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Evolução dos Portos: Modelo Conceitual 

Regionalização 

Portuária 

 Conexão hinterlândia e foreland; 

 Acessos terrestres e aquaviários; 

 Centros de distribuição de carga; 

 Relação Porto-Cidade. 

Portos se desenvolvem isoladamente 

Portos dentro de um sistema logístico 

Modelo 

Anyport 

Modelo 

Especialização 

Sistema logístico e 

cadeias de 

suprimentos 



Modelos de Análise Evolução Portos 

Modelo Anyport de Bird (1963) 
Etapas de evolução dos portos  

Fonte: Rodrigue/Notteboom (2005) 

Fonte: Rodrigue e Slack (1998) 



Regionalização Portuária 
Modelo Regionalização Portuária Hub Port e cidade portuária 

Hinterlândia e foreland 

Fonte: Elaboração Própria 

Fonte: Rodrigue/Notteboom (2009) 

Fonte: Rodrigue/Notteboom (2010) 



Problemática: hipóteses 

Baixa 
Regionalização 

Portuária 

Baixo Fluxo 
de carga 

entre portos 

Problemas na 
ligação com 
hinterlândia 

Conexão com 
centros de 
distribuição 

Infraestrutura 
portuária 
ineficiente 

Baixa 
cabotagem e 

serviços 
feeder 

Fonte: Elaboração Própria 



Objetivos do artigo  

 Analisar a aderência do modelo regionalização 

portuária nos portos de Santos e Suape; 

 

 Apontar os principais atributos e características 

destes portos relacionadas ao modelo de 

regionalização portuária; 

 

 Mapear os fluxos de comércio regional e tecer 

análise sobre os portos em análise. 



Metodologia 

Estudo de Caso 

• Análise 
bibliográfica 

• Aderência do 
modelo de 
regionalização 
portuária ao 
contexto brasileiro 

• Uso de fontes 
secundárias: 
pesquisa internet e 
base de dados 
ANTAQ. 

• Identificação das 
principais 
características do 
modelo 

Análise Qualitativa 

• Principais 
caraterísticas e 
atributos dos 
portos 

 

• Caracterização da 
hinterlândia, 
ligação 
hinterlândia-porto, 
centros de 
distribuição e 
relação porto-
cidade. 

Análise Quantitativa 

• Base de dados 
ANTAQ: fluxo de 
comércio regional 

 

• Análise dos fluxos 
de cabotagem 

 

• Confecção de 
mapas ilustrativos 

 

• Análise 
comparativa dos 
dados de 
movimentação 

Fonte: Elaboração Própria 



Caso: Os portos de Santos e Suape 

Fonte: Google Earth (s./d.); Elaboração Própria 

Santos Suape 



Perfil da Hinterlândia: Santos e Suape 

Porto Característica Consequência 

Santos 

Concentração populacional e 
industrial no Sudeste 

Concentração contêiner 
Granel Sólido Mineral 
Granel Líquido 

Melhor infraestrutura de 
transporte na ligação do Sudeste 
com demais regiões 

Agronegócio - açúcar, grãos e cereais 

Suape 

Melhorias da infraestrutura de 
transporte - melhorias nas 
rodovias e novos projetos em 
ferrovia e hidrovias 

Polo de regionalização portuária e 
integração com demais portos do 
Nordeste (Pecém/CE, Salvador/BA) 

Aumento do poder de renda e 
ampliação da atividade industrial 

Nordeste - crescimento de bens de 
consumo e bens duráveis 

 

Fonte: Elaboração Própria 



Análise de movimentação de carga 

36.365.390 

5.087.933 

11.290.909 

9.258.405 

46.386.515 

889.963 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

Santos Suape

T
o

n
e
la

d
a

 

Carga Geral

Granel Líquido

Granel Sólido

Fonte: ANTAQ (2014) 



Evolução de movimentação de contêiner 

– Santos e Suape  
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Suape

Santos

Taxas de Crescimento  

Anual médio: 

 

Santos: 1,32% 

 

Suape: 4,06% 

Fonte: ANTAQ (2014) 



Movimento por tipo de navegação – em 

2014 (em t) 

Fonte: ANTAQ (2014) 



Santos e Suape: Contêineres 

Santos 
Suape 

Fonte: Elaboração Própria 

Mais como destino 

Maior fluxo 
Maior concentração 



Santos e Suape: Combustíveis 

Santos 
Suape 

Fonte: Elaboração Própria 

Maior diversificação  

com portos Maior concentração 



Principais Resultados e Implicações 

Porto de Suape:  

• Entre as fases 4 e 5 do modelo de regionalização; 

• Para atingir a fase 6 de regionalização é necessário 
melhorar a conexão com a hinterlândia: 
• necessidade de finalização da ferrovia Nova Transnordestina e 

melhorias nas malhas de rodovias 

• Necessário aumentar a conectividades dos centros de 
distribuição 

• Necessário ampliar a ligação com a foreland de outros 
portos da região em termos de volume de carga 
movimentado 
• Portos nordestinos como Pecém/CE, Itaqui/MA e Salvador/BA  

podem se conectar mais profundamente com Suape 



Principais Resultados e Implicações 

Porto de Santos: 

• Entre as fases 4 e 5, porém com diferenças peculiares; 

• Na fase 5 o porto apresenta maiores restrições de 

descentralização e inserção de “offshore hub” 

• As retroáreas mais limitadas e menor conectividade com centros 

de distribuição reduz a agilidade no fluxo de carga e geram 

gargalos no movimento de carga no cais do porto 

• A conexão com demais portos se limita as linhas de 

cabotagem na rota Santos-Manaus e nos serviços feeder 

para porto como Vitória e Rio de Janeiro 



Principais Resultados e Implicações 

Porto de Santos: 

• Pouco conectividade com portos da região Sul, sobretudo 

com Santa Catarina, que dispõe de 5 terminais 

portuários, e com a região nordeste, com exceção ao 

porto de Suape 

 

• Passagem para a fase 6 será obtida:  

• com a melhor conexão com centro de distribuição e na melhor 

conexão marítima com demais portos brasileiros 



Limitações da Pesquisa 

• Regionalização portuária: Necessidade de maior profundidade no 
estudo de casos brasileiros 

 

• A pesquisa foi inteiramente baseada em base de dados secundários  

 

• Outros métodos de pesquisa, como pesquisa de campo e 
levantamento de dados primários poderiam aprofundar as análises 
contidas neste trabalho 

 

• Ausência de dados públicos de movimentação de carga para os 
serviços feeder de contêiner 

 

• Análise mais aprofundada sobre a integração dos centros de 
distribuição logísticos na cadeia logística portuária, sobre                 
os acessos e das pressões sobre o uso do solo nas cidades 
portuárias 



Considerações Finais 
• Processo de regionalização ainda encontra-se limitado no 

Brasil  

 

• Estes dois portos dispõe de atributos que os favorecem a 
expansão regional, sobretudo no porto de Suape. 

 

• Suape representa uma nova etapa na evolução do sistema 
portuário brasileiro: características de porto-indústria 

 

• Faz-se necessário uma abordagem mais profunda sobre as 
restrições locais e conecta-las com os fatores regionais e 
globais 
• maior nível de integração das cadeias de suprimentos globais e da 

pressão crescente sobre os sistemas de transporte marítimo e 
terrestre 
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