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RESUMO 
 
 

ROCHA, João Luiz Hollanda da. Cabotagem, Tendências e perspectivas 
para o Porto de Santos. Orientador: Professor  Eduardo Martins 
Fernandes. Santos, 2006. 73p. Universidade Católica de Santos – 
UNISANTOS. Monografia (Pós-Graduação MBA Portos e Logística). 

 
 
 

 
 

Este Trabalho Individual de conclusão de curso do MBA Portos e 

Logística tem como objetivo apresentar e comentar o potencial da Cabotagem 

e sua evolução nos últimos anos, apresentando dificuldades, entraves, 

perspectivas e tendências de mercado para os armadores nacionais. 

O enfoque principal do presente trabalho serão as mercadorias 

conteinerizadas e a carga geral movimentadas pelo Porto de Santos, 

procurando relacionar tal nicho de mercado à política atual. 

O estudo terá como base as áreas de influência do Porto de Santos, 

bem como a atuação e importância do complexo portuário santista no cenário 

local, nacional e internacional.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

ROCHA, João Luiz Hollanda da . Coastal trader, Santos Port tendencies 
and perspectives. Orientation: Teacher  Eduardo Martins Fernandes. 
Santos, 2006. 73s. Universidade Católica de Santos – UNISANTOS. 
Monographer (Pos Graduated MBA Ports and Logistic). 

 
 

 
 

This individual pos graduated work requested by MBA Ports and Logistic 

Course has the objective to present and comment about coastal trade potential 

and its development on last years, showing:  difficulties, obstruction, 

perspectives and market tendency for Brazilian owners. 

The main point on this discussion will be in focus for containerized 

commodities and general cargo on their handling by Santos port, trying to 

connect such market niche to the present policy. 

This kind of study will be based on Santos port influence areas as well as 

the coastal trade action and importance of this port on local, national and 

international area. 
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INTRODUÇÃO 
 

O transporte doméstico e o Internacional, em sua evolução, têm 

demonstrado que o Porto de Santos é o de maior movimentação em termos de 

tonelagem e frete, portanto, é um porto obrigatório para qualquer transportador 

marítimo; sendo assim, houve uma eleição natural por parte dos 

exportadores/importadores e armadores como sendo Santos um ‘Hub Port’. 

Obviamente, não se pode falar em ‘Hub Port’ sem mencionar o 

sistema ‘feeders’, onde as cargas descarregadas dos grandes navios são 

embarcadas no porto concentrador para os demais portos de destino final por 

meio de outras embarcações de menor porte, isto é, Cabotagem. 

Certamente este modelo de serviço visa o mercado internacional, 

mas tem-se um outro sistema, o doméstico, sufocado durante anos pelo 

transporte rodoviário, mas que hoje pode despontar como alternativa 

interessante para o setor da Cabotagem e inovar a estrutura portuária para o 

segmento. 

No transporte de contêineres, por uma razão natural, o sistema de 

‘feeder’ e cabotagem doméstica se confundem, o que não acontece no 

transporte de carga geral, onde o setor é exclusivamente doméstico e 

necessita de novos conceitos para uma alavancagem. Essa necessidade torna 

competitiva a cabotagem de carga unitizada em relação aos modais rodoviário 

e ferroviário, em se tratando de longas distâncias a percorrer. 

Dentro desta visão, no presente trabalho será feito um levantamento 

dos potenciais da cabotagem no Porto de Santos, bem como dos entraves e 

incentivos que esta experimenta, fatores fundamentais na determinação das 

tendências e perspectivas para o porto, cidade e região.  

Na elaboração deste trabalho foi feito um levantamento bibliográfico 

e consulta aos periódicos técnicos que abordam os temas: navegação 

aquaviária, problemas do Porto de Santos, conflitos porto-cidade, investimentos 

portuários, desenvolvimento do transporte interno, dentre outros de relevada 

importância no assunto abordado.  
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Consta o trabalho de sete capítulos. No primeiro, apresenta uma 

visão do modal aquaviário dentro do tema escolhido. No segundo capítulo 

abordam-se alguns tipos de carga que são movimentadas no Porto de Santos, 

apresentando-se algumas características. Entraves e fatores de 

desenvolvimento da cabotagem é o estudo central do terceiro e quarto capítulo, 

onde se procurou focar apenas os últimos anos. Os efeitos positivos e 

negativos dos portos para as cidades e regiões do entorno, bem como o 

potencial e investimentos para o incremento da atividade portuária foram a 

pesquisa central dos últimos capítulos, dando uma visão de que a expansão de 

qualquer atividade portuária, no caso a cabotagem, terá influência direta na 

Baixada Santista.       
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I – MODAL AQUAVIÁRIO ENTRE PORTOS NACIONAIS 

 

O transporte de uma forma geral pode ser dividido, segundo o Banespa 

(1994, p.33) da seguinte maneira: 

 Transporte Internacional: é aquele realizado entre países 

intercambiadores; 

 Transporte Interno: é aquele realizado da fábrica ao local de 

embarque, ou vice-versa, propiciando uma perfeita conjunção de 

datas com o Transporte Internacional, ou, ainda, o realizado nos 

limites de um mesmo país. 

  

Dentro do conceito de Transporte Interno encontramos várias definições, 

das quais destacam-se: 

 
“Cabotagem - Navegação mercante entre portos de um 

mesmo país”1 

 

“A navegação de cabotagem, segundo o sentido legal, refere-

se somente à que se faz para o transporte de mercadorias, 

nacionais ou nacionalizadas, entre os portos marítimos ou fluviais 

brasileiros.”2 

 

“Cabotagem – transporte efetuado entre portos e aeroportos 

nacionais” 3 

 

“Navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos 

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

navegáveis interiores” 4  

                                                 
1 Dicionário Aurélio, 2ª edição , pág. 303 
2 Silva, De Plácido e,  18º edição, pág. 138 
3 Regulamento aduaneiro, art. 598 e art. 599 
4 Lei nº 9.432, de 08/01/1997, art. 2º, inciso IX 
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Para alguns países a cabotagem ultrapassa os limites de suas costas 

marítimas abrangendo portos vizinhos de países limítrofes. No Brasil, a 

cabotagem é considerada apenas na navegação entre portos brasileiros, tendo, 

assim, o sentido de navegação costeira. 
A cabotagem tem um grande potencial de crescimento, haja vista a 

tendência mundial neste setor do emprego dos navios ‘feeder’, que são navios 

alimentadores ligando os grandes cargueiros aos portos menores de 

distribuição interna de um país.  

De acordo com a CODESP (2005a), "o aumento das exportações 

brasileiras, ironicamente, está impulsionando a navegação de cabotagem no 

País, serviço que fatura cerca de US$ 800 milhões a US$ 900 milhões por ano, 

segundo dados do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima 

(Syndarma)". Com a desvalorização do real há alguns anos atrás, o Brasil 

tornou-se um mercado atraente para as empresas estrangeiras de navegação. 

As companhias brasileiras que operavam rotas internacionais perderam 

competitividade, sendo obrigadas a voltar-se para o mercado interno. 

(CODESP, 2005a). 

 
1.1 - Classificação. 
 
 A classificação a seguir tem como objetivo identificar os requisitos 

necessários para o transporte Aquaviário entre os portos nacionais e conceituar 

os diversos tipos de cargas que esse transporte pode abranger.  

 

1.2 - Quanto à navegação.  
 

 Grande Cabotagem entende-se a navegação feita entre dois ou mais 

estados brasileiros, onde o navio se afasta da costa, tomando mesmo o 

alto-mar, navegando além das 12 milhas marítimas (SILVA, 2001). 

Embora legalmente incorreto, comercialmente denomina-se Grande 

Cabotagem a navegação marítima que abrange a Venezuela e as 

Guianas ou o Uruguai e a Argentina. A Marinha Brasileira adota 



 

 

5

tecnicamente esta definição, embora não haja o reconhecimento no 

ordenamento jurídico. (FIESP, 2004). 

 
 Pequena Cabotagem entende-se a navegação mercante entre pontos 

afastados no máximo 250 milhas, e dentro de 12 milhas da costa, sem 

ultrapassar, portanto, os limites da costa marítima de um país. (SILVA, 

2001). 

 

 A navegação de Pequena Cabotagem ou simplesmente Cabotagem 

também é denominada no meio marítimo de Navegação Doméstica (mercado 

interno) pelo fato de transportar mercadorias nacionais ou nacionalizadas.   

 

1.3 – Quanto à carga transportada. 
 

De acordo com a Docenave (2004), podem-se dividir as cargas 

transportadas pelos navios de cabotagem em três grupos de serviços 

prestados: 

 

 Cargas destinadas ao serviço ‘feeder’, as quais basicamente são 

constituídas de cargas conteinerizadas oriundas ou destinadas a um 

porto concentrador. 

È o transporte de mercadorias a nacionalizar descarregadas em um 

porto nacional e destinadas a outro porto também nacional, bem como o 

transporte de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre portos 

nacionais (BRASIL, 2002; ADUANEIRAS, 2003). As chamadas cargas 

de baldeio ou transbordo (‘transhipment’)  diferem das cargas ‘feeder’ 

por corresponderem “a passagem, pelo território aduaneiro, de 

mercadoria procedente do exterior e a ele destinada” (ADUANEIRAS, 

2003, P.96).  

 

"O 'transhipment'  consiste em aproveitar os fluxos de tráfego 

intensos, realizando uma triangulação ao invés do tráfego direto, ou 

seja, embarcando a carga para um porto intermediário onde esta 
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será transferida para outro navio até o destino” (GOEBEL, 1996, 

p.24). 

 

Conforme define a Docenave (2004), as cargas destinadas ao serviço 

‘feeder’ são: 

 “...cargas de armadores de longo curso, que concentram suas 

rotas em portos maiores com navios atuando como ‘feeder’ para 

portos secundários”.  

 

 Cargas do Mercosul são aquelas oriundas ou destinadas dos países 

que compõem o chamado Bloco Mercosul. (DOCENAVE, 2004) 

 Cargas de cabotagem, que também são chamadas de domésticas, as 

quais entram no sistema de transporte dentro de uma logística interna 

de distribuição do país, podendo ser carga conteinerizada, solta e à 

granel.  

São as cargas transportadas mediante a Nota Fiscal, não requerendo 

nenhum desembaraço aduaneiro ou movimentação em recinto 

alfandegário (BRASIL, 2002). Este segmento de transporte está  

intimamente relacionado com o transporte ‘feeder’, uma vez que o 

volume gerado pelos ‘Hub Ports’  possibilita escalas regulares e com isto 

a credibilidade do modal, atraindo cargas tradicionalmente transportadas 

pelos outros modais. (PATRÍCIO JUNIOR, 2001). 
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II – CARGAS MOVIMENTADAS NA CABOTAGEM 

 
                Figura 1 - Principais portos atendidos pela cabotagem 
       

    

    
 
          Fonte: CODESP, 2005a. 
 

2.1 – Carga conteinerizada 
 

O crescimento da navegação de cabotagem é visível. O setor se 

reorganizou e hoje se concentra em várias companhias: Global, Docenave, 

Norsul, Aliança, Mercosul Line e Mitsui, dentre outras. De acordo com  

Peçanha (2002), o transporte de cabotagem quase quadruplicou nos últimos 

anos; se por um lado o tempo da viagem desfavorece a cabotagem quando 
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comparada ao setor rodoviário, por outro, a redução do custo, principalmente 

em algumas rotas, e a possibilidade de oferecerem o serviço porta-a-porta, faz 

da cabotagem um modal de transporte viável. 

O volume movimentado pela cabotagem tem crescido constantemente, o 

que tem motivado a entrada de novos armadores e a conquista de outros 

mercados, principalmente pelos investimentos em logística e transporte porta-

a-porta como meio de trazer novos clientes para o sistema marítimo. 
 
 

    Gráfico 1 – Movimentação de contêineres de cabotagem de 2003 a jun/2005 
 

 
Fonte: Datamar e Comissão dos Portos (apud SINDAMAR, 2005b) 

 
2.1.1 – Contêiner 

 

"O contêiner é um recipiente construído de material 

resistente, destinado a propiciar o transporte de mercadorias com 

segurança, inviolabilidade e rapidez, dotado de dispositivo de 

segurança aduaneira e devendo atender às condições técnicas e 

de segurança previstas pela legislação nacional e pelas 

convenções internacionais ratificadas pelo Brasil". (BRASIL, 1977, 

Art. 4º). 

