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RESUMO  

A fase atual do processo de globalização é acompanhada por dinâmicas que, ao incidirem sobre 

a malha mundial das interações espaciais de longo alcance, reestruturam a arquitetura 

institucional, as modalidades técnico-operacionais e a organização espacial do sistema portuário 

mundial e brasileiro. A situação dos terminais de contêineres, pelos quais transitam parte 

substancial do comércio internacional de bens, é hoje cada vez mais contraditória e complexa. 

As estratégias desenvolvidas pelos atores do transporte e da logística que dominam o horizonte 

marítimo do porto (foreland) somadas às estratégias impostas pelos agentes econômicos que 

organizam e dominam seu horizonte terrestre (hinterlândia) impõem pressões crescentes sobre 

as cidades portuárias cuja situação nas redes e nos territórios da produção e da circulação 

encontra-se em permanência remodelada. O jogo das políticas públicas portuárias, oscilantes 

entre concorrência e complementaridade, consiste em posicionar o porto no coração dessas 

redes através da incorporação de um número crescente de variáveis econômicas, comerciais, 

urbanísticas, ambientais e sociais frente às racionalidades funcionais e territoriais de atores que 

podem transformar a ferramenta portuária em um simples nó de transbordamento de contêineres 

ou, ao contrário, em um grande centro logístico.  

Essa contribuição propõe então uma releitura da evolução recente do sistema portuário 

brasileiro através dos paradigmas da rede e do território. Com base na definição de portos 

comerciais como territórios situados nos espaços de manobra de um “tabuleiro” mundial e 

regional existem possibilidades para articulações diferenciadas entre as competências 

localizadas no espaço portuário, no sistema produtivo e nos recursos do território urbano e para 

uma análise com trajetória em três escalas: no nível global, através da globalização; no nível 

meso-econômico, no âmbito dos sistemas regionais que capturam os volumes crescentes de 

fluxos e atividades de transformação; e, no nível local, sobre o território da cidade portuária. 



Pretendemos demonstrar que mais do que um conflito entre redes e territórios emergem assim, 

sob a pressão conjugada de atores cujas escalas de ação e cujos interesses são diferenciados, 

novos arranjos espaciais – regionalização portuária; porto-rede; “terminalização” dos portos – 

que estimulam a geografia portuária a reformular seus questionamentos, suas abordagens e 

seus métodos de investigação.  

  



As cidades portuárias brasileiras. Imperativo de fluidez da circulação de contêineres, 
redes logísticas e reestruturação da atividade portuária 
 

Intodução 

A fase atual da globalização, marcada por uma intensa mobilidade dos fatores de 

produção, pela organização da produção industrial em redes de valor agregado de abrangência 

mundial e pela expansão geográfica do mercado mundial, define um espaço de fluxos planetário 

onde as mercadorias circulam em distâncias, volumes e velocidades crescentes. A feição de 

arquipélago adquirida pelo espaço econômico mundial confere um papel estratégico às redes 

logísticas que integram as ilhas mais competitivas recorrendo a uma malha circulatória 

intercontinental dominada por atores que definem suas estratégias em termos de fluidez dos 

tráfegos. O transporte marítimo, responsável por aproximadamente 90% do transporte 

internacional de cargas, estrutura esses dispositivos logísticos mundiais. As linhas regulares de 

contêineres são, por essa, razão, apresentadas como a espinha dorsal do processo de 

globalização.  

 Mas, apesar de o volume de bens que transitam pelas cidades portuárias ter aumentado 

consideravelmente nas últimas décadas, o reposicionamento dos portos no jogo de xadrez da 

circulação mundial nem sempre beneficia as metrópoles marítimas. A conteinerização promoveu, 

com efeito, uma reorganização das atividades marítima e portuária cujas modalidades técnico-

operacionais e formas de organização espacial são definidas por atores cujas escalas de ação e 

de gestão dos fluxos é doravante global. A posição das cidades nas redes de circulação passa a 

depender das estratégias funcionais e territoriais promovidas pelos armadores e prestadores de 

serviços logísticos que, mediante a valorização da intermodalidade, formam redes que tendem a 

transformar o porto em um simples nó de transbordo numa cadeia de transporte integrada. A 

ruptura de carga, que no passado propiciava uma renda de situação as cidades portuárias, 

constitui nos dias de hoje uma rugosidade operacional que deve ser minimizada.  

