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1- INTRODUÇÃO 

 

Os portos são considerados pontos estratégicos para o desenvolvimento 

de uma nação, pois é através dele que se interliga a troca de mercadorias entre 

os diversos países. No Brasil, os portos são responsáveis por, 

aproximadamente, 95% do comercio exterior.  

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva fazer um levantamento 

comparativo do crescimento da movimentação de cargas dos principais portos 

brasileiros a partir das tonelagens de cargas movimentadas nos anos de 2017 

e 2018. Para tanto, serão levantadas a tonelagem de carga movimentada nos 

em 17 portos brasileiros, quais sejam: Santos, Itajaí, Paranaguá- Antonina, Rio 

Grande, São Francisco do Sul, Manaus, Recife, Salvador, Rio de Janeiro - 

Niterói, Pecém - Fortaleza, Itaguaí, Vitória, Vila do Conde - Belém, Imbituba, 

Porto Alegre, Natal e Porto Velho.  

 

2- O SISTEMA PORTUÁRIO BRASILEIRO 

 

Os portos ocupam elevada importância para a economia de um país, 

pois representam a principal porta de entrada e saída para o comércio exterior. 

Representam o elo da cadeia de transporte e têm a função de promover a 

integração entre países e, com isso, possibilitar a movimentação da economia 

global. 

O transporte hidroviário pode ser dividido em três formas de 

navegação:  cabotagem (que é a navegação realizada entre portos ou pontos 

do território brasileiro, utilizando a via marítima ou entre esta e as vias 

navegáveis interiores); navegação interior (que é a realizada em hidrovias 
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interiores, em percurso nacional ou internacional); e navegação de longo curso 

(que é a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros). 

O transporte marítimo brasileiro, apesar de não ser o principal modal da 

matriz de transportes do país (que é predominantemente rodoviária), apresenta 

diversas características importantes que apontam para a intensificação do seu 

uso, quais sejam: baixo custo, menores riscos em se comparando com o 

transporte rodoviário, pontualidade nas entregas, boa estrutura de 

armazenagem e controle das informações por meio de rastreamento, a 

extensão da costa brasileira, entre outros. Tais vantagens justificam um maior 

investimento e participação desse modal na matriz. 

Ainda assim, apesar dos portos trazerem inúmeros benefícios para o 

desenvolvimento de uma nação, a participação do transporte hidroviário na 

matriz de transportes brasileira é de apenas 13%, de acordo com o Plano 

Nacional de Logística de Transportes (PNLT) de 2010.  Os portos não têm sido 

foco de atenção por parte do poder público quanto a sua capacidade de 

processamento; os investimentos em ampliação da estrutura portuária não 

têm  acompanhado a crescente demanda, o que tem motivado muitos conflitos 

no fluxo logístico. 

Com a evolução dos navios, que, cada vez mais, possuem maior 

capacidade para o transporte de cargas, surge a necessidade da construção, 

melhoramento e manutenção de pátios dos portos, píeres, dragagens, de forma 

a aumentarem a sua eficiência. 

 

3- INSTRUMENTOS NORMATIVOS REFERENTES À TONELAGEM DE 

NAVIOS 

 

3.1. Convenção Internacional Sobre a Medição de Tonelagem de 

Navios 

 

A Convenção Internacional sobre a Medição de Tonelagem de Navios foi 

a primeira tentativa bem-sucedida de introduzir um sistema universal de 

medição de tonelagem. Foi adotada pela International Maritime Organization - 

IMO em 23 de junho de 1969, tendo entrado em vigor em 18 de julho de 1982. 



  Antes disso, vários sistemas eram usados para calcular a tonelagem de 

navios mercantes. Apesar desse processo ter sido direcionado para a utilização 

do método de medição elaborado por George Moorsom — da Junta Comercial 

do Reino Unido, em 1854—, existiam diferenças importantes entre os sistemas 

vigentes à época, pelo que foi reconhecida a necessidade da adoção de um 

único sistema internacional. 

  A referida Convenção previa as tonelagens brutas e líquidas, ambas 

calculadas de forma independente. As regras nelas adotadas aplicam-se a 

todos os navios construídos após 18 de julho de 1982 (data de entrada em 

vigor), enquanto os navios construídos antes dessa data foram autorizados a 

manter sua tonelagem existente por doze (12) anos após a entrada em vigor, 

ou até 18 de julho de 1994. 