 

A utilização do contêiner passou por diversas etapas que podem ser 

retratadas como sendo um histórico do desenvolvimento de contêiner: 
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 1911 - Primeiros registros quando a ‘National Geografhic Magazine’ 

exibiu um anúncio com fotografia de um recipiente à semelhança de um 

contêiner sendo içado para bordo; (FARIA, 2001).  
1950 - "O exército americano desenvolveu o seu recipiente chamado 

Conex, ou 'Container Express Service', nas medidas 6x6x8 pés"; (J. Clayton 

Santos apud NOVO MILÊNIO, 2005).  
1955 - Malcolm McLean, americano, iniciou as primeiras experiências 

com transporte conteinerizado, posteriormente fundou a Sea Land Service, 

mediante a aquisição de 37 navios adaptados para o transporte de contêineres 

e estabeleceu as seguintes dimensões para sua 'embalagem': 35x8x8½ pés, 

ou contêiner, como ficou sendo conhecida internacionalmente; (J. Clayton 

Santos apud NOVO MILÊNIO, 2005).  
1958 - O mundo começou a sentir a necessidade de padronização das 

medidas desses contêineres, quando na América a ASA e na Europa a ISO 

formaram seus respectivos comitês para estudar, normalizar e padronizar a 

fabricação desses cofres de carga; (J. Clayton Santos apud NOVO MILÊNIO, 

2005). 

 1966 – Primeira viagem internacional de um porta-contêineres, navio ‘SS 

Fairland’  na rota entre os Estados Unidos (‘New York’)  e a Europa (Bremen), 

transportando 226 contêineres (FARIA, 2001);  

           
Foto 1 - Primeiro contêiner descarregado na Alemanha em 1966 

 
   

 

 

 

 

 

 

                      Fonte:  Goebher, 2005 
 
1968 - Apesar de muitas ressalvas e controvérsias, o mundo começa a 

adotar como padrão, as especificações e dimensões propostas pela ISO, 
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embora em alguns países as dimensões ASA ainda sejam utilizadas; (J. 

Clayton Santos apud NOVO MILÊNIO, 2005)  

 1972 – Construído o navio ‘Galloway’, o primeiro porta-contêiner celular 

do mundo; (RODRIGUES, 2004)  

 1981 – Inauguração do primeiro Terminal de Contêineres do Porto de 

Santos em 30 de agosto de 1981.  

 

De acordo com Keedi (2003, p.54), o contêiner surgiu na década de 50, 

e sua concepção é de uma caixa construída em aço, alumínio ou fibra, 

desenvolvida para o transporte de mercadorias unitizadas, permitindo o 

intercâmbio em diversos modais de transporte. O contêiner é suficientemente 

resistente para o uso contínuo, fixação rápida e segura ao veículo 

transportador, não havendo, portanto, o manuseio da mercadoria, o que torna a 

movimentação rápida, reduzindo os índices de avarias.   

Por outro lado, o contêiner proporciona uma grande redução do custo de 

movimentação de mercadorias em virtude de uma série de vantagens que 

proporciona, representando atualmente a principal forma de unitização e 

transporte de carga geral tanto no modal aquaviário quanto no rodoviário e 

ferroviário. 

        Foto 2 -  Contêiner para carga seca 

 

                    Fonte: Containex, 2004. 

   

“O contêiner marítimo tradicional pode ser definido como 

uma caixa de metal, contendo portas e travas para seu 

fechamento, de modo a proteger a carga colocada em seu interior”. 

(KEEDI, 2003, p.54). 
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A intermodalidade do contêiner é possível graças a sua padronização, 

isto é, embalagens de transporte, de seção transversal retangular, constituídos 

de material robusto, possuindo tamanho e tipo padronizado pela ISO. 

 

De acordo com o Art. 2º do Decreto nº 80.145 (BRASIL, 1977), o 

contêiner deve preencher, entre outros, os seguintes requisitos: 

“a) Ter caráter permanente e ser resistente para suportar o seu uso 

repetido.  

b) Ser projetado de forma a facilitar sua movimentação em uma ou mais 

modalidades de transporte, sem necessidade de descarregar a mercadoria em 

pontos intermediários.  

c) Ser provido de dispositivos que assegurem facilidade de sua 

movimentação, particularmente durante a transferência de um veículo para 

outro, em uma ou mais modalidades de transporte.  

d) Ser projetado de modo a permitir seu fácil enchimento e 

esvaziamento.  

e) Ter o seu interior facilmente acessível à inspeção aduaneira, sem a 

existência de locais onde se possam ocultar mercadorias".  

 

Com base em Labatut (1989, p.466-488) e Ladeiras (2003, p.29-30), 

podemos relacionar que  as principais vantagens na utilização dos contêineres 

no transporte em geral são: 

 

 Maior proteção para a carga pelo fato de ser um cofre de carga; 

 Impermeável; 

 Seguro; 

 Economia de embalagem por ser duradoura; 

 Rapidez do transporte pela facilidade de transferência; 

 Eliminação do manuseio de carga nos portos e terminais; 

 Permite a unitização de cargas; 

 Fretes que contemplam a unidade e não o tipo de mercadoria; 

 Menor custo de embalagem; 
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 Possibilita a intermodalidade, transporte porta-a-porta; 

 Padronização; 

 Não há incidência de sobretaxa de peso ou cubagem no transporte de 

contêiner carregado ou vazio; 

 Isenção do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante 

(AFRMM), quando vazio; 

 Isenção de taxas de armazenagem em pátios rodo-ferroviário durante os 

primeiros 5 (cinco) dias, contados da data de recebimento pela ferrovia e 

redução de 10% da taxa de armazenagem durante os 30 (trinta) dias 

subseqüentes, quando vazio. 

 

Também baseado em Labatut (1989, p.466-488) e Ladeiras (2003, p.29-

30), podemos relacionar como as principais desvantagens dos contêineres: 

 

 Exige grande investimento/tecnologia para a movimentação da unidade 

de carga; 

 Espaços perdidos dentro da unidade de carga; 

 Pagamento de aluguel do equipamento; 

 Pagamento de taxas de sobrestadia; 

 Transporte de contêiner vazio para o local de estufagem; 

 Custos de reparos; 

 Reposição e retorno dos contêineres; 

 Incorporação da tara do equipamento na tonelagem total de transporte; 

 Pode acarretar acréscimos no valor do frete rodoviário em virtude da 

tara (aumento no peso total).  

 

De acordo com Rodrigues (2004, p.38), alguns dos principais Tipos de 
Contêineres são: 

♦ Carga Seca Geral: é o tipo de contêiner mais utilizado; é a forma básica do 

contêiner, isto é, cofre de carga hermeticamente fechado; 

♦ Aberto: é o tipo de contêiner sem teto e paredes, simples plataformas, 

podendo ter colunas nos quatro cantos para permitir empilhamento 
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(remonte). Utilizados em cargas que não necessitam proteção contra 

intempérie ou que devido as suas dimensões e características não podem 

ser acondicionadas em outro tipo de contêiner; 

♦ Granel: é o tipo de contêiner com aberturas para carregamento e 

descarregamento de carga à granel. É utilizado para cereais e granulados; 

♦ Ventilado (‘ventilated’): é o tipo de contêiner equipado com aberturas que 

permitam a ventilação natural, sendo protegidas contra entrada de água ou 

respingos. Destina-se ao transporte de mercadorias que necessitam de 

ventilação (vegetais, legumes,  café, etc); 

♦ Teto removível (‘open top’): é o tipo de contêiner destinado às cargas 

pesadas ou que em virtude das suas dimensões necessitam que a sua 

estufagem seja feita pela parte superior com auxílio de equipamento de 

movimentação vertical (guindastes, pontes, etc.). A parte superior é aberta, 

ou fechada apenas com uma lona removível por ocasião do enchimento ou 

esvaziamento do mesmo.  

♦ Lateral removível (‘open side’ ou ‘sidder’):  é o tipo de contêiner destinado 

às cargas que em virtude das suas características necessitam que a 

estufagem seja feita pela parte lateral com o auxílio de equipamento de 

movimentação horizontal (empilhadeiras, paleteiras, etc.). As laterais são 

abertas, ou fechadas apenas com uma lona removível por ocasião do 

enchimento ou esvaziamento do contêiner. (LADEIRAS, 2003) 

♦ Isolado termicamente: também chamado de isotérmico, é o contêiner 

fechado e com paredes termicamente isoladas, sendo utilizado para 

acondicionar mercadorias que necessitam ser mantidas sem variações 

bruscas de temperatura, como é o caso de alguns alimentos. 

♦ Frigorífico (‘reefer’): é o contêiner fechado, sendo isolado termicamente e 

equipado com sistema de refrigeração forçado, podendo ser integrado ou 

não. Utilizado para carga perecível ou que necessite de atmosfera 

controlada; 

♦ Tanque (‘tank’): Contêiner-tanque é o tipo de contêiner  construído para o 

transporte de granel, especialmente líquido. Embora a capacidade do 

tanque construído dentro do contêiner possa variar de volume, sua armação 
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(frame) obedece às dimensões ISO. 

Segundo Vieira (2003, p.73), para determinar a modalidade de serviço 

no transporte de contêineres, são utilizados os seguintes termos: 

 ‘House to Pier’ (da casa do embarcador até o píer do porto de destino): 

as despesas de enchimento do contêiner serão por conta do embarcador que 

normalmente efetua esse serviço nas dependências de sua fábrica ou depósito. 

As despesas de desova, no destino, serão por conta do recebedor.  

‘Pier to House’ (do píer do porto de embarque até a casa do 

recebedor): todas as despesas e serviços serão providenciados de forma 

inversa à modalidade anterior.  

‘Pier to Pier’ (porto a porto): a mercadoria será transportada em 

contêiner somente de um porto a outro. Haverá, neste caso, despesas 

portuárias de ova e desova.  

‘House to House’ (porta-a-porta): sistema muito utilizado na cabotagem, 

haja vista que o contêiner com a carga segue desde a casa do embarcador até 

a do recebedor, sem nenhum manuseio.  

Ainda de acordo com Vieira (2003, p.72), para determinar os custos e 

responsabilidades no enchimento e esvaziamento de contêineres, são 

utilizados os seguintes termos: 

FCL (‘Full Container Load’): a responsabilidade e o custo pelo 

enchimento ou esvaziamento é por conta do usuário (embarcador ou 

recebedor); 

LCL (‘Less than Container Load’): a responsabilidade e o custo pelo 

enchimento ou esvaziamento é por conta do transportador marítimo. 

 
2.2 – Carga à granel 
 

O milho do Paraná tem sido transportado para Recife pela cabotagem 

como parte da estratégia dos criadores pernambucanos de substituir o modal 

rodoviário nessas operações.  
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“A maioria das exportações por cabotagem tem como destino 

o Nordeste do Brasil. Por contar com tarifas mais baixas, o 

transporte marítimo de mercadorias para localidades nordestinas 

substitui o rodoviário quando se trata de longas distâncias, o que 

justifica a movimentação de cargas por esse tipo de navegação. 

Aproximadamente, 39 mil toneladas do grão foram exportadas por 

cabotagem. Desse total, 25 mil toneladas tiveram como destino o 

Porto de Recife”. (NETMARINHA, 2003). 
 
     Foto 3 - Balsa oceânica TS-1 e Rebocador Atirado utilizados na cabotagem 

                         
 
                                       Fonte: Funenseg, 2005 

 

A Global Transportes Oceânicos, que é um dos líderes no transporte de 

granéis, movimenta anualmente cerca de um milhão de toneladas de produtos 

químicos na cabotagem. Ao todo, opera quatro navios de bandeira brasileira, 

que possuem linhas regulares entre os portos de Maceió, Santos, Rio de 

Janeiro e Aratu. Em 2004, a empresa obteve um crescimento de 7% somente 

na movimentação de granéis. (GONÇALVES, 2005). 

 
2.2.1- Granéis 
 

As mercadorias transportadas diretamente nos compartimentos de carga 

de uma embarcação e que não requerem qualquer tipo de estivagem são 

denominadas de cargas à granel.  
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De acordo com Gomes (1982, p.4), os granéis são classificados nos 

seguintes tipos: 

 Sólidos 

 Líquidos 

 Gasosos 

A movimentação deste tipo de mercadoria é feita por meio automatizado, 

sendo a interferência humana bastante reduzida.  

