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Propósito da Lei 12.815. de 2013

“Fortalecimento do investimento privado na 
exploração da atividade portuária, eliminando 

gargalos e restrições”

O conflito sobre a natureza da carga estava 
inibindo novos investimentos e, portanto, 

precisava ser solucionado. 



Expectativas do segmento portuário privado:

� Exercício de planejamento e de gestões com
liberdade;

� Ausência de restrições e impedimentos à
operação e ao crescimento;

� Investimento contínuo automático e sem
burocracia.



O efeito prático:

A liberdade de movimentação de 
quaisquer cargas por parte dos terminais 

de uso privado foi extremamente 
positiva, mas ainda existem alguns 
desafios a serem superados para 

aumentar a confiança no investimento.



21 INSTALAÇÕES PRIVADAS

R$ 789,64 MILHÕES

11 INSTALAÇÕES PRIVADAS

R$ 329,79 MILHÕES

26 INSTALAÇÕES PRIVADAS 

R$ 11.927,15 MILHÕES

3 INSTALAÇÕES PRIVADAS

R$ 1.578,87 MILHOES

Investimentos privados sob regime de 
autorização

2 INSTALAÇÕES PRIVADAS

R$ 36,53 MILHÕES

� Antes do marco legal: 
128 instalações

� 163 instalações  jul2015

� 40 novas autorizações
� 35 contratos: R$ 8,6 bilhões
� 5 ampliações: R$ 2,5 bilhões

� 63 processos em análise: R$ 14,7 bilhões 

NOVOS INVESTIMENTOS
R$ 25,8 BILHÕES Fontes: PIL 2015 e ANTAQ JUL 2015



Novos Investimentos 
Privados – Porto Pontal

Calado de Operação: 16 m

Área: 627 mil m2

Capacidade: 2,5 milhões de TEU

Investimentos: R$ 1,5 bilhão



Novos Investimentos 
Privados – Porto Central

Área: 1800ha (18Km2)
Profundidade: 10 a 25m
Capacidade: 220 milhões ton/ano
Fluxo embarcações: 1800/ ano
Possibilidades: agrupamento de 
atividades diversas.
Investimento: 4,8 bilhões



Novos Investimentos 
Privados – Porto Itapoá 
(ampliação)

•Ampliação da área de 
armazenagem de 156mil m2

para 452mil m2;
• Segunda ponte de acesso

ao Píer;
• Alargamento do píer de

43 m para 62 m;
• Píer de 1.210 m

(possibilita a atracação de até 3
navios de 350 metros)

• Investimentos: R$ 500 milhões



Requerimento 
do interessado

Publicação do 
requerimento 
pela ANTAQ

Abertura do 
anúncio público

Encerramento 
do anúncio 

público

Análise da 
viabilidade 

locacional pela 
SEP

Volta do processo 
à ANTAQ para 

complementação 
de documentos

Anúncio Público: redução da 
burocracia

1ª fase: 60 dias, no mínimo

Início da 
complementa

ção de 
documentos

Análise dos documentos 
e emissão de Resolução 

da ANTAQ

Volta do 
processo à SEP 

para 
celebração do 

C Adesão

2a fase: 120 dias, no mínimo

Tempo médio até a 
celebração do C Adesão: 

de 11 a 13 meses



� Regulação do segmento privado por autorização
� Necessidade de tratamento adequado aos terminais privados.
� Tendência de nivelamento regulatório indesejado.

� Política de ampliação de terminais privados por
autorização
� As ampliações devem ser consideradas como consequência

natural do planejamento estratégico do negócio portuário.
� Controle da ampliação como instrumento de regulação.
� A limitação dos 25% pode inibir ou retardar novos

investimentos.

Insegurança Jurídica



�Continua sendo o desafio capital para o investimento
portuário privado.

�É necessário aperfeiçoar processos e unificar
procedimentos/exigências em nível nacional.

�O processo é complexo, burocrático, e caro.
�Os órgãos estaduais ambientais precisam se estruturar.
�O licenciamento normalmente resulta em custos socio-

ambientais e de compensação ambiental. Em alguns
casos, o processo impõe ao empreendedor
responsabilidades financeiras não relacionadas com a
atividade portuária.

Licenciamento ambiental



ANTAQ

SPU

RECEITA 
FEDERAL

ÓRGÃO 
AMBIENTAL

MARINHA

Harmonização e racionalização de  
procedimentos

O descompasso entre 
procedimentos dos órgãos 
intervenientes pode resultar 
em meses de atraso nos 
processos de 
Autorização. 



Perspectivas

� Novo cenário de investimentos em instalações
portuárias privadas.

� Disposição e expectativa positiva para encontrar
soluções para os desafios apresentados.

� Confiança na plena implantação de um novo
modelo, pautado na valorização do investimento
privado, com mais liberdade, segurança jurídica e
estabilidade de regras para o desenvolvimento
contínuo da atividade econômica.
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