V. Conforme o SERPRO, 2006 p.38: 

 

“Integrar estes sistemas de informação é necessidade primordial. A proposta 
de remodelagem dos processos portuários é dependente desta integração. 
Como exemplo, o Manifesto Único pode integrar as necessidades do sistema 
Mercante e dos sistemas de gestão portuária.” 

20 
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Tabela 75 – Resumo do diagnóstico dos processos  

 

Ator 
Ocorrência 

T
ro

ca
 d

e 
in

fo
rm

aç
õe

s 
nã

o 
ot

im
iz

ad
as

 

F
al

ta
 o

u 
di

fi
cu

ld
ad

e 
de

 in
fo

rm
aç

õe
s 

D
es

pa
dr

on
iz

aç
ão

 d
e 

in
fo

rm
aç

õe
s,

 
si

st
em

a 
ou

 p
ro

ce
ss

os
 

R
ed

un
dâ

nc
ia

 d
e 

in
fo

rm
aç

õe
s 

In
se

gu
ra

nç
a 

op
er

ac
io

na
l 

R
ed

un
dâ

nc
ia

 d
e 

ba
nc

o 
de

 d
ad

os
 

R
ep

et
iç

ão
 d

e 
op

er
aç

õe
s 

A
um

en
to

 d
e 

cu
st

o 

F
al

ta
 d

e 
re

cu
rs

os
 

B
ur

oc
ra

ci
a 

AGÊNCIAS 
MARÍTIMAS 

Informações de carga 
ao Mercante e ao 
Supervia 

  X X  X X X   

Acionamento de 
agentes via fax e 
documentos 

X       X  X 

Pagamento de taxas 
legais 

X       X  X 

Relação de 
mercadorias 
perigosas informada 
duas vezes 

   X   X X   

Despadronização das 
informações de carga 
em portos diferentes 

  X        

CIAS DOCAS 

Operadores também 
informam a carga 
movimentada, apesar 
de Supervia  e 
Mercante 

   X X      

Em Vitória, 
informações 
incompletas de carga 
movimentada 

 X         
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Tratamento manual 
das informações de 
movimentações em 
Vitória 

 X     X X X  

Recursos de infra-
estrutura de rede e 
equipamentos 
inadequados 

X X     X X X  

Inexistência do 
tratamento do peso 
das cargas 

 X   X    X  

ANVISA 

Desintegração do 
sistema Datavisa com 
as Cias Docas 

  X        

Comunicação via fax 
e documentos 

X       X  X 

POLÍCIA 
FEDERAL 

Comunicado via fax e 
documentos 

X       X  X 

Lista dos autorizados 
a desembarcar 

X    X   X  X 

Inexistência de acesso 
às cargas 
transportadas 

X X         

MAPA 

Inexistência de 
recursos de sistemas, 
equipamentos e rede 
de comunicação 

    X   X X X 

Comunicação 
deficiênte entre 
usuários e MAPA 

X       X  X 

CAPITANIAS 

Inesistência de 
recursos de sistemas, 
equipamentos e rede 
de comunicação 

    X   X X X 

Comunicação via fax 
e documentos 

X       X  X 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÕES 

DTE replicando 
informações do 
Supervia 

     X  X   



 238

Siscargas irá replicar 
informações do 
Supervia 

   X  X  X   

CORPO DE 
BOMBEIROS 

Com. via fax e/ou 
documentos 

X       X  X 

 
Fonte: SERPRO 2006, p.44 20 

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 4 

  

Pode-se concluir que é necessária a integração dos processos e a redução 

daqueles redundantes, aumento da segurança das informações, melhoria da qualidade 

dos dados (como conseqüência das ações anteriores), e identificação dos processos 

comuns para priorização de intervenção.  

Nas Figuras 34, 35, 36 e 37 observa-se os atores dos processos harmônicos e 

sistêmicos. As siglas estão definidas na Figura 30, neste capítulo. Nos anexos G e H 

encontram-se em meio magnético o mapeamento de processos dos portos de Vitória e 

Santos, respectivamente. 
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Figura 34 – Processos comuns da embarcação na Exportação, Importação e Cabotagem 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 51 20 
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Aprofundando o detalhamento do mapeamento de processos e separando os 

processos em exportação, importação e cabotagem da Figura 34, são obtidas as Figuras 

35, 36 e 37: 

 

Figura 35 – Processos de cargas na Exportação 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 53 20 

  

Os processos de exportação devem ser priorizados em relação ao de importação, 

provocando a entrada de recursos e privilegiando a produção nacional, além de 

estimular a geração de empregos. Vale destacar que as taxas cobradas para exportação 

geralmente são menores que as de importação.  
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Figura 36 – Processos de cargas na Importação 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 54 20 

 

 Os processos de importação são aqueles que dependem de intensa 

fiscalização e são os mais tributados. Portanto, deve haver um controle mais rígido para 

que não contamine os processos de cabotagem, e se permita que os contêineres de 

cabotagem permaneçam no mesmo pátio que os de exportação e importação. 
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Figura 37 – Processos de cargas na Cabotagem 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 55 20 

 

A política de incentivo à cabotagem deve permitir o desenvolvimento de uma 

frota nacional de navios de cabotagem,  evitando a fuga de recursos com o afretamento 

de embarcações estrangeiras para os deslocamentos em território nacional. 
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05. MODELO DE INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

 Ficou demonstrada no CAPÍTULO IV, por meio do mapeamento dos processos, 

a necessidade da integração dos processos, devido à existência de redundância de 

processos e outras repetições. Em Robinson (2008, p.22), tem-se o depoimento de um 

empresário da Associação Brasileira dos Terminais Alfandegados (ABTRA), que pode 

ser transcrito aqui: 

[...] A margem de lucro está cada vez mais baixa, demandando forte 
racionalização, e porque não dizer otimização de processos, pessoas, infra-
estrutura, entre outras, estabelecendo níveis mínimos a serem atingidos para 
que o negócio se mostre rentável e competitivo. Portanto, há de se adotar um 
sistema de melhoria contínua horizontal e vertical, integrando os diversos 
níveis da cadeia de produção e da cadeia logística, esta última responsável 
pela distribuição que deve ocorrer em tempo prazo e custos compatíveis com 
a demanda. 81 

 
Pode-se considerar que supressão do papel em processos burocráticos com 

grandes fluxos de documentos é o próximo passo da evolução tecnológica dos serviços 

e negócios, sejam governamentais ou privados. Hoje em dia, a internet e a troca 

eletrônica de informações são realidades.  

“Integração de processos são métodos gerais e sistemáticos para o projeto de 

sistemas de produção integrados, desde processos individuais até complexos industriais, 

com ênfase especial no uso eficiente de energia e na redução de efeitos ao meio 

ambiente” 82 (Pessoa, 2002, lâmina 15/25). 

No cenário apresentado nesse trabalho, a integração dos processos de gestão 

pode ser gerada a partir de um modelo de gestão que transforme as Companhias Docas e 

os portos em empresas eficientes, favorecendo suas imagens institucionais frente aos 

seus mais diversos públicos de interesse.  
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5.2 A INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

O conceito de integração de processos que é apresentado aqui contém os 

processos que foram tratados no capítulo anterior. Os processos de cargas perigosas, por 

exemplo, são tratados por vários agentes, mas não há conexão entre eles. Pode-se fazer 

uma simulação de acidentes com os diversos tipos de carga, considerando que os 

agentes envolvidos nesse processo troquem informações e acionem uns aos outros, 

utilizando equipamentos adequados com sincronia: este é outro processo que deve ser 

incluído na rotina destes agentes. 

Conforme depoimento de Lozinsky (2005), encontrados no website da IBM:  

[...] Falar em integração de processos não parece algo novo, à primeira vista. 
Desde os tempos em que os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) 
eram novidades que esse assunto é amplamente discutido. É preciso voltar ao 
tema no entanto, porque as soluções tecnológicas continuaram evoluindo com 
grande velocidade, e com elas o conceito de integração vem se tornando mais 
sofisticado, mais ousado, e requer a atenção dos líderes de negócios, para 
avaliarem as necessidades de suas organizações e os impactos associados à 
implementação dessas soluções. 83 

 
Foram identificados vários processos no porto de Santos, CAPÍTULO IV, que 

podem ser integrados: os da praticagem com os da CODESP; o departamento de 

dragagem, por exemplo, que deve homologar junto à praticagem os projetos de 

dragagem e os práticos, por sua vez, devem informar a Companhia quais são os pontos 

críticos no canal de acesso, baía de evolução e berços.  

[...] Essas soluções permitem, por exemplo, ampliar a vida útil de sistemas 
legados, antes condenados à substituição, mas que apresentam boa 
funcionalidade para os usuários. Permitem, também, pensar em padronizar os 
serviços (processos + tecnologia) e reutilizá-los quando e aonde for preciso, 
de modo a levar as melhores práticas a todos os funcionários, e depender 
menos das experiências individuais. Fica mais fácil, também, pensar em 
utilizar o que se convém chamar de best of breed (algo como o melhor 
disponível), em lugar de ficar amarrado a um único fornecedor de tecnologia, 
para garantir a compatibilidade. 83 
 

Também foram identificados vários sistemas que atuam no porto de Santos: 

SISCOMEX, SED, DTE, Controle de Atracação e Controle de Provisões. O primeiro 

destes é o que tem mais informações a oferecer e que poderiam ser trocadas, mas não 
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está integrado aos processos da CODESP, como pode ser observado no diagrama dos 

processos da CODESP no capítulo anterior. O SISCOMEX é um sistema de 

importância nacional e contém informações referentes ao último porto atracado em 

território nacional. Nele, por exemplo, o histórico da ocorrência de problemas fica 

registrado. O governo já possui essas informações, que ainda não estão ao alcance da 

comunidade: ferramentas de Business Inteligence podem extrair os dados, agregá-los e 

publicá-los.  

Conforme informações encontradas em SERPRO (2006, p.21) 20, têm-se: 

[...] SED – Supervia Eletrônica de Dados: Sistema de dados eletrônicos, 
consiste basicamente da informatização dos serviços da Autoridade Portuária, 
de modo a agilizar as ações de fiscalização, bem como manter uma base de 
dados confiável do histórico do movimento de mercadoria do Porto de 
Santos.  
DTE - Sistema de Dados Eletrônicos consiste basicamente da autorização 
para atracação de navios no Porto, autorização e controle da transferência dos 
contêineres para os Recintos Alfandegados, autorização da desova dos 
contêineres, controle de estoque nos Recintos e do controle dos contêineres 
não requisitados pelos Recintos, que ficam sob a responsabilidade dos 
Operadores Portuários. O sistema foi adotado pelo Porto de Santos por meio 
da DTE, com o objetivo de gerenciar o trânsito de carga, agilizando os 
processos de transferência de contêineres da zona primária para os Recintos 
Alfandegados (zona secundária). Foi desenvolvido para o Porto de Santos e 
implementado pela instituição privada ABTRA – Associação Brasileira de 
Terminais Retroportuários Alfandegados. Com a lei 8630/93, deixando a 
CODESP de operar no porto e armazenar a carga, abriu-se espaço para a 
introdução de empresas especializadas em armazenagem e manuseio de 
contêineres, podendo a carga transitar entre zonas alfandegadas (primária-
CODESP e secundária-Recintos Alfandegados) apenas mediante autorização 
da alfândega, sendo o sistema desenvolvido com a finalidade de agilizar este 
trâmite. É focado apenas no controle de trânsito do contêiner, visto que a 
autorização de realizá-la é concedida sem o conhecimento da carga existente 
no contêiner, o que prejudica a análise de risco dessa transferência. O sistema 
serve apenas ao controle da corrente de importação de carga geral e 
contêiner, armazenando as informações de exportação como dado histórico.  
 
 

Sobre a integração entre SED e DTE, SERPRO (2006, p.22) 20 informa: 
 

[...] Através do SED são enviados os dados de previsão de atracação e 
número de viagem para o DTE, que transmite para os recintos a chegada 
prevista dos navios. O modelo de integração para os dois sistemas consiste do 
envio dos dados de fechamento dos DAD e BL do SED para o DTE base 
Alfândega, através dos dados de viagem, faltando a troca de informações 
relativas à transferência da carga antes de sua efetivação, possibilitando aos 
sistemas compartilharem os dados relativos aos conhecimentos de carga e de 
transferência de mercadoria.  
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Sordi (2005, p.66) 2 complementa: 

[...] As possibilidades são imensas: ferramentas tipo Web Services, ambiente 
Wireless, diferentes dispositivos de acesso aos sistemas e dados, criam 
alternativas de solução, e permitem que a criatividade alce vôo em termos de 
repensar como a organização vai trabalhar, e como vai conectar-se a clientes, 
fornecedores e outros terceiros. E os portos também não estão integrados 
entre si, quando um navio que parte do porto do Rio com destino a Santos 
este último poderia ser informado e o navio entrar na fila para priorização de 
atracação, uma vez que sua chegada pode ser prevista. Os processos de 
preparo à chegada de navios envolvem o recebimento de dados sobre o navio 
e suas cargas num período de tempo que seja suficiente para que o porto se 
prepare para execução da carga e descarga do navio da forma mais eficiente 
possível. Entre os dados manipulados pelos sistemas de informação voltados 
ao suporte desta fase tem-se: capacidade do navio, horário previsto de 
chegada, carga a ser carregada e descarregada, posição dos contêineres no 
interior do navio, declaração para alfândega, facilidades necessárias para o 
desembarque de cargas especiais e requerimentos técnicos do berço a ser 
utilizado no terminal portuário. 
 
 

 

Pode-se visualizar um sistema integrador nacional que possa fornecer dados para 

redução de tempo operacional e preparação do porto seguinte da série de escalas do 

navio, como os dados citados o parágrafo anterior e outros como: 

• previsão de chegada com atualização a cada hora; 

• quais foram os últimos portos atracados; 

• informação sobre cargas perigosas; 

• posição dos contêineres nos conveses; 

• quais os contêineres que serão descarregados. 

• validade dos documentos de ANVISA, TUF e Vistoria da Marinha e PF. 

Também devem ser considerados outros dados a serem trocados por cada um 

dos agentes intervenientes. 

Pode-se incrementar esse pensamento com as informações de Giannetto e Lima 

(2008, p.113) 84:  

[...] entende-se que as Companhias Docas, enquanto Autoridade Portuária, 
por ter a competência de cumprir e fazer cumprir as leis, fiscalizar as 
operações portuárias zelando para que os serviços se realizem com 
regularidade, eficiência, segurança e proteção ao meio ambiente, devem 
proceder de forma que seja elaborada, implementada e assumida por todos os 
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segmentos que atuem nas áreas dos Portos Organizados Brasileiros, uma 
ferramenta de gestão própria que atenda aos requisitos de um Sistema 
Integrado de Gestão de Segurança, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional, 
Qualidade e responsabilidade Social. Este Sistema Integrado de Gestão 
Portuária deverá ter por objetivo desenvolver uma padronização de trabalho 
que se adeque às normas nacionais e internacionais para assegurar a 
qualidade, permitindo o funcionamento correto dos processos num ambiente 
seguro e saudável e preservando o meio ambiente e social para as gerações 
futuras. 
 

O motor desta integração dos processos deve ser a Secretaria Especial de Portos, 

no caso dos portos marítimos e Ministério dos Transportes no caso dos portos fluviais e 

lacustres. Propõe-se que haja um modelo de financiamento concedido à iniciativa 

privada ou do orçamento da União, ou ainda misto. Os empresários pagariam por acesso 

ao sistema, já que os serviços oferecidos podem agregar valor à cadeia logística, 

reduzindo atrasos, por exemplo. Os serviços seriam pagos pelos usuários que acessam 

os sistemas e os investimentos em equipamentos também poderiam ser realizados no 

escopo nestes contratos, tal licitação poderia se realizar em âmbito nacional. Os 

componentes deste “motor” devem ser as Companhias Docas e Autoridades Portuárias, 

que assumiriam o papel de responsáveis pela modernização e desenvolvimento dos 

portos. 

A gestão de tecnologia dos portos também pode adotar um modelo de 

sustentabilidade, no qual a autoridade portuária licita o serviço de uma empresa que 

explorará os serviços de TI e cobrará uma pequena tarifa suficiente para manutenção 

dos serviços e das estações de trabalho do porto. Os serviços contidos nestes contratos 

podem manter também o ISPS-Code e a renovação da tecnologia utilizada. O governo 

federal pode definir alguns requisitos para facilitar a integração e a segurança dos dados. 

Houve investimentos em TI nos últimos anos nos portos. Sabe-se que a 

implantação do ISPS-Code custou, aos cofres públicos, cerca de R$ 200 milhões, sendo 

que quase um terço desse montante foi destinado à Tecnologia da Informação. A 

iniciativa privada também investiu em tecnologia: segundo informações obtidas pela 



 248

Comissão Interamericana de Portos da OEA, de 2006, cerca de 10 US$ foi o adicional 

de custo por contêiner para a compensação dos investimentos com o código no mundo 

todo. O dado da ABRATEC para movimentação de contêineres em 2008 foi de 

4.636.486 unidades85 e, nesse sentido, se os terminais aumentarem o preço para 

investimentos em Tecnologia de Segurança, os recursos passariam dos US$ 50 milhões, 

por ano.  