Com base em Taylor (1981) e DPC (2001, p. 49-51), podem ser 

extraídas as seguintes Características do Transporte das cargas à granel: 

 Mercados extremamente voláteis; 

 Linhas de tráfego irregulares; 

 Dependem de política governamental; 

 Necessitam de terminais/portos especializados; 

 Alguns tipos de granel dependem de safras; 

 Movimentação entre os demais modais restrita e de difícil acesso; 

 

                    Foto 4 - Terminal da Alamoa no Porto de Santos 

                   
                          Fonte: Studio Santos, 2002. 
 

2.3 – Carga geral 

 

Carga geral é toda e qualquer carga que em virtude das suas 

características físicas pode ser embalada ou preparada para o manuseio e 
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movimentação através de lingas5, em processo manual ou mecânico. 

Foto 5 -Balsa oceânica TS-2 e Rebocador Atirado atracados no terminal 
da Rodrimar 

 

 
Fonte: João Luiz Hollanda da Rocha, 2003. 

 
2.3.1– Carga Unitizada 

 

 Com o intuito de racionalizar-se o manuseio de grandes volumes e 

espécies de carga são empregadas técnicas para reunir esses vários volumes 

em um só, dando ao novo volume características padronizadas de formato, 

peso e quantidade. 

 A unitização visa basicamente diminuir a permanência dos navios nos 

portos e assegurar maior proteção à carga, eliminando o manuseio direto e 

facilitando a intermodalidade. (BANESPA, 1994).  

 Entre os diversos métodos de unitização destacamos os seguintes: 

 ‘Pallet’; 

 ‘Skid’; 

 Amarrados; 

 Pré-lingada. 

 

                                                 
5 Equipamentos que prendem, laçam ou se fixam a uma carga para movimentação vertical 
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2.3.1.1 – ‘Pallets’ (bandejas) 
 

 “Qualquer estrutura, feita de madeira, plástico, 

metal, fibra ou qualquer material que se adapte a seu 

propósito. Esta estrutura é construída para servir de piso 

às mercadorias que serão unitizadas nela, até certa 

altura” (KEEDI, 2003, pág 52).  

 

   Figura 2 -  ‘Pallet’  padrão EURO 
 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Goebher, 2005. 

 

Quanto ao uso o ‘pallet’ pode ser considerado: 

♦ Descartável, utilizado em uma única viagem; 

♦ Uso constante. 

 

Quanto ao formato o ‘pallet’ pode ser: 

♦ Quadrado; 

♦ Retangular; 

♦ Caixa que serve além de proteger, acomodar volumes irregulares ou 

cargas soltas.  

 

Devido à facilidade de ser fabricado, um ‘pallet’ pode ter diversos 

tamanhos e medidas, podendo ser padrão ou não.  

 



 

 

19

Segundo Keedi (2003, p.53), usualmente o ‘pallet’ tem 3 medidas 

básicas: 

 

Comprimento (m) Largura (m) Padrão 

1,20 1,00 ISO6 

1,20 0,80 EURO 

1,10 1,10 USA/JAPÃO 

 

 Independentemente do ‘pallet’ possuir ou não uma medida padrão, as 

dimensões físicas das mercadorias a serem unitizadas devem ser compatíveis 

a ele, e este, aos equipamentos utilizados para sua movimentação nos 

diversos modais de transporte, obtendo-se com isso uma movimentação 

rápida, eficiente e segura. 

Vantagens na utilização do ‘pallet’: 

 Rapidez na carga e descarga; 

 Pode ser reutilizado; 

 Operação mecanizada; 

 Melhor arrumação no veículo de transporte 

 Segregação de lotes 

 
2.3.1.2 - ‘Skids’ 

 

Forma de unitização que se assemelha muito ao ‘pallet’, contudo, são 

simplesmente pequenas estruturas de madeira ou outro material, até mesmo a 

própria mercadoria (exemplo: lingotes de alumínio). Servem de apoio às 

mercadorias que devido as suas características não precisam de embalagem 

para transporte, ou que são embaladas, mas precisam de uma proteção tanto 

para elas quanto para evitar o contato direto com os pisos. (kEEDI, 2003). 

    
 
 

                                                 
6 ISO – ‘International Standards Organization’. 
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Foto 6 -  ‘Skids’ de ‘hardboard’ 

 
   Fonte: João Luiz Hollanda da Rocha, 2003. 

 
2.3.1.3 – Amarrados 
 
 Processo de unitização de carga geralmente utilizado em Produtos 

Siderúrgicos ou de Metalurgia por apresentarem as mesmas vantagens do 

‘pallet’ e do ‘skid’, porém são bem mais baratos e têm como desvantagem a de 

prover pouca ou nenhuma segurança para a carga na movimentação. (DPC, 

2001). 

 Geralmente a unitização é feita com cinta metálica ou fio metálico de 

grande resistência, unindo a carga e tornando-a uma massa ou feixe 

conveniente para transporte, possibilitando a movimentação de vários lotes ou 

volumes como se fossem uma unidade de carga . (GOMES, 1982).                
 

Foto 7 - Amarrados de trilhos 

 
                          Fonte: João Luiz Hollanda da Rocha, 2003. 
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2.3.1.4 - Pré-Lingada 

 
 É o processo de unitização no qual a carga é preparada para 

movimentação vertical com lingas, bastando unicamente o engate ao aparelho 

que irá içar a carga na operação de embarque ou descarga  do veículo 

transportador, cumprindo o papel de manter o conjunto como uma unidade de 

carga. (DPC, 2001). 

 
“Uma carga pré-lingada é a que já chega ao porto com a linga 

amarrada à mesma. A linga é usada não apenas para o içamento, 

mas também para a unitização, principalmente de sacaria, onde 

cumpre o papel de manter o conjunto de sacos como uma unidade 

amarrada.” (Revista Embalagem & Cia apud IPT, 2005). 

 
 O sistema é bastante utilizado quando outros sistemas de unitização de 

carga não podem ser empregados satisfatoriamente em virtude das 

características da embalagem, como, por exemplo, a colocação de sacos em 

‘pallets’.  

                                 Foto 8 - Sacos de açúcar pré-lingados 

                          
           Fonte: João Luiz Hollanda da Rocha, 2004. 

 
2.3.2 – Volumes pesados 

 

Tem sido realizado com certa freqüência o transporte de volumes 

pesados na cabotagem através do Porto de Santos.   
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A Natco Brasil, por exemplo, realizou uma operação inédita em parceria 

com Tranship (Transporte Marítimo) e Planave (Engenharia) com vista a 

transportar volumes pesados para a Hidrelétrica de Tucuruí.  

Iniciativas como esta trazem ao embarcador uma nova logística para 

seus projetos, utilizando para isto o transporte marítimo de cabotagem. O 

consórcio foi o responsável pelo transporte marítimo-fluvial de um rotor e de um 

eixo da turbina da Hidrelétrica de Tucuruí. Os volumes embarcaram no cais do 

Saboó, no Porto de Santos, até o canteiro da Usina de Tucuruí, numa mesma 

embarcação. (PLANAVE, 2004). 

O projeto do consórcio foi realizado com o emprego da balsa oceânica 

TS-1, no Porto de Santos, sendo puxada pelo rebocador Atirado, o qual 

transportou a carga no trecho marítimo, sendo substituído por um empurrador 

fluvial de menor calado, o Confiança IX, para completar o percurso pelo Rio 

Tocantins, devido a pouca profundidade do local. (PLANAVE, 2004). 

Foto 9 - Balsa oceânica TS-1 e Rebocador Atirado transportando volumes 
pesados. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     Fonte: NetMarinha, 2003. 

 

A iniciativa representou uma nova alternativa de transporte marítimo na 

cabotagem para peças de grande peso e volume, principalmente quando há a 

necessidade de percorrer grandes distâncias até o destino final.  
Outra empresa deste segmento é a Superpesa Fret, que chega ao 

mercado como opção de logística no transporte porta-a-porta de projetos 
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especiais. A Superpesa Fret Ltda. atua em transporte de cargas pesadas 

oferecendo um serviço de logística em praticamente todas as regiões do país 

para cargas de projeto, com foco no mercado de componentes industriais, 

transporte de equipamentos, turbinas, transformadores, geradores, além do 

mercado na área petrolífera de ‘off shore’. (NETCOMEX, 2003). 

 
2.3.3 – ‘Neo-Bulks’ (grandes partidas de carga)                                            

 

O ‘Neo-Bulk’ caracteriza-se por grandes partidas de cargas homogêneas 

que por suas características possibilitam a movimentação mecanizada ou 

automatizada, como, por exemplo: celulose, bobinas de aço, madeira 

prensada, etc. (DPC, 2001). 

“Corresponde ao carregamento formado por conglomerados 

homogêneos de mercadorias, de carga geral, sem 

acondicionamento específico, cujo volume ou quantidade possibilita 

o transporte em lotes, em um único embarque (exemplo: veículos)” 

(MDIC, 2005).  

Foto 10 - Navio embarcando carga considerada ‘neo-bulks’ 
                              

                         
 
                                      Fonte: João Luiz Hollanda da Rocha, 2002. 
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III – PRICIPAIS ENTRAVES PARA A CABOTAGEM 
 
 
3.1 – Bandeira brasileira 

 

No Brasil todo o transporte de carga entre portos nacionais é 

considerado como de cabotagem e, sendo cabotagem, só poderá ser 

transportada em navios de bandeira brasileira, isto é, navios construídos no 

país e pertencentes a armadores brasileiros, em conformidade com o Registro 

Especial Brasileiro – REB (BRASIL, 1997). Atualmente, os navios brasileiros 

que fazem o tráfego de cabotagem estão lotados e com perspectivas de 

aumento da carga ofertada, não existindo frota nacional para atender a 

demanda de cargas de transbordos e doméstica. Certamente tal lacuna poderia 

ser suprida por um dos armadores que operam neste tráfego, reduzindo a frota 

alocada no longo curso, aumentando, assim, a oferta de espaço.  

Outra solução possível seria através da legislação brasileira, a qual 

permite que, uma vez existindo um contrato assinado com um estaleiro 

nacional para a construção de navios de bandeira brasileira, poder-se-ia afretar 

navios de igual tonelada no mercado internacional para suprir a demanda 

durante o período da construção (BRASIL, 1997, Art. 9º). O grande entrave 

para a cabotagem é justamente o custo da construção e o afretamento 

provisório de navios, os quais são realizados (financiados) com base no dólar 

americano. O principal modal concorrente, rodoviário, não sente o impacto da 

variação cambial de forma imediata e direta.   

 

3.2 – Construção naval 
 

Outro entrave era a falta de confiança dos armadores em relação aos 

estaleiros brasileiros, uma vez que os navios custam o dobro do preço e 

demoram o dobro do tempo para ficarem prontos.  

Os armadores nacionais esperam do governo federal as garantias 

necessárias de que suas encomendas (navios) sejam entregues e não fiquem 
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sujeitas à saúde financeira dos estaleiros, que passam por uma fase de 

reestruturação após alguns anos de decadência e prejuízos. 

Contudo, uma reestruturação societária, através da entrada de estaleiros 

estrangeiros, está mudando o cenário do setor e hoje tem-se a armação 

nacional desenvolvendo planos e novos projetos na busca de soluções para 

renovação e ampliação da frota. 

 A construção naval do Brasil está concentrada no estado do Rio de 

Janeiro, sendo os produtos típicos dessa indústria os seguintes: 

 navios graneleiros para sólidos (grãos, minérios, fertilizantes etc.);  

 navios graneleiros para líquidos (petróleo; combustível etc.),  

 navios graneleiros para químicos (produtos químicos corrosivos);  

 navios para carga geral (multipropósito); 

 navios ‘full containers’ (transporte de contêineres); 

 rebocadores portuários e costeiros;  

 embarcações de apoio  ‘offshore’;  

 balsas e empurradores. 

 plataformas de exploração de petróleo ‘offshore’;  

 navios militares;  

 pesqueiros industriais;  

 dragas;  

 iates;  

 barcos para transporte de passageiros, etc. 

 reparos navais, que exigem infra-estrutura especial (diques para 

navios). 