  Esse período de introdução progressiva visava garantir que os navios 

recebessem salvaguardas econômicas razoáveis, uma vez que as taxas do  

porto, bem como outras taxas, são cobradas de acordo com a tonelagem do 

navio. Ao mesmo tempo, e na medida do possível, a Convenção foi elaborada 

para garantir que as tonelagens brutas e líquidas calculadas no novo sistema 

não diferissem muito das calculadas nos métodos anteriores. 

  A Convenção significou uma transição dos termos tradicionalmente 

usados — toneladas brutas de registro (TAB) e toneladas líquidas de registro 

(NRT) para tonelagem bruta (GT) e tonelagem líquida (NT). 

  A tonelagem bruta constitui a base para regulamentos de tripulação, 

regras de segurança e taxas de registro. As tonelagens bruta e líquida são 

usadas para calcular as taxas portuárias. 

  

3.2. Decreto Governamental no 4/87 e a adesão do Brasil à 

Convenção Internacional Sobre a arqueação de Navios 

 

O Decreto do Governo brasileiro n.º 4/87 foi editado com vistas a adesão 

do Brasil na Convenção Internacional sobre a Arqueação dos Navios, editada 

em Londres em 23 de Junho de 1969. Foi visto e aprovado em Conselho de 

Ministros de 11 de Dezembro de 1986, que era integrado por: Aníbal António 

Cavaco Silva, Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida, Pedro José 



Rodrigues Pires de Miranda e João Maria Leitão de Oliveira Martins. Foi 

assinado em 24 de Dezembro de 1986. 

 

4. A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NOS PRINCIPAIS PORTOS 

BRASILEIROS NOS ANOS DE 2017 E 2018 

 

O Quadro 1, a seguir, apresenta a movimentação de carga nos 

principais portos brasileiros e zonas portuárias nos anos de 2017 e 2018. A 

movimentação de carga apresentada no referido quadro está na unidade TEU. 

Importante destacar que a sigla TEU (Twenty Foot Equivalent Unit), na 

logística de transportes, refere-se à Unidade Equivalente de Transporte, que 

possui um tamanho padrão de contêiner intermodal de 20 pés. Assim, os 

módulos padronizados de contêiner de 20 pés recebem o nome de TEU, ou 

seja, um contêiner de 20 pés é um contêiner de 1 TEU, enquanto 1 contêiner 

de 40 pés é um contêiner de 2 TEUs. Trata-se da medida padrão para medir 

capacidade de containers em navios, trens, etc. Essa unidade equivale a um 

container padrão de 6.10m (comprimento) x 2.44m (largura) x 2.59m (altura), 

ou aproximadamente 39 m3. 

 

Quadro 1. - Movimento portuário em TEU por Porto e por Zona Portuária 
 

Porto ou Zona Portuária 
Throughput 
(TEU) 2017 

 

Throughput 
(TEU) 2018 

 

% de Aumento 
da 

Movimentação 

Zona Portuária de Santos 3.578.192  3.836.487 7,22 % 

Zona Portuária de Itajaí 999.277  1.045.813 4,66 % 

Paranaguá - Antonina  752.250      765.785 1,80 % 

Rio Grande 743.717 736.967 -0,91 % 

Zona Portuária de São Francisco do Sul 592.304 634.197 7,07 % 

Zona Portuária de Manaus 270.331 563.045 108,28 % 

Suape - Recife 460.769 454.721 -1,31 % 

Aratu - Salvador 301.129 375.884 24,82 % 

Rio de Janeiro - Niterói 281.473 366.206 30,10 % 

Pecém - Fortaleza 283.757 344.887 21,54 % 

Itaguaí 282.682 327.186 15,74 % 

Vitória 195.243 250.424 28,26 % 

Vila do Conde - Belém 124.323      154.908 24,60 % 

Imbituba 49.453  99.724 101,65 % 

Porto Alegre N.D. 40.794 / 

Natal 57.606  33.093 -42,55 % 

Porto Velho N.D.  11.364 / 

Fonte: https://www.cepal.org/es/notas/informe-la-actividad-portuaria-america-latina-caribe-2018 
N.D.: Não Disponível 

https://www.cepal.org/es/notas/informe-la-actividad-portuaria-america-latina-caribe-2018


 

De acordo com o constante no Quadro 1, observa-se que a 

movimentação de carga em contêiner na maioria dos portos brasileiros 

aumentou em 2018, em relação ao ano anterior (2017), à exceção dos Portos 

de Rio Grande (-0,91%), Suape – Recife (-1,31%) e Natal (-42,55%). Destes, o 

Porto de Natal foi que apresentou maior redução na movimentação de carga 

em 2018, tendo enfrentado uma redução de, aproximadamente, 44%. 

