
 

 
 
 

PORTOS PARANAENSES 
 
 

 
 

AS ENTIDADES QUE COMPÕEM O G7  

 

 Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep, com 109 sindicatos, 47 
mil indústrias e 845 mil trabalhadores; 
 

 Federação do Comércio do Paraná - Fecomércio, com 60 sindicatos, 514 mil 
empresas e 1,76 milhão trabalhadores;  

 

 Federação da Agricultura do Estado do Paraná - Faep, com 184 sindicatos e 
650 mil trabalhadores;  

 

 Federação e Organização das Cooperativas do Paraná - Fecoopar, com 230 
cooperativas, 1 milhão de cooperados, 75 mil trabalhadores diretos e 1,7 milhão 
de postos de trabalho; 

 

 Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná - Faciap, 
com 294 associações, 12 coordenadorias e 50 mil empresas;  

 

 Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná - 
Fetranspar, com 10 sindicatos, 1 associação e 350 mil trabalhadores; 

 

 Associação Comercial do Paraná - ACP, com 22.517 empresas associadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Movimentação dos Portos do Paraná. 

Os portos do Paraná movimentaram, em 2013, 46 milhões de toneladas em 
produtos, devendo chegar, em 2014, a 50 milhões de toneladas. Para atingir esses 
números, foram realizados investimentos e ações que potencializaram as 
operações, tornando o Porto de Paranaguá novamente atrativo para os exportadores 
e importadores. 

Nos últimos anos, o porto já investiu com recursos próprios mais de R$ 450 
milhões em melhorias previstas no plano estratégico, que busca, nos próximos 10 
anos, superar a movimentação de 70 milhões de toneladas, desde que haja uma 
política de integração com o poder concedente.  

Para tanto, uma série de ações visando o desenvolvimento sustentado do 
porto estão programadas, destacando-se as seguintes:  

 

2. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá - PDZPO. 

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina coordenou a 
elaboração do plano estratégico de desenvolvimento do porto organizado, para os 
próximos 20 anos, compreendendo a modernização das estruturas públicas e 
arrendadas existentes no porto, de acordo as diretrizes da Portaria nº 414 da 
SEP/PR, de 30 de dezembro de 2009. O PDZPO, aprovado pelo Conselho de 
Autoridade Portuária, em 2013, está sendo revisado por determinação da Portaria nº 
03/2014, da Secretaria Especial de Portos – SEP. 

 
 
 

3. Dragagens.  

Foram realizadas obras de dragagem do canal de acesso ao porto e dos 
berços de atracação. Encontra-se em fase final a dragagem do canal de acesso ao 
Porto de Antonina. O investimento foi de R4 184 milhões com recursos do próprio 
Porto de Paranaguá. 

 
 
 

4. Aquisição de novos equipamentos. 

Em 2013, foram adquiridos 4 shiploaders, os quais estão sendo instalados 
em etapas, para não prejudicar o fluxo normal de exportação. Também estão sendo 
realizadas reformas dos equipamentos e correias de transporte de grãos. 

 
 
 

5. Modernização dos processos de movimentação de cargas. 

A consolidação do processo de monitoramento do fluxo de envio das cargas 
de granéis sólidos ao porto, por meio do Programa Carga Online, eliminou 
totalmente as filas de caminhões no Porto de Paranaguá. Pelos bons resultados 
alcançados no Paraná, o Porto de Santos está buscando implantar o mesmo modelo 
para resolver os problemas das filas de caminhões.   

Foi também implantado, em 2013, o monitoramento da atracação dos 
navios, por meio do sistema conhecido como Berço Expresso, que tem por objetivo 
reduzir o tempo de espera dos navios e, consequentemente, os custos com 
demurrage. 

 



 

 

 
 

6. Revitalização do Terminal Barão de Teffé/Ponta do Felix. 

Foram realizados investimentos na revitalização do Terminal Barão de Teffé 
como, por exemplo, instalação de balanças e melhorias nas estruturas de 
armazenagem. Estes investimentos contribuem ainda para potencializar a 
capacidade de descarga de importação de fertilizantes por Antonina, que ajuda a 
descongestionar o Porto de Paranaguá. 

 
 
 

7. Investimentos do setor privado. 

O setor privado também está atuando ativamente no processo de 
modernização do porto, realizando investimentos na ampliação da capacidade 
produtiva, no montante de R$ 1,50 bilhão, destacando-se as seguintes obras 
realizadas nos últimos 3 anos. 