 

3.3 – Fundo da Marinha Mercante 
 

O Fundo da Marinha Mercante (FMM) foi criado na década de 50 com o 

objetivo de constituir uma frota mercante brasileira. Tal Fundo inicialmente foi 

constituído através da instituição do Adicional de Frete para Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM), cuja base era uma alíquota extra sobre os fretes 
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de importação, sendo a princípio estipulada uma alíquota de 40% sobre os 

fretes bilaterais brasileiros. (LADEIRAS, 2003).  

O Fundo da Marinha Mercante financia os armadores nacionais na 

aquisição de embarcações e é constituído por recursos arrecadados do 

AFRMM (Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante) que 

atualmente são 25% nos fretes de importação; 10% na cabotagem e 40% na 

Navegação Interior (granéis e líquidos). O FMM é administrado pelo Ministério 

dos Transportes, através da Comissão Diretora do Fundo da Marinha Mercante 

(CDFMM), tendo como agente financeiro o BNDES7. (LADEIRAS, 2003) 

 

Conforme o Parecer nº 338 (SENADO FEDERAL, 1995), os recursos do 

FMM devem ser aplicados, principalmente, em financiamentos concedidos: 

 a empresas brasileiras de navegação, para construção, reparo, 

manutenção ou modernização de embarcações próprias, quando 

realizadas por estaleiros ou empresas brasileiras; 

 a empresas ou entidades brasileiras, para projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científico ou tecnológico e formação de 
recursos humanos voltados para os setores da marinha mercante, 

construção ou reparo naval. 

 

O Departamento de Marinha Mercante (DMM), do Ministério dos 

Transportes quer fazer incidir o Adicional de Fretes para a Renovação da 

Marinha Mercante sobre cargas de transbordo, acarretando com isso a 

incidência do adicional sobre uma carga que embarcou em outro país e que 

vem para o Brasil para ser exportada para um terceiro país. Dessa forma, uma 

simples carga de transbordo estaria sendo considerada, pelo governo, como 

uma  importação. (MOTTA, 2003). 

Caso o espírito da lei, que é a aplicação do adicional de frete somente 

em cargas que venham a ser nacionalizadas, não seja aplicado e se confirmar 

a intenção do DMM em aplicar os adicionais em qualquer descarga efetuada 

nos portos, os armadores evitarão fazer transbordos em portos brasileiros, 

                                                 
7 BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
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dificultando a implementação dos ‘Hub Ports’ e onerando o tímido serviço 

‘feeder’, principal precursor da cabotagem brasileira. (KEEDI, 2003). 

Contudo, a Medida Provisória nº 177, publicada em 26 de março de 

2004, alterou a legislação do Fundo da Marinha Mercante (FMM), consolidando 

as leis que regem o setor com o objetivo de desburocratizar, incentivar, gerar 

empregos e reduzir os custos com afretamentos. A lei instituiu o seguro 

garantia que traz uma maior tranqüilidade para o contratante ao garantir a 

performance do estaleiro na construção naval. (O CONTÊINER, 2005).   

 

 "A arrecadação do Fundo da Marinha Mercante baterá novo 

recorde em 2005. O ano passado foi fechado com R$ 1,1 bilhão e 

para este ano a previsão é de que haja um crescimento de cerca de 

20%, com expectativa de arrecadação de aproximadamente R$ 1,3 

bilhão.” (GUIA MARÍTIMO, mar. 2005). 

 

3.4 – Frota mercante nacional 
 

A frota mercante brasileira sofreu um grande impacto a partir dos anos 

de 1990 quando o governo de Fernando Collor de Melo acabou com as 

reservas de mercado, expondo as empresa à concorrência internacional, 

havendo, assim, um encolhimento nas atividades e até mesmo a falência de 

várias companhias de navegação.  

Praticamente as empresas que exploravam a navegação de Longo 

Curso (transporte internacional) foram obrigadas a voltar suas atividades para 

os outros tipos de navegação como forma de adaptação e sobrevivência. 

Basicamente os Tipos de Navegação existentes são: 

 A Navegação de Longo Curso: transporte com foco nas linhas 

internacionais (entre países); 

 A Navegação de Cabotagem: navegação doméstica entre os portos 

do país, inclusive distribuindo as cargas de longo curso (serviço 

‘feeder’);  
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 A Navegação ‘Offshore’: serviço de apoio às operações de extração 

e processamento de petróleo nas bacias petrolíferas marítimas. 

 Apoio Marítimo: serviços de rebocadores alto-mar, socorro, 

segurança, etc. 

 Apoio Portuário: Serviço de apoio nos portos, tais como: 

rebocadores, dragas etc.  

Foto 11 - Navio da Aliança utilizado na Navegação de Cabotagem 
 

 
 

                   Fonte: NetMarinha, 2003. 

 
A frota própria nacional vem decrescendo em ritmo acelerado e está 

com idade média avançada, beirando os 20 anos. As duas maiores empresas 

de transporte de longo curso de capital privado nacional mudaram de mãos. A 

Aliança Navegação, que estava expandindo seu raio de ação para o Mercosul, 

foi vendida pelo grupo Fischer para a alemã Hamburg Süd. A chilena Cia. 

Sudamericana de Vapores (CSAV) passou a controlar a Libra Navegação.  

Com reduzidas chances de competir em pé de igualdade com os 

armadores estrangeiros, a sobrevivência do setor fica condicionada ao 

crescimento da cabotagem, que por sua vez está intimamente ligada ao 

transporte ‘feeder’ no segmento de transbordo.  
De acordo com a Antaq8 (2006), são as seguintes as empresas de 

transporte de Cabotagem devidamente autorizadas: 

 Agemar Transportes e Empreendimentos Ltda. 

 Aliança Navegação e Logística Ltda e Cia. 

                                                 
8 ANTAQ – Agência Nacional de Transporte Aquaviário 
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 Comercial Marítima Oceânica Ltda. 

 Companhia de Navegação Norsul 

 Companhia Libra de Navegação 

 DCNDB Overseas S.A. 

 Empresa de Navegação Elcano S.A. 

 Flumar Transporte de Químicos e Gases Ltda. 

 Frota Oceânica e Amazônica S.A. 

 Global Transporte Oceânico S.A. 

 H.Dantas – Comércio, Navegação e Indústria Ltda. 

 Hermasa Navegação da Amazônia S.A. 

 Mercosul Line Navegação e Logística Ltda. 

 Metalnave S/A – Comércio e Indústria. 

 Navegação Guarita S.A. 

 Navegação Mansur S.A. 

 Navegação São Miguel Ltda. 

 Navegação vale do Rio Doce S.A. – Docenave 

 Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás. 

 Petrobrás Transportes S.A. – Transpetro 

 Serviporto – Serviços Portuários Ltda. 

 Superpesa Cia de Transp. Espec. e Intermodais S.A. 

 Tranship Transportes Marítimos Ltda. 

 Transroll Navegação S.A. 

                  

Além das empresas acima citadas, existem outras empresas de apoio 

portuário e marítimo. 

A cabotagem, nos últimos anos, experimentou um acréscimo em 

quantidade de navios e tpb9 em função da transferência para a navegação de 

cabotagem de embarcações que deixaram de operar nas linhas de Longo 

Curso, fruto do efeito da globalização e da abertura do comércio internacional 

na década de 1990, no governo de Fernando Collor de Melo. 

                                                 
9 tpb - tonelagem de porte bruto 
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A Marinha Mercante é estratégica, tanto para garantir o escoamento do 

comércio exterior do país, como para o equilíbrio da balança comercial de 

serviços e, ainda, para  melhorar a competitividade das exportações; por esta 

razão é altamente subsidiada  internacionalmente, com reserva de mercado 

e/ou exclusividade para a bandeira do país na cabotagem. 

Destacam-se ainda os inúmeros recursos utilizados, principalmente 

pelos países mais ricos, para garantir a competitividade, reduzindo o custo dos 

fretes. Dentre esses recursos, GOMES (1978) cita: 

Bandeira de Conveniência – a frota mercante muda sua bandeira 

nacional, perdendo a nacionalidade da embarcação; no seu país de origem 

passa a ser tratada como embarcação estrangeira. 

Segundo Registro – modalidade que permite a redução de custos, 

através de facilidades para o armador, sem mudar a bandeira do navio, 

mantendo o governo o controle dos navios, evitando a remessa de divisas para 

o exterior. 

Afretamento a Casco Nu (‘Bareboat Charter’) – contrato de fretamento 

em que o afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação, incluindo o 

direito de designar o comandante e a tripulação, sendo, portanto, responsável 

pela armação. 

Afretamento por Tempo (‘Time Charter’) – contrato em que o afretador 

recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por 

tempo determinado. 

Afretamento por Viagem (‘Voyage Charter’) – contrato em que o 

fretador se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação, com 

tripulação, à disposição do afretador, para realizar transporte em uma ou mais 

viagens. 

Empresas de Papel – atuam no mercado com os mesmos direitos da 

bandeira brasileira, sem, no entanto, atender aos requisitos mínimos 

estabelecidos por lei para operarem como tal, configurando uma concorrência 

desleal. 
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IV – FATORES QUE INFLUENCIAM A CABOTAGEM 
 

4.1 – Modais de transporte 
 

Segundo Robert Caracik Junior (apud LIMA, 2003), 92% do transporte 

de cargas em São Paulo seguem pelo modal rodoviário. A meta do governo é, 

em 2006, fazer esse número cair para 65%. A razão desse modal ter destaque 

no país foi uma série de fatos cuja a origem foi o incentivo obtido na década de 

50, fruto do ‘lobby’ das grandes montadoras, associado à expansão industrial 

que exigia um meio rápido e eficaz para levar o produto aos centros de 

distribuição. 

O transporte ferroviário ainda não conseguiu oferecer ao mercado as 

condições necessárias para que a carga transportada tenha um maior valor 

agregado, sendo que 70% das cargas movimentadas neste segmento são de 

minério, 20% de outros granéis e 10% carga geral (Robert Caracik Junior apud 

LIMA, 2003). 

No transporte aquaviário, apesar do Brasil ter grandes extensões de rios, 

movimenta apenas 1% do total da carga, sendo a  cabotagem outro modal que 

agrega pouco valor, onde  99% das cargas transportadas são de granel, 

distribuídas em 74% de líquidos e 26% de sólidos (Robert Caracik Junior apud 

LIMA, 2003). 

Tabela 1 - Tabela comparativa entre os modais de transporte no Brasil 

   Fonte: Ministério dos Transportes - GEIPOT/2000. 

Evolução da distribuição dos modais (% de carga transportada) 

Modal 1996 1997 1998 1999 2000 

Aéreo 0,33 0,26 0,31 0,31 0,33 

Aquaviário 11,47 11,56 12,69 13,19 13,86 

Dutoviário 3,78 4,55 4,44 4,61 4,46 

Ferroviário 20,74 20,72 19,99 19,60 20,86 

Rodoviário 63,68 62,91 62,57 62,29 60,49 
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Para incentivar a multimodalidade e haver um melhor equilíbrio entre os 

modais para a efetivação da redução de custos, o governo está investindo no 

segmento e tem-se em São Paulo projetos a curto prazo para a malha 

ferroviária norte e sul e o rodo-anel,  sem mencionar a recente conclusão da 

duplicação da Rodovia dos Imigrantes. 

O setor ferroviário, que há anos estava totalmente abandonado, em 

praticamente 5 anos, após o processo de privatização iniciado em 1996, teve 

um salto gigantesco no que se refere a investimentos de infra-estrutura e 

equipamentos. 

 

 “O estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA) detectou que o Porto de Santos tem o potencial 

para escoar mais R$ 311 bilhões em mercadorias, somente através 

do desenvolvimento do transporte aquaviário. Ou seja, hoje, há R$ 

311 bilhões em mercadorias sendo movimentados por estradas ou 

ferrovias que poderiam usar a cabotagem e, nessa opção, passar 

por Santos”. (A TRIBUNA, 29 maio 2005). 

 

4.1.1 – Crescimento e investimentos em serviços porta-a-porta 
 

Docenave, Mercosul Line, Global, Norsul e Aliança, dentre outras 

disputam o mercado brasileiro de cabotagem. Esses armadores destacam as 

seguintes vantagens dos serviços de cabotagem: regularidade do transporte, 

maior confiabilidade no serviço, menores riscos de roubo de carga, maior 

controle sobre a distribuição, menores índices de avarias, menor consumo de 

combustível e menor custo de transporte. Certamente existem algumas 

dificuldades a vencer como a ineficiência de alguns portos e os trâmites 

burocráticos nos órgãos fiscalizadores. (CARDOSO, 2003). 
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             Gráfico 2 - Pesquisa CNT sobre vantagens da cabotagem 

 
      Fonte: Codesp, 2005b. 