 Essa tendência, que questiona a relevância territorial do complexo portuário submetido 

ao imperativo de fluidez imposto pelos global players da logística, é apresentada a partir do caso 

do Brasil. Nesse país, o aumento contínuo do tráfego de contêineres, o ingresso de operadores 

portuários internacionais, a multiplicação das escalas em linhas regulares operadas por 

armadores globais e a precariedade de retroportos que não atendem as demandas dos atores 

econômicos e logísticos, promovem um duplo processo de “terminalização” dos portos 

organizados e de interiorização da atividade portuária.  Para além, de um divórcio definitivo 

entre cidades, portos e circuitos de circulação, de um conflito entre redes e territórios, existem 



possibilidades para articulações diferenciadas entre as competências localizadas no espaço 

portuário, no sistema produtivo e os recursos do território urbano? Essas dinâmicas e 

questionamentos abrem, então, novos campos de reflexão para a geografia portuária brasileira e 

sul-americana.  

 

1. As arquiteturas espaciais tradicionais da atividade marítima e portuária 

 

O transporte marítimo e os portos constituíram historicamente ferramentas essenciais 

para o desenvolvimento de redes comerciais regionais (Mar do Norte, Mediterrâneo, Oceano 

Indico, Mar da China) e mundiais (Comércio triangular transatlântico, Companhias comerciais 

holandesas e britânicas) (Braudel, 1979). O controle exercido sobre os sistemas de circulação de 

médio e longo alcance espacial foi, na era do capitalismo mercantil, determinante para a 

construção de hegemonias localizadas e progressivamente mundializadas (Braudel, 1979; 

Arrighi, 2001; Hoyle, 1988).  

No século XIX, a difusão da Revolução Industrial e o Imperialismo europeu 

transformaram a dinâmica dos sistemas de trocas e intensificaram a circulação de mercadorias 

do nível local para a escala mundial. A concentração dos fatores de produção mudou a 

arquitetura espacial e funcional dos espaços econômicos. O aumento dos volumes de carga e o 

crescimento das distâncias percorridas suscitaram uma onda de inovações técnico-operacionais 

que beneficiou em primeiro lugar ao transporte marítimo (Vigarié, 1979). A operação de linhas 

regulares, a construção de canais interoceânicos e a organização do setor em Conferências 

marítimas permitiram desenhar uma malha circulatória marítima mais abrangente (Monié, 2012). 

A especialização dos navios, e consequentemente dos cais portuários, constitui outro avanço 

notável do processo de racionalização e modernização do transporte internacional (Frémont, 

2005).  

 Para atender às demandas impostas pelo aumento regular das trocas marítimas e pela 

gestão descontínua dos fluxos de mercadorias, as cidades marítimas foram gradualmente 

dotadas de docas de maior capacidade, de cais lineares, de equipamentos de manuseio das 

mercadorias e de estruturas de armazenamento especializadas (Chaline, 1988; Hoyle, 1988). 

Essa reestruturação operacional se traduziu por um questionamento da imbricação físico-

morfológica e funcional das funções urbanas e portuárias (Bird, 1963; Hoyle, 1989).  

 Na América do Sul, as instalações portuárias desempenharam uma função estratégica 

no processo de conquista, controle e defesa dos territórios. Elas também foram determinantes 

para a inserção da região na Divisão Internacional do Trabalho. Como no resto do mundo, a 



proximidade entre atividades portuárias, comerciais, industriais garantia a fixação local de valor 

agregado nas áreas contiguas ao porto. No entanto, a tradicional renda de situação (Vigarié, 

1979) propiciada pela ruptura de carga na interface mar/terra e pela organização dos circuitos 

comerciais é questionada pelos crescentes imperativos da especialização, do armazenamento e 

da fluidez decorrentes do forte aumento da atividade. Sintomas da crise do “sistema porto-

cidade” (Chaline, 1994) são assim observados em Belém, Manaus, Rio de Janeiro e Santos 

(Monié, 2012; Araujo Filho, 1969). 

Nas primeiras décadas do século XX, a dinâmica de afastamento morfológico, 

econômico e gerencial da cidade e do porto consolidou-se (Hayuth, 1982; Hoyle, 1989; Wang, 

Oliver, 2003). Diante da massificação dos mercados de consumo e da mudança de escala na 

produção industrial, o transporte marítimo foi se reestruturando através do aumento da 

capacidade de carga de navios doravante especializados por segmentos de mercados. A 

modernização das infraestruturas e a expansão do porto em direção a espaços oferecendo 

amplas reservas fundiárias e calados mais profundos constituiu uma resposta padrão a 

reestruturação do transporte marítimo (Vigarié, 1979; Hoyle, 1989; Bird, 1963). A partir dos anos 

1960, a instalação de centros industriais de grande porte em estuários (Antuérpia, Rotterdam) ou 

ao longo das fachadas marítimas regionais (Fos-sur-Mer, Sepetiba/Itaguaí, Suape) sanciona o 

“divórcio porto/cidade” apontado pelo modelo clássico de Hoyle (1989).  