- Construção de um novo berço no Terminal de Contêineres de Paranaguá. 
- Investimentos realizados por dois operadores portuários para ampliar a 

capacidade de descarga de fertilizantes. 
- Investimentos realizados por três operadores portuários para ampliar a 

capacidade de embarque de granéis sólidos. 
- Investimentos realizados por dois operadores portuários para ampliar a 

capacidade de embarque do setor sucroalcooleiro. 
- Investimento realizado para ampliar a capacidade de movimentação de 

combustíveis pelo Porto de Paranaguá. 
 

 

8. Novos projetos. 

 
O porto também programou e elaborou os projetos executivos para as 

seguintes inversões: 

- Construção do pier “T”, que irá criar 4 novos berços para embarque de granéis. 
- Construção do pier “F”, que irá criar 4 novos berços para embarque e 

desembarque de granéis líquidos e de fertilizantes. 
- Construção do pier “L”, que irá criar 2 novos berços para embarque e 

desembarque de granéis líquidos. 
- Construção de terminal para uso no transporte de passageiros  
- Construção de novo centro administrativo. 

Além dessas ações, com a nova lei portuária, foram disponibilizadas pelo 
PDZPO onze novas áreas para investimentos em armazéns e em novos terminais, 
sendo que algumas já possuem licenciamento ambiental. O destravamento do 
processo de arrendamento dos terminais portuários e a redefinição da poligonal do 
Porto de Paranaguá criarão condições para investimentos em projetos da ordem de 
R$ 5 bilhões, em modernização das estruturas portuárias, no curto prazo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

9. Ações do G7 

 

Apesar das ações que estão sendo desenvolvidas pelo setor público e 
privado, os representantes do G7 não estão medindo esforços para que o programa 
de concessão portuária seja efetivado com a maior agilidade possível. Porém, 
apesar da realização da audiência pública, em Paranaguá, em 2013, em cuja 
oportunidade foi discutido pela comunidade o processo de concessão e 
apresentadas sugestões ao Ministério dos Transportes e à Secretaria Especial de 
Portos, o processo não evoluiu satisfatoriamente devido a intervenções do Tribunal 
de Contas da União em portos de outros estados brasileiros. 

Outro ponto objeto de gestões do G7 é a demora na edição do decreto para 
a redefinição da poligonal do Porto de Paranaguá.  No dia 06 de junho, a Secretaria 
Especial de Portos lançou edital para consulta pública, objetivando a redefinição de 
poligonais de portos em outras 17 unidades da Federação. No entanto, até o 
momento, o Estado do Paraná não foi contemplado. Assim, o prazo previsto na Lei 
n° 12.815/2013 não foi cumprido, prejudicando os investimentos no Porto de 
Paranaguá. 

Com a alteração da poligonal do porto organizado, de forma a separar as 
áreas de interesse do porto público das áreas já urbanizadas ou de interesse do 
setor privado, deverão ser criadas condições favoráveis ao desenvolvimento 
portuário de Pontal do Sul e de Embocuí-Emboguaçu de forma a facilitar a atração 
de investimentos privados para os dois novos portos. 

 
 
 
 

10. Nova rodovia 

Com o objetivo de contribuir com a viabilização do Porto de Pontal do Sul, o 
governo do Estado do Paraná, está elaborando o projeto executivo da rodovia que 
ligará Pontal do Sul a BR 277. 

A viabilização desse porto irá permitir a instalação de novos terminais que 
poderão receber navios de grande porte devido a profundidade de seu calado, o que 
irá contribuir para melhoria da competitividade dos produtos paranaenses. 

 
 
 

11. Investimentos direcionados para outros estados. 

Devido à demora do processo de concessões dos terminais portuários e a 
não alteração da poligonal, muitos investimentos preferiram investir ou direcionar 
seus produtos para portos de outros estados, prejudicando a economia do Paraná e 
tirando a competitividade dos exportadores locais.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

12. Pleitos do G7 

 

1. Publicação imediata de decreto redefinindo a poligonal do porto de 

Paranaguá, para permitir a liberação de novas áreas para instalação 

de portos com a participação da iniciativa privada.  

 

2. Destravamento do processo de arrendamentos dos terminais 

portuários que se encontram paralisados em função de 

interpelações do TCU em processos de outros portos.  

 

3. Publicação de licitação da dragagem de aprofundamento, que já 

possui licença prévia e reúne todas as condições para contratação. 


