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Justificativa da Pesquisa 

- Importância dos portos; 

- Vantagens do modal aquaviário; 

- Influência das tarifas no desempenho dos portos; 

- Vantagem competitiva. 



Tarifas portuárias 

- Definição; 

- Responsabilidade da Administração Portuária; 

- Reajuste tarifário. 

 



Utilização da Infraestrutura Aquaviária 

Portos  
Pela movimentação de carga geral, 

por tonelada ou fração  
Pela movimentação de contêiner, 

por unidade 

Suape 

Carga Geral  2,62  Contêiner cheio 23,30 

Graneis  Sólidos 2,26     

Graneis  Líquidos 1,08 Contêiner vazio 12,58 

Itaqui 

Carga Geral 2,50 Contêiner cheio 24,50 

Graneis  Sólidos 2,50     

Graneis  Líquidos 2,50 Contêiner vazio 12,25 

Salvador/ Aratu 

Carga Geral 3,33 Contêiner cheio 34,40 

Graneis  Sólidos 3,33     

Graneis  Líquidos 3,33 Contêiner vazio 9,63 

Fortaleza 

Carga Geral 3,50 Contêiner cheio 34,40 

Graneis  Sólidos 3,50     

Graneis  Líquidos 2,56 Contêiner vazio 9,63 

Maceió 

Carga Geral 3,57 Contêiner cheio 53,28 

Graneis  Sólidos 3,57 Contêiner vazio 20 pés 6,81 

Graneis  Líquidos 3,57 Contêiner vazio 40 pés 12,13 

(Fonte: Adaptado a partir de CDC, CODEBA, CODERN, EMAP E SUAPE (2015)) 



Utilização das Instalações de Acostagem 

(Fonte: Adaptado a partir de CDC, CODEBA, CODERN, EMAP E SUAPE (2015)) 

Portos  

Por metro linear de instalação 
ocupada por embarcação, 

mesmo que a contrabordo de 
outra, por hora, ou fração 

Suape  0,32 

Itaqui 0,39 

Salvador/Aratu 0,30 

Fortaleza 0,43 

Maceió  0,27 



Utilização da Infraestrutura Terrestre 

Portos  

Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da 
embarcação até as instalações 

Por contêiner movimentado a partir da faixa do cais 
até o portão ou até as instalações de armazenagem do 

porto, ou no sentido inverso 
de armazenagem ou limite do porto, ou sentido inverso 

Suape  

Carga geral solta 1,33 Contêiner cheio 5,00 

Granel líquido 2,90 Contêiner vazio 1,48 

Granel sólido 2,90     

Itaqui 

Carga geral solta 2,43 Contêiner cheio 21,26 

Granel líquido 6,32 Contêiner vazio 12,25 

Granel sólido 2,43     

Salvador 

Carga geral solta  4,28 Contêiner cheio 74,22 

Granel líquido 4,28 Contêiner vazio 38,24 

Granel sólido 4,28     

Aratu 

Carga geral solta  4,28 Contêiner cheio 74,22 

Granel líquido 3,66 Contêiner vazio 38,24 

Granel sólido no TGS I 4,09     

Granel sólido no TGS II 4,28     

Fortaleza 

Carga geral solta 2,46 Contêiner cheio 27,88 

Granel líquido: Óleo vegetal 2,36 Contêiner vazio 13,94 

Derivados de petróleo 6,65     

Petróleo cru 4,99     

Granel sólido 2,46     

Maceió 

Carga geral solta 4,50 Contêiner cheio 81,26 

Granel líquido 5,51 Contêiner vazio 20 pés 10,35 

Granel sólido 4,11 Contêiner vazio 40 pés 18,49 

(Fonte: Adaptado a partir de CDC, CODEBA, CODERN, EMAP E SUAPE (2015)) 



Serviço de Armazenagem (Porto de Itaqui) 

(Fonte: Adaptado a partir de EMAP (2015)) 

Itaqui 

  
 Em longo 

curso 

Em 
cabotagem 

Mercadorias diversas, nacionais ou 
nacionalizadas, em armazéns ou pátios, por 
tonelada, no primeiro mês ou fração desse mês 

1,27 0,89 

As mesmas mercadorias da tarifa nº 1, e nas 
mesmas condições, por tonelada, por mês ou 
fração de mês, depois do primeiro mês pagas 
cumulativamente 

1,28 1,07 

Por veículo mês ou fração (até 2000 kg) 12,52 10,02 

Por veículo mês ou fração (acima de 2000 kg) 15,03 12,06 

Por contêiner vazio, por período de 10 dias ou 
fração: O prazo da armazenagem será contado 
a partir do dia do recebimento da carga. 

23,48 18,79 

 Por contêiner cheio, por mês ou fração: O 
prazo da armazenagem será contado a partir do 
dia do recebimento da carga. 