 [...] Concluindo a descrição dos processos portuários fortemente assistidos 
pela TI, tem-se a informação da localização da carga e o status dela quanto ao 
desembaraço alfandegário. Normalmente esta é a informação principal a ser 
monitorada pelos clientes e demais entidades que os auxiliam no transporte 
de cargas marítimas. Estas soluções informativas ainda provêm informações 
sobre a programação de chegada e saída de navios, navios fundeados na 
região do porto, ocupação dos terminais portuários e demais informações 
importantes para a comunidade portuária. 2 

 
O papel fundamental da integração dos processos portuários é o aumento da 

transparência das atividades do setor, a melhoria de comunicação entre os empresários e 

os usuários e a previsibilidade de chegada da mercadoria (aspecto fundamental na 

cadeia de suprimentos). A relevância da logística, nesse cenário, deve ser melhor 

compreendida e, segundo Novaes (2007, p.13): 

[...] É a logística que dá condições reais de garantir a posse do produto, por 
parte do consumidor, no momento desejado. No caso de bens duráveis, é 
comum no Brasil o vendedor prometer a entrega do produto numa certa data, 
promessa que não é cumprida por deficiências no sistema de informação, nas 
operações do depósito ou no transporte. O efeito negativo que tais situações 
acarretam na imagem da empresa ainda não foi convenientemente avaliado 
no país, mas é, sem dúvida, significativo. 17 

 
Sabe-se que integração dos processos portuários são iniciativas horizontais de 

governo, como o PROHAGE, caminhos de integração dos processos que podem gerar 

resultados mais concretos de curto e longo prazo. Não é uma proposta de reativação do 

PROHAGE, mas sim o estabelecimento de uma rotina de conexão entre os atores de 

governo para que se possam desenvolver soluções de integração eficazes. Num segundo 

plano, deve haver a integração com a iniciativa privada. 
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A experiência obtida no DEPTA com os investimentos para sistemas de 

integração de sistemas portuários, em 2005/ 2006, através dos “Estudos para Integração 

de Sistemas Portuários mostraram que devem ser feitos investimentos em integração de 

sistemas portuários.” Como foi visto na análise dos processos. Se realizados tais 

investimentos resultariam em sistemas integrados com a presença de sistemas legados 

dos portos.  

Em relação às tentativas de melhoras nos portos, em todo o mundo:   

[...] Presenciamos na última década trabalhos intensos nos grandes portos 
mundiais para aumento da eficiência e qualidade, através de estudos e 
alterações de processos portuários; para isto, tem se empregado projetos de 
reestruturação radical, denominados de projetos de reengenharia, ou business 

process redesign (BPR), como também de projetos de aprimoramento de 
processos, ou business process improvement (BPI). Os principais recursos 
utilizados para promover mudanças no ambiente portuário são: alterações das 
leis que regimentam a operação portuária, reestruturação dos processos 
portuários, mudanças no comportamento e atitudes das entidades envolvidas, 
e Incorporação de novas tecnologias. 2 

 
 Processos jurídicos, administrativos e fiscais que implicam em atestados de 

autenticação, reconhecimentos de autoria e fé pública resistem ao processo de 

digitalização dos documentos, dificultando a modernização de setores importantes da 

sociedade brasileira. O aprimoramento dos recursos de segurança e certificação de 

autoria e origem permitem maior veracidade dos dados e a responsabilidade civil pelas 

informações prestadas em documentos eletrônicos, acelerando a otimização dos 

recursos e reduzindo o tempo de processos produtivos inteiros.  

 [...] Além de soluções posicionais, outra forma bastante comum do emprego 
da TI no ambiente portuário é a “digitalização de documentos”, ou seja, 
documentos tradicionais em mídia papel, que tramitavam fisicamente, 
passam a ser preenchidos e encaminhados via Internet. Bem mais 
recentemente, presenciamos o surgimento de TI no suporte às transações de 
negócios, citando como exemplo, transações para análise e busca por 
prestadores de serviços, negociações de compra e vendas automáticas, 
provisionamento e planejamento de recursos portuários, entre outras. 2 

 

Algumas diretrizes para a integração dos processos devem atender requisitos 

internacionais consagrados, como a troca eletrônica de informações no modelo EDI e 
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EDIFACT, sendo que os sistemas devem ser abertos e se integrarão em webservice.  A 

ANTAQ tem obtido bastante sucesso em seu sistema de desempenho portuário com a 

formação de documentos com estas características, mas todo ano é uma “luta” para 

receber os dados de todos os portos. (ANEXO F). 

 A integração dos processos com a troca eletrônica de informações permite que 

os portos brasileiros dêem seguimento ao seu processo de modernização por meio de: 

eliminação de fraudes, cobrança de tarifas e contratos com isonomia e justiça, aumento 

da receita das autoridades portuárias, financiando o próprio processo de modernização. 

A aceleração e a melhoria da qualidade da arrecadação aduaneira permitem que o país 

tenha os recursos para os investimentos na produção, melhoria da condição social da 

população e investimentos em infra-estrutura. 

Com esse salto tecnológico, o impacto no custo Brasil seria imediato: os seguros 

reduziram seus prêmios (no transporte de mercadorias e nas embarcações), as tarifas 

não pressionariam o custo das mercadorias e o aumento da produtividade permitiria 

novos investimentos em infra-estrutura e equipamentos portuários. A mudança de 

paradigma nas operações portuárias, no comércio exterior e movimentação de 

mercadoria atende acordos internacionais na área de comércio exterior e transportes 

marítimos, em especial a aplicação do código internacional para a proteção de navios e 

instalações portuárias – ISPS-CODE da International Maritme Organization, da qual o 

Brasil é signatário e é parte da Convenção Internacional de Salvaguarda da Vida 

Humana no mar, de 1974 (SOLAS). 

A troca eletrônica de dados vem completar e reforçar a necessidade de um sistema 

moderno de informações sobre a carga. As novas exigências de parceiros comerciais 

importantes, como Mercosul, Mercado Comum Europeu e EUA também devem ser 

apoiadas por melhorias de comunicação e localização rápida de contêineres e cargas. 
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O modelo de integração proposto pelo SERPRO não considerou os sistemas 

legados e adota uma proposta de balcão único com a presença de um sistema forte e 

tradicional como o SISCOMEX, gerido na Receita Federal, a qual realizou a integração 

do SISCOMEX com o MERCANTE, criando o SISCOMEX CARGA.  

O tempo necessário para desenvolvimento deste sistema e os insucessos no 

desenvolvimento de propostas para o SISPORTOS indicam que o caminho é crescer “de 

baixo para cima”, considerando que a integração ocorra posteriormente. Os sistemas 

operacionais como o SED, DTA e sistemas da CODESP, no caso de Santos, devem ser 

integrados, automatizando, por exemplo, processos de geração de estatísticas que estão 

contidos nos bancos de dados do SED. 

Modelo de Integração proposto pelo SERPRO 

 
A necessidade de racionalização das atividades portuárias e a integração de seus 

respectivos sistemas legados, identificados pelo Programa Agenda Portos no ano de 

2004, resultou no início do projeto Sistema Nacional de Portos (SISPORTOS), pelo 

DEPTA. 

 

Figura 38 – Projeto Sistema Nacional de Portos (SISPORTOS)   

Fonte: Serpro, 2006, p. 56 20 
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O Departamento de Programas de Transportes Aquaviários do Ministério dos 

Transportes escolheu o Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO para a 

elaboração do estudo preliminar do Sistema. Essa escolha foi baseada na realidade de 

que o SERPRO já possuía o banco de dados do SISCOMEX e podia disponibilizar 

algumas informações. Além disso, há a vantagem de ser integrante do Governo Federal. 

Nesse primeiro momento, era previsto, basicamente:  

• criação de uma base de conhecimento para estabelecimento e monitoramento 

de políticas públicas de transportes;  

• organização e articulação dos agentes intervenientes no processo de 

produção e utilização de informações no âmbito do setor de transportes;  

• utilização de dados já existentes nos Sistemas dos Ministérios dos 

Transportes e da Fazenda para produção de informações gerenciais do setor 

portuário;  

• integração dos sistemas portuários através do estabelecimento de fluxo 

atualizado de informações entre os sistemas participantes;  

• construção de indicadores para gestão e acompanhamento de desempenho 

operacional dos portos;  

• captação e utilização de informações para nortear a política de investimentos 

portuários;  

• visão racional do cumprimento das normas e padrões da atividade de 

regulamentação nos processos portuários.  

Na Figura 39, pode-se visualizar o fluxograma de sistemas e órgãos envolvidos 

no SISPORTOS.  
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Figura 39 – Fluxograma SISPORTOS 

Fonte: SERPRO (2006) 20 
 

O novo sistema deve ser concebido com um escopo mais simples e com a 

participação da comunidade portuária. Um sistema comunitário pode ser a solução, 

evitando-se um sistema tradicional com dados estratégicos concentrados, e vulnerável a 

ataques e violação.  

Pode-se pensar em sistemas menores desenvolvidos pelos membros da 

comunidade, com informações transitando por meio de mensagens eletrônicas. 

Gallardo (2008, p.11) diz que: 

[...] Um Port Community System (PCS) permite e facilita a interconexão de 
todos os agentes em um mesmo sistema. Esta interconexão se realiza por 
meio de mensagens ou trocas de arquivos de dados entre os diferentes 
sistemas de gestão das companhias e administrações. Previamente à 
interconexão dos sistemas informatizados é necessário um complexo trabalho 
de harmonização de processos e padronização de documentos (reengenharia). 
Estes processos requerem um grande esforço, necessitam da participação e 
colaboração dos agentes. Nos processos que comunicam empresas privadas e 
administrações é mais fácil de implantar devido a existência de regulação ou 
lei que rege a relação. Em contrapartida, na relação entre privados não existe 
regulação ou acordos. 86 

 
As bases de implantação de um PCS estão lançadas: o SED em Santos é um 

ponto de partida e está implantado no porto do Rio de Janeiro. Um embrião PCS, 
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ligando Rio a São Paulo pode melhorar a logística das cargas das duas Companhias, 

incluindo portos como Santos, Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis. Dessa maneira, 

podem ser obtidas melhoras evidentes, otimizando escalas de navios, priorizando-os 

antes da chegada, contando com a implantação de um sistema de janelas públicas de 

atracação parecida com o que foi implantado em Paranaguá. 

 

Arquitetura do SISPORTOS proposto pela FUSP  

 

O sistema desenvolvido em parceria entre a CODESP e a Universidade de São 

Paulo (USP) abrange os módulos abaixo (Gaesi, 2005, p. 3)87: 

• atracação/desatracação de navios; 

• manifesto de carga; 

• boletim de embarque/descarga; 

• controle administrativo para Autoridade Portuária; 

• gestão de contratos de arrendamento; 

• fiscalização operacional; 

• controle de movimentação de carga; 

• controle de balanças e pesagens. 

Até o momento, este sistema está em funcionamento no Porto de Santos e sendo 

implantado nos Portos do Rio de Janeiro. 

O que se pretende com essa proposta é interromper os investimentos isolados 

das autoridades portuárias na busca de soluções pontuais. O que se deseja é criar um 

modelo nacional, de baixo custo e alto valor agregado para os portos, que atenda às 

necessidades da Secretaria Especial dos Portos, da Agência Nacional de Transportes 
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Aquaviários (ANTAQ), do Departamento Nacional de Infra-Estrutura em Transportes 

(DNIT) e das autoridades portuárias e hidroviárias. 

Assim, a Figura 40 retrata a arquitetura inicial do SISPORTOS e as entidades 

que irão se beneficiar de imediato. 

 

Figura 40 – Modelo de Integração FUSP 

Fonte: GAESI, 2005 87 

 

Em seguida, o ideal seria a ampliação dos debates com representantes da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Sistema de Vigilância 

Agropecuária Internacional (VIGIAGRO), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Renováveis (IBAMA), Departamento de Polícia Federal e Marinha do Brasil, 

a fim de compartilhar o uso da informação na comunidade portuária. Para isso, poderia 

ser adotado o intercâmbio eletrônico de dados e informações como agente facilitador de 

comunicação no porto e como instrumento de dinamização na movimentação de cargas 

e navios e de redução dos custos operacionais. 
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Uma solução interessante na organização das filas de navios de contêineres pode 

ser a criação de janelas públicas de priorização de atracação, o que atende com muito 

interesse os armadores, reduzindo bastante o tempo operacional no porto. 

 

Na publicação virtual Agência Estadual de Notícias, é possível obter 

informações importantes:   

[...] Os bons resultados obtidos com as janelas públicas de atracação no Porto 
de Paranaguá fizeram com que o período de avaliação do novo sistema 
passasse a ser definitivo, três meses depois de sua implantação. De acordo 
com o diretor de operação na América do Sul da Hamburg Süd Internacional 
e da Aliança Brasileira, Michael Martins da Silva, as antigas filas de navios à 
espera em função de problemas meteorológicos deram lugar à produtividade. 
‘De forma inédita, os armadores formaram um grupo unido, somando 
interesses comuns, durante esse processo, que levou cerca de dois anos para 
ser efetivado. No setor operacional, não se discute o grande valor que o 
regulamento proporcionou’. 88 

 

Esse sistema é utilizado para navios que não chegam atrasados, que têm tempo 

definido para entrar e sair do canal. Se um navio atrasar, seguirá o procedimento de 

aguardar sua vez em uma lista de espera. Portanto, a prioridade é do navio que cumpre o 

horário previsto. Dessa maneira, pode-se perceber que um sistema nacional de controle 

de escalas de navios poderia prever o atraso de navios e melhorar ainda mais o 

desempenho do sistema.  

Conforme depoimento do diretor do Terminal de Contêineres de Paranaguá 

(TCP) percebe-se que os resultados alcançados por esse porto foram muito bons:  

[...] O modelo é muito positivo para os armadores e para o nosso terminal, 
beneficiando exportadores e importadores. As janelas de atracação facilitam 
o planejamento da operação e representam ganho de produtividade. Novos 
armadores e antigos retornaram, por conta desse sistema, ao Porto, que a cada 
dia tem um produto logístico bem posicionado no mercado e reconhecido por 
seus clientes”, explicou o diretor do Terminal de Contêineres de Paranaguá 
(TCP), Juarez Moraes e Silva.” 88 
 
 
 

 
 
 
 



 257

5.3 MODELO DE INTEGRAÇÃO PROPOSTO PELO SERPRO 
 
 
 
 Seguindo os macros processos de importação, exportação e cabotagem: 
 
 

 
 

Figura 41 – Processos de Importação, Exportação e Cabotagem 

Fonte: SERPRO, 200620 
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Figura 42 – Sub-Processo de fundeio 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 1420 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 43 – Sub-Processo Atracação 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 1620 
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Figura 44 – Sub-Processo de serviço de apoio à embarcação, embarque e desembarque  

Fonte: SERPRO, 2006, p. 2020 

 
 

 
 

Figura 45 – Processo de Exportação Sub-processo de prévias 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 3020 
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Figura 46 – Sub-processos de serviços de apoio ao negócio 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 3220 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 47 – Sub-processos operacional 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 38 20 
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Figura 48 – Sub-Processo Operacional 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 3820 

 

 

 
 
 

 

Figura 49 – Sub-Processos de Revisões 

Fonte: SERPRO, 2006, p. 4720 
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Os demais sub-processos poderão ser encontrados no anexo II em meio 

magnético no modelo de integração detalhado. 

 

5.4 PROPOSTA DE INFRA-ESTRUTURA DE TI PARA PORTOS 

 

O Modelo de infra-estrutura de TI, proposto pelo SERPRO no contrato citado 

anteriormente, está apresentado a seguir e foi consolidado sem o desenvolvimento do 

sistema, o que é um erro. Porém, foi adicionado como de referência de custo, em uma 

avaliação preliminar quantitativa de custos necessários para os investimentos nos 

portos, pelo orçamento da União. Em 2006, estimava-se que cerca de R$ 20 milhões 

bastariam para atualizar os investimentos em infra-estrutura de TI nos portos, alterando 

significativamente o paradigma tecnológico. 

A solução proposta, definida no documento “Solução de Integração para o 

SISPORTOS”, necessita de uma infra-estrutura mínima para seu correto funcionamento. 

Tal infra-estrutura de rede e servidores deverá ter a capacidade de absorver os fluxos de 

dados de transmissão e recepção previstos para o SISPORTOS e sistemas legados, 

como também garantir os níveis de serviços estabelecidos de tempos de respostas e 

disponibilidade. 

A solução de integração portuária tem como concepção de comunicação entre 

SISPORTOS, portos e empresas afins, uma rede virtual portuária de web services 

conectada via Internet. Essa rede virtual será originada da interligação dos vários 

ambientes de integração dos portos, cada qual composto de uma infra-estrutura de 

circuitos, firewall, servidores de web service, servidores banco de dados e outros 

componentes. 