 

De acordo com o Diário do Comércio (apud SINDMAR, 2004), a 

cabotagem tem crescido bem acima do PIB, e a Companhia Vale do Rio Doce 

estima que haverá até 2009 uma movimentação que poderá atingir a marca de 

1 milhão de TEUS no trecho compreendido entre Manaus (AM) e Buenos Aires 

(AR). Porém, em virtude da falta de navios, essa estimativa poderá ficar 

limitada. 

A Docenave é responsável por 22% do volume anual de contêineres 

movimentados entre o Brasil e Argentina e, considerando tal volume, inaugurou 

em Buenos Aires, recentemente, o novo escritório comercial visando 

intensificar e desenvolver o intermodal entre a Argentina e o Brasil. A intenção 

da empresa será oferecer serviços exclusivos, como o transporte porta-a-porta, 

integrando diversos modais de transporte. (GUIA MARÍTIMO, 2006a).  

Aliança Navegação e Logística estuda a possibilidade de colocar novos 

navios para atender a demanda marítima de cabotagem, haja vista a 

perspectiva de movimentar 250 mil TEUS em 2006. Segundo a Aliança o 

mercado exige confiabilidade, regularidade e o comprometimento do prestador 

de serviço porta-a-porta. Dentro das inovações da Aliança está o pacote 

logístico onde a empresa recebe as mercadorias nos centros de consolidação, 

providencia a estufagem, o transporte rodoviário, transporte marítimo de 

cabotagem, transporte rodoviário até os centros de distribuição no destino, 

desova e entrega aos diversos recebedores. (GAVIOLI, 2006). 
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Também em Manaus (AM) foi a cabotagem que levou a empresa Aliança 

a criar um terminal de contêineres a cinco quilômetros do porto, trazendo 

investimentos para a cidade.  

Praticamente todas as empresas de cabotagem, que atuam no 

seguimento de contêineres, investiram em terminais e empresa de logística 

para oferecer um serviço nos moldes do oferecido pelo modal rodoviário (porta-

a-porta) como forma de eliminar a grande desvantagem do modal marítimo 

quando comparado ao rodoviário. 

 

4.2 – ‘Hub Port’ 
 

Um ‘Hub Port’ gera vantagens e desvantagens na ótica dos armadores. 

A vantagem é que ele concentra cargas em um único navio dando uma 

economia de escala e diminuindo o ‘transit-time’ (diferença de tempo entre 

carregamento e descarga final dos contêineres), uma vez que um ‘Hub Port’ 

aumenta a interconectividade com outros portos. A desvantagem para o 

armador de pequeno e médio porte é a concorrência com os grandes, 

enquanto que para os grandes é a redução do volume de carga em função da 

atuação de outros armadores pequenos e médios no porto. Para os portos, a 

vantagem é a melhor depreciação de seus equipamentos e infra-estrutura, 

menor custo de manuseio e aumento no fluxo de movimentação. A 

desvantagem é que a carga de transbordo é muito volátil, variando de acordo 

com as melhores opções de cada porto, condição que muitas vezes não 

compensa os investimentos. (PATRÍCIO JUNIOR, 2001).  

De acordo com Vieira (2002), “o principal objetivo das estratégias do 

armador em utilizar um 'Hub Port' é o de aumentar as economias de escala na 

exploração das embarcações. Economia de escala, no caso da navegação, 

significa o menor custo unitário por 'slot'10 ou contêiner transportado”. 

O conceito de ‘Hub Port’ ou porto concentrador de cargas requer um 

padrão de eficiência alto, não só do porto concentrador, mas, principalmente, 

de todos os portos envolvidos no serviço ‘feeder’.   

                                                 
10 Slot – termo utilizado para indicar unidade de espaço no navio. Geralmente refere-se a 1 (um) TEU. 
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Alguns portos brasileiros que disputam a posição de ‘Hub Port’: 

 Suape, Pernambuco; 

 Pecém, Ceará; 

 Salvador Bahia; 

 Sepetiba, Rio de Janeiro; 

 Santos, São Paulo; 

 Rio Grande, Rio Grande do Sul.  

 De acordo com Patrício Júnior (2001, p.8), são fatores importantes  

para um ‘Hub Port’:  

 Fatores naturais (localização geográfica e estratégica);  

 Fatores estruturais (planejamento estratégico e investimento em 

infra-estrutura) 

 Fatores econômicos (concentração de um grande fluxo de carga, 

tanto de exportação como de importação). 

Segundo Vieira (2002), “de forma simplificada, o que os armadores 

pretendem ao escolherem ‘Hub Ports’ é garantir que haja um grande volume de 

contêineres embarcados e desembarcados, no menor tempo possível e com 

tarifas atraentes”. 

 
4.2.1 – Hinterlândia 

 

O potencial gerador de cargas do porto ou sua área de influência 

terrestre é o que chamamos de Hinterlândia e depende, basicamente, do 

potencial de desenvolvimento da região em que o porto está localizado e dos 

custos de transporte terrestre e 'feeder'. “Quanto menores os custos de 

transbordo, maior o 'hinterland' portuário.” (VIEIRA, 2002) 

 
“A região de influência de um porto é caracterizada como a 

posição geográfica até onde os custos globais de transporte sejam 

menores do que para outro ponto, ou, ainda, até onde os riscos, 

avarias e ‘transit time’ global da carga sejam menores”. 

(CARVALHO, 2003). 
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"Não podemos esquecer que o desenvolvimento do transporte 

multimodal11 e da cabotagem, com a conseqüente redução dos 

custos de transporte, aumentaria a área de influência de muitos 

portos, ocasionando a intersecção de suas hinterlândias e o 

aumento da concorrência entre portos.” (VIEIRA, 2002). 

  

4.2.2 – Localização estratégica – ‘Vorland’ 
 

De acordo com Vieira (2002), o termo 'vorland' significa "o maior ou 

menor afastamento de um porto em relação às principais rotas de navegação 

ou sua área de abrangência marítima e, igualmente, influencia a escolha do 

armador.” 

 

Um ‘Hub Port’, portanto, deve ter uma localização estratégica em relação 

às rotas de navegação, possuindo uma aproximação com a hinterlândia de 

determinada região.  

 

4.2.3 – Ambiente físico portuário – ‘Umland’ 
 

O ambiente físico portuário é a infra-estrutura, instalações, terminais, 

equipamentos, acessos, tarifas e a qualidade dos serviços ofertados. 

(BERTOLANI e LEME, 2004).  

Segundo Vieira (2002), “por 'umland' entende-se o ambiente físico 

portuário, ou seja, o porto em si, suas instalações, tarifas e a qualidade dos 

serviços que presta". 

De acordo com Patrício Junior (2001), na escolha de um ‘Hub Port’ as 

empresas analisam alguns dos principais requisitos sob o foco do ambiente 

físico portuário: 

                                                 
11 Transporte multimodal  é aquele onde a carga para chegar ao seu destino é transportada por mais de um 
tipo de modal, quer seja rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial, lacustre ou marítimo, utilizando um único 
conhecimento de transporte. 
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 Calado - o ‘hub port’ deve ter condições naturais para abrigar navios 

de grandes calados. 

 Produtividade - requisito principal para o armador. Por isso, o alto 

investimento em novos e melhores equipamentos e 

sistemas é de suma importância para permitir uma maior 

quantidade de viagens num ciclo. 

 Baixos custos - parte fundamental na cadeia portuária, principal-

mente quando há competitividade pelas cargas de 

transbordo. 

 
4.2.4 – Potencial do Porto de Santos como ‘Hub Port’ 

 

“O Porto de Santos tem, em média, participação de 25% no 

comércio exterior brasileiro em valores econômicos, 15% em 

volumes importados e 10% em exportados. No aspecto econômico é 

considerado o principal porto brasileiro, sendo o que possui o maior 

cais acostável e a melhor infra-estrutura.” (LOURENÇO, 2003). 

 

 Na navegação de cabotagem, a carga geral vem apresentando um 

crescimento considerável com o incremento do contêiner. O contêiner, nesse 

segmento, representa 99,9% no total da carga geral e representa, no cômputo 

geral, tendência de crescimento situada em torno de 10,35% no acumulado. 

(GUIA MARÍTIMO, maio 2006). A posição de Santos em sua movimentação 

geral  de cargas pode ser inferior a de outros portos em virtude da pequena 

participação de ‘commodities’, como, por exemplo, o minério de ferro e 

derivados de petróleo, sendo um porto de destaque nacional por movimentar a 

maior variedade de produtos, desde matérias-primas e insumos industriais e 

agrícolas até manufaturados e semimanufaturados de elevado valor agregado. 

(LOURENÇO, 2003). 

Considerando a duplicação da Rodovia dos Imigrantes e a liberalização 

de sua pista e da Via Anchieta para o tráfego de cargas, em conjunto com as 
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demais obras amplamente divulgadas pelo governo federal, Santos terá uma 

hinterlândia ainda maior e se fortalecerá na condição almejada de porto 

concentrador, apesar de que influências setoriais do Rio de Janeiro queiram 

desviar para o Porto de Itaguaí12 a prioridade e a atenção do Ministério do 

Transportes no sentido de transformá-lo em ‘Hub Port’. (LOURENÇO, 2003). 

 

“O Porto de Santos, por exemplo, mesmo que eventualmente 

apresente problemas de custos, baixa eficiência em algumas 

operações e conflitos laborais, possui um 'hinterland' privilegiado, 

representado pelo Estado de São Paulo.” (VIEIRA, 2002). 

 

Os principais grupos transportadores de contêineres no mundo já 

elegeram Santos como ‘Hub Port’ para a América do Sul. A escolha não foi 

política. Está sendo imposta por exigência do mercado. Praticamente, todas as 

grandes transportadoras que operam no Brasil, como Hamburg-Süd, Crowley, 

Aliança, Columbus, APL, P&O Nedlloyd, Evergreen, CGM, Maersk Sea Land, 

Zim, Mitsui e outras, realizam transbordos em Santos, em suas operações no 

dia-a-dia.  

As empresas de cabotagem recebem contêineres dos mais diferentes 

mercados (Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Extremo Oriente) em um 

porto tido como concentrador e transportam tais cargas para seu destino final. 

Também têm sido regulares os transbordos de contêineres para portos das 

regiões Sul e Sudeste para serem embarcados com destino ao exterior.  

O Porto de Santos tem operado os chamados supernavios porta- 

contêineres, com capacidade nominal de até 5.500 TEU’s13 , fato que confirma 

a viabilidade do porto em operar os melhores e mais avançados navios da 

atualidade e a tendência natural a ser um dos ‘Hub Ports’ brasileiros. 

Certamente a determinação se dará pelo mercado e, muitas vezes, por acordos 

dos próprios portos com os armadores, o que significa dizer que, por 

conveniência, determinado armador poderá ter um ‘Hub Port’ diferente do 

outro. (SANTOS MODAL, 2005). 

                                                 
12 Porto de Itaguaí – nome atual do Porto de Sepetiba 
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O Brasil, por ter uma plataforma submarina muito rasa, enfrenta 

problemas de calado em quase todos os seus portos. O Porto de Santos, 

apesar de também sofrer com esse problema, já é um ‘Hub Port’ por natureza, 

pois, além de central, é responsável por receber e movimentar as principais 

cargas do país.  

 

4.3 – Segurança do transporte 
  

Um dos itens que compõem a logística em qualquer meio de transporte 

é o seu custo com segurança, que há menos de dez anos no transporte  

rodoviário representava algo entre 0,3 e 0,5% do faturamento. Hoje, esses 

números podem alcançar até 20% e, certamente, contribuem significativamente 

para tornar o transporte rodoviário menos atrativo em relação aos demais 

modais de transporte. (LIMA, 2003). 