 Paralelamente, a abordagem de André Vigarié privilegiava a escala do espaço percorrido 

pela mercadoria entre seu ponto de origem e seu destino final. O modelo de tríptico (trypitique) 

proposto pelo geógrafo permite apreender a dinâmica da organização e do funcionamento do 

porto e do sistema de trocas do qual participa (Vigarié, 1979; Vigarié, 1981).  

 

Esquema 1. O Tríptico de André Vigarié 

 

Elaboração: Frédéric Monié 



O tríptico de Vigarié compreende três figuras espaciais centrais. O porto (na verdade a 

cidade-porto) figura no centro do dispositivo espacial entre hinterlândia e foreland. Seu papel 

reside fundamentalmente na organização da produção do serviço transporte. Ele tem duas 

funções básicas: o atracamento dos navios e o transbordo de mercadorias na interface mar/terra. 

As funções portuárias articulam de forma complexa dimensões técnica, financeira, humana e 

espacial (Vigaré, 1981). O porto é considerado “autodeterminante de sua propria estrutura”, que 

decorre tanto das orientações e das políticas de desenvolvimento da Autoridade portuária no 

âmbito da concorrência marítima quanto da ação das autoridades políticas e do comportamento 

das burguesias locais (Dubreuil, 2005, p. 47).  

O foreland, ou horizonte marítimo do porto, é, por seu lado, uma “noção oceânica” que 

diz respeito as rotas comerciais, as formas de organização do serviço marítimo e ao 

“determinismo do navio” (Vigarié, 1979). Segundo Vigarié, o foreland também inclui os recursos 

humanos envolvidos na prestação de serviços marítimos – armadores e negociantes – e 

administrativos – funcionários das alfândegas, etc (Dubreuil, 2005, p. 46). 

 Enfim, a hinterlândia corresponde ao “espaço terrestre onde o porto vende seus serviços 

e, consequentemente, encontra seus clientes” (Vigarié, 1979). A densidade e a qualidade das 

infraestruturas determinam em grande parte a acessibilidade do porto e, portanto, a abrangência 

de sua área de influência.  

 

2. Conteinerização e novas lógicas circulatórias  

 

 Nas últimas três décadas, a conteinerização promoveu transformações profundas do 

sistema de circulação mundial e mudou o papel dos portos. Passamos de estratégias 

operacionais pautadas na contiguidade espacial e na segmentação das funções para modos de 

funcionamento em rede que integram um número crescente de atores, atividades e escalas 

geográficas.  

 Malcom Mc Lean, empresário do ramo do transporte rodoviário, é tido como o inventor 

da conteinerização (1956). A ideia inicial de Mc Lean consistia em carregar mercadorias dentro 

de caixas de grande capacidade cujas dimensões permitem seu transporte por caminhões e 

dentro de navios especialmente adaptados. O sucesso dessa inovação reside na padronização 

das caixas que facilita o transporte e as operações de transbordo. A construção dos primeiros 

porta-contêineres no final dos anos 1950, o desenvolvimento dos primeiros serviços comerciais e 

realização de uma primeira viagem transatlântica em 1966 estimularam a difusão dessa técnica 

de transporte. Na época sistema operado por cargueiros clássicos já apresenta sinais de 



esgotamento: os navios passam 60% do seu tempo atracados e nenhuma operação é realizada 

durante 80% do tempo de sua permanência no porto (Frémont, 2005).  

 A conteinerização propicia imediatamente importantes ganhos de produtividade na 

manutenção das cargas. Os porta- contêineres e os guindastes especializados permitem diminuir 

em 80% o tempo de permanência no porto usando muito menos mão de obra. Os progressos 

registrados nas operações de transbordo permitem aumentar consideravelmente a rotação das 

embarcações. Segundo Jean Paul Rodrigue e David Guerrero foram cinco ondas sucessivas de 

propagação da conteinerização a partir dos anos Estados Unidos nos anos 1970 (Guerrero, 

Rodrigue, 2012).  

 
Esquema 2. A primeira onda de conteinerização, 1970. Os pioneiros da Tríade 

 

Fonte: (Guerrero, Rodrigue, 2012) 

 
 Os portos dos países da Tríade foram os primeiros a adotar a técnica da conteinerização 

diante do aumento da demanda propiciado pela massificação da produção industrial, dos 

mercados de consumo e da circulação de bens manufaturados no contexto do fordismo 

triunfante (Guerrero, Rodrigue, 2012; Frémont, 2007). Na América Latina, os maiores portos do 

continente recorreram de forma mais sistemática a conteinerização a partir dos anos 1980 (2ª 

onda de difusão mundial). Nos anos 1990, os portos médios e alguns portos pequenos passaram 

a equipar-se para receber porta contêineres (3ª onda de propagação) num contexto de 

reformulação profunda dos quadros institucionais dos sistemas portuários (Monié, 2011).  