Cada ambiente de integração, aqui denominado Nuvem de Integração, deve ser 

dimensionado de acordo com o fluxo de informações a serem trafegadas em cada porto, 
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sendo previamente estabelecidos dois tipos distintos, com especificações adequadas a 

dois requisitos de necessidades: uma Nuvem de Integração Simples e uma Nuvem de 

Integração Complexa. 

A Nuvem de Integração contemplará um segmento de rede separado das redes 

internas dos portos, porém, haverá pelo menos um ponto de conexão direta entre elas, 

provido por mecanismos de segurança. 

 

 

Figura 50 – Modelo de Integração SISPORTOS 

Fonte: SERPRO, 200780 

 

 

NUVEM DE INTEGRAÇÃO SIMPLES 

A Nuvem de Integração Simples será composta de: 

• Circuito de Acesso: serviço contemplado por equipamentos ativos (modem e/ou 

roteador - geralmente fornecidos pela operadora de serviços) responsável pela 

interconexão e roteamento da Nuvem com a Internet; 
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• Firewall: responsável pela segurança da rede entre os limites das redes: 

WAN/Nuvem (acesso externo) e Nuvem/LANs (acesso interno); 

• Modelo de Infra-estrutura para Integração do SISPORTOS; 

• HSM (Hardware Secure Module): módulo responsável pela geração e 

armazenamento das chaves criptográficas utilizadas para assinar digitalmente 

documentos e as transações eletrônicas; 

• Switch: responsável pela centralização das conexões do servidor, roteador, 

HSM e redes locais; 

• Distribuidor Interno Óptico: passivo responsável por concentrar os enlaces de 

fibra provenientes de outras redes; 

• Painel de Conexão: passivo, e responsável por concentrar os cabos de par-

trançado provenientes dos ativos, dos servidores e de outras redes; 

• Servidor: responsável por prover o web service e abrigar o banco de dados do 

sistema local. Será utilizado 1 (um) servidor; 

• Drive de Fita SDLT: responsável pelo backup dos dados; 

• Nobreak: responsável por garantir a disponibilidade dos ativos em casos de 

queda de energia. Será instalado no gabinete e conectado ao transformador isolador. 

Todos os equipamentos acima serão instalados em um gabinete aberto.  

A Nuvem de Integração Simples, representada na Figura 51, deverá estar 

localizada em uma Sala de Equipamentos exclusiva, de no mínimo 6 m² (3 m x 2 m), 

com acesso restrito e provida de ar-condicionado de no mínimo 21.000 BTUs. Na Sala 

de Equipamentos, deverá ser instalada uma solução de piso elevado, de modo a facilitar 

a organização e o manuseio do sistema de cabeamento e sua entrada deverá ser 

contemplada com rampa de acesso. 
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Figura 51 – Nuvem de Integração Simples 

Fonte: SERPRO, 2007 80 
 

 

NUVEM DE INTEGRAÇÃO COMPLEXA 

 

A Nuvem de Integração Complexa será composta de: 

• Circuitos de Acesso: serviços contemplados por equipamentos ativos (modem 

e/ou roteador - geralmente fornecidos pela operadora de serviços) responsáveis pela 

interconexão e roteamento da Nuvem com a Internet. Serão utilizados 2 (dois) circuitos 

para redundância; 

• Firewalls: responsáveis pela segurança da rede entre os limites das redes: WAN 

/ Nuvem (acesso externo) e Nuvem / LANs (acesso interno). Serão utilizados 2 (dois) 

firewalls para redundância; 
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• HSMs (Hardware Secure Modules): módulos responsáveis pela geração e 

armazenamento das chaves criptográficas utilizadas para assinar digitalmente 

documentos e as transações eletrônicas. 

• Serão utilizados 2 (dois) HSMs para redundância; 

• Switch: responsável pela centralização das conexões dos servidores, roteadores, 

HSMs e redes locais. Este switch será provido de recursos de redundância (fonte e 

módulo supervisor); 

• Distribuidor Interno Óptico: passivo responsável por concentrar os enlaces de 

fibra provenientes de outras redes; 

• Painel de Conexão: passivo responsável por concentrar os cabos par-trançado 

provenientes dos ativos, dos servidores e de outras redes; 

• Servidores web services: responsáveis por prover o web service com 

redundância em load balance. Serão utilizados 2 (dois) servidores; 

• Cluster: responsável por abrigar o banco de dados do sistema local. O cluster 

será composto de dois servidores, um storage e um autoloader; 

• Switches Fibre Channel: responsáveis pela interconexão dos componentes do 

cluster; 

• Nobreaks: responsáveis por garantir a disponibilidade dos ativos em casos de 

queda de energia. 

Serão instalados 2 (dois) nobreaks, fora do gabinete, trabalhando com chave 

estática para o chaveamento automático em caso de falhas. 

Os equipamentos ativos de conexão de rede (modem, roteador, firewall e switch) 

serão instalados em um gabinete aberto; e os servidores e o cluster em outro.  

A Nuvem de Integração Complexa, representada na Figura 52, deverá estar 

localizada em uma Sala de Equipamentos exclusiva, de no mínimo 9 m² (3 m x 3 m), 
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com acesso restrito e provida de dois equipamentos de ar-condicionado de no mínimo 

30.000 BTUs, onde um deles será utilizado como reserva. 

Na Sala de Equipamentos deverá ser instalada uma solução de Piso Elevado, de 

modo a facilitar a organização e o manuseio do sistema de cabos e sua entrada deverá 

ser contemplada com rampa de acesso. 

Modelo de Infra-estrutura para Integração do SISPORTOS 

 

 

Figura 52: Nuvem de Integração Complexa 
Fonte: SERPRO, 2007 80 

 

Os modelos apresentados são bases conceituais para padronização da infra-

estrutura dos ambientes computacionais dos portos brasileiros que, em geral, não 

considera os requisitos de serviço de cada ambiente. Logo se deve observar a 

necessidade de projeto específico para cada rede, considerando suas particularidades. 
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Também, as tecnologias adicionais foram descritas de forma conceitual e 

deverão ser avaliadas no momento do projeto definitivo, considerando as demandas 

atualizadas. 

As especificações básicas contidas neste documento descrevem as características 

mínimas a serem consideradas para cada equipamento. Dessa maneira, cada projeto 

específico deve contemplar as especificações completas e condizentes às necessidades 

do mesmo. 

A Tabela 76 apresenta uma estimativa de preço para cada equipamento 

especificado, para a data de referência de 2006, a título preliminar para uma primeira 

definição orçamentária. 
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Tabela 76 – Estimativas de preços para equipamentos 
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6. MODELO DE GESTÃO PROPOSTO 

 
 
6.1 INTRODUÇÃO 

 
 Este capítulo trata de que questões que extrapolam os processos atuais dos 

portos brasileiros, porém em um cenário no qual os processos devem ser alterados. Nas 

realidades portuárias que possuem redundância e superposição, ineficiência, e pouca 

produtividade, supõe-se que outras medidas devam ser tomadas em médio e longo 

prazo, para a expansão do setor, voltadas à infra-estrutura e construção de novas 

instalações.  

 Outras proposições, como a utilização das ondas do mar para geração de energia 

para os portos, devem ser colocadas como perspectivas de desenvolvimento futuro. A 

geração eólica também tem seu espaço, com a escassez do petróleo e conclusão da 

exploração do potencial hidroelétrico brasileiro. Também considera-se um plano mais 

utópico, com a construção de cidades portos offshore para ocupação da plataforma 

continental.  

 
6.2 MODELO DE GESTÃO OPERACIONAL 

 

A modernização da operação portuária pode ser considerada parâmetro de 

qualidade do serviço e é elemento que agrega valor à cadeia logística, sendo atribuído à 

carga, ou a sua movimentação. Estas características são atributos que mantém ou 

adicionam valor à cadeia, introduzindo elementos como informação ao consumidor, 

redução de perdas no transporte, garantias de que a carga não foi adulterada, redução de 

tempo de movimentação, localização rápida da carga, redução de roubo no transporte, 

previsibilidade e eficiência ao setor. 
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A logística empregada significa método para proposição de gestão de recursos 

escassos, ou seja, a utilização correta no tempo oportuno das atividades e recursos de 

um sistema logístico se aplica no cenário vivido pelo Brasil atualmente. A logística 

aplicada é definida como:  

[...] Conjunto de atividades direcionadas a agregar valor, otimizando o fluxo 
de materiais, desde a fonte produtora até o consumidor final, garantindo o 
suprimento na quantidade certa, de maneira adequada, assegurando sua 
integridade, a um custo razoável, no menor tempo possível e atendendo todas 
as necessidades do cliente. 59 

 
 O comércio internacional é cada vez mais competitivo e exigente, demandando 

informações e características acerca dos produtos que consomem, assim como define a 

localização destes no tempo e espaço desde a produção até o consumo, sua qualidade e 

integridade.  

A cadeia logística tem implicações internacionais que crescem a cada dia: os 

países centrais exigem, constantemente, novos procedimentos e cuidados com as 

mercadorias que compram, sendo que, seus vendedores devem adotá-los, para garantir a 

continuidade das vendas. A lei do bioterrorismo, o BTA 2002 – Bio Terrorism Act 

2002, exige o preenchimento de registro: registro prévio e pessoa responsável pelas 

informações registradas em solo norte-americano, para que seja permitida a exportação 

de alimentos àquele país. Seu propósito é identificar rapidamente a origem do risco de 

infecção e contaminação de alimentos e drogas por terroristas.  

Os indicadores de gestão podem ser aqueles tradicionais, previstos nos conceitos 

de qualidade total, mas os portos também têm seus próprios procedimentos, como as 

certificações do ISPS-Code e os parâmetros de controle ambiental, definidos pelos 

licenciamentos operacionais e Planos de Controle Ambiental (PCA). 

Para Corrêa e Corrêa (2007, p.38), 

[...] O objetivo da estratégia de operações é garantir que a função de 
gerenciar os processos de produção e a entrega de valor ao cliente sejam 
totalmente alinhadas com a intenção estratégica da empresa quanto aos 
mercados a que pretende servir. Para isso é necessário incluir no tratamento 
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de processos decisórios em operações elementares externos à organização, 
como o cliente e a concorrência. Trata-se de gerenciar atividades produtivas, 
não mantendo uma visão introspectiva, mas com um senso de propósito que 
justifique a área e suas ações. Trata-se de mudança substancial do paradigma 
taylorista. Ganham interfaces, entre a área de operações e outros setores da 
organização. 89 

 
Portanto, o modelo de gestão deve atender os seguintes indicadores de 

desempenho, que são, basicamente, cinco requisitos de qualidade e produtividade: 

1. Interoperabilidade; 

2. Rastreabilidade ; 

3. Segurança; 

4. Confiabilidade; 

5. Proteção ao meio ambiente. 

 

6.3 INTEROPERABILIDADE  

 

Atributo essencial para a viabilidade de realização de negócios e comunicação 

de comércio exterior, a introdução da troca eletrônica de informações (EDI), com os 

padrões XML, são avanços do comércio internacional. A tecnologia moderna permite 

que sistemas com características diferentes sejam integrados, mas, deve-se considerar 

que:  

[...] Interoperabilidade não é somente integração de sistemas nem somente 
integração de redes. Não referencia unicamente troca de dados entre sistemas 
e não contempla simplesmente definição de tecnologia. É, na verdade, a soma 
de todos esses fatores, considerando, também, a existência de um legado de 
sistemas, de plataformas de hardware e software instaladas. Parte de 
princípios que tratam da diversidade de componentes, com a utilização de 
produtos diversos de fornecedores distintos. Tem por meta a consideração de 
todos os fatores para que os sistemas possam atuar cooperativamente, fixando 
as normas, as políticas e os padrões necessários para consecução desses 
objetivos. Para que se conquiste a interoperabilidade, as pessoas devem estar 
engajadas num esforço contínuo para assegurar que sistemas, processos e 
culturas de uma organização sejam gerenciados e direcionados para 
maximizar oportunidades de troca e reuso de informações, interna e 
externamente ao governo federal. 90 
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A possibilidade de se resolver todas as questões do transporte da mercadoria 

pela rede mundial de computadores depende deste atributo.  

 

6.4 RASTREABILIDADE 

 

É um atributo de qualidade dos produtos modernos, principalmente alimentícios. 

É a informação que agrega valor ao produto, após a manifestação de doenças 

infecciosas como vaca-louca, gripe aviária, febre aftosa e outras, para se evitar a entrada 

e disseminação destas patogenias naturais ou introduzidas pelo homem, como o Antraz. 

A rastreabilidade pode ter dois conceitos distintos aqui: para a localização de requisitos 

na análise de projeto de sistemas e a rastreabilidade de localização da carga.  

Com a Lei norte-americana do Bioterrorismo (que definiu critérios de 

licenciamento de produtos de alimentação humana e animal que seriam vendidos àquele 

país), a rastreabilidade tornou-se um fato, e consagrou um conjunto de informações 

necessárias à cadeia da produção até consumidor final dos produtos do agronegócio. 

Além disso, o conhecimento de como, quem, quando, onde e como foram produzidos os 

alimentos e em quais condições são dados que devem, cada vez mais, ser 

disponibilizados aos usuários da comunidade internacional. Todos os consumidores 

querem as informações de origem e qualidade e de outros parâmetros que interferem na 

sua saúde e qualidade de vida, como a utilização de sementes transgênicas, a utilização 

de agrotóxicos e até a preservação de elementos ambientais e sociais do local de 

produção. Estas são informações importantes para o acompanhamento dos produtos e 

devem ser disponibilizadas em seus rótulos, nos conhecimentos de embarque, assim 

como nos pacotes de dados. Deve ser informado: 
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- local, data e responsável pela produção; 

- características básicas da produção, tecnologia, aspectos físicos e climáticos; 

- instante de embarque para o transporte e responsável; 

- instante e período de armazenamento e responsável; 

- instante e tecnologia de beneficiamento do produto e responsável; 

- prazos de validade do produto com os beneficiamentos; 

- alterações das características naturais tais como genéticas, hormonais ou 

outras; 

- características de parâmetros de impactos ambientais da produção e dos 

respectivos beneficiamentos; 

- características de relações humanas da produção, como utilização de mão-de-

obra infantil, semi-escrava ou similar. 

 

A ANVISA possui iniciativas contra a falsificação: 

[...] A Anvisa propõe a rastreabilidade, ou seja, a criação de um artifício de 
monitoramento na pré-embalagem. “O monitoramento não é suficiente para 

combater a falsificação, então a Anvisa quer implantar tecnologias para 

resolver a questão. Mas este sistema ainda tem que ser estudado, 

principalmente pela questão financeira”, observa o gerente. A implantação 
do sistema só é viável em cargas de alto valor agregado, pois quando o 
medicamento é de baixo valor, a tecnologia adotada para a rastreabilidade 
pode custar mais caro do que o próprio produto. Tinello considera que deve 
ser estudada uma compensação financeira para isso, como um valor baixo 
para o selo, ou mesmo ele variar de acordo com o custo da carga. 91 

 
Assim, concluímos que a rastreabilidade é a propriedade de se rastrear, de 

localizar a qualquer momento o objeto, sendo bem diferente, por exemplo,do 

rastreamento de veículos,  sob monitoramento constante de sistemas de satélite e outros 

modos de comunicação, com sistemas do tipo AUTOTRACK e outros similares.  
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6.5 SEGURANÇA 

 

A segurança está cada vez mais presente nos processos logísticos e de produção, 

sobretudo dos mercados externos. Aqui, será tratada no seu significado mais amplo: 

safety and security. Para o conceito de Safety, será usado o conceito para segurança 

contra acidentes não intencionais, na qual deve ser feita prevenção antes da ocorrência e 

contingência após. Para segurança pública contra atos terroristas, atos ilícitos e 

incidentes intencionais, será usado Security, cujo procedimento é a proteção e repressão 

antes e depois da ocorrência.  

 

Eventos acidentais 

 
Prevenção de acidentes e ações de contingência, socorro e minimização dos 

impactos.  

Os acidentes podem ocorrer no deslocamento dos veículos, dos navios, 

caminhões ou trens, nos dutos e esteiras e nas operações de carga e descarga ou 

embarque e desembarque. Devem ser prevenidos, sobretudo em áreas portuárias onde a 

quantidade de carga e os esforços envolvidos nos deslocamentos geram grande inércia e 

risco, sendo que os impactos provocados podem ter grande extensão. Os programas de 

redução de acidentes de trabalho devem ser intensivos: os treinamentos com os 

estivadores devem ser rotineiros, principalmente para aqueles que estivam navios com 

contêineres cujos sinistros são de grande severidade e, geralmente, provocam danos 

fatais.  

Uma vez ocorrido o acidente, os primeiros minutos são fundamentais para a 

prestação de socorro às vítimas, visando a redução de perdas e minimização de impactos 
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ambientais. As ações de contingência devem ser rotinas nas equipes de trabalho e todos 

devem saber como se comunicar com bombeiros, comando da defesa civil e hospitais. 

Para que se possa analisar os acidentes e seus impactos, tem-se, a seguir, a 

relação dos principais tipos: 

- acidentes com produtos perigosos;  

- acidentes de trânsito nas rodovias e acessos aos portos; 

- acidentes ferroviários nos acessos aos portos; 

- acidentes marítimos no porto ou áreas de fundeio ou proximidades; 

- acidentes de trabalho nas operações de carga e descarga; 

- acidentes ambientais nas operações de carga e descarga; 

- acidentes em dutos de graneis líquidos, esteiras ou linhas; 

- acidentes em sistemas críticos. 