 

“’Além do impulso das exportações, o ritmo elevado de 

crescimento da cabotagem também se deve ao precário sistema 

rodoviário brasileiro, na opinião de Cláudio Decourt, vice-presidente-

escutivo do Syndarma14. ‘O transporte rodoviário vem perdendo 

competitividade pelo estado atual das estradas e pela 

vulnerabilidade ao roubo de cargas, freqüente nas rodovias 

brasileiras’, afirma Decourt. Ele salienta a redução de custo que as 

empresas obtêm ao optar pelo modal marítimo”. (A TRIBUNA, 22 

set. 2005) 

 

Como resultado de uma conferência diplomática internacional 

envolvendo 162 nações signatárias da Conferência SOLAS15, da International 

Maritime Organization (IMO), foi implantado no Brasil o Código ISPS16, que 

determina normas e procedimentos para garantir a segurança de embarcações, 

                                                                                                                                               
13 TEU’s – Twenty Equivalent Units - Unidades equivalentes de vinte pés. 
14 Syndarma – Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima. 
15 SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea. 
16 ISPS – International Securiy Port System 
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portos e instalações portuárias utilizadas no comércio marítimo internacional. O 

código trata de providências gerais, de caráter não discriminatório a serem 

aplicadas indistintamente por todas as nações signatárias. (SANTOS MODAL, 

2004). 

 

“Os incentivos à cabotagem concedidos pela Codesp e a 

inclusão do Porto de Santos no programa CSI (‘Container Security 

Iniciative’17) poderão aumentar o volume de contêineres 

movimentados já a partir de 2005.” (GUIA MARÍTIMO, set. 2005). 

 

Tais medidas, na prática, significarão uma maior segurança na 

movimentação de cargas pelo modal aquaviário e, conseqüentemente, uma 

redução expressiva na sinistralidade, principalmente furto e roubo, tornando o 

modal bem mais competitivo em relação aos demais, tanto no aspecto de custo 

quanto no de nível de serviço prestado.     

 

4.4 – Revitalização da construção naval 
 

Atualmente, a construção naval não espelha os tempos de ‘glamour’ e 

tampouco espelha as nações com grandes tradições marítimas que deixaram 

no Brasil seu conhecimento, propiciando no passado a expansão dos nossos 

estaleiros. 

Os portugueses deixaram feitos inigualáveis e mudaram o curso da 

história ao transformarem uma marinharia dos tempos medievais em ciência, 

que conduziu o povo a navegar em segurança por qualquer parte do mundo. 

Contudo, nossa construção naval passou por momentos difíceis e hoje 

reaparece graças à expansão da cabotagem, navegação interior e ‘off shore’18. 

 

                                                                                                                                               
 
17 Container Security Iniciative (CSI) – Iniciativa dos governos em aderir o programa de 
segurança dos Estados Unidos.  
18 Off shore – Navegação de auxílio em plataformas ou serviços em alto-mar.  
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“Os armadores privados têm-se mostrado mais agressivos em 

termos de contatos com estaleiros. Até recentemente, ninguém 

pensava em fazer encomendas, mas isso parece ter mudado. 

Segundo fontes do mercado, há perspectivas de contratos por parte 

de Aliança, Docenave, Libra, Navegação Elcano e Norsul”. (MOTTA, 

2005).  

 

  Aliança e Docenave demonstraram interesse em construir navios porta-

contêineres para renovar suas frotas. No mesmo sentido caminha a Navegação 

Elcano - empresa espanhola que comprou os navios de bandeira brasileira da 

Docenave. A Norsul, que está adquirindo uma série de barcaças oceânicas 

para o transporte de produtos siderúrgicos e florestais, tem em seus planos a 

renovação da frota, hoje composta por nove graneleiros de bandeira brasileira 

oriundos do Lloyd Brasileiro, necessitando, assim, repor suas unidades. 

(MOTTA, 2005). 
O segundo plano de renovação da Frota de Embarcações de Apoio da 

Petrobrás foi anunciado no final de 2003 e revisado em 2006, consistindo na 

contratação de 30 novos navios e 21 embarcações e jumborizações. Até agora, 

foram licitadas 19 modernizações e 6 construções. Tais investimentos são em 

virtude de haver recursos do FMM (Fundo de Marinha Mercante) que dão 

suporte para o financiamento do BNDES, que já liberou US$ 641,4 milhões 

para o setor naval. O principal cliente do setor naval é a indústria de petróleo, 

haja vista o grande desenvolvimento do setor na exploração das reservas 

naturais em alto-mar. (GUIA MARÍTIMO, 2006b). 

 

4.5 – Mudança de visão  
 
A Companhia de Navegação Norsul opera na movimentação da carga 

da Veracel Celulose S.A. utilizando navios-barcaça, com um custo logístico e 

operacional inferior ao da cabotagem tradicional. O projeto foi elaborado há 

cerca de quatro anos, estando em operação atualmente três navios-barcaça 
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com capacidade de 7.200 toneladas cada uma e um empurrador, em operação 

contínua. (TECNOLOGÍSTICA, 2005). 

 

Foto 12 – Navio-barcaça construído pela Norsul 

 
                                          Fonte: Norsul, 2005 

 

“Com a utilização da Cabotagem, a Veracel espera obter uma 

economia de 15% no transporte para o escoamento da produção. "O 

importante é não colocar os cerca de 60 caminhões que seriam 

necessários para esse transporte na BR 101”. (TECNOLOGÍSTICA, 

2005, p.82) 

“A idéia de criar uma forma mais eficiente e econômica de 

transporte surgiu em dezembro de 1997, quando a Norsul 

desenvolveu um projeto encomendado pela Aracruz Celulose S/A 

para transportar um volume maior de toras de eucalipto do Sul da 

Bahia para o Espírito Santo. O contrato entre as duas empresas foi 

assinado em dezembro de 2000. Foram investidos no total US$ 32,5 

milhões na construção dos quatro navios-barcaça e de dois 

empurradores. Com as novas embarcações, a Aracruz Celulose S/A 

conseguiu duplicar a quantidade de madeira transportada.” 

(NORSUL, 2005). 

 

Não apenas a Norsul, mas outros armadores buscam soluções que 

fogem da navegação costeira tradicional e dão enfoque às necessidades dos 

clientes e, com isto, retiram do modal terrestre importantes segmentos do 

mercado produtor. 
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O transporte marítimo de cabotagem de volumes pesados é um outro 

bom exemplo de solução, sendo executado por meio de chatas e barcaças 

tracionadas por rebocadores e/ou empurradores. 

Estas mudanças não são feitas somente pelo armador, mas também 

pelos operadores portuários diante do crescimento da movimentação dos 

portos, o que os obriga à busca de novas soluções para os problemas locais. O 

Terminal T-37 (Libra Terminais), na tentativa de viabilizar o fluxo de contêineres 

até a área de armazenagem, localizado na Ponta da Praia em Santos, estuda a 

reativação do modal fluvial ligando o município de Cubatão ao de Santos, onde 

fica localizado o terminal marítimo. 

 

“O sistema, presentemente em estudo, avalia a alternativa de 

transporte de contêineres em barcaças autopropulsionadas ou 

através de conjuntos chatas-empurradores. Sistemas largamente 

utilizados na Europa e Estados Unidos, mas também na América do 

Sul, para o transporte de contêineres internamente ou externamente 

ao porto”. (LEMOS, 2006, p.24).   
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V - A RELAÇÃO ENTRE AS CIDADES E OS PORTOS 
 

Foto 13 - Vista do Porto de Santos e a cidade de Santos  

 
      Fonte: Estúdio FotoImagem, 2002 

 

Numa das suas últimas obras, Darcy Ribeiro estigmatizava o papel das 

cidades portuárias na formação do Brasil e de seu povo, como lembram 

Gerardo Silva e Giuseppe Cocco (1999). Ele atribuiu aos núcleos portuários 

um papel duplamente negativo para o Brasil: Submissão  à Europa e o 

comando da estrutura global de dominação. (SILVA e COCCO, 1999). 

 Intimamente, todas as grandes cidades brasileiras estão ligadas com o 

mar e seus portos, por onde penetraram os colonizadores, e por onde também 

foram transportados, para fora do país, os bens considerados valiosos. Com o 

passar dos anos e com o desenvolvimento nacional, os portos foram se 

integrando na dimensão territorial e em suas extensões continentais.  

 Os portos foram deixando de ser urbanos para se transformarem na 

base de composição planejada e direcionada para o transporte internacional de 

cargas, projetados e administrados pelo Governo Federal. Dessa forma, os 

portos se distanciaram dos centros urbanos, voltando-se ao mercado externo. 

Por outro lado, as cidades procuraram alternativas como, por exemplo, o Rio 

de Janeiro, que procurou no turismo de praia um novo mercado de turismo 

atrativo. 
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“A cidade precisa se adaptar e se harmonizar com o porto, e o 

porto e seus projetos com os planos e necessidades dos seus 

municípios”. Se a cidade continuar com um muro entre ela e a área 

portuária, talvez tenhamos o porto mais nobre do país e uma cidade 

cheia de problemas, desconhecendo um potencial que poderá ser 

bom para todos”. (PAPA apud AMORES, 2005, p.37). 

 

 Ao contrário de outras cidades, São Paulo, com suas indústrias, formou  

um novo elo com o território, convertendo o porto em um complemento inserido 

num contexto que se apresentava mais prático e operacional. Com o advento 

da ruptura de equilíbrio na evolução do desenvolvimento e com a inserção do 

Brasil no comércio mundial, a relação com o Atlântico tornou a ser essencial. 

Na década de 90, quando o desenvolvimento econômico brasileiro era uma 

opção imprescindível para o equilíbrio da moeda, as estruturas portuárias 

transformaram-se numa peça indispensável para a modernização. Com a 

implantação do ‘Plano Real’, no governo de Itamar Franco, não houve tempo 

para um levantamento sobre as formas e métodos adequados para esse fim.

 Com a abertura do mercado para as importações, fruto de uma 

economia globalizada, não houve redução do ‘custo Brasil’, como era 

esperado. Para o Brasil poder acompanhar a globalização, seria necessário 

alavancar os serviços, através da modernização e da privatização das infra-

estruturas, advindo disso a ‘ineficiência’ do estado como um obstáculo para a 

competitividade. Na realidade, a falta de eficiência do Estado estabelece uma 

relação automática entre a privatização e a eficiência das infra-estruturas. Por 

outro lado aumenta a necessidade de desregulamentação, privatização e a 

modernização do sistema portuário (e de transportes) no Brasil. 

 As dimensões da questão portuária são confirmadas pelas diversidades 

das políticas de planejamento, que caracterizam as infra-estruturas logísticas 

das economias centrais nos processos de modernização dos países em 

desenvolvimento, mostrando-se diferenciadas. Algumas políticas de 

planejamento mais bem sucedidas indicam rumos diferentes do que está 
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sendo desenvolvido no Brasil, como no Rio de janeiro e, em particular, no seu 

novo Porto de Itaguaí19. 

 Todo o sistema portuário tem que ser analisado do seu ponto vista 

natural e articulador dos fluxos nacionais com a circulação mundial de 

mercadoria. Uma vez analisado e superadas as barreiras, a ênfase deve ser 

direcionada à interação entre os portos brasileiros, pois é premente a 

necessidade de maior comunicação entre eles. Da mesma forma, de vital 

importância deve ser o maior relacionamento e comunicação com os mercados 

internacionais e as bases produtivas, não mais pelas grandes indústrias, mas 

sim, pelos sistemas produtivos organizados em redes.  

 As novas infra-estruturas constituem, portanto, uma operação complexa 

de inovação nos métodos e objetivos do planejamento. Hoje as estratégias de 

modernização são bastante complexas. O fluxo de operação portuária varia 

muito, obrigando que suas infra-estruturas se adaptem sobremaneira com o 

processo como um todo, e, conseqüentemente, levando o porto a estabelecer 

inter-relacionamento com a sua hinterlândia, objetivando a criação de um ‘Hub 

Port’. Dessa forma, obriga-se a integração do entorno portuário com a cidade. 

Essa relação de integração sempre foi problemática e altamente conflitante, 

pois o porto sempre foi visto como um ponto de circulação de mercadoria e, 

por outro lado, um intruso no desempenho da economia urbana, gerando um 

distanciamento e estreitando os vínculos entre a cidade e o porto. 

 Os portos tiveram que assumir rapidamente uma nova função voltada 

para o transporte multimodal e intermodal, a de gerenciar e organizar fluxos 

contínuos de bens para a produção e o consumo. O crescimento vertiginoso 

das cargas em contêineres tem facilitado esse processo, criando a 

necessidade de mão-de-obra especializada e pessoal qualificado para as 

diversas operações portuárias automatizadas, obrigando-os a investimentos 

em formação e treinamento contínuo. 