46,97 37,57 



Serviço de Armazenagem (Porto de Suape) 

(Fonte: Adaptado a partir de  SUAPE (2015)) 

Suape 

  
Pelo primeiro 

período de  dez 
dias do mês 

Dias 
subsequentes 

Mercadoria  não 
conteinerizada, por 
tonelada 

1,17 2,33 

Veículo montado, 
movimentado por 
sistema roll-onroll-off  
(unidade) 

22,08 2,45 



Serviços de armazenagem  

(Portos de Salvador e Aratu) 

Salvador/Aratu 

Armazenagem no 1º período de 15 dias 

Cabotagem na armazenagem de mercadoria de 
importação com base no valor adotado no cálculo do 
imposto de importação ou no valor comercial da 
mercadoria 

0,50% 

Mercadoria não conteinerizada, em armazém ou pátio, 
exportada em longo curso ou cabotagem, por tonelada e 
por dia ou fração. 

0,23 

A partir do 16º dia: 

Mercadoria importada do estrangeiro, em armazém ou pátio:  

Granéis sólidos por tonelada e por dia ou fração 0,48 

Mercadoria (carga geral) não conteinerizada, por 
tonelada e por dia ou fração 

0,95 

Veículo montado até 2.000 kg, por dia ou fração 1,91 

A partir do 31º dia: 

Mercadoria não conteinerizada, por tonelada e por dia ou 
fração 

0,23 

(Fonte: Adaptado a partir de CODEBA (2015)) 



Serviços de armazenagem (Porto de Maceió) 

Maceió 

Por 07 dias ou fração 

Mercadorias diversas, nacionais, 
estrangeiras ou nacionalizadas, em 
armazém ou pátios não alfandegados, por 
tonelada 

1,77 

Cereais a granel quando armazenados em 
sítios e armazém, por tonelada 

1,33 

Por dia ou fração 

Por unidade de contêiner cheio, recebidos 
nos pátios para posterior embarque 

0,84 

Por unidade de contêiner vazio 0,56 

Por 30 dias ou fração 

Sobre o valor comercial declarado (CIF) 
para mercadorias em trânsito 

1,00 % 

(Fonte: Adaptado a partir de CODERN (2015)) 



Serviços de armazenagem (Porto de Fortaleza) 
  Importação de longo curso 

Fortaleza 

  
Pelo primeiro período 

de dez dias do mês 

Pelo segundo período 
de dez dias do mês 

Pelo terceiro período de dez 
dias do mês 

A partir do período de dez dias 
subsequentes aos três 

primeiros 

Em armazéns 
(tonelada) 

 7,09  14,19 21,28 28,37 

Em pátios 
(tonelada) 

5,72 11,43 17,14 22,87 

Em contêiner 
(contêiner) 

106,20 212,37 318,56 424,74 

Veículo (unidade) 35,39 70,78 106,17 141,55 

Exportação de longo curso 

  
Pelo primeiro período 

de dez dias do mês 

Pelo segundo período 
de dez dias do mês 

Pelo terceiro período de dez 
dias do mês 

A partir do período de dez dias 
subsequentes aos três 

primeiros 

Em armazéns 
(tonelada) 

1,91 3,85 5,76 7,68 

Em pátios 
(tonelada) 

1,91 3,85 5,76 7,68 

Em contêiner 
(contêiner) 

34,51 69,03 103,52 138,05 

Veículo (unidade) 2,84 5,70 8,54 11,40 

Mercadoria em trânsito ou pertencente a navio arribado 

  
Pelo primeiro período 

de dez dias do mês 

Pelo segundo período 
de dez dias do mês 

Pelo terceiro período de dez 
dias do mês 

A partir do período de dez dias 
subsequentes aos três 

primeiros 

Em armazéns 
(tonelada) 

2,01 4,01 6,01 8,02 

Em pátios 
(tonelada) 

2,01 4,01 6,01 8,02 

Em contêiner 
(contêiner) 

35,97 71,93 107,90 143,88 

(Fonte: Adaptado a partir de CDC (2015)) 



Serviços diversos 

Portos 

Pelo suprimento de 
energia elétrica a 

contêineres ou caminhões 
refrigerados 

Fornecimento de água, 
através de tubulação, a 

embarcação ou 
consumidor instalado na 

área do Porto 
Organizado, por metro 

cúbico. 

Pesagem de 
mercadoria carregada 
em veículo, incluindo 
a tara, por tonelada 

Suape 0,07 (por kwh) 0,34 0,51 

Itaqui 3,12 (por kwh) 0,27 0,88 

Salvador/Aratu 
18,64 

(ligação/desligamento) 

Embarcação 0,91 

0,48 

Consumidor 0,62 

Fortaleza Convencional Convencional 1,62 

Maceió 14,07 (por unidade) Convencional 0,35 

(Fonte: Adaptado a partir de CDC, CODEBA, CODERN, EMAP E SUAPE (2015)) 



Considerações Finais 

- Através da analise dos dados, foi constatada a 
necessidade de modelos de gestão de custos para 
melhorar a aferição do preço de venda das operações 
portuárias. 

 