  

Eventos incidentais 

 
Proteção e repressão a incidentes intencionais e ilícitos. 

No caso específico dos transportes de longo curso e navegação, com as 

preocupações com ataques terroristas de grande impacto após os atentados de 11 de 

setembro de 2001, foi implantado, em âmbito internacional, o Código Internacional de 

Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS-Code), pela Organização Marítima 

Internacional, para vigência a partir de 30 de junho de 2004. Basicamente, as medidas 

exigidas pelo código são: 

- controle de perímetro de áreas seca e molhada; 

- controle de acesso; 

- monitoramento visual; 

- treinamento e capacitação de pessoal; 
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No Brasil, o código foi internalizado pela Comissão Nacional de Segurança 

Pública dos Portos e Vias Navegáveis (CONPORTOS), criada pelo Decreto Nº. 1705 

em 1995, cujo sistema considerou um Conselho de cinco ministérios em âmbito 

nacional e Comissões Estaduais chamadas CESPORTOS, nas quais cada estado que 

possui um porto é atendido pela comissão que é coordenada pela Polícia Federal local.  

 

Confiabilidade  

 
É a probabilidade de determinada ação ocorrer conforme previsto, de 

determinado componente de um sistema funcionar conforme projeto ou um evento 

ocorrer no momento planejado, como um navio atracar quando programado. Um 

sistema será mais confiável quanto mais previsível for e, portanto sem custos 

extraordinários. Nos portos, os sistemas de navegação, sinalização náutica e segurança 

são sistemas críticos, nos quais a confiabilidade é um importante requisito que define a 

qualidade da operação e não impõe custos adicionais aos usuários. 

 

 

6.6 PROPOSTAS DE GESTÃO 

 

Recentemente, houve grande discussão sobre a possibilidade de delegação do 

porto de Santos ao governo do Estado de São Paulo. Este fato trouxe à tona a questão 

sobre a descentralização dos portos: “será que é melhor que estes sejam municipais?”, 

“será que os estados têm melhores condições de realizar os investimentos necessários?” 

e “sobre a participação da iniciativa privada na gestão dos portos públicos, como 

deveria ocorrer?”. No final dos anos 90, houve a discussão sobre a descentralização dos 
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portos: a Portobrás centralizava todos os portos e seus investimentos, formulava a 

política do setor e as companhias docas tinham que segui-la. Ocorreu o fim da 

Portobrás, que marcou o fim da política de centralização iniciada no governo militar, e 

com o advento da Lei 8.630/93, que introduziu a iniciativa privada na operação, o 

processo acelerou-se. Os portos, hoje, são de diferentes modos de gestão.   

Um novo modelo de gestão para os portos parece ser a solução, mas o desafio é 

evitar a criação de mais um entrave. A solução tem de ser pontual o suficiente para não 

comprometer os outros assuntos e que possam, simultaneamente, evoluir. O sucesso da 

Lei dos Portos sugere que não se altere o que vem apresentando bons resultados, mas, 

alguns ajustes são importantes. 

Deve-se compreender o que ocorre em outros modos de transportes para que 

haja a evolução em conjunto da cadeia logística, para que a integração modal seja uma 

alternativa de negócio. Deve-se saber que:  

[...] A matriz de transporte brasileira é bastante distorcida e transfere 
distorções para a matriz energética. Excluído o transporte de minério de 
ferro, os caminhões movimentam quase 75% das toneladas por quilômetro 
anuais. No transporte de passageiros, ônibus e automóveis são responsáveis 
por 95% da movimentação de pessoas. Isto gera um desequilíbrio na matriz 
energética: 47% da oferta de energia do País têm origem em derivados do 
petróleo, inclusive gás natural. Por outro lado, cerca de um terço do consumo 
de energia do país é devido ao transporte, pela utilização da gasolina, diesel e 
gás natural, como combustíveis. 92 

 
Os transportes no país prescindem de um esforço em realizar investimentos em 

infra-estrutura: ainda é difícil construir novas obras na região norte, o modelo de 

proteção e defesa do meio ambiente deve ser aperfeiçoado e compatibilizado com as 

necessidades de ampliação das rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. 

 

6.7 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

A utilização de referência entre os portos nacionais pode servir de fator de 

impulso aos portos com maiores dificuldades. O Porto de Itajaí, por exemplo, é um 
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modelo para os portos delegados a estados e municípios: conta com a ampliação da 

capacidade operacional, o que favorece a tendência de aumentar o crescimento e 

incrementar ainda mais a movimentação. Esse porto tem três berços e opera com 

terceira maior movimentação de contêineres do país, é exemplo de produtividade antes 

da enchente no estado de Santa Catarina. 

Para as Companhias Docas é necessária uma reforma administrativa completa, 

concurso público para reposição de pessoal e a modernização da administração. 

As guardas portuárias devem ser reformuladas e treinadas para o papel que as 

autoridades portuárias ainda não assumiram, mas terão de fazê-lo, devendo apoiar as 

demais autoridades. 

Considerando um novo modelo de gestão, é inequívoca a necessidade de se fazer 

um choque de gestão no setor, que está relacionado com investimentos em treinamento, 

capacitação e desenvolvimento de tecnologia. 

 

Segundo o PNLT (2007), as propostas para o subsetor portuário são: 

1. Adoção de práticas de planejamento corporativo. Dentre as principais 

práticas de planejamento corporativo, destacam-se: 

a. administração estratégica e planejamento estratégico; 

b. revisão e atualização dos planos de desenvolvimento e zoneamento 

(PDZs); 

c. planejamento das ações a serem desenvolvidas no âmbito dos planos 

de outorgas das companhias, com base nos PDZs; 

d. realização de estudos de viabilidade econômica e ambiental e 

projetos de engenharia para obras ligadas aos planos de expansão das 

Companhias Docas; 
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e. realização rotineira de estudos para dimensionamento dos custos e 

tarifas portuárias; 

f. tratamento adequado às questões relacionadas a acordos salariais, 

dissídios coletivos e ao passivo trabalhista; 

g. profissionalização da gestão 

 

A profissionalização da gestão portuária exige dois princípios: em primeiro lugar, é 

preciso compor a Diretoria e os cargos de gerência com administradores e conhecedores 

da área portuária, com reconhecida experiência e capacidade de gestão empresarial. Em 

segundo lugar, deve-se buscar a instituição de compromissos pactuados com o órgão 

supervisor em relação a metas e resultados, com a previsão de sanções no caso de não 

cumprimento – Contrato de gestão. 

 

Reestruturação das Companhias Docas 

Uma das principais questões que afeta as companhias docas é a sua estrutura 

administrativa (Diretorias e Superintendências), que comporta revisão, para que, 

mantidas suas áreas-fim, seja estudada a conveniência de criação de Superintendências 

de Informação e Comunicação, Superintendências de Gestão Ambiental Portuária e 

Assessorias Especializadas na Captação de Negócios; 
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6.8 PROPOSTA DE UM NOVO MODELO PARA GESTÃO DA 

INFRAESTRUTURA NO BRASIL 

 

 

• a realização do projeto e construção do terminal do Espadarte em 

Curuçá/PA. O projeto está em estudo na Companhia Docas do Pará e 

depende agora de licença ambiental, está inserida em uma reserva 

extrativista que pode ser ampliada para mitigação dos impactos da 

construção do porto; 

• é fundamental que obras de infra-estrutura já iniciadas sejam concluídas, 

como Porto de Luis Correia/PI na foz do Parnaíba e Porto de 

Campinho/BA na Bahia de Camamú. Para isso, segundo informações de 

Neto (1997) 93, pode-se considerar:  

[...] E razões não lhe faltam: Campinho, porto-base, interior, tem 15 m de 
profundidade, enquanto que o Porto de Santos – São Paulo – não vai além de 
14 m, ambos, naturalmente, com ajustamentos nos canais de acesso. E não é 
só. Na costa atlântica, na península, junto ao traçado da BR-030, em 
construção abandonada, a 10 km do Porto de Campinho, está a Ponta da 
Tabatinga. A batimétrica – 15 m situa-se a apenas 300 m da terra firme na 
borda do recife e a – 20 a 1.700 m deste. De igual modo, na ponta da 
Trombinha, em Itacaré, a 20, está a 700 m da praia.  

 
 

Também devem ser elaborados planos de construção de acesso ferroviário a 

portos que não são atendidos por trilhos, e de melhoramento da utilização daqueles que 

contam. Segundo Uemura (2008) 94: 

[...] No pacote de projetos em andamento no país, a ferrovia Norte–Sul é a 
grande aposta do setor. Seus 2 258 quilômetros vão cruzar os estados de 
Goiás, Maranhão, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul e São Paulo, abrindo 
um novo caminho para o escoamento de produtos por ferrovia aos portos do 
Norte e do Nordeste do país. Alguns trechos já estão prontos e o projeto deve 
estar totalmente concluído até 2011, com investimento de 6,4 bilhões de 
reais. Outra grande obra, a Nova Transnordestina segue num ritmo um pouco 
mais lento por causa de atrasos com desapropriações e licenças ambientais. 
Em razão disso, a previsão é que ela fique pronta somente em meados de 
2011, em vez de 2010, conforme previsão original. Com investimento de 4,5 
bilhões de reais, a ferrovia de 1 860 quilômetros ligará o interior nordestino 
aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco.  
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Mesmo com perspectivas de expansão da malha ferroviária, ainda é preciso 

integrar os portos de Itajaí, Belém, Vila do Conde e São Sebastião. Alguns precisam ter 

seus acessos ferroviários restaurados, como o de Salvador.  

Para que a atividade portuária possa crescer, é fundamental que se tenha um 

acervo de projetos atualizados que possam ser construídos assim que os recursos 

estiverem disponíveis, e inseridos em um plano diretor nacional portuário.    

O mesmo efeito gerado nos portos marítimos com a implantação da Lei Nº 

8630/93 deve ser reproduzido nos portos fluviais e lacustres. Portos interiores são 

fundamentais para o desenvolvimento e ocupação do território, podem ser 

alimentadores dos portos marítimos e evitam a abertura de novas rodovias no interior do 

país, diminuindo o impacto ambiental e minimizando a pressão por ocupação e 

desmatamento de novas áreas na região amazônica, pantanal e cerrado. A preservação 

da Amazônia depende da dificuldade de ocupação, mas a construção de rodovias pode 

induzir a colonização de novas áreas para agricultura e outros usos.  

O desenvolvimento brasileiro depende, no atual momento, dos investimentos em 

infra-estrutura de transportes, especialmente naqueles que geram grande produtividade a 

baixo custo como os modos aquaviários. 

No caso das cargas movimentadas por navios oceânicos, as vias estão 

construídas e raramente seriam obstruídas, mas, no caso dos rios, nos quais a construção 

de barragens pode impedir a movimentação de embarcações, pode-se condenar as novas 

gerações a um desenvolvimento menor e com baixa sustentabilidade. 

O desenho do Brasil tem nos seus limites ocidentais rios que facilitaram sua 

ocupação. Desde então as populações ribeirinhas, os índios e o atendimento às 

atividades das cidades do interior da Amazônia são realizadas, prioritariamente por rios. 
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Paradoxalmente, as embarcações da região são de péssima qualidade, oferecem pouca 

segurança e a conseqüência disso são os elevados índices de acidentes graves, nos quais 

o numero de mortos é elevado. O investimento nesta modalidade de transporte leva ao 

ribeirinho mais conforto em seus deslocamentos, maior qualidade de vida e ainda 

promove a preservação da Amazônia. Por meio do PAC, está sendo construída meia 

centena de pequenos portos na região. 

Para que se possa ter o desenvolvimento adequado, é necessário, portanto, o 

correto planejamento e elaboração de projetos para a construção de eclusas 

conjuntamente à expansão do sistema elétrico nacional. Devem ser concluídas as obras 

iniciadas no passado: as Eclusas de Boa Esperança no Rio Parnaíba/PI e a Eclusa de 

Lajeado no Rio Tocantins/TO, para que se dê a oportunidade das novas gerações não 

dependerem tanto do transporte rodoviário.  

Com a conclusão de Tucuruí, em 2010 pelo PAC, o início das obras da eclusa de 

Lajeado e com a inclusão da eclusa em Estreito, será possível vislumbrar um futuro com 

uma espinha dorsal de integração norte-sul, associando-se a hidrovia do 

Tocantins/Araguaia com a ferrovia norte-sul: haverá uma efetiva concorrência com um 

modelo de transportes economicamente e ambientalmente corretos. 

É imprescindível mudanças de curso da política hidroviária: 

• utilização das hidrovias como acessos alimentadores dos portos 

marítimos. Portos que podem fazer uso desta técnica: Santos, Paranaguá, 

São Francisco do Sul, Itajaí, Rio Grande, Salvador, Aratu, Itaquí, Rio de 

Janeiro, Itaguaí e Vitória; 

• permissão de operação a contra-bordo ao largo para melhoria da 

logística, e adequação da legislação para que isto seja viável no Brasil, 

esta prática é largamente utilizada no exterior; 
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• fomento à navegação de cabotagem por meio de redução de tarifas; 

• redução dos impostos sobre o combustível (óleo bunker) para navegação 

de cabotagem nacional, que os estrangeiros são isentos, para colocar a 

concorrência em igualdade;  

• criação de um fundo nacional para construção de eclusas conjuntamente 

com os barramentos das UHE, não é o consumidor de luz que deve pagar 

a construção de eclusas, mas os usuários da navegação. 

 

6.9 PROPOSTA DE UM NOVO MODELO PARA DRAGAGEM NO BRASIL 

 

O modelo proposto e ilustrado pelo Fluxograma da Figura 53 diz respeito a dois 

pontos chaves identificados e que têm limitado o desenvolvimento das atividades de 

dragagem no Brasil. 
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Figura 53 – Proposta de um novo modelo de dragagem no Brasil 

Fonte: Fadda e Vianna (2006, p.10) 32 

 

O regime de concessão proposto no fluxograma deve-se à escassez de recursos 

financeiros, necessários para a realização dos projetos de dragagem portuária em todo o 

país.  

Outro ponto chave refere-se ao mecanismo de contratação dos serviços de 

dragagem. Atualmente, esses serviços de natureza descontínua são contratados de forma 
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intermitente para um determinado volume de material dragado, transportado e 

despejado em outro sítio determinado no projeto. Comumente, o volume é estimado em 

função dos assoreamentos caracterizados por medições através da batimetria ou de 

outros métodos previstos pela Autoridade Marítima, ou pela necessidade de 

aprofundamento do canal de acesso, da bacia de evolução ou do berço, cais ou terminal. 

Outro modo de contratação é por tempo de serviço ou de execução da obra (retirada, 

transporte e despejo). 

Como a indústria de dragagem é de alta tecnologia, precisa ter volumes de 

produção bastante expressivos, visando o barateamento dos custos, para que os preços 

dos serviços executados sejam mais competitivos. 

O modelo proposto diz respeito ao apoio financeiro, fomento e à nova 

modalidade de contratação de serviços de dragagem. Esse modelo tem duas fases de 

implantação. A primeira, de curto prazo, trata da nova modalidade de contratação, tendo 

em vista a realização permanente de serviços de dragagem de manutenção. Esses 

serviços passarão a ser tratados de forma contínua e ininterrupta. Em virtude das 

limitações da Lei Nº. 8666, de 21/06/93, que estabelece normas sobre licitações e 

contratos pertinentes a obras, serviços e outros, o prazo inicial do contrato será de cinco 

anos, que poderá ser renovado. Outro aspecto da nova modalidade de contratação, é que 

o contrato passará a ser por critério de resultados, leva em consideração todos os 

parâmetros estabelecidos como, por exemplo, as profundidades determinadas no 

projeto, por fase de execução dentro do marco acordado em contrato. O processo de 

licitação ocorrerá com base nos resultados que se deseja alcançar ao longo de cinco 

anos, e no preço mensal previsto para a manutenção da profundidade durante o tempo 

estabelecido no contrato. 
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Os serviços de investimento portuário, como aprofundamento, implantação e 

derrocagem, assim como os serviços especializados poderão ser contratados por um 

período inferior ou igual a 36 meses, de acordo com os objetivos definidos no contrato, 

sendo que alguns exemplos são citados no modelo. Os processos de licitação têm por 

base os termos contratuais. 

A segunda fase de implantação do modelo, de médio/ longo prazos, está 

relacionada à criação do Fundo Nacional de Dragagem (FND), por meio de projeto de 

lei, que será composto por recursos próprios, provenientes do recolhimento das tarifas 

de acesso aquaviário e de acostagem; e por recursos da União, por meio de dotação 

orçamentária, e outros, para investimentos somente em dragagem portuária. Conforme 

apresentado na Figura 51 desse capítulo, os recursos próprios ficarão distribuídos em 

30% para dragagem de aprofundamento e 70 % para dragagem de manutenção. Cada 

Autoridade Portuária será detentora de uma conta, cujos recursos serão destinados 

apenas às obras de dragagem no porto. O FND será administrado pela Secretaria dos 

Portos por meio do CDFND – Conselho Diretor do Fundo Nacional de Dragagem, com 

o apoio de agentes financeiros. O sistema de arrecadação da tarifa (preço público) será 

eletrônico para melhor controle e fiscalização. 