O processo de difusão da conteinerização acompanhou em seguida as mudanças da 

geográfica econômica mundial: peso crescente da Ásia do Leste e do Sudeste, desenvolvimento 

da atividade na América Latina e, em tempos mais recentes, na África sub-saariana (4ª e 5ª 

ondas) (Guerrero, Rodrigue, 2012).  

 
Esquema 3. As ondas de conteinerização, 1970-2010. Uma síntese 

 

Fonte: (Guerrero, Rodrigue, 2012) 

 
 A segunda consequência maior da conteinerização reside no aumento da capacidade de 

cargas dos navios que passou de 1.572 TEUs em 1969, para 7.226 em 2003 e 14.500 no início 

dos anos 2010. O porta-contêiner é um provedor de economias de escala que permitiu 

acompanhar o vigoroso crescimento das trocas comerciais internacionais e a expansão 

geográfica do mercado mundial. Mas a corrida ao gigantismo alimentou uma dinâmica de 

concentração dos negócios que beneficiou especificamente três companhias gigantes que 

dominam hoje o universo dos armadores (Frémont, 2005). Para além dos serviços prestados por 

essas firmas, as Alianças estratégicas que elas dominam lhe conferem a possibilidade de drenar 

contêineres em todos os continentes.  

 

 

 



Tabela 1. Ranking dos 20 maiores armadores em novembro de 2011  
(Unidades: porta contêineres e TEUs) 

 

Armador País Frota TEUs 

APM/Maersk Dinamarca 657 2.507.301 

MSC Suíça/Itália 475 2.058.590 

CMA/CGM França 397 1.347.392 

COSCO Container China 146 642.200 

Hapag Lloyd Alemanha 144 632.863 

Evergreen Taiwan 167 615.755 

APL Cingapura 145 598.577 

CSCL China 147 524.582 

HANJIN Shipping Coréia do Sul 100 477.421 

MOL Japão 101 433.240 

OOCL Hong Kong 88 412.412 

NYK Line Japão 104 412.169 

CSAV Chile 90 408.500 

Hamburg Sud Alemanha 116 405.605 

Yang Ming Taiwan 84 346.981 

K Line Japão 80 342.503 

Zim Israel 95 329.541 

PIL Cingapura 142 270.392 

UASC Países Oriente Médio 55 231.533 

Elaboração: Frédéric Monié. Fonte: Alphaliner  

 

 Em tempos de aceleração da circulação do capital e de integração funcional dos 

espaços mais competitivos do arquipélago produtivo mundial, a conteinerização traz então 

inúmeros benefícios consideráveis aos atores econômicos (Harvey, 1989; Veltz, 1999). A 

diminuição do frete marítimo, do preço dos seguros e das superfícies dedicadas as operações de 

manuseio dos contêineres se traduzem por uma queda do preço do transporte. Os custos da 

armazenagem também sofrem uma redução expressiva: as áreas destinadas à armazenagem 

dos produtos diminuem; os custos do packing e do packaging baixam e a velocidade dos 

inventários aumenta. O contêiner permitindo enfim obter ganhos de pontualidade e elevar o ritmo 

da frequência das operações de distribuição, a qualidade do serviço prestado pelas empresas 

especializadas tende a crescer (Guerrero, Rodrigue, 2012).  

O que era inicialmente uma simples caixa de condicionamento das cargas revelou-se 

então com o tempo uma ferramenta fundamental a serviço das estratégias de reestruturação do 

capitalismo mundial. A conteinerização foi, por isso, apresentada como a “espinha dorsal da 

globalização” (Frémont, 2007). 

 



3. A conteinerização e as novas arquiteturas circulatórias 

 

3.1. Conteinerização e emergência de um sistema marítimo-portuário mundial integrado 

 

 A partir dos anos 1970, o aprofundamento do processo de globalização promove uma 

reestruturação do espaço econômico mundial que adquire uma feição de arquipélago cujos 

centros produtivos mais competitivos são interconectados por eficientes redes logísticas (Veltz, 

2002; Veltz, 1997). A sincronização da produção, das operações de transporte e da distribuição 

insere as plataformas portuárias em arquiteturas logísticas organizadas segundo princípios de 

flexibilidade operacional e de minimização das rugosidades espaciais e funcionais (Slack, 2005; 

Monié, 2012; Ducruet, 2005). As estratégias funcionais e espaciais dos atores da logística 

aperfeiçoam a gestão das redes integradas de prestação de serviços de porta-a-porta (Rodrigue, 

Nottebom, 2005).  

