
Portos da Pensilvânia – 
A pedra angular do comércio global
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Um vínculo direto com os
principais mercados
O sucesso dos portos da Pensilvânia se deve à ausência de
acidentes. Devido à localização centralizada entre o nordeste e o
Atlântico central, a Pensilvânia tem investido muito na sua
infraestrutura intermodal, oferecendo a movimentação de
mercadorias sem impedimentos para qualquer destino, seja por
ferrovia ou por caminhões. No estado, “entrar no mercado
global” não tem maiores complicações.  

Zonas de comércio internacioal 
A Pensilvânia oferece sete zonas de comércio internacional
aprovadas e para fins gerais. Os fabricantes individuais também
possuem sub-zonas com fins específicos, geralmente
localizadas nas instalações de manufatura.  

Os produtos importados e os materiais armazenados,
manufaturados, reembalados ou apresentados em um Depósito
Alfandegado dos EUA qualificam-se para taxas alfandegárias
mais baixas e na  reexportação, as taxas alfandegárias podem
ser totalmente eliminadas. 

O Porto da Filadélfia  
Estrategicamente localizado no centro do corredor do nordeste,
o Porto da Filadélfia é um das mais movimentados da costa
atlântica. Por ele passa mais de um quarto de toda a tonelagem
anual de todo o Distrito do Atlântico Norte, sendo o 4ª maior
porto dos EUA para o manuseio de mercadorias importadas.

O rio Delaware, a principal artéria para o Porto da Filadélfia,
está passando atualmente pelo aprofundamento do canal
para chegar a 13,7 metros. Isto significa que os navios de
grande porte também poderão atracar no porto. 

Porto líder em alimentos perecíveis nos EUA  
O Porto da Filadélfia suporta cargas sensíveis à temperatura
como, por exemplo, carnes, frutas, produtos lácteos, vegetais,
vinhos e produtos farmacêuticos.  Há um profundo
conhecimento especializado e considerável espaço de
armazenagem climatizada. Os armazéns refrigerados dos
terminais Packer Avenue Marine e Tioga ficam a cerca de 27
metros do cais, minimizando a exposição as agressões
climaticas durante as operações de descarga.

O Porto da Filadélfia é o destino principal para as
frutas brasileiras e chilenas devido à sua
capacidade de armazenagem refrigerada e
manuseio de contêineres refrigerados.

As vantagens da localização geográfica da Pensilvânia e a sua rede ampla de transportes intermodais torna
fácil e prático manter contato com clientes e mercados. Os três portos da Pensilvânia proporcionam acesso a
águas profundas, a hidrovias nacionais e aos Grandes Lagos para importações e exportações internacionais. 

US$ 747 milhões    
de mercadorias importadas
do Brasil

US$ 143 milhões      
de mercadorias exportadas
para o Brasil

MEDIDAS DE IMPACTO DO PORTO DA FILADÉLFIA
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O Porto de Pittsburgh – porta de
entrada para o Golfo do México
O Porto de Pittsburgh movimenta mais de 44 milhões de
toneladas de carga anualmente ao longo das suas três

principais hidrovias — os rios Allegheny, Monongahela e Ohio

— tornando-o o 2ª maior porto dos EUA. A cidade de

Pittsburgh se situa na extremidade nordeste do sistema de

hidrovias de mais de 14.400 quilômetros, o que ajuda a chegar

aos mercados nos estados como Iowa, e no extremo sul, como

Louisiana, com acesso ao Golfo do México, e mais além. 

Com mais de 200 terminais fluviais, do Porto de Pittsburgh

partem mais toneladas de matérias-primas do que qualquer

outro porto do mundo.

O Porto de Pittsburgh está crescendo como uma
central principal para as empresas de energia
fazerem negócios.

Devido ao aumento do desenvolvimento de gás natural no
depósito de xisto Marcellus, o Porto de Pittsburgh está

crescendo como um elo de importação/exportação para as

empresas de energia. A Royal Dutch Shell tem interesse em

instalar um complexo petroquímico de vários bilhões de dólares

no distrito do porto no rio Ohio.

O Porto de Erie – 
acesso ao mundo  
A meio caminho entre Nova Iorque e Chicago, Erie está num raio
de 482 km de um terço da população dos EUA, facilitando o
acesso aos principais mercados como, por exemplo, Detroit,
Nova Iorque, Chicago, Washington D.C. e partes do Canadá.

O porto dos Grandes Lagos da Pensilvânia é servido pelos
cargueiros a caminho do oceano que passam pelo St. Lawrence
Seaway. O aeroporto internacional de Erie é o que apresenta um
crescimento mais rápido no estado. Os serviços de frete por
ferrovia são fornecidos pela Norfolk Southern, Allegheny Eastern
Railroad e CSX.

A Autoridade Portuária está trabalhando com a Greater Erie
Economic Development Corporation para classificar o Erie como
um centro industrial de biomassa do norte dos EUA, e como um
base de lançamento para a exportação de recursos energéticos
alternativos para a Europa e o resto do mundo.

Recursos
A Pensilvânia oferece várias formas de ajuda financeira e
empresarial incluindo empréstimos, formação, benefícios fiscais
e assistência técnica através de vários programas de incentivo,
garantindo o ambiente da mais elevada qualidade para o
sucesso e crescimento do desenvolvimento econômico em todo
o estado.  Visite o site newPA.com para obter mais detalhes
sobre o programa.
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