Portanto, a criação do FND tem por objetivo: 

1. evitar o desvio de parte da receita portuária proveniente das tarifas de acesso 

aquaviário e de acostagem para pagamento de passivos trabalhistas, fiscais e 

previdenciários; 

2. evitar a figura do contingenciamento dos recursos do Fundo,; 

3. possibilitar a garantia do investimento com a existência de recursos próprios 

disponíveis; 

4. cumprir as metas do Plano Anual de Dragagem. 
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6.10 OPÇÕES DE POLÍTICA 

 

A Tabela 77 mostra de forma sintética o conjunto de políticas com os objetivos e 

resultados esperados para os itens abordados com destaque neste contexto, com vistas 

ao desenvolvimento das atividades de dragagem no Brasil. 

Tabela 77 – Opções de políticas de dragagem 

OBJETIVOS POLÍTICAS RESULTADOS ESPERADOS 

1. APOIO FINANCEIRO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE DRAGAGEM NO BRASIL 

1.1 Elevar os recursos financeiros para 
custeio e investimento na via aquaviária. 
1.2 Evitar o desvio de recursos próprios 
da AP. 
1.3 Garantir investimentos em 
dragagem portuária. 
1.4 Cumprir as metas do Plano Anual de 
Dragagem. 

1.1 Criação do Fundo Nacional de 
Dragagem – FND, constituído de 
recursos próprios (Tarifa de Acesso 
Aquaviário  e de Acostagem) e de 
recursos da União (dotações 
orçamentárias do OGU). 
1.2 Revisão das Tarifas de Acesso 
Aquaviário e Acostagem. 

1.1 Aumento da demanda anual de 
dragagem. 
1.2 Ampliação e melhoramento da infra-
estrutura da via aquaviária na área do 
porto organizado. 
1.3 Ampliação do mercado de serviços 
especializados em dragagem no país.     

2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

2.1 Prover os usuários, os profissionais 
da navegação e toda comunidade 
envolvida no subsetor portuário de 
transparência nas informações. 
2.2 Revisar e atualizar as informações 
sobre as características técnicas dos 
equipamentos de dragagem.  

2.1 Criação de um Sistema Nacional de 
Informações para atendimento às 
atividades de dragagem no país, bem 
como aos usuários do porto. 
2.2 Criação de um Sistema de 
Informações, por porto, a nível nacional, 
que possibilite estudos, análises e 
avaliações geológicas, geotécnicas, 
hidrológicas e meteorológicas.  

2.1 Maior controle e qualidade da 
informação. 
2.2 Viabilização de estudos e projetos. 
2.3 Maior precisão na elaboração dos 
Termos de Licitação e Contratos. 
2.4 Aumento do conhecimento da 
hidrografia de cada porto. 

3. SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO 

3.1 Estabelecer metas de ampliação de 
profundidade máxima do porto, que 
concilie o maior carregamento possível. 

3.1 Estímulo à redução dos custos de 
seguros com o aumento da segurança da 
navegação. 

3.1 Melhoria da segurança da navegação 
nos canais de acesso aquaviário, nas 
bacias de evolução e nos berços, cais e 
terminais portuários.  
3.2 Aumento de demanda de navios de 
grande porte (post-panamax) nos portos 
concentradores. 
3.3 Ampliação da capacidade de 
carregamento dos navios, aumentando 
as receitas dos armadores, importadores, 
exportadores, das administrações 
portuárias e daqueles envolvidos com o 
comércio marítimo.  

4. INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA 

4.1 Ampliar a capacidade de 
movimentação de cargas nos portos 
brasileiros. 
4.2 Melhorar os acessos aquaviários de 
forma a atrair embarcações de maior 
porte.  
 

4.1 Redução dos custos logísticos de 
movimentação de cargas. 
4.2 Alteração da Matriz de Transportes. 

4.1 Fortalecimento do comércio exterior 
brasileiro, com maior emprego dos 
serviços de transportes aquaviários. 
4.2 Aumento da competição entre portos 
no país e na América do Sul.   

5. REGULAÇÃO DO MERCADO 
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OBJETIVOS POLÍTICAS RESULTADOS ESPERADOS 

5.1 Estabelecer regras claras para o 
desenvolvimento do mercado de 
dragagem nos portos. 
5.2 Revisar toda a legislação pertinente 
em vigor, alterando o que for necessário 
para introduzir novas considerações 
específicas da indústria de dragagem. 
 

5.1 Criação de um novo Modelo de 
Dragagem nos portos, no que tange à 
nova modalidade de contratação. 
5.2 Facilitação à internalização de 
dragas ou equipamentos especializados 
inexistentes ou sem disponibilidade no 
mercado nacional, por meio do regime 
aduaneiro especial de admissão 
temporária. 
5.3 Extensão da aplicação do 
REPORTO (Lei Nº11033/04) na 
importação de dragas e equipamentos 
especializados na execução de serviços 
de dragagem. 
5.4 Elaboração de Estudo de Mercado 
de Dragagem no Brasil. 

5.1 Fortalecimento das Empresas 
Brasileiras de Navegação para Serviços 
de Dragagem. 
5.2 Redução do custo total de dragagem 
no país.  
5.3 Ampliação da frota, em caráter 
temporário, para atendimento da 
demanda efetiva. 

6. CONSTRUÇÃO NAVAL 

6.1 Aumentar a oferta de dragas e 
equipamentos especializados em 
dragagem. 

6.1 Incentivo à renovação, construção, 
ampliação e modernização da frota 
nacional de equipamentos de dragagem. 
6.2 Elaboração de Estudo de 
Dimensionamento de Frota para 
Serviços de Dragagem. 

6.1 Fortalecimento das Empresas 
Brasileiras de Navegação para Serviços 
de Dragagem. 
6.2 Renovação, construção, ampliação e 
modernização da frota nacional de 
equipamentos de dragagem. 

7. IMPACTO AMBIENTAL 

7.1 Prover os planejadores e técnicos 
em meio ambiente, de informações que 
facilite o desenvolvimento de estudos 
ambientais e o monitoramento de campo 
e análise. 
7.2 Facilitar o uso de novas técnicas, 
métodos e programas com tecnologias 
mais modernas. 
7.3 Possibilitar a redução do processo 
de licenciamento ambiental de três para 
dois tipos de licença, isto é Licença 
Prévia e Licença de Instalação, no caso 
de empresas de dragagem. 

7.1 Desenvolvimento sustentável das 
atividades de dragagem no país. 

7.1 Surgimento de parâmetros essenciais 
no processo de planejamento e seleção 
dos métodos de dragagem. 
7.2 Maior eficiência e rapidez no 
desenvolvimento de estudos ambientais. 
7.3 Redução do tempo efetivo para o 
desenvolvimento do EIA/RIMA e RCA. 

Fonte: Fadda e Edison (2006, p.15) 32 

 

Investimentos em novos portos e a ampliação dos existentes são prementes, 

porém os recursos necessários são de grande montante e, nesse caso, deve haver uma 

priorização. Mas é possível melhorar a capacidade dos portos existentes com obras de 

dragagem e derrocagem, e estes passam a atender navios de maior porte. Para cada 

metro de profundidade a mais no porto é possível aumentar 5000 toneladas a um navio 

ou cerca de 250 contêineres, dependendo da geometria do navio. E, para isso, o 

Governo deve investir na construção de grandes dragas de larga capacidade, de 10 a 50 

mil m3 de capacidade de cisterna, por meio do Fundo de Marinha Mercante, para 
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posterior arrendamento ou licitação para concessão à iniciativa privada. Com o objetivo 

de manter os portos dragados, estima-se uma demanda de 25 milhões de m³ anuais, e, 

para tanto deve haver oferta de equipamentos em um parque de dragas nacionais. O 

Plano Nacional de Dragagem é encontrado na Tabela 78: 

 

Tabela 78 – Programa Nacional de Dragagem Portuária 

Porto Profundidade 
atual 

Profundidade 
Projetada  

Dragagem Derrocagem 

   Metros (m) Metros (m) Volume 
(m3 mil) 

Valor 
R$ mil 

Volume 
(m3 mil) 

Valor 
R$ mil 

Rio 
Grande 

14,0 16,2 16.000 160.000 - - 

Santos  12,8 15,0 9.135 137.025 33 33.225 

São Fr. Do 
Sul 

11,0 14,0 3.200 40.400 72 45.500 

Itajaí 11,0 12,0 3.060 23.302 - - 

Rio de 
Janeiro 

10,0/13,3 13,5/15,5 3.500 150.000 - - 

Vitória 11,4 12,5 610 1.100 2 1.600 

Itaguaí  14,5/17,1 17,5 4.900 130.300 - - 

Fortaleza 11,5 14,0 4.200 23.000 2 11.400 

Suape 15,0 19,0 11.000 110.000 - - 

Recife 12,0 15,0 3.300 26.650 54 22.350 

Aratú 9,2 11,5 1.855 24.413 - - 

Total   59.510 826.190 163 111.075 

Fonte: Secretaria Especial dos Portos (2008) 44 
 
 
 
 
 

Dragas auto-transportadoras, também chamadas de hoppers, com capacidade de 

cisterna de 10 a 50 mil metros cúbicos, podem ser construídas em estaleiros nacionais, 

gerando emprego e promovendo o desenvolvimento tecnológico nacional. Dragas com 
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esta capacidade reduzem o custo dos serviços devido à produtividade alcançada. 

 

6.11 PROPOSTA PARA GESTÃO DE ENERGIA NOS PORTOS 

 

Importante indicador de desempenho portuário, a energia reflete os níveis de 

produção e de evolução da atividade. O trabalho do porto é basicamente a realização de 

trabalho, do ponto de vista físico: trabalho é energia e, portanto, insumo fundamental 

para a atividade. O consumo de energia é a razão entre trabalho e tempo, definição de 

potência. Um monitoramento constante do consumo de energia do porto, conjuntamente 

com sua produção é importante manter o monitoramento do desempenho da 

produtividade com este insumo. 

Se considerarmos, como foi citada no Capítulo 2, a necessidade de redução do 

tempo operacional para a redução de custos, deve-se consumir a energia em menor 

tempo e, portanto deve-se ter mais potência disponível para o aumento da 

produtividade. 

Segundo Mckelvey e Grotch (1979, p.214): 

[...] O termo potência é usado para expressar a razão à qual o trabalho é 
realizado. Um dado montante de trabalho realizado durante um intervalo de 
tempo muito longo pode, portanto, requerer muito pouca potência, enquanto 
que se o mesmo montante de trabalho for realizado num tempo extremamente 
pequeno, uma grande quantidade de potência pode ser necessária. 95 

 

Daí, concluiu-se, preliminarmente, que o aumento da eficiência depende também 

de oferta adicional de energia nas dependências do porto, motivo pelo qual deve haver 

um plano de gestão energética em cada porto, para racionamento do consumo, utilização 

de fontes renováveis para evitar emissões dos gases do efeito estufa e manter o país em 

crescimento com a infra-estrutura disponível. 

O porto de Paranaguá conta com a energia da usina Parigot de Souza em 

Antonina, que tem capacidade de geração de 100MW, com uma potência instalada de 
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24.300 kVA. Recebe da Copel a energia em uma tensão de 13,8kV. Cada guindaste de 

contêiner tem uma potência instalada de 2 a 3 mil kVA, sendo que o porto movimentou, 

em 2008, 33 milhões de toneladas.96 Por inferência, supõe-se que, para um porto 

genérico, para cada 1360 toneladas movimentadas, deva contar com 1 kVA de potência 

instalada. 

             O porto de Santos conta com a Usina de Itatinga, que tem capacidade de 15MW 

e movimenta, anualmente, 80 milhões de toneladas (dados de 2008) e consumiu cerca 

de 9.000.000kWh (2004). A partir de 1997, rapidamente o consumo do porto aumentou 

e caíram as vendas de excedente à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), porque 

diminuíram os excedentes. Porém, o consumo do porto aumentou com a venda a 

terceiros e, hoje, o porto compra energia da CPFL. Por analogia ao parágrafo anterior, 

Santos deve ter 60.000kVA de potência instalada. A dificuldade de se obter dados sobre 

este assunto é um dos maiores problemas para a análise. 

Para tanto, todos os portos devem ter, obrigatoriamente, sistemas de 

contingência para que não se interrompa atividades críticas como a gestão de tráfego 

naval, como sistemas VTS e de segurança, com redundância, no-breaks para que os 

servidores se mantenham em operação. Os portos com grande carga instalada devem 

partir para soluções como a de Santos, construir sistemas de geração próprios, com 

unidades de geração térmica utilizando inclusive, o gás da bacia de Santos e do pré-sal 

pode alimentar estas unidades. 

O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário de Santos (2006, p.89)11 

considera: 

[...] Para isto, fora dado como proposta, a utilização do gás natural como 
fonte sustentável para o fornecimento de energia para o Porto de Santos. 
Tendo em vista que a viabilidade de utilização do gás natural depende da 
demanda por este mercado, no qual ainda mostra-se incipiente, mas com 
rápido crescimento segundo dados da Petrobrás. A descoberta de uma reserva 
de 420 bilhões de m3 em 2000, na Bacia de Santos- BS400, triplicou as 
reservas do país em combustíveis líquidos. Aproveitando a distancia do Porto 
de Santos até a Bacia de exploração do gás natural, assim como os projetos 
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de Expansão do porto, o Porto de Santos é o primeiro candidato a utilização 
deste produto, para consumo e também como base de suprimentos da Bacia. 

 

 

Deve-se pensar em plano de produção de energia elétrica nos portos para redução da 

poluição e expansão do setor, com fontes alternativas. A construção de molhes de 

abrigo é cara e o impacto ambiental não é pequeno. É possível, então, a geração de 

energia elétrica a partir das ondas do mar e simultaneamente absorver esta energia 

abrigando as águas do porto, gerando o menor impacto ambiental possível. Estes 

dispositivos permitiriam a construção de águas abrigadas em pleno oceano, com geração 

de energia, mudando a concepção de projeto de grandes estruturas navais como 

plataformas de petróleo e gás. Sobre isso, pode-se utilizar as considerações de Melo 

(2006, p.51) 97: 

[...] Primeiros resultados de sua entrada em funcionamento. Foram efetuados 
ensaios para uma gama de estados de mar com alturas significativas entre 1.0 
e 3.5 metros e períodos de energia entre 8.0 e 12.0 s. A titulo exemplificativo 
apresenta-se na Fig. 5 a potência elétrica enviada para a rede e a respectiva 
velocidade de rotação da turbina, correspondente a um estado de agitação 
com altura significativa, Hs=2.5 m e período de energia, Te=10.3 s (valores 
estimados, não medidos). O ensaio tem a duração de 20 min com uma 
velocidade de rotação média de cerca de 900 rpm, terminado o qual a turbina 
desacelera até à sua completa paragem, um processo que neste ensaio 
demorou cerca de 20 min. O ensaio apresentado foi realizado com uma 
estratégia de controlo que procurava evitar que as velocidades de rotação na 
turbina atingissem 1200 rpm, recomendável para evitar o problema de 
vibrações no grupo turbina-geradora (note-se que a velocidade máxima de 
rotação da turbina é de 1500 rpm). Estas condições não representam o seu 
funcionamento real e claramente a potência elétrica enviada à rede é inferior 
aquela que seria produzida em condições onde a capacidade máxima da 
turbina pudesse ser explorada. Todos os ensaios foram realizados nestas 
condições, variando a lei de controlo de acordo com o estado de agitação. Em 
resultado, a média das potências elétrica por registro variou entre 50 kW a 70 
kW, com valores instantâneos máximos de 120 kW.  

 
 

Na Figura 54, observa-se um exemplo de exploração da energia das ondas ainda 

em desenvolvimento, sendo que existem diversos outros estudos em andamento. 
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Figura 54 – Exemplo de exploração de energia das ondas 

Fonte: Melo (2006, p.52) 97 

 

 

Figura 55 - Exemplo de exploração de energia das ondas 

Fonte: Melo (2006, p.53) 97 
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6.12 A CONSTRUÇÃO DE PORTOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL 

  

 Pode parecer utópica a construção de portos na plataforma continental, mas 

considerando as plataformas de petróleo, nas quais trabalhadores permanecem por até 

quinze dias. São semelhantes às cidades. . 

 Um Mega Porto Offshore concentrador de cargas poderá ser construído na 

plataforma continental em região próxima a um grupo de plataformas de petróleo e 

próximo a uma área com pouca cobertura portuária. Este grande porto seria uma central 

avançada no mar. O principal objetivo é o apoio logístico às atividades de transportes e 

exploração dos recursos naturais da plataforma continental. 

 A Figura 56 representa o porto do Espadarte a ser construído no Pará em um 

local chamado Curuçá/PA. Com profundidades naturais de 25 metros, o desafio, neste 

caso, é o licenciamento ambiental. Os estudos preliminares encontram-se 

desenvolvidos. 