 Nesse contexto, o potencial do contêiner é plenamente valorizado. Ferramenta 

intermodal, ele permite o encaminhamento de uma mercadoria por pelo menos dois modos de 

transporte sucessivos. A padronização das caixas e as facilidades de transbordo, sem que haja 

manuseio do conteúdo, garante uma continuidade na circulação que passa a ser organizada 

segundo o principio da integração funcional e contratual, no caso da multimodalidade (Monié, 

2012). Dentro de uma rede de transporte cada modo contribui assim para a eficiência do 

conjunto do dispositivo de circulação. Hayuth sublinha que os modos de transporte não perdem 

sua identidade nem sua importância, mas que o papel de cada um é doravante definido pelos 

objetivos do sistema em termos de custos, tempo e eficiência operacional (Hayuth, 1992).  

 A cadeia de transporte intermodal multiplica as opções de itinerários de 

encaminhamento das mercadorias. A distância geográfica não constitui mais um fator 

necessariamente determinante nas estratégias dos atores logísticos. As possibilidades abertas 

pela organização da circulação em redes multiescalares transformam a geografia dos fluxos. O 

esquema de tríptico portuário de Vigarié, pautado na contiguidade espacial, perde assim grande 

parte de sua relevância teórica e metodológica (Frémont, 2005; Hayuth, 1992).  

As novas arquiteturas circulatórias apresentam com efeito múltiplas opções aos clientes 

dos operadores intermodais entre o clássico transporte de porto a porto e o serviço porta a porta 

(Monié, 2012). Os contêineres circulam num sistema marítimo portuário integrado em escala 

mundial cujos atores operam segundo uma dupla lógica de hierarquização e “des-

hierarquização” combinando estratégias de concentração dos fluxos em eixos primários 

(economias de escala) e desconcentração em eixos secundários (distribuição espacialmente 



ubíqua) (Martner Peyrelongue, Moreno Martinez, 2001; Monié, 2011; Frémont, 2007). No topo da 

hierarquia do sistema os operadores globais usam navios gigantes nas rotas marítimas que 

ligam América do Norte, Ásia Oriental e União Europeia. As linhas regulares de volta ao mundo 

servem um grupo seleto de portos generalistas gigantes associados a importantes bacias de 

produção e consumo e de hub ports estrategicamente localizados para desconcentrar os 

tráfegos em direção a região de menor peso no mapa econômico mundial, como a América do 

Sul. Enfim, rotas e portos locais garantem o acesso das áreas mais periféricas ao espaço global 

dos fluxos (Guerrero, Rodrigue, 2012; MONIÉ, 2012). Com os hub ports os armamentos de 

linhas regulares dispõem assim de uma grande flexibilidade na organização das redes de 

transporte que integram os espaços de produção e de consumo do arquipélago mundial 

(Frémont, 2007). No entanto, fruto da racionalidade técnica e operacional dos operadores 

logísticos internacionais, os portos pivô constituem simples nós de trânsito dentro de um sistema 

hierarquizado e polarizado que multiplica as lógicas des-territorializadoras (Cocco; Silva, 1999). 

 

Esquema 4. Esquema hipotético de organização espacial de uma linha regular  
de transporte marítimo de contêineres  

 

Fonte: Frédéric Monié/Geoportos 

 

 Os ganhos de produtividade nas rotas marítimas e na interface portuária são 

acompanhados por um movimento semelhante de massificação/desconcentração da circulação 

dos contêineres nas hinterlândias dos portos (Rodrigue, Nottebom, 2005). Os megacorredores 

ferroviários norte-americanos, europeus e asiáticos oferecem por exemplo um serviço altamente 

competitivo graças a sua elevada capacidade de carga e as possibilidades de redistribuição 

regional e local dos fluxos a partir de plataformas logísticas e load centers estrategicamente 

localizados (Rodrigue; Nottebom, 2005). Na América do Sul, os grandes eixos de transporte 

terrestre operam essencialmente graneis sólidos (corredores Carajás e Vitória Minas da 

companhia brasileira Vale, por exemplo). A circulação dos contêineres sofre ainda da 



precariedade geral da malha de circulação e da primazia do modal rodoviário na matriz de 

transporte terrestre.  

Em síntese, o sistema marítimo portuário mundial proporciona uma circulação integrada, 

eficiente e de baixo custo num espaço econômico global sujeito à dinâmicas concomitantes de 

concentração e difusão dos fatores de produção. Por essa razão, a circulação tradicionalmente 

organizada de forma segmentada abrange doravante a incorporação de novas variáveis, 

garantindo fluidez e agregação de valor a fluxos cuja gestão obedece às imposições do just-in-

time (Monié, 2011). Passamos então da economia dos transportes para a economia da logística 

que ilustra o ingresso na “economia industrial de serviços” (VELTZ, 2002) e coloca os portos e as 

cidades portuárias diante de desafios particularmente complexos. 