O Porto de Manaus e de Imbituba praticamente dobraram a 

movimentação da tonelagem em 2018, o que certamente deve ter impactado 

positivamente na receita advinda dessa movimentação. 

Em relação ao Porto de Santos, de acordo com os dados apresentados 

no Quadro 1, nota-se que foi registrado em 2018 um aumento de apenas 7% 

na movimentação portuária, apesar de ser o porto brasileiro com a maior 

movimentação de cargas; possuir maior diversidade em importações e 

exportações; e apresentar algumas especificidades em sua infraestrutura que 

fazem com que ele seja o maior porto nacional em movimentações de carga. 

Importante destacar que o Porto de Santos está localizado nos municípios de 

Santos e Guarujá (São Paulo). É administrado pela companhia das Docas do 

estado de São Paulo (CODESP), localizando-se no litoral de São Paulo e 

estendendo-se pelo estuário das ilhas de Santo Amaro e São Vicente, a 2 

quilômetros do oceano atlântico. Possui uma infraestrutura portuária de 11.042 

metros de cais acostável e profundidades variando de 6,6 a 13,5 metros e 521 

metros de caís para fins especiais. O porto de Santos apresenta algumas 

características peculiares, a exemplo do fornecimento de energia elétrica, que 

é suprida pela usina Itatinga, possibilitando operações noturnas. Opera 

continuamente em fins de semana e feriados, com o projeto porto 24 horas. O 

abastecimento de água é feito pela Water Por (empresa contratada pela 

CODESP) e possui uma malha ferroviária para circulação de vagões próprios e 

de ferrovias que o atendem. 

O Porto de Itajaí, que é o segundo porto brasileiro com maior 

movimentação de cargas — ficando atrás apenas do Porto de Santos —, 

também apresentou no ano de 2018 um aumento bastante tímido na 

movimentação de cargas (aproximadamente 5%). 



O Porto do Paranaguá também apresentou um aumento sensível na 

movimentação de carga, apesar de ser o terceiro porto brasileiro com maior 

movimentação de carga. Está localizado na cidade de Paranaguá, no estado 

do Paraná, na margem sul da baía de Paranaguá e é administrado pela 

autarquia estadual dos portos de Paranaguá e Antonina (APPA). Sua 

infraestrutura dispõe de 2.616 metros de comprimento de cais e um cais de 

inflamáveis com dois píers, um com 143 metros e o outro com 184 metros. O 

caís comercial tem uma extensão acostável de 2.616 metros e de 16 berços de 

atracação, com profundidades variando entre 8, 12 e 13 metros. Possui 

capacidade para atendimento simultâneo variando de 12 a 14 navios, desde os 

de cabotagem até os graneleiros. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os portos Brasileiros tiveram um aumento significativo na movimentação 

da tonelagem de cargas em 2018, em relação a 2017. Dos dezessete (17) 

portos analisados, somente três (3) deles tiveram uma redução nessa 

movimentação: Porto de Rio Grande (-0,91%), Porto de Suape – Recife (-

1,31%) e Porto de Natal (-42,55%). O Porto de Natal foi o mais surpreendeu no 

resultado, pois praticamente reduziu pela metade a movimentação da 

tonelagem de carga em 2018 (reduziu cerca de 44%). Em contrapartida, os 

portos de Manaus e de Imbituba praticamente dobraram a movimentação da 

tonelagem em 2018, o que certamente deve ter impactado positivamente na 

receita advinda dessa movimentação. 

Nesse sentido, observa-se que os dados da movimentação da 

tonelagem de cargas nos portos pode ser um excelente ferramenta de governo 

para definir e medir o nível de investimento a ser canalizado para cada um dos 

portos, independentemente do tipo de produto ou carga nele 

movimentada. Assim, os dados da movimentação representa uma potente 

ferramenta para que os investimentos podem ser melhor direcionados e são  

determinantes para medir  a eficiência do Porto, podendo ainda  contribuir com 

os planos de investimentos customizados por insumo, de forma que possam 



ser movimentadas nos portos brasileiros tonelagens cada vez maiores de cada 

produto. 