   

Figura 56 –Mega Porto Offshore Terminal do Espadarte 

Fonte: Companhia Docas do Pará 98   
 

As vantagens da construção do porto flutuante são:  

• ambientais – não é necessária a supressão de nenhum bioma costeiro 

para a construção; 

• econômicas – grandes linhas de navegação com destino à Ásia não 
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precisariam atracar em portos continentais. Seria possível fazer uma 

pequena escala nesse porto e, posteriormente, navios alimentadores 

distribuiriam os devidos contêineres. Apoio às instalações offshore de 

petróleo e gás. Geração de empregos na construção e operação do 

terminal e seus equipamentos; 

• políticas – ocupação do grande território “Amazônia Azul” e apoio à 

Marinha do Brasil em atendimento às áreas  Safety and Rescue Área 

(SAR); 

• de Defesa – ponto de apoio logístico às atividades da Marinha do Brasil e 

Base Oceânica Avançada. 

 

As Figuras 57 e 58 representam cidades portos flutuantes. No caso do Freedom Chip, 

este é um navio cidade flutuante com um aeroporto na cobertura. As demais são cidades 

construídas no oceano. 
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Figura 57 – Exemplos de projetos de cidades portos no mar  

Fonte: WEB URBANIST 99 
 

 
Figura 58 – Exemplos de projetos de cidades portos  

Fonte: WEB URBANIST 100 
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A Amazônia Azul (ver Figura 59), sendo uma imensa área natural com recursos 

como petróleo, minérios e pescados, deve ser estrategicamente ocupada dentro da Zona 

Economicamente Exclusiva. Além disso, deve-se ater à necessidade de preservação 

ambiental e manutenção de seus recursos naturais.  

Através do site da Marinha do Brasil, pode-se obter a informação: 

[...] O Brasil está pleiteando, junto à CLPC da CNUDM, a extensão dos 
limites de sua Plataforma Continental, além das 200 milhas náuticas (370 
km), correspondente a uma área de 963 mil km 2 . Após serem aceitas as 
recomendações da CLPC pelo Brasil, os espaços marítimos nacionais 
poderão atingir aproximadamente 4,5 milhões de km², o que corresponde, 
aproximadamente, à metade do território terrestre nacional, ou, ainda 
comparando as dimensões, a uma nova Amazônia. Em outras palavras, a 
nossa última fronteira “está sendo traçada no mar”. É o que a Marinha vem 
chamando de Amazônia Azul, na tentativa de tentar alertar a sociedade da 
importância, não só estratégica, mas também econômica, do imenso mar que 
nos cerca. Por ele circulam aproximadamente 95% do nosso comércio 
exterior (importações e exportações), cujo valor total deve alcançar, no 
corrente ano, aproximadamente US$ 170 bilhões. A grande maioria dos bens 
que importamos e exportamos é transportado por navios de outras bandeiras. 
Isso demonstra a necessidade de se ampliar ainda mais o setor marítimo 
brasileiro, principalmente a indústria naval, que proporcionará aumento de 
emprego.  
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Figura 59 – Amazônia Azul 

Fonte: Website da Marinha do Brasil 101 
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7. CONCLUSÕES 

 

A contribuição da tese que se apresenta aqui não tem a pretensão de ser a 

solução completa para a gestão dos portos brasileiros, mas sim fomentar a discussão e 

apontar caminhos que possam ser trilhados para que tal gestão possa ser melhorada.  A 

experiência junto ao DEPTA, desde 2003, indica que, no setor portuário, todos os 

aspectos envolvidos são muito complexos e os avanços a favor da modernização efetiva 

são lentos, sobretudo devido à descontinuidade dos projetos. Daí o fato desta tese conter 

vários assuntos de diferentes áreas. 

O aspecto de inovação deste trabalho são os elementos indicados para subsidiar 

os modelos de gestão, ora discutidos, que buscam apontar os caminhos para possíveis 

soluções ou avanços em questões polêmicas não resolvidas, que impedem a implantação 

de sistemas mais eficientes de automação. As soluções que dependem da alteração de 

leis e de políticas públicas devem ser orientadas por estudos de desempenho e eficiência 

portuária e pelo estabelecimento do planejamento estratégico.  

Depois do fim do GEIPOT, o PNLT é o primeiro estudo de planejamento de 

transportes realizado pelo Governo Federal e deve ser referência para nortear os estudos 

de planejamento daqui em diante. Algumas diretrizes de transportes podem ser 

apontadas para balizar políticas no setor: 

• mudança da matriz de transportes com incremento dos modos 

aquaviários; 

• modicidade tarifária para redução dos custos logísticos; 

• atendimento ao escoamento da produção nacional para exportação. 

 

As propostas buscam o aprimoramento do setor e estão relacionadas à: 

1. automação portuária e desenvolvimento de TI; 
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2. melhoria da segurança portuária ; 

3. infra-estrutura e expansão do setor; 

4. incremento do uso das hidrovias; 

5.   trabalho portuário; 

6. legislação. 

 

Para aumentar os níveis de automação dos portos brasileiros, uma série de 

iniciativas simples deve ser adotada:  

 

• compra de computadores e equipamentos para as Companhias Docas e 

administrações portuárias, possibilitando modernização. Tais 

equipamentos devem incluir nobreaks, estabilizadores, roteadores, e 

servidores de rede; 

• automação dos processos administrativos das autoridades portuárias; 

• desenvolvimento de sistema portuário integrador, nacional, utilizando 

como base a experiência do SED; 

• consolidação de um programa de TI e Logística para integração dos 

portos com outros modos de transportes; 

• implantação de VTS, AIS e Long Range Indentification Sistem (LRIS) 

nos portos, para melhoria da segurança do tráfego de embarcações nos 

portos, sobretudo aqueles com tráfego intenso. Deve haver uma 

padronização destes sistemas pela Marinha do Brasil em âmbito 

nacional; 

• implantação de um programa de automação e realização de estudos mais 

detalhados dos processos portuários, com análise de tempos e 
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movimentos e redução dos processos redundantes e desnecessários. 

 

2. Segurança no amplo sentido, safety and security: 

 

• projetos de instalações de combate a incêndio aprovados em todos os 

portos, implantados e aprovados nas prefeituras e corpos de bombeiro; 

• centro de controle de tráfego de veículos monitorado em central; 

• Plano de Emergência Individual PEI, em todos os portos; 

• a conclusão definitiva do ISPS-Code, principalmente no porto de Santos; 

• a regulamentação, capacitação e treinamento das guardas portuárias; 

• dar condições à CONPORTOS realizar seu trabalho, para o atendimento 

aos acordos internacionais referentes à segurança dos portos, edição de 

um decreto incluindo a SEP na Comissão. 

 

 3. Para que haja o incremento da infra-estrutura e expansão do setor, deve-se 

considerar os principais projetos em pauta para novos portos, visando a ampliação da 

infra-estrutura nacional. Sugere-se a construção de novas instalações nos vazios do 

território brasileiro pela iniciativa privada ou mesmo pelo Estado, mas para posterior 

licitação e concessão ou arrendamento. Abaixo, seguem ações que devem ser adotadas: 

 

• conclusão do porto de Luis Correia/PI; 

• elaboração de um plano nacional de dragagem portuária e hidroviária; 

• revisão da resolução CONAMA 344/2005;  

• elaboração de um plano diretor portuário nacional contendo os projetos 

do terminal Barnabé-Bagres em Santos/SP, e do Terminal do 
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Espadarte/PA; 

• elaboração de um plano de gestão de energia nos portos; 

• elaboração de um programa de estímulo à cabotagem. 

  

4 . Estímulo à utilização das hidrovias: 

 

• projeto para as eclusas de projeto de Estreito/TO no Rio Tocantins, 

Itaipu/ Rio Paraná/PR, São Simão/Rio Paranaíba/MG, Sto. Antonio e 

Jirau/Rio Madeira/RO, Projeto da Hidrovia do Teles Pires/Tapajós/AM-

MT; 

• elaboração de um plano diretor hidroviário com o apoio da ANA; 

• conclusão das eclusas de Lajeado /Rio Tocantins/TO e Boa Esperança no 

Rio Parnaíba/PI. 

 

5.  Como foi observado no capítulo 2, as questões relacionadas ao trabalho 

portuário são críticas. Caso haja  espaço para negociação, o Estado deve intermediá-las, 

pois aspectos sociais estão envolvidos. Das questões polêmicas, a mais sensível é a 

relação com o trabalho portuário: não há interesse no desemprego, porém se deseja 

melhorar a produtividade e reduzir custos. Deve haver, dessa maneira: 

 

• maior controle e fiscalização sobre os OGMOs, pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego e Secretaria Especial de Portos, para redução dos 

custos portuários e garantia dos direitos dos trabalhadores; 

• redução dos ternos a partir de um estudo de tempos e movimentos e de 

demanda por trabalho em cada tipo de tarefa; 
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• abertura de negociação com os trabalhadores para redução dos ternos e 

aplicação da OIT 137, reivindicação destes; 

• proibição de ingresso de novos trabalhadores no órgão. Fazer com que os 

operadores e terminais contratem os trabalhadores do OGMO em regime 

das Consolidações das Leis do Trabalho (CLT);  

• programa da capacitação de trabalhadores portuários com equipamentos 

modernos e respectivos simuladores; 

• introdução de uma segunda empresa de praticagem, para que haja 

concorrência, possibilitando a queda dos preços de entrada no porto;  

• acabar com a prática de empréstimo da carteira do avulso (TPA) para 

outro avulso que não é registrado. 

 

6. Alterações na lei não são muito bem vindas. O setor é regulado e a segurança dos 

investimentos sugere que as regras não mudem com freqüência, mas a legislação 

portuária é muito complexa. Com relação a esta, se propõe: 

• fim do controle dos CAP sobre as tarifas do porto, que viabilizaria a autonomia 

financeira dos portos para investimentos; 

• regulamentação das Instalações Públicas de Pequeno Porte (IP4) e das Estações 

de Transbordo de Carga (ETC); 

• norma de regulação de TI nos portos e terminais com padronização. 

 

Foi demonstrado que o Brasil possui um modelo de gestão portuário próprio, no 

qual houve o aumento de produtividade do trabalho portuário, que manteve suas 

particularidades, com a operação privatizada sem planos de demissões em massa, como 

ocorreram em outros países da América do Sul.   
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É possível desenvolver o aperfeiçoamento do modelo de gestão genuinamente 

brasileiro com a introdução da automação, para melhoria dos processos e conseqüente 

redução dos custos. E a construção de um sistema de âmbito nacional, de governo, deve, 

obrigatoriamente, contar com a anuência da Receita Federal, Polícia Federal, Casa 

Civil, Ministérios dos Transportes, Agricultura, Saúde, Defesa, Desenvolvimento 

Indústria e Comércio e instituições como Marinha do Brasil, ANVISA, ANTAQ, ANTT 

e ANA.  

Os modelos apresentados devem ser validados pela comunidade portuária, em 

cada porto, aprofundados ao nível de requisitos.  

Sugere-se que seja implantado, inicialmente, um projeto piloto em um ou dois 

portos antes da implantação nos demais. Cabe destacar que o SED, por ter sido validado 

e colocado em operação em dois importantes portos, deve integrar o piloto como núcleo 

básico.  
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Classificação segundo a área do país 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 322

 
 
 
 
Classificação segundo o valor de exportação 
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3. Informações Consolidadas por porto 

Porto UF Estações 
em rede 

Servidores Impressoras Link Switches 
100 

Hubs Pontos 
existentes 

Pontos a 
serem 
instalados 

Cabeamento 
Estruturado 

Nobreak Estabilizador 

Angra dos Reis RJ            
Antonina e 
Paranaguá 

PR 160 9 71 e 12 L 
1 M, 512 k 
e 2x256 k 

10 (24p) 20 230 - Parcial 7,5 kVA  

Aratu BA 17 1 6 64 k 3 (3x24p) - 33 - Parcial 5 kVA 10 kVA 
Areia Branca RN 12  7       1,3 kVA  
Barra do Riacho ES            

Belém PA 33 2 23 e 2 L 256 k 
14 
(diversos) 

- 145 12 Cat 6 - - 

Cabedelo             
Fortaleza CE 88 8 35 - 10 (24p) 9 92 - A ser revisto 2 kVA Individuais 

Ilhéus BA 10 2 7 64 k - 1 10 - 
A ser 
substituído 

1200 VA Individuais 

Imbituba             

Itajaí SC 105 5 12 e 14 L 
1 M, 512 k 
e 256 k 

3 (24p) e 1 
(72p) 

- 144 - A ser revisto 25 kVA  

Itaqui MA   
77, 4 MF e 7 
L 

1 M e 
3x256 k 

14 (26p) 5    3 kVA  

Laguna             
Maceió             
Manaus             

Miramar PA 9 2 6 128 k 
1 (48p) e 1 
(24p) 

- 145 12 A ser revisto   

Natal             
Niterói             

Outeiro PA 9 2 6 e 1 MF 128 k 
1 (48p) e 1 
(24p) 

- 145 12 A ser revisto   
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Porto UF 
Estações 
em rede 

Servidores Impressoras Link 
Switches 
100 

Hubs 
Pontos 
existentes 

Pontos a 
serem 
instalados 

Cabeamento 
Estruturado 

Nobreak Estabilizador 

Pecém CE 48 6 9 e 6 L 128 k 3 2 120 - A ser revisto 
2, 5 e 12 
kVA 

500 W 

Pelotas RS 8 2 5 e 2 L 256 k   81 - A ser revisto   

Pirapora  14 2 3 e 2 L 256 k 2 - 20 - A ser revisto 

1,3 kVA 
(1 para 
cada 
servidor) 

 

Porto Alegre RS 13 1 7 e 3 L 512 k   81 - A ser revisto   
Porto de Forno RJ            
Porto Velho             
Recife             
Rio de Janeiro RJ 160  115 e 5 L Diversos 5 17      

Rio Grande  103 6 61 e 2 L 1024 k 
10 
(10BaseT) 

-    20 kVA - 

Salvador BA 119 6 
31, 2 MF e 8 
L 

128 k 
4 e 1 
10BaseT 
(12p) 

8 143 - Parcial 5 kVA 30 kVA 

Santana (Macapá) AP  1 5 e 1 L    16 6 A ser revisto   

Santarém PA 11 2 6 e 1 L 128 k 
1 (48p) e 2 
(24p) 

 145 12 A ser revisto   

Santos SP 550 6  - 
23 
(Diversos) 

24   A ser revisto   

São Francisco do 
Sul 

SC 75 5 22 e 19 L 1024 k 2 9 100 -  15 kVA  

São Sebastião SP 14  5 512 k - 2 14 - A ser revisto - Individuais 
Sepetiba             
Suape             
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Porto UF 
Estações 
em rede 

Servidores Impressoras Link 
Switches 
100 

Hubs 
Pontos 
existentes 

Pontos a 
serem 
instalados 

Cabeamento 
Estruturado 

Nobreak Estabilizador 

Vila do Conde PA 21 1 11 e 3 L  5 - 145 12 A ser revisto   
Vitória ES 117 4 32 e 6 L 512 k 4 7 150 - Parcial   
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4. INFORMAÇÕES DETALHADAS POR SEGMENTO 
4.1. Identificação dos Portos 

PORTOS Nome do Porto Endereço Nº 
Funcionários 

Nº 
Terminais 

Angra dos Reis Porto de Angra dos Reis - Prédio da Administração 
Porto de Angra os Reis - Prédio do Porto 

  

Antonina e Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina Rua Antonio Pereira, 161    
framosde@smtpnotes.pr.gov.br 

- - 

Aratu Cia das docas do Estado da Bahia - CODEBA - Porto 
de Aratu 

Via Maton S/N - Baía de Aratu - Candeias - 
Bahia 

45 17 

Areia Branca (RN) CODERN-TERMINAL SALINEIRO DE AREIA 
BRANCA 
Augusto César Lemos 
Paulo Afonso Sales de Oliveira 

Cais Tertuliano Fernandes, 81 - Cep: 59.655-000 
Codeng@terra.com.br 

78  

Belém Porto de Belém Av. Marechal Hermes s/n - Cais do Porto  
CEP:66.010-000 Belém-Pará 
silvios@cdp.com.br 

214  

Cabedelo (PB) Cia Docas da Paraíba Rua Presidente João Pessoa S/N 

valmirramalho@hotmail.com 
  

Fortaleza Companhia Docas do Ceará - Porto de Fortaleza Praça Amigos da Marinha S/N - Mucuripe 
assinf@docasdoceara.com.br 

138 88 

Ilhéus Cia das docas do Estado da Bahia - CODEBA - Porto 
de Ilhéus 

Av. Almirante Aurélio Linhares, 432 33 10 

Imbituba  Av Presidente Vargas, 100 duarte@cdiport.com.br 73  
Itajaí Superintendência do Porto de Itajaí Rua Blumenau 05 - Centro    

lucasportoitajai.com.br 
259  

Itaqui (MA) Porto de Itaqui (MA) Av. dos Portugueses s/n  
francinaldo@emap.ma.gov.br 