 

Imperativo de fluidez e atividade portuária. O caso do Brasil 

 

O Sistema Marítimo-Portuário Mundial transporta e distribui então contêineres de 

qualquer lugar para qualquer outro lugar do planeta, num ambiente marcado pela dispersão dos 

fatores de produção, pelo aumento das distâncias a percorrer, pelo crescimento do volume das 

mercadorias e pelas exigências dos clientes em termos de preço do serviço, pontualidade e 

integridade física das cargas. O armador deve, por isso, ir além da atividade de transporte e 

transformar-se em prestador de serviços logísticos que consistem num conjunto de métodos e 

meios de gestão eficientes e de baixo custo de fluxos físicos e de informação, propiciando uma 

otimização do movimento e do armazenamento das mercadorias entre as fontes de suprimento 

em materiais primas e os mercados de consumo (Frémont, 2005, p.52).  

Mas, para as cidades portuárias, essa dinâmica global tem efeitos contraditórios. Por um 

lado, volumes crescentes transitam pelos portos, mas as cidades portuárias perdem 

concomitantemente sua capacidade de organizar e animar redes de transporte e de produção 

(Lavaud-Letilleul, 2007). Nos anos 1990, um estudo de Brian Slack já destacava o risco das 

cidades marítimas serem transformadas em simples peões no jogo de xadrez da logística 

mundial (Slack, 1994). Desde então, a existência da cidade portuária como território foi cada vez 

mais questionada pela potência das redes de atores globais que fragmentam os portos em 

terminais administrados de forma autônoma pelos operadores (Olivier, Slack, 2006). 

A despeito de este movimento afetar prioritariamente a América do Norte e a Europa 

ocidental, alguns sinais dessa dinâmica de relativização do papel da cidade portuária são 

observados no Brasil. Na primeira metade do século XX, o desenvolvimento dos mercados a 

termo que transferiu o negócio dos produtos primários para longínquas bolsas de commodities 



esvaziou os centros portuários de parte de sua função comercial. Nas décadas seguintes, a 

construção de complexos industriais litorâneos de Itaguaí, Suape e Vila do Conde afetou por sua 

parte a atividade dos antigos portos urbanos do Rio de Janeiro, Recife e Belém (Monié, 2012). 

Mais recentemente, as estratégias governamentais de inserção competitiva do Brasil nos fluxos 

da globalização colocou o sistema portuário brasileiro diante de novos desafios. As autoridades 

definiram então um projeto de redução dos gargalos prejudicando a fluidez das operações nas 

portas de entrada/saída marítimas das trocas internacionais do país. 

A Lei de Modernização dos Portos de 1993 promove uma reengenharia institucional 

seguindo os princípios de desestatização, desregulamentação e descentralização que nortearam 

as reformas portuárias nos países vizinhos (Argentina, Uruguai, Chile, etc.). O modelo de tipo 

landlord é tido como o mais adequado para aumentar a produtividade das plataformas portuárias 

num ambiente de livre mercado e de concorrência inter-portos. A Lei extingue os monopólios - 

monopólio normativo do Governo Federal sobre o serviço portuário; das Docas sobre as 

operações; dos sindicatos sobre o recrutamento da mão de obra avulsa – e promove uma gestão 

co-participativa em Autoridades Portuárias associando os atores da comunidade portuária 

(Monié, 2011). O Estado permanece responsável pela construção e a manutenção da 

infraestrutura; pela gestão ambiental; pela fiscalização das instalações portuárias e ainda a 

promoção comercial do porto. Por seu lado, a iniciativa privada pode arrendar terminais, onde o 

Operador Portuário é responsável pelas operações de manuseio das cargas e dos investimentos 

em equipamentos e instalações. O novo quadro jurídico foi completado pela Lei 9.277/96 

autorizando a União à conceder a administração e exploração dos portos aos estados e aos 

municípios. 

 O modelo adotado e os recursos, públicos e privados, investidos na modernização dos 

portos tiveram efeitos imediatos sobre os custos portuários e a produtividade das operações nos 

principais terminais de contêineres do país. No entanto, esses resultados são considerados 

insuficientes por prestadores de serviços logísticos cujas estratégias são cada vez definidas 

dentro da lógica de administração global de uma rede mundial – ou continental – de seus vetores 

de circulação e nós de transbordo. O complexo portuário, que era tradicionalmente uma escala 

de tomadas de decisão em escala regional ou continental perde em parte sua relevância para os 

atores da logística (Ducruet, 2005). O movimento de “terminalização” dos territórios portuários 

fragmenta os portos organizados que podem perde a termo sua unidade orgânica (Slack, 2005; 

Nottebom, Rodrigue, 2005; Lavaud-Letilleul, 2007). A crescente participação dos armadores 

globais e integrantes das Alianças estratégicas globais deve consolidar essa dinâmica no Brasil 

e na América do Sul.  