 

                                                 
19 O Porto de Sepetiba, por força de lei, teve seu nome alterado para Porto de Itaguaí. 
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5.1 – Comunidade portuária e a logística-distribuição  

 

 A comunidade portuária e as novas logísticas de distribuição, que se 

estruturam no entorno das atividades de estocagem, transformação, 

agrupamento, montagem e distribuição das mercadorias, representa um 

mercado de forte valor agregado, com grande e ampla oferta de trabalho.  

 Nesse pensamento várias empresas foram geradas para dar 

seguimento à política de ‘estoque zero’ e entrega ‘just in time’. Dessa forma, a 

indústria automotiva é um excelente revelador do processo de circulação pós-

taylorista20. A Bélgica, por exemplo, tornou-se o maior produtor mundial de 

automóveis por habitante, sem ter uma marca própria, transformando-se numa 

nação que dispõe de portos com ligação com os modais terrestres que atraem 

as atividades industriais. (SILVA e COCCO, 1999) 

 O controle e a distribuição de cargas a nível mundial é uma atividade 

nova e essencial para as cidades portuárias. O transportador marítimo se 

aproveita deste fato tornando-se distribuidor de cargas entre os continentes, 

acabando com os intermediários e as escalas em portos ao longo do caminho,  

fazendo a concentração desta carga em alguns ‘Hub Ports’, que são as 

plataformas marítimas ou terrestres de redistribuição; organizando-se, assim, 

uma nova articulação entre a costa, o porto e o interior de um país.  

 No plano econômico, os transportadores marítimos estão diretamente 

ligados com o porto. Por sua vez, a cidade portuária faz a interface comercial 

internacional com as empresas gestoras de fluxos, isto é, empresas que de 

alguma forma são interligadas às atividades do porto e cujas ramificações se 

estendem ao interior do país, bem como com os armadores e com os 

transportadores marítimos, atraindo, assim, mais empregos para a região, 

ainda que esse resultado não favoreça apenas e diretamente a própria cidade. 

 

                                                 
20 Taylorista - adepto do taylorismo. Sistema de exploração industrial devido a Frederich W. 
Taylor, engenheiro e economista norte-americano (1856-1915), baseado nos princípios da 
psicotécnica e de organização racional do trabalho, e com o qual se procura alcançar o máximo 
de rendimento com o mínimo de tempo e de atividade. (Ferreira, 1986, p. 1654 e 1655). 



 

 

48

5.2 - Unidades portuárias 
 

 “A unidade portuária é toda e qualquer instalação que 

atenda ao trânsito de carga, sem distinção de tamanho ou forma 

jurídica de exploração”, conforme definido na obra Portos e Meio 

Ambiente. (PORTO e TEIXEIRA, 2002, p.57). 

  
 Por sua vez, a palavra porto foi definida pela Lei 8.630/9321 (BRASIL, 

1993), que determinou o que seria um porto organizado, delineando a 

abrangência de sua operacionalidade; dessa forma, entende-se por uma 

unidade portuária toda e qualquer área de movimentação de carga e suas 

atividades correlatas. 

 Basicamente, ainda de acordo com Porto e Teixeira (2002, p.58-61), as 

unidades portuárias podem ser diferenciadas quanto a sua função, 

desempenho e características como sendo de três tipos: 

 Portos Convencionais: são aqueles que movimentam cargas 

múltiplas, secas, líquidas, em quantidades determinadas. 

No Brasil, tais portos estão localizados geralmente em ambientes 

urbanos, metropolitanos, construídos no início do século XX. Ao 

longo do tempo essas instalações foram em parte aprimoradas, mas 

muitas delas sofrem com a defasagem tecnológica, o que levou a um 

baixo rendimento de algumas faixas de cais, que foram 

abandonadas face à incapacidade técnica e  econômica de reativá-

las, passando a ser separadas do porto organizado, que foi objeto de 

revitalização. No Porto de Santos temos como exemplo de faixa 

abandonada o trecho do Valongo, objeto de disputa entre a 

Autoridade Portuária e o Município. 

 Portos de Trânsito: são aqueles que recebem cargas e as transfere 

para uma nova unidade portuária, passando a atender um fluxo de 

carga especializado. São portos menos agressivos ao meio ambiente 
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e às cidades que se relacionam, com uma movimentação de carga 

rápida para futuro despacho, podendo estar isolados de qualquer 

aglomeração urbana. 

São portos destinados a movimentar grandes concentrações de 

cargas dedicadas a outros portos, como, por exemplo, os chamados 

navios celulares ou ‘full containers’, que manuseiam grandes 

quantidades de contêineres. 

 Portos Concentradores e Processadores - ‘Hub Port’: os portos 

concentradores são aqueles que movimentam volumes acima de 300 

milhões de toneladas ano. 

São esses portos que mais interferem no meio ambiente, na logística 

portuária e na relação porto-cidade, pela grandiosidade de suas 

instalações, bem como pelo volume, manuseio e processamento 

dessas cargas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
21 Lei de Modernização dos Portos 
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VI - PORTO DE SANTOS 

 
A necessidade de se investir e modernizar o Porto de Santos para 

atender às demandas da economia nacional não é uma tendência dos tempos 

atuais. O mesmo objetivo, que hoje impulsiona empreendimentos, como o do 

aprofundamento do canal e avenidas perimetrais, marca praticamente toda a 

história do complexo portuário desde o seu surgimento, como pode ser 

observado por este breve resumo: 

1870  - O Governo autorizou o Conde de Estrela e Francisco Praxedes de 

Andrade Pertence a organizar uma companhia para implantar 

melhoramentos na área portuária. O café que chegava na região só 

contava com os trapiches e as pontes fincados em terrenos lodosos 

para ser embarcado, o que atrasava a operação; não havendo um 

resultado positivo nessa tentativa. (NOVO MILENIO, 2006).  

1882  - A Província de São Paulo recebeu autorização do Império para realizar 

as obras de construção do cais. Mas os investimentos não ocorreram a 

contento e a responsabilidade da construção voltou para as mãos do 

Governo. (NOVO MILENIO, 2006).   

1886  - Uma nova licitação é realizada. A proposta vencedora foi a liderada por 

José Pinto de Oliveira, Cândido Graffée e Eduardo Palassim Guinle, 

grupo de capital brasileiro que fundou a Companhia Docas de Santos 

(CDS). A cultura do café estendia-se, na ocasião, por todo o Planalto 

Paulista, atingindo áreas da Baixada Santista, pressionando as 

autoridades para a necessidade de ampliação e modernização das 

instalações portuárias. (NOVO MILENIO, 2006; CODESP, 2005d).    

1888  - Através do Decreto nº 9.979 (12 de julho de 1888), após concorrência 

pública, a Companhia Docas de Santos (CDS) foi autorizada a 

construir e explorar por 39 anos o Porto de Santos, prazo que, dois 

anos depois, foi ampliado para 90 anos pelo Decreto nº 966, de 1890. 

(SOUZA, 2005). 
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1892  - Primeiro trecho de cais construído em 02 de fevereiro, haja vista a 

necessidade dos cafeicultores brasileiros de agilizar as operações de 

embarque e reduzir tais custos. A Companhia Docas de Santos - CDS, 

entregou os primeiros 260 m de cais, na área, até hoje denominada, do 

Valongo. O primeiro navio a atracar no novo e moderno cais foi  o 

vapor ‘Nasmith’ - bandeira inglesa. (CODESP, 2005d). 
 

‘‘O atual porto surge, principalmente, por que o café chegava 

(em Santos) e ficava meses nos armazéns esperando para ser 

embarcado nos navios. Os trapiches (pontes ligadas a um armazém 

alfandegado) eram muito obsoletos. Foi aí que começou a se 

perceber a grande necessidade de atualizar o porto’’. (ANDRADE, 

2004. p E8).  

“Inaugurado em 1892, o porto não parou de se expandir, 

atravessando todos os ciclos de crescimento econômico do país, 

aparecimento e desaparecimento de tipos de carga, até chegar ao 

período atual de amplo uso dos contêineres. Açúcar, café, laranja, 

algodão, adubo, carvão, trigo, sucos cítricos, soja, veículos, granéis 

líquidos diversos, em milhões de quilos, têm feito o cotidiano do 

porto, que já movimentou mais de l (um) bilhão de toneladas de 

cargas diversas, desde 1892, até hoje”. (CODESP, 2005d). 

 

1980  - Com o término do período legal de concessão da exploração do porto 

pela Companhia Docas de Santos, o Governo Federal criou a empresa 

de economia mista - Companhia Docas do Estado de S. Paulo -

CODESP. (CODESP, 2005d) 

1993  - Entrou em vigor a Lei nº 8.630/93, chamada Lei de Modernização dos 

Portos, provocando o arrendamento de áreas e instalações à iniciativa 

privada, mediante licitações públicas. O porto entrou em nova fase de 

expansão e exploração, sendo a figura da Companhia Docas do 
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Estado de S. Paulo - CODESP transformada na Autoridade Portuária 

do Porto de Santos.  

”Atualmente, o Porto de Santos movimenta, por ano, mais de 

60 milhões de toneladas de cargas diversas, número inimaginável 

em 1892, quando operou 125 mil toneladas. Com 12 km de cais, 

entre as duas margens do estuário de Santos”. (CODESP, 2005d). 

 

6.1 - Porto, cidade e região. 
   

O Porto de Santos hoje pode ser considerado como uma indústria 

devido à grandiosidade da sua infra-estrutura, como também à grande 

capacidade na movimentação de carga, na esfera municipal, estadual, nacional 

e internacional. 

 

Foto 14 - Mostra parte do porto cercado pelas cidades. 

      
             Fonte: FotoImagem, 1998. 

  

Na sua região metropolitana da baixada santista, Santos está em uma 

posição estratégica por estabelecer uma ligação importante entre a capital e as 

regiões interioranas com os mercados externos, através da infra-estrutura 

portuária existente. Apesar do franco desenvolvimento do setor turístico na 

década de 80, a Baixada Santista apresentou uma queda sensível no seu 
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crescimento, fruto da ausência de novos investimentos. Contudo, Santos 

progrediu em virtude da atividade portuária, além dos fatos, dos eventos e do 

patrimônio arquitetônico associados ao porto, tais como: Bolsa do Café, lutas e 

conquistas dos trabalhadores portuários, edificações e estabelecimentos 

comerciais e particularmente uma memória associada ao porto. 

 A região Metropolitana da Baixada Santista é composta por nove 

municípios, a saber: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, 

Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente, sendo Santos a cidade-sede 

regional. As atividades industriais e portuárias estão concentradas em Santos, 

Cubatão e Guarujá, sendo que nas demais cidades prevalecem as atividades 

voltadas ao turismo. 

 Além da atividade portuária que atende aos estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, etc., Santos se destaca 

pelas indústrias, comércio atacadista e varejista, bem como pela oferta de 

serviços de saúde, educação e transporte. A Baixada Santista sempre 

desempenhou um papel importante no contexto estadual, tanto no plano 

econômico, como populacional, consolidando sempre a sua vocação portuária. 

 Embora as regiões possuam características econômicas e sociais 

diferentes, os impactos produzidos por qualquer setor  são comuns a todos os 

municípios como, por exemplo, a poluição das praias, a poluição ambiental e o 

desemprego. Hoje, em virtude da modernização das atividades portuárias e a 

crescente racionalidade e produtividade, em face à fluidez e mobilidade, 

impostas pela industrialização, o porto vem se tornando cada vez mais uma 

entidade distinta, quando não distante da Cidade. 

 As mudanças introduzidas nos portos têm resultado na diminuição da 

oferta de emprego local, no abandono e na degradação de áreas da cidade, 

como também acarretaram uma mudança na própria identidade da cidade de 

Santos. A reversão deste quadro faz-se necessário através do estreitamento 

no relacionamento entre as cidades e o porto, sendo algo vital para alavancar a 

economia regional, em especial da cidade de Santos. 
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 A Prefeitura de Santos defende que a Codesp22 deve dar uma maior 

atenção aos projetos de expansão do porto, como, por exemplo, incluir o 

projeto Barnabé-Bagres em seu Plano de Desenvolvimento e Zoneamento –

PDZ. (FIGUEIREDO, 2005). 