8  

Maceió Rua Sá e Albuquerque SN - Jaraguá - Maceió - AL jabsonlevino@portodemaceio.com.br 62 + 2  
Manaus  enedelson@snph.am.gov.br   
Miramar (CDP) Porto Miramar Rod Arthur Bernardes s/n  

silvio@cdp.com.br 
34  
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PORTOS Nome do Porto Endereço Nº 
Funcionários 

Nº 
Terminais 

Natal     
Niterói Porto de Niterói    
Pecém (CE) Terminal Portuário do Pecem - CEARAPORTOS fabiocezar@cearaportos.ce.gov.br 3 - 
Pelotas Porto de Pelotas 

(a Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH, 
administra os portos de Porto Alegre, Pelotas, 
Cachoeira do Sul. Estaleiro de Triunfo) 

R Benjamim Constant, 215 - Centro 
tito-viero@sph.rs.gov.br 
Adv Tito Celso Viero (Diretor de Portos) 

 

Pirapora (MG) Pirapora Praça do Porto, 70   
Porto Alegre Porto Alegre 

(a Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH, 
administra os portos de Porto Alegre, Pelotas, 
Cachoeira do Sul. Estaleiro de Triunfo) 

Rua Mauá 1050 - Centro - Porto Alegre 
tito-viero@sph.rs.gov.br 
Adv Tito Celso Viero (Diretor de Portos) 

Porto de Forno (RJ)     
Porto Velho     
Recife     
Rio de Janeiro Companhia Docas do Rio de Janeiro Rua Acre 21 921 17 
Rio Grande Superintendência do Porto de Rio Grande Av Honorio Bicaljo S/N 257 107 
Salvador Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 

Sede e Porto de Salvador 
Av. da França 1551 Comércio - Salvador   
kbraga@codeba.com.br 

Sede-103 
Porto-58 

122 

Santana (MACAPÁ) Companhia Docas de Santana Rua Cláudio Lúcio Monteiro, nº 1380 
financeiro.docas@docasdesantana.com.br 

34 2 

Santarém Porto de Santarém Endereço Rodovia Cuiabá-Santarém, s/nº, bairro - 
Salé CEP: 68040-400 Santarém-Pará - 
silvios@cdp.com.br 

20  

Santos Porto de Santos R Conselheiro Rodrigues Alves S/N 
daniel.bispo@portodesantos.com.br 

1393  

São Francisco do Sul Porto de São Francisco do Sul - APSFS Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, nº 782 
adriane@apsfs.sc.gov.br 

217  

São Sebastião São Sebastião Rua Altino Arantes 410, Centro – São Sebastião 
rosanedersa@terra.com.br 

- 2 
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PORTOS Nome do Porto Endereço Nº 
Funcionários 

Nº 
Terminais 

Sepetiba (Itaguaí) Porto de Itaguaí    
Outeiro (Sotavi -CDP) Terminal de Outeiro Ilha de Caratateua - Outeiro 

silvios@cdp.com.br 
8  

Suape SUAPE COMP. IND. PR Rodovia PE 60 km 10 Engenho Massagana s/n 
suape@suape.gov.br 

100  

Vila do Conde Porto de Vila do Conde Rodovia PA-481, Km 2,3 – Vila dos Cabanos  
silvios@cdp.com.br 

45  

Vitória COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO – 
CODESA 

AV. GETULIO VARGAS, 556 – VITORIA - ES 
cfbarcellos@codesa.gov.br 

255  
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4.2. Estações ligadas em rede 

ESTAÇÕES LIGADAS 
EM REDE 

Nº 
Estações 

Sistema Operacional Processador CLOCK (Mhz) RAM (mb) Disco (Gb) 
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W
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>
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Angra dos Reis-Administ 6       2    4                 
Angra dos Reis-Porto 1   1         1                         1       1       
Antonina e Paranaguá 160 75 85               70 15     75 75 85       75   85   75 85     
Aratu 17       15 2     7 7   2 1       10 5   2 15   2   3 7 7   
Areia Branca (RN) 12  5   7  3 3   5 1    1  1 6 4 4 4  3 1 5 3 
Barra do Riacho (Vitória)                                                         
Belém 33   14 7   12     3     11   7 12   3   19 11 10 23       21 12   
Cabedelo (PB) 16   4     12         4     12       12   4 12 3 1   4 8 3 1 
Fortaleza 88   27 2   59                       27   61 27 61     27 61     
Ilhéus 7 2 1   3 1           2 2 3     2 3   2 5 1 1   2 3 2   
Imbituba 25   17 1 7       7   1   1 13 3     9 6 10 16 7 1 1   17 7 1 
Itajaí 105         55 50 50       55         50     55 50 55     50   55   
Itaqui(MA)                                                         
Laguna                                                         
Maceió 30         30             30       30           30         30 
Manaus                                                         
Miramar (CDP) 9   7     2     2     5     2   2     7 2 7       7 2   
Natal 31 1 13     17   8 5   3 10     5   14   6 11 10 12 7 1 7 7 13 4 
Niterói 1   1         1                         1       1       
Pecém (CE) 48         48     33   15             15   33 27 21       15 33   
Pelotas 8   7     1     4   1 3         4 1   3 5 3     3 4 1   
Pirapora 14   11     3     5 1 1 1 6       8   3 3 9 2 3           
Porto Alegre 10   8     2     5   1 2     2   4 1   5 4 6     4 4 2   
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ESTAÇÕES LIGADAS 
EM REDE 

Nº 
Estações 

Sistema Operacional Processador CLOCK (Mhz) RAM (mb) Disco (Gb) 
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Porto de Forno (RJ)                                                         
Porto Velho                                                         
Recife                                                         
CDRJ (total) 160   101 59           91 10 59         91 10   59 91 10 59   91 10   59 
Rio de Janeiro Sede 100   44 56       42     9 49                 35 9 56   35 9   56 
Rio de Janeiro INPH 12 7   5       8       4                 7   5   7     5 
Rio de Janeiro Porto 41 1 3 37       5       36                 4   37   4     37 
Rio Grande 103   58 1 1 30 13   82   8 4 7   2   19 18 7 59 16 80 6 1   11 68 24 
Salvador 119 25     42 52     1 25   51 8 34     33 34   52 67   52   8 25 86   
Santana (MACAPÁ)                                                         
Santarém 11   5     6     2     3     6   2     9 2 9       5 6   

Santos 
Existem aproximadamente 550 microcomputadores na empresa, sem uma marca predominante (predomina a ausência de marca), 
com processadores desde 486 a P IV ou AMD Sempron, com variada capacidade de memória e HD. 

São Francisco do Sul 75 41       34   41 3   1 30         41   1 33 42 4 29   41 1 4 29 
São Sebastião 14   14             2     12       2 2   10 14       2 12     
Sepetiba (Itaguaí) 11                                                       
Outeiro (Sotavi -CDP) 9   4 2   3     2     2   2 3   2 2   5 4 5       6 3   
Suape 127                   10 117             50 77 10 72 45     50 32 45 
Vila do Conde 21   7 5   9     4     3   5 9   4   5 12 9 12       12 9   
Vitória 117  26 59  32      81   36      85 32    85 32  
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4.3. Estações Stand alone 

ESTAÇÕES        
STAND-ALONE 

Nº Estações 

Sistema Operacional Processador CLOCK (Mhz) RAM (mb) Disco (Gb) 
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Angra dos Reis Utilização comum dos recursos da localidade principal (Porto Rio de Janeiro) 
Antonina e Paranaguá                                                         
Aratu                                                         
Areia Branca (RN)                                                         
Barra do Riacho 
(Vitória)                                                         
Belém                                                         
Cabedelo                                                         
Fortaleza                                                         
Ilhéus 3 3               x             x       x       x       
Imbituba 5   2     3               2 3   2     3 2 3       2   3 
Itajaí                                                         
Itaqui (MA)                                                         
Laguna                                                         
Maceió                                                         
Manaus                                                         
Miramar (CDP)                                                         
Natal 10   4     5   2 1   2 5         4 1   5 5   5   3 1 5   
Niterói                                                         
Pecém (CE)                                                         
Pelotas                                                         
Pirapora                                                         
Porto Alegre 3   3           3               3       3       3       
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ESTAÇÕES        
STAND-ALONE Nº Estações 

Sistema Operacional Processador CLOCK (Mhz) RAM (mb) Disco (Gb) 
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Porto de Forno (RJ)                                                         
Porto Velho                                                         
Recife                                                         
Rio de Janeiro 25 25           25               25         25       25       
Rio Grande 4 1 2     1   1 1   1 1         2 1   1 2 2     1 1 2   
Salvador 3 3               2       1     2   1   3       2 1     
Santana (MACAPÁ)                                                         
Santarém                                                         
Santos                                                         
São Francisco do Sul                                                         
São Sebastião                                                         
Sepetiba (Itaguaí)                                                         
Outeiro (Sotavi -CDP)                                                         
Suape                                                         
Vila do Conde                                                         
Vitória                                                         
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4.4. Impressoras 

IMPRESSORAS  
Qdade 
Total 

Locais 
(Ligadas 
às 
Estações) 

Em 
Rede 
(Com 
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de 
Rede) 
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Angra dos Reis-Administr 1 1                 1                             
Angra dos Reis-Porto                                                   
Antonina e Paranaguá 83 67 16 67               4             12             
Aratu 6 6   5     1                                     
Areia Branca (RN) 7 7  2 3      2                             
Barra do Riacho (Vitória)                                                   
Belém 25 25 0 10             8             2             5 
Cabedelo (PB) 8 5 3 1 4                 2   1                   
Fortaleza 40 35 5 11         2   22               5             
Ilhéus 7 7 0 4           1     2                         
Imbituba 13 12 1 6             5           1     1           
Itajaí 26 20 6         12                 14                 
Itaqui (MA) 78 6 72 35   19     4   9                 7 4         
Laguna                                                   
Maceió 15 11 4   10           4           1                 
Manaus                                                   
Miramar (CDP) 6 6 0 2         2                               2 
Natal 27 26 1 7 6       2 2 4   1         1     2       2 
Niterói 4 4     2           2                             
Pecém (CE) 15 6 9 6             3               6             
Pelotas 7 7 0 1             4           1     1           
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IMPRESSORAS  
Qdade 
Total 

Locais 
(Ligadas 
às 
Estações) 

Em 
Rede 
(Com 
placa 
de 
Rede) 
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Pirapora 6 5 1 3                             2       1     
Porto Alegre 10 10 0 3           1 2   1       2     1           
Porto de Forno (RJ)                                                   
Porto Velho                                                   
Recife                                                   
CDRJ (total) 120 120 0 46 45     16     8     3           2           
Rio de Janeiro Sede 102 102   44 37     14     2     3 2                     
Rio de Janeiro INPH 4 4     4                                         

Rio de Janeiro Porto 6 6   2 2     2                                   
Rio Grande 63 63 0 29 25         2 5               2             
Salvador 41 40 1 14 5   5       6         1 2 5     2 1       
Santana 6 6       5                       1               
Santarém   7 0 3             1               1           2 
Santos   
São Francisco do Sul 45 41 4 18             1   3   1   18     4           
São Sebastião 5 5   3             2                             
Sepetiba (Itaguaí) 3 3                 3                             
Outeiro (Sotavi -CDP) 7 7 0 3             1                         1 2 
Suape 38 22 16   20           4                 14           
Vila do Conde 14 14 0 4         1   3               3           3 
Vitória 38 32 6 27             5           4 2               
O restante desse Anexo pode ser observado, na íntegra, no CD, que contém a tese em questão.  
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ANEXO C – Legislação de apoio 
 
 
 
 AGENTES QUE ATUAM NO PORTO AÇÃO FUNDAMENTO 

1 PÚBLICOS   

1.1 FEDERAIS   

1 
Autoridade de formulação e  
acompanhamento da política portuária 
Sec. Especial de Portos 

Gestão MP 369 de 07/05/2007 

2 Autoridade portuária 
Gestão, autorização, fiscalização, 
controle arrecadação e operação 
 

Lei 8.630 de 25/02/1993 

3 
Autoridade aduaneira 
* Alfandegamento 

Fiscalização, arrecadação 
e autorização 

Lei 4.406 
03/10/2002 
Dec. 1912 de 21/05/1996 e  
Dec. 1886 de 29/04/1996 

4 
Autoridade marítima (DPC) 
* ISPS CODE 

Fiscalização e arrecadação 

Portaria DPC 019 de  
22/11/2002 da  
Diretoria Geral de  
Navegação 

5 Autoridade de sanitária - ANVISA Fiscalização 
Lei 9782 de 26/01/1999 
Lei 8.630/93 

6 Autoridade de saúde pública Fiscalização CF art 197 e Lei 8630/93 

7 Autoridade fitossanitária - VIGIAGRO Fiscalização Lei 8.171 de 17/01/1991 

8 Autoridade de polícia marítima Policiamento CF art. 144 § 1º III 

9 
Autoridade de investimentos em 
 infra-estrutura - DNIT 

 Lei 10.233 de 05/06/2001 

10 
Órgão regulador de atividade de  
Navegação (ANTAQ) 

Fiscalização, autorização e  
regulação 

Lei 10.233 de 05/06/2001 
 – Reg. Dec. 4.122 de  
13/02/2002 

11 
Órgão regulador de atividade  
portuária (ANTAQ) 

Fiscalização, autorização  
e regulação 

Lei 10.233 de 05/06/2001 
 – Reg. Dec. 4.122 de  
13/02/2002 

12 
Órgão regulador de transportes  
terrestres (ANTT) 

Fiscalização, autorização e  
regulação 

Lei 10.233 de 05/01/2001 

13 Órgão ambiental de fiscalização Fiscalização Lei 6.938/81 

14 
Órgão ambiental de licenciamento 
CONAMA 

Fiscalização e licenciamento Lei 6.938/81 

15 Fiscalização do trabalho Fiscalização Dec. 4.764 de 24/06/2003 
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16 

Departamento de Marinha Mercante do 
MT 
1- Conselho Diretor do Fundo de 
 Marinha Mercante 
2 - AFRMM  

Arrecadação e fiscalização 

1) Dec. 5.269 de 10/11/2004 
 
2) Lei 10.893 de 13/07/2004 
 

17 
Conselho Nacional de Meio Ambiente 
 - CONAMA 

Regulamentação Lei 6.938/81 

18 
Comissão Nacional de Segurança  
Pública dos Portos 
E Vias Navegáveis 

Normalização, regulamentação  
e certificação 

Dec. 1.507 de 30/05/1995 

19 Conselho de Autoridade Portuária  Lei 8.630/93 de 25/02/1993 

20 
Comissão Interministerial de Recursos 
do Mar 

 Dec. 74.517 de 12/09/ 

21 
Grupo Interministerial de 
Gerenciamento Costeiro  

 
Lei 7.661 de 16/05/1988  
- (PNGC) 

22 
Conselho Nacional de Desestatização  
– MDIC  

 Lei 9.491 de 1997 

23 
Conselho de Defesa Econômica  
–CADE - MJ 

Orientar  
Fiscalizar 
Abusos economicos 

Lei 8.884 de 11/06/1994 

 
Autoridade de Comércio Exterior –  
1) INMETRO 
2)  CAMEX 

 
1) Lei 5.966 de 11/12/1973  
2) Dec. 4.732 de 10/06/2003 

 Ministério do Exército  Fiscalização CF art. 142 

 Comissão Nacional de Energia Nuclear  Lei 4.118 de 27/08/1962 

    

1.2 ESTADUAIS   

 
Autoridade portuária delegada ao  
estado 

Gestão, autorização, fiscalização,  
controle arrecadação e operação 

Lei 9.277 de 10/05/1996 

 
Órgão ambiental de fiscalização e  
licenciamento 
* Leis de Delegação 

 
Lei 9.277 de 10/05/1996 
Lei 2.184 de 24/03/1997 

 Fazenda Estadual (ICMS)  
C F – art 155, inciso II –  
C.Tributário – Lei 5.172 de 
25/10/1966 

 Polícia Militar  CF  Art. 42 

 Polícia Civil   

 Corpo de Bombeiros  CF  Art. 42 

 Defesa Civil   

1.3 MUNICIPAIS   

 
Autoridade portuária delegada ao  
município 

Gestão, autorização, fiscalização,  
controle e arrecadação 

Lei 9.277 de 10/05/1996 
e Lei 2.184 de 24/03/1997 

 Órgão ambiental municipal  Lei 6.938/81 

 Fazenda Municipal – (IPTU e ISS)  CF art 156 

 Autoridade de Trânsito  
Código de Trânsito Nacional  
– lei nº 9.503 de 23/09/1997 

    

2 PRIVADOS   
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 Terminais de uso privativo Operação, gestão Lei 10.233 de 05/06/2001 

 Agentes de navegação Contratação da carga 
Lei 9.537 de 11/12/1997 
Código Comercial art. 457  
CF 88 

 Armadores Movimentação aquaviária 
Lei 9.537 de 11/12/1997 
Tribunal Marítimo 2002180 
 -1954 