A interiorização da atividade portuária em direção à hinterlândia participa da mesma 

lógica de fluidificação da circulação. O recurso a conteinerização e a corredores intermodais 

ameniza as rugosidades funcionais e burocráticas próprias aos espaços retroportuários e 

aproximam as etapas finais da produção a mercados de consumo cada vez mais diferenciados 

(Nottebom; Rodrigue, 2005; Monié, 2011). No Brasil, onde os retroportos prestam serviços ainda 

extremamente precários assistimos nos últimos anos a uma multiplicação de portos secos, 

plataformas intermodais ou centros de distribuição que assumem funções tradicionalmente 

devolutas aos espaços portuários garantindo maior agilidade nos processos de distribuição 

(Monié, 2012). Pode ser o esboço de uma dinâmica de regionalização da atividade portuária 

observada em outras regiões do mundo (Nottebom, 2007; Rodrigue, Nottebom, 2007).  

 

Esquema 5. Integração e fluidificação da circulação, terminalização dos portos 
organizados e interiorização das funções portuárias 

 

Elaboração: Frédéric Monié (2012) 

 

 

  



Esquema 6. Organização espacial das operações logísticas da Multiterminais na 
hinterlândia do porto do Rio de Janeiro  

 

Fonte: www.multiterminais.com.br 

 

 A atividade dos portos generalistas tradicionais, já ameaçada pela transferência dos 

tráfegos de commodities para terminais privativos e para os novos complexos industrialo-

portuários (ZIP de Itaguaí, Pecém, Porto do Açu, Porto Sul, etc.), é então submetida a pressões 

por parte dos operadores logísticos que obrigam autoridades públicas e comunidades portuárias 

a inovar no sentido da construção de novas articulações entre redes de circulação e territórios da 

produção.  

 

Além do imperativo de fluidez, a construção de uma nova relação cidade/porto 

 

 Para além das pressões exercidas pelos atores globais, os sítios geográficos, o jogo 

local dos atores, a conjuntura socioeconômica, a capacidade de inovar em termos de 

governança ou a própria relevância da atividade portuária para a cidade são suscetíveis de 

promover inserções diferenciadas das cidades marítimas no sistema marítimo portuário mundial? 

(Lavaud-Letilleul, 2005; Monié, 2012). Se a combinação das tendências que reestruturam o 

espaço econômico global, a dinâmica do comércio internacional, as estratégias dos operadores 

logísticos e as demandas das populações contribuem para transformar o porto em simples nó de 

transito, algumas (raras) cidades promovem políticas de fixação local/regional de valor agregado 

aos fluxos no cruzamento de redes multilocalizadas do transporte e do sistema produtivo (Cocco; 

http://www.multiterminais.com.br/


Silva, 1999; Monié, 2011). Em Antuérpia, Rotterdam, Hamburgo, Barcelona ou Valência, distritos 

de serviços logísticos permitem superar as funções tradicionais da economia dos transportes 

gerando, “sinergias entre fluxos de origem e de destino diferentes (efeitos de redes), entre as 

etapas de elaboração de um produto (efeitos de cadeias) ou a mercantilização deste produto 

(efeitos de mercado)” (Guillaume, 2008, p. 16). Os chamados “portos-logística” comprovam que 

a mobilização das qualidades de um denso tecido de atividades comerciais e de serviços 

consolida trajetórias desenvolvimentistas em contextos de reaproximação funcional e gerencial 

do território urbano e do espaço portuário.  

 No Brasil as políticas públicas, nacionais e locais, são essencialmente voltadas para a 

modernização da ferramenta portuária mediante seu equipamento em tecnologias modernas de 

manuseio, adoção de padrões de gestão empresariais e investimentos na acessibilidade 

terrestre e náutica. A qualidade dos serviços prestados, a fluidez das operações de transbordo e 

o nível das tarifas definem afinal a competitividade do porto (Cocco; Silva, 1999; Monié, 2012). 

As inovações no campo da governança se limitam à algumas experiências isoladas. Em 

Santos/SP, por onde transita 25% do comércio exterior, a criação da Secretaria de Assuntos 

Portuários e Marítimos criou novos canais de comunicação entre atividade portuária, indústria e 

serviços logísticos (Gonçalves, Nunes, 2008) Em Itajaí/SC, a mobilização em prol da 

municipalização do porto (1995/97) redefiniu as formas de articulação entre espaço portuário, 

território urbano e hinterlândia regional. Se por um lado os ganhos de produtividade garantiram a 

expansão regular da atividade graças a uma inserção competitiva nos circuitos mundiais da 

circulação; por outro lado, lógicas de fixação local de valor aos fluxos de mercadorias 

transformaram o porto em ator fundamental do desenvolvimento local e regional (Grand Jr, 2009; 

Monié, 2012).  

A promoção de políticas e projetos inovadores se depara, no entanto, com graves 

entraves estruturais. As modalidades da inserção histórica do Brasil na divisão internacional do 

trabalho, regras do comércio mundial favorecendo o processamento de determinados produtos 

primários (grãos de café, cacau etc.) nos países do centro, vantagens competitivas na 

mercantilização das cargas gerais historicamente construídas por praças portuárias europeias e 

as próprias orientações macroeconômicas nacionais incentivando as exportações de bens 

primários, limitam as estratégias de beneficiamento das mercadorias nos espaços retroportuários 

(Monié, 2012). Entraves de ordem institucional prejudicam ainda mais a transformação das 

cidades portuárias em “regiões ganhadoras” cuja chave de sucesso reside na mobilização dos 

atores locais para definição de trajetórias produtivas territorializadas. A baixa densidade 

institucional e a precariedade dos mecanismos de cooperação penalizam a construção de 



estratégias de governança articulando transversalmente as escalas de ação do espaço portuário, 

do tecido econômico local e da sociedade urbana (MONIÉ, 2011). A constituição de laços 

produtivos entre porto e cidade em consonância com as demandas da “economia industrial de 

serviços” (VELTZ, 2002) continua sendo um desafio maior para as cidades marítimas brasileiras.  

 

Conclusões 

 Na atual fase do processo de globalização, a posição dos portos, elos quais transitam 

cerca de 90% do comércio internacional de mercadorias, é complexa e contraditória. Pressões 

crescentes se exercem sobre a interface mar/terra. Os megaplayers que dominam o sistema 

marítimo portuário mundial (armadores, prestadores de serviços logísticos integrados, 

operadores portuários, etc.) impõem seu imperativo de fluidez aos portos transformados nos 

casos mais extremos em conjuntos de terminais funcionando como simples nós de transbordo. 

Na hinterlândia, os atores econômicos redefinem suas estratégias de localização e de gestão 

dos fluxos físicos, em função dos setores de atividades e das especificidades dos mercados 

regionais. As lógicas reticulares prevalecem doravante sobre as formas tradicionais de 

organização do espaço que inspiraram os modelos tradicionais de análise geográfica da área de 

influência dos portos. As modernas redes logísticas propiciam flexibilidade aos atores 

econômicos e logísticos que valorizam conjuntamente os fatores de competitividade tradicionais 

(competição pelos custos) e mais novos (exigentes em competências terciarias e industriais de 

alto nível) (Veltz, 1997). 

 No centro dos dispositivos intercontinentais de circulação, a cidade portuária perde 

paradoxalmente parte de sua centralidade. As praças portuárias (Braudel, 1979) que abrigavam, 

até as primeiras décadas do século XX, espaços de negócios e um denso de tecido de 

atividades comerciais e industriais que agregava localmente valor aos fluxos de mercadorias 

foram profundamente afetadas pela especialização e a massificação dos fluxos. A degradação 

da ferramenta portuária, particularmente visível em cidades como Rio de Janeiro, Recife ou 

Belém, foi uma consequência maior do divórcio porto-cidade analisado por James Bird e Brian 

Hoyle. Poucas cidades marítimas usam hoje a ruptura de carga mar/terra para prestar serviços 

logísticos, fixar localmente valor agregado aos fluxos de mercadorias e recriar uma renda de 

situação na interface portuária. Antuérpia, Hamburgo, Cingapura constituem exceções notáveis 

de cidades portuárias que preservam suas qualidades e competências tradicionais.  

No Brasil, onde Itajaí é ainda um caso raro de tentativa de reconstrução de um sistema 

porto/cidade em prol do desenvolvimento local/regional, os imperativos de fluidez impostos 

conjuntamente pelas multinacionais do mais e firmas industriais que multilocalizam seus sítios de 



produção, podem, como no resto do mundo, transformar a cidade portuária em simples espaço-

suporte dedicado ao transito de mercadorias no jogo de xadrez da circulação mundial (Slack, 

1994; Lavaud-Lettileul, 2007). As dinâmicas de “terminalização” dos complexos portuários e de 

regionalização das atividades tradicionalmente executadas nos retroportos ilustram essa 

crescente primazia das redes sobre os territórios.  

As tendências observáveis nas cidades portuárias abrem então novos eixos de reflexão 

nos planos conceitual e metodológico. Elas convidam a geografia portuária a abrir novos campos 

de investigação enriquecendo suas abordagens graças as contribuições da geografia dos 

transportes, da geografia política e da geografia econômica. Sobretudo, elas impõem desafios 

para as comunidades portuárias e os atores políticos das cidades marítimas que exigem 

respostas criativas e inovadoras.  
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