 Transportadores  Movimentação terrestre  

 
Rodoviários 
* Lei de Delegação 

Movimentação terrestre Lei 9.277 de maio de 1996 

 
Ferroviários 
* Lei de Concessões e CF  

Movimentação terrestre 
Dec. 1832 de 04/09/1996 e  
* Lei 8.987 de 13/02/1995 

 Operadores Portuários Carga e descarga Lei 8.630 de 25/02/1993 

 Operadores de Transporte Multimodal  Lei 9.611 de 19/02/1988 

 Órgão Gestor de Mão de Obra Gestão de pessoal avulso Lei 8.630 de 25/02/1993 

 Arrendatários Carga e descarga e armazenagem Lei 8630/83 

 Praticagem Pilotagem dos navios no porto 
Dec. 2117 de 09/01/1997 
Lei 9.537 de 11/12/1997 

 Rebocagem 
Reboque e manobras dos navios  
no porto 

Lei 9.537 de 11/12/1997 

 
Concessionária de energia elétrica –  
ANEEL  

 Lei 9.427/96 de 26/12/1996 

 
Concessionária de distribuição de 
água e coleta de esgotos - ANA 

 

Lei Código de Águas  
Dec. 24.643 de 1934 –  
Concessões : Dec.Lei 852  
de 1938 

 Empresa de coleta de lixo   

 
Concessionárias de telefonia  
– ANATEL  

 CF art. 20 inciso XI 

    

 Prestadores de serviços relacionar  

3 
ÓRGÃOS INTERNACIONAIS COM 
REPRESENTAÇÃO  
GOVERNAMENTAL 

  

 International Maritime Organization  
Portaria MM nº 0367/98 
 MARPOL 73 DE 1979 

 
Comissão Interamericana de Portos 
da OEA 

  

 Organização Mundial do Comércio  

Declaração de Marraquech  
de 15/04/1994 – Dec. 1355  
de 30/12/1994 e Dec.Legisl.  
30 de 15/12/1994 
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 Unctad   

 Mercosul  
Tratado de Assunção –  
26/03/1991 

 
Organização Internacional do Trabalho 
  

 
Convenção 137  Dec.  
1574 de 31/07/1995 

    

4 ENTIDADES ASSOCIATIVAS   

 Federação Nacional dos Portuários  CF e Estatuto  

 Fencovib  CF e Estatuto 

 Federação Nacional dos Estivadores  CF e Estatuto 

 
Associação Brasileira de Terminais 
Portuários 

 CF e Estatuto 

 
Federação Nacional de Operadores 
Portuários 

 CF e Estatuto 

 
Associação Brasileira de Terminais  
de Contêineres 

 CF e Estatuto 

 
Associação Nacional de Usuários  
de Transportes 

 CF e Estatuto 

 
Associação Brasileira de Municípios  
Portuários 

 CF e Estatuto 

 
Associação Brasileira de Entidades  
Portuárias e Hidroviárias 

 CF e Estatuto 
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ANEXO E – Questionários usados pelo DEPTA nos anos de 2005 e 2006 

 
 
 
 
1 – Informações do Porto  

 
Porto 
 

Data 

Nome Responsável pelas Informações 
 

CPF – Responsável 
 

Contato 
 

Endereço 
 

Complemento 
 

Quantidade de funcionários 
 
Quantas pessoas da instalação, são responsáveis pela : 

                                                                          Quantidade               Nome do responsável pela equipe                     
Contato 
Infra-estrutura  

 
  

Adm. Rede  
 

  

Atendimento a usuários  
 

  

Manutenção de Equipamentos  
 

  

 
2 – Levantamento de Infra-estrutura - Equipamentos  
 

Estações  
Fabricante Processador Clock (Mhz) RAM (Mb) Disco (Gb) Sistema Operacional Quantidade 

       
       
       
       

 
Impressoras  
Locais – Ligadas às Estações Em Rede – Com placa de Rede 

Tipo Fabricante Modelo Quantidade Tipo Fabricante Modelo Quantidade 

        
        
        
        

 

Roteadores  

Fabricante Modelo 
Velocidade 

Porta Interna 

Velocidade dos 

Links 

Portas Ethernet Circuito WAN 

Existentes Livres Tipo Velocidade 
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Switches 

Fabricante Modelo 
É Gerenciável 

Sim/Não 

Portas 
Quantidade 

Velocidade Base Quantidade 

       
       
       
       

Hubs 

Fabricante Modelo 
É Gerenciável 

Sim/Não 

Portas 
Quantidade 

Velocidade Base Quantidade 

       
       
       
       

 

Rack 

Tipo Tamanho(U) Quantidade Local de instalação 
Patch Panel 

Quantidade 

Switch 

Quantidade 

      
      
      
      

 

Servidor(use um formulário abaixo para cada servidor) 

Nome Servidor  
Quantidade de 
Processadores  

Tipo Processador   
Velocidade do 

Processador(clock)                      MHZ 

Disco Rígido                            Gb Memória RAM                     Mb 

Fabricante   Modelo   

IP(interno)   IP(externo)  

Tamanho Partição 
Sist.  Tamanho Partição 

Dados  

Sistema 
Operacional  Finalidade 

 
 

CD ROM Interno 
 

(  ) Sim   (  )Não 

Unidade DAT 
 

(  ) Sim   (  )Não 

Unidade DLT 
 

(  ) Sim   (  )Não 

Gravador CD 
 

(  ) Sim   (  )Não 

Utiliza RAID 
 

(  ) Sim   (  )Não 

Tipo de RAID 
 

(   ) 0   (  ) 1  (  ) 5 
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3 – Levantamento de Infra-estrutura - REDE  
 

1 - Rede nova?  

Sim (  ) Não (  )     data de instalação:       /     /         . data da ultima revisão:     /     /         . 

2 - Tipo de Rede 

UNIX (  ) Linux (  ) FreeBSD  (  )  Windows  NT  (  )Windows 2000  (  ) AIX   (  ) outro : ................. 

3 - As redes locais estão integradas? ( diretório único, domínios, sub-domínios ) 
(  ) Sim     (  ) Não 
4 - Armazenamento de arquivos de usuários? 
(  ) Sim   (   )  Não    
 Caso Afirmativo: 
(  ) Diretórios Pessoais   (  ) Diretórios de grupos  (   )  Públicos 

5 - Recursos de QoS?   
(  ) Sim   (   )  Não   
 Caso Afirmativo: 
(  ) Segmentação da rede em VLAN   (  ) Priorização de tráfego  (  ) Reserva de banda  (  )  Desabilitação de portas 

vagas     (  ) Outro :                                                         . 

6 – Existe algum serviço de provedor?  
Sim (  ) Não (  )  

Caso Afirmativo: 
Qual Provedor?                                           Tamanho da banda:                Tipo(fullduplex/halfduplex):                 .  

7 – Existe Circuito de dados? 

Sim (  ) Não (  )  

Caso Afirmativo: 
Velocidade:                Kbps:                  Independente Sim (  )  Não(  )   

Compartilhada com outro órgão:Sim (  ) Não(  ) caso sim qual?                                                       .  

8 – Existe Rede SNA? 

Sim (  ) Não (  )  

Caso Afirmativo: 
Quantidade de pontos:                   . Tipo de circuito WAN:                  Velocidade:            Informar Emulador:       . 

9 – O cabeamento lógico é estruturado? 

Sim (  ) Não (  )  

10 – Possui fibra óptica? 

Sim (  ) Não (  )  

11 – As redes compartilham o mesmo backbone físico? 

Sim (  ) Não (  )  

12 – As estações possuem acesso a internet? 

Sim (  ) Não (  )  

13 – Possui alguma conexão rede wireless?  

Sim (  ) Não (  )  

 

4 – Levantamento de Infra-estrutura – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

1 – Existe planta do local de instalação?  

Sim (  ) Não (  )     data da ultima revisão:     /     /         . 

2 - Tipos de pisos encontrados: 

Piso Falso (  )  Capertado (  )  Anti-estático (  )  outro :                                                       . 

3 – Existe rede elétrica exclusiva para equipamentos de informática?  
(  ) Sim     (  ) Não 
4 – Existe Circuito estabilizado? 
(  ) Sim   (   )  Não    
Caso Afirmativo: 
Qual tipo? (nobreak/estabilizador)                                      Fabricante:                              

Modelo:                        .  

Capacidade                                      Autonomia:                                   .  

5 – Disjuntores estão identificados?   
(  ) Sim   (   )  Não   
6 – Tipo de tubulação interna:  
Aparente com eletrodutos (  ) Embutida (  ) Aparente, com eletrocalha (  )  Outras                                             . 

7 – Tensões existentes: 

220V (  )  380V (  )  115V (  )  208V Trifásico(  ) 

8 – Existe Rede de aterramento? 

Sim (  ) Não (  ) Resistência  

Caso Afirmativo: 
Qual Resistência máxima do aterramento                                         Ohms .  

9 – Existe sistema de Pára-raio? 
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Sim (  ) Não (  )  

10 – O prédio da sala de instalação está em local isolado ou campo aberto? 

Sim (  ) Não (  )  

11 – Região chuvosas? 

Sim (  ) Não (  )  

12 – Possibilidades de vazamentos ou goteiras nas instalações? 

Sim (  ) Não (  )  

13 – Local sujeito a Inundação? 

Sim (  ) Não (  )  

14 – Existe sistema de refrigeração? 

Sim (  ) Não (  )  

Caso Afirmativo: 
Temperatura média:                                                         Capacidade:                                .  

 
5 – Levantamento de Infra-estrutura – Sistemas e Banco de Dados  

 
1 – Existe Aplicações corporativas?  

Sim (  ) Não (  )  . 

Caso Afirmativo: 
Qual plataforma?                                       Quantas:             Quais aplicações:                                               .  

2 – Detalhamento dos sistemas : 

 Sistema (use um formulário abaixo para cada sistema) 

 
Nome do 
Sistema            Data de criação:          /        /              /. 

FUNCIONALIDA
DE 

 (   ) Atracação/desatracação de navios  (   ) Boletim de embarque / descarga 

 (   )Manifesto de Carga 
 (   ) Módulos administrativos para Autoridade 
Portuária 

 (   ) Gestão de contratos de arrendamento  (   ) Controle de balanças e pesagens 

 (   ) Fiscalização Operacional 
 (   ) Controle de acesso de veículos, pessoas e 
cargas ao porto 

 (   ) Faturamento da tarifa portuária  (   ) Acompanhamento de obras 
 (   ) Controle de movimentação de carga 
(operador portuário) 

 (   ) Controle da arrecadação do porto 

Outras 
Funcionalidades   

INTEGRAÇÃO 
DO  

SISTEMA 

 (   ) Aduana  (   ) IBAMA 
 (   ) ANVISA  (   ) ANTAQ 
 (   ) Policia Federal  (   ) DNIT 
 (   ) Comando da Marinha  

Outras 
Funcionalidades  

1 - O Sistema utiliza transmissão eletrônica de documento via EDI?    Sim (   )  Não (   )    Outro:                                                             
. 
2 - Qual a linguagem que foi desenvolvido o sistema? :                                                                                                                             
. 
3 - Como é realizado a manutenção no sistema?   Equipe própria (   )  Subcontratado (   )    Outro:                                                             
. 
4 - O Sistema possui software de segurança?    Sim (   )  Não (   )    Qual?                                                                                                  
. 
5 - Quais benefícios encontrados?  Benefícios                                                                                                                             
. 
Banco de dados 

utilizado            Data de criação:          /        /              /. 

Nível de Acesso  (   ) Mono-Usuário  (   ) Intranet 
 (   )Multi-Usuário  (   ) Internet 

Responsabilidade  (   ) Cliente  (   ) SERPRO 
 (   )Subcontratada  (   ) Pacote comercial 

Quantidade de 
usuários 

 Tamanho físico do 
Banco de dados 
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6 – Levantamento de Infra-estrutura – Segurança 
 
1 – Existe alguma política de segurança?  

Sim (  ) Não (  )     . 

Caso Afirmativo: 
Qual ?                                                                                                                                                                              

.  

2 – Possui serviço de Antivírus?   
(  ) Sim   (   )  Não   
Caso Afirmativo: 
Qual ?                                                                                                                                                                              

.  

6 – Possui política de Backup?  
(  ) Sim   (   )  Não   
Caso Afirmativo: 
Qual ?                                                                                                                                                                              

.  

7 – Possui transferência de dados em redes seguras? 

(  ) Sim   (   )  Não   
Caso Afirmativo: 
Qual ?                                                                                                                                                                              

.  

8 – Sistema de Criptografia? 

(  ) Sim   (   )  Não   
Caso Afirmativo: 
Qual ?                                                                                                                                                                              

.  

9 – Possui Acesso seguro a correio Eletrônico? 

(  ) Sim   (   )  Não   
Caso Afirmativo: 
Qual ?                                                                                                                                                                              

.  

10 – Utiliza Web services? 

(  ) Sim   (   )  Não   
Caso Afirmativo: 
Qual ?                                                                                                                                                                              

.  

11 – Possui certificação digital? 

Sim (  ) Não (  )  
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7 – Levantamento de Infra-estrutura – Interoperabilidade 
 

Interconexão 
Protocolo de transferência 

de Hipertexto 
 

Transporte de Mensagem 
Eletrônica  

Segurança conteúdo Mensagem 
Eletrônica  

Acesso à Caixa Postal  
Acesso Seguro à Caixa Postal  

Diretório  
Nomeação de domínio  

Endereços de Caixa Postal 
Eletrônica  

Protocolos de Transferência de 
Arquivos  

Intercomunicação  
Transporte  

Utiliza Web Services  
 
Segurança  

Segurança de IP  
Transferências de dados em 

redes seguras  

Redes Ipv4  
ISegurança de redes Ipv4  
ISegurança de redes Ipv4 

protocolos aplicação  

ISegurança de redes Ipv6 na 
camada de rede  

LAN sem fio  
Correio Eletrônico  

Acesso a caixas postais  
Conteúdo de e-mail  

Assinatura  
Criptografia  

Algoritimo cifração  
Algoritmo para assinatura  
Algoritmo para hashing  
Algoritmo transporte de 

chave pública 
 

Desenvolvimento de sistemas 
Assinatura XML  
Cifração XML  

Assinatura e cifração XML  
Gerenciamento XML em ambiente 

PKI  

Autenticação e autorização de 
acesso XML  

Navegadores  
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Serviços de rede 
Diretório  

DNS  
Transferência de arquivos  

Sincronismo de tempo  
Carimbo de tempo  

 
Meios de Acesso  
Estação de trabalho  

Conjunto de caracteres  
Frmato de intercâmbio de texto  

Arquivos tipo documento  
Arquivo do tipo planilha  

Arquivos do tipo apresentação  
Arquivos do tipo Banco de 

Dados para estação de trabalho  

Intercâmbio de informações 
gráficas e imagens estatísticas 

 

Gáficos Vetoriais  
Padrões de animação  

Arquivos do tipo áudio e vídeo  
Compactação de arquivos  

Smart Cards  
Definição do Grupo de 
Trababalho ICP-Brasil  

 
 
Organização e Intercâmbio de informações 

Linguagens para intercâmbio de 
dados 

 

Transformação de dados  
Modelagem de dados para 

intercâmbio  

Descrição de dados  
Elementos de Metadados  

Taxonomia para navegação  
Definição de dados  
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ANEXO F – Tabela de Avaliação da Integração da ANTAQ 

4ª AVALIAÇÃO DE OUTUBRO/2007 A SETEMBRO/2008 
 

PORTO AVALIAÇÃO 

Rio Grande PLENAMENTE INTEGRADO 

Cabedelo PLENAMENTE INTEGRADO 

Fortaleza PLENAMENTE INTEGRADO 

Recife PLENAMENTE INTEGRADO 

Natal PLENAMENTE INTEGRADO 

São Francisco do Sul PLENAMENTE INTEGRADO 

Aratú PLENAMENTE INTEGRADO 

Macapa PLENAMENTE INTEGRADO 

Porto Alegre INTEGRADO 

Areia Branca INTEGRADO 

Imbituba INTEGRADO 

Salvador INTEGRADO 

Pelotas INTEGRADO 

Itajaí INTEGRADO 

São Sebastião INTEGRADO 

Santos INTEGRADO 

Vila do Conde INTEGRADO 

Ilhéus INTEGRADO 

Belém INTEGRADO 

Porto Velho INTEGRADO 

Santarém INTEGRADO 

Paranaguá INTEGRADO 

Itaquí INTEGRADO 

Maceió INTEGRADO 
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Vitória INTEGRADO 

Forno 
EM PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO 

Manaus EM PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO 

Suape EM PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO 

Angra dos Reis EM PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO 

Antonina 
EM PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO 

Rio de Janeiro 
EM PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO 

Niteroi 
EM PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO 

Itaguaí EM PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO 
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ANEXO G – Mapeamento do Porto de Vitória 
 

 
Esse anexo pode ser conhecido, na íntegra, na versão em CD desse trabalho. 
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ANEXO H– Integração entre os sistemas do Porto de Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SERPRO (2006) 
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ANEXO I – Sistemas Eletrônicos Implementados 
- No Sistema Portuário Internacional 
 

 
 

- No Sistema Portuário Brasileiro 
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- No Sistema Portuário Mundial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