 A expansão do cais santista normalmente envolve áreas em Santos, 

Guarujá e Cubatão e inevitavelmente a atividade portuária irá crescer e será 

necessário que os técnicos portuários negociem com os municípios alterações 

nas leis da região para garantir a implantação de outros projetos.  

 
“Grande parte dos problemas portuários é porque não temos 

política e planejamento estratégico. Será que apenas mudar o 

modelo de gestão vai resolver o problema dos portos brasileiros”. (O 

CONTÊINER, 2006, p.17). 

 
A Autoridade Portuária e a Prefeitura de Santos, procurando estreitar a 

relação entre o porto e a Cidade, apresentaram estudo de transformar o 

Armazém 4, localizado no Valongo, no Despacha-Rápido, o centro 

administrativo idealizado pelo Ministério dos Transportes que irá reunir num só 

local todos os principais órgãos de fiscalização das operações portuárias, como 

a Vigilância Agropecuária, a Saúde dos Portos (Anvisa23) e o Departamento de 

Marinha Mercante. (A TRIBUNA, 27/11/2005). 

 

 ‘‘Essa é uma das primeiras medidas de integração entre 

porto-cidade. Além da centralização dessas unidades envolvidas no 

comércio exterior, existe a possibilidade de que a Secretaria também 

se instale nesse prédio’’. (AQUINO, 2005, p. A12). 

 

 

 

 

                                                 
22 Codesp – Companhia Docas do Estado de São Paulo. 
23 Anvisa - Agência de vigilância sanitária 
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VII – POTENCIAL DO PORTO DE SANTOS 
 
 

No ano de 2004 a movimentação pela Cabotagem ultrapassou o marco 

de 9 milhões e 500 mil toneladas, sendo a grande contribuição no item granéis 

líquidos acompanhada pelo contêiner e carga geral. (CODESP, 2005b) 

Do total da carga geral transportada a distâncias superiores a mil 

quilômetros, a navegação de cabotagem está presente em apenas 5% do 

mercado, sendo o potencial de crescimento muito grande considerando-se a 

tendência mundial no emprego do serviço ‘feeder’. O Porto de Santos está no 

rol dos portos de muitos armadores como porto concentrador de carga (‘Hub 

Port’), e, conseqüentemente, ponto de redistribuição. (CODESP, 2005b). 

 

  
       Gráfico 3 - Evolução da cabotagem no segmento de contêineres 

 

 

 
 

        Fonte: Codesp, 2005b. 
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7.1 – Terminais especializados 
 

Os terminais do Porto de Santos, nos últimos anos, após a Lei nº 

8.630/93, conhecida como Lei de Modernização dos Portos, investiram 

maciçamente em equipamentos e infra-estrutura para atender às necessidades 

dos armadores, dos exportadores e importadores. 

Certamente, o item cabotagem só tem merecido tratamento especial por 

parte dos terminais em função da necessidade dos armadores de concentrar 

suas cargas em apenas alguns portos, e, portanto, a maioria dos terminais têm 

procurado sua adequação no sistema ‘feeder’. 

Santos possui uma grande área acostável passível de ser arrendada 

para a implantação de qualquer tipo de terminal especializado, uma vez que a 

estrutura física básica já existe, necessitando apenas o investimento 

direcionado ao setor a ser explorado. 

Atualmente, o Porto de Santos possui terminais especializados e 

voltados para atender operações de: açúcar, contêineres, passageiros, suco à 

granel, fertilizantes, produtos agrícolas, papel, aço, alumínio, carro, sal,  

celulose, produtos químicos e liquefeitos de petróleo, dentre outros. 

 
7.2 – Investimentos do Governo Federal 
 

O Governo Federal tem acenado constantemente, de forma positiva, 

com a possibilidade de promover grandes investimentos no Porto de Santos 

como meio de promover o comércio internacional brasileiro. 

Vários investimentos têm sido anunciados pelo governo para o porto no 

tocante à infra-estrutura, com o propósito de melhorar a logística intermodal, 

reduzindo o preço final dos nossos produtos. 

Diante desta política, num curto espaço de tempo teremos a construção 

da perimetral portuária, a qual desafogará o trânsito de cargas no percurso 

portuário. É uma das obras portuárias projetadas mais importante do País, 

mais até do que qualquer rodovia, porque, do contrário, logo o supercongestio-

namento chegará à faixa do cais, inviabilizando o maior porto brasileiro no que 
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tange ao sistema viário. Ademais, qualquer problema que surja no complexo 

portuário, os reflexos são imediatos e a lentidão nas operações causa o 

aumento na taxa de utilização (uso), o que representa filas de espera para 

atracação e operação dos navios.  

O Porto de Santos apresenta uma das maiores taxa de utilização, o que 

diretamente influencia no custo final do transporte. 

 

              Gráfico 4 - Taxa de utilização de alguns portos 

Porto Taxa de Utilização 
Itajaí (SC) 97% 
São Francisco do Sul (SC) 93% 
Rio Grande do Sul (RS) 91% 
Paranaguá (PR) 59% 
Santos (SP) 80% 
Viória (ES) 64% 
Itaguaí (RJ) 27% 
Rio de Janeiro (RJ) 39% 

                    Fonte: A Tribuna, 25/05/2006. 

 

A retomada da dragagem é outro investimento de grande importância 

como forma de atrair navios de maior porte e, conseqüentemente, aumentar o 

volume da cabotagem no que diz respeito aos ‘feeders’. (SANTOS MODAL, 

2005). 

Os principais investimentos, amplamente divulgados pela mídia, que 

visam elevar Santos à categoria de ‘Hub Port’ e, conseqüentemente, 

desenvolver a cabotagem doméstica e o serviço ‘feeder’, são: 

 Construção das perimetrais de Santos e Guarujá para melhorar a 

acessibilidade do porto; 

 Dragagem de manutenção da área acostável; 

 Dragagem de aprofundamento do canal visando navios de maior 

capacidade e, conseqüentemente, calado; 

 Anel Rodo-ferroviário, que irá circundar a Região Metropolitana de 

São Paulo, evitando que a carga vinda do Interior do Estado corte a 

Capital para acessar o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). 
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 Cessão de áreas para serem destinadas ao estacionamento de 
veículos de carga, eliminando a possibilidade do chamado apagão 

logístico; 

 Despacha-Rápido, local onde reunirá os diversos órgãos 

responsáveis pela fiscalização e liberação das cargas; 

  Planejamento de acesso ao porto do modal rodoviário;  

 Ampliação através da construção de modernos berços de atracação, 

assim como a ampliação do porto, cujo principal projeto é o Barnabé-
Bagres. 

  

7.3 – Tarifas portuárias 
 

O atual sistema tarifário não permite o crescimento da cabotagem, haja 

vista o tratamento em igualdades de condições dado à carga doméstica em 

relação à de importação e exportação. 

O trecho para cabotagem que a tarifa em vigor contempla visa uma 

operação em regime de cais público sem qualquer recurso de retaguarda e em 

regiões de baixíssima profundidade. A redução tarifária para a cabotagem, na 

época, visava tão somente atrair navios para aqueles velhos berços 

considerados sem infra-estrutura adequada para os moldes operacionais 

atuais. Por outro lado, a tarifa para a navegação de Cabotagem e Grande 

cabotagem, conforme a tarifa da Codesp, Tabela II, item 1, subitem 1.524 em 

berço específico (CODESP, 2005c), favorece apenas a movimentação de 

contêineres, ao conceder uma redução de 65% sobre a tarifa normal deste tipo 

de carga, enquanto que a carga geral não teve nenhuma redução.  

Contudo, diante do crescimento da cabotagem fez-se necessário que a 

Autoridade Portuária encaminhasse ao CAP25 estudos para viabilizar uma tarifa 

direcionada à navegação de cabotagem e às cargas de baldeio, estudo este 

que serviu de base para a homologação pelo Conselho de Autoridade Portuário 

do desconto de 50% em uma das tabelas cobradas pela Codesp. A medida foi 

                                                 
24 Tarifa Portuária disponível no web site da CODESP 
25 CAP – Conselho de Autoridade Portuária 
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uma forma de incentivar a agregação de cargas, estando dentro do conceito de 

pensar o Porto de Santos como um  ‘Hub Port’. (A TRIBUNA, out. 2005). 

A Diretoria da Codesp aprovou em 29/08/2005 a redução de parte de 

tarifas portuárias para operações de cabotagem. A medida prevê um desconto 

de 50% nos valores cobrados em parte da tarifa (tabela I, item 1 de infra-

estrutura portuária). Tal iniciativa prevê um aumento entre 10% e 40% no 

volume movimentado pelo Porto de Santos. (CODESP, 2005a) 

Anteriormente à redução, a taxa da Tarifa 1, item 1, era de R$ 46,54 por 

unidade movimentada pelo cais Santista no transporte de cabotagem, 

atualmente, com o incentivo, o armador paga R$ 23,27, o que corresponde 

aproximadamente a uma economia de U$ 10,00 por contêiner, os quais 

poderão ser repassados pelo armador para a cadeia logística. (SINDAMAR, 

2005a).   

A medida visa também às cargas que forem descarregadas em Santos e 

seguirem obrigatoriamente para outro porto, carga de transbordo, havendo em 

cada operação o desconto. As mercadorias que chegam ou saem de Santos 

para um outro porto brasileiro (cabotagem doméstica) estará inserida na 

política adotada pela Autoridade Portuária, através da Resolução aprovada 

pelo CAP de Santos. (CODESP, 2005a) 

A redução tarifária da Tabela I teve início em janeiro deste ano, após 

aprovação da CAP, porém, a medida é em caráter experimental e vigorará por 

um prazo inicial de seis meses, quando nova avaliação deverá ser feita pela 

Autoridade Portuária. (GLOBAL, 2006; CODESP, 2005e).  

 

            Tabela 2 - Síntese da Tarifa CODESP aplicada na Cabotagem  
 

Tabelas Tarifárias Base Redução 

Tabela I - Infra-Estrutura Portuária por contêiner ou peso 50% 
Tabela II - Infra-Estrutura Terrestre * por período de 6 horas 65% 

 
Fonte : elaborada por João Luiz Hollanda da Rocha com base na tarifa da Codesp (2005a) 

 
* Aplicável somente nos berços de atracação compreendidos entre os armazéns 7 e 
  12 e entre a curva do 23 e o 27.  Favorece apenas a movimentação de contêineres. 
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7.4 – Custos na movimentação 
 

Com o advento da Lei nº 8.630/93, chamada Lei de Modernização dos 

Portos, a relação capital-trabalho tomou novos rumos e a conscientização do 

trabalhador se fez necessária como forma de sobrevivência do próprio porto 

diante da disputa acirrada dos outros Estados. 

Naturalmente, em qualquer negociação, a palavra redução provoca 

reações na classe trabalhadora, mas algum avanço os Operadores Portuários 

têm conseguido no sentido de obter em Convenção ou Acordo Coletivo, para a 

cabotagem e para o transbordo/baldeio, a adequação nas taxas de produção. 

Isto demonstra que o trabalhador não está insensível na necessidade de atrair 

novas cargas e negócios para o Porto de Santos.  

O Porto de Santos ainda opera com uma mão-de-obra de 50 anos atrás, 

quando já existem equipamentos automatizados, de última geração, que não 

necessitam mais de tantas pessoas operando. Por outro lado, vários terminais 

estão tentando contratar trabalhadores não cadastrados ou registrados no 

Ogmo26, uma vez que não conseguem mão-de-obra especializada ou com o 

perfil adequado para operar determinados equipamentos. É necessário que 

esses trabalhadores sejam treinados e recebam nova formação, evitando, 

assim, mais desemprego. Por outro lado, a adequação da mão-de-obra deverá 

ser um meio de adaptar pessoal e custo na movimentação das cargas de 

cabotagem que, diante das dificuldades, procuram soluções e inovações num 

cenário totalmente novo, que não contempla a visão arcaica da década 

passada. Neste aspecto enfatiza-se que o re-direcionamento das cargas 

originalmente do sistema rodoviário para o marítimo representa uma nova fonte 

de ganho para o trabalhador portuário, porém, para que isto seja uma realidade 

será necessário uma adequação e união de esforços entre o binômio capital-

trabalho.  

 
 

                                                 
26 Ogmo – Órgão Gestor da Mão-de-obra 
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7.5 – Desburocratização 
 

Certamente controle e fiscalização são essenciais num porto, mas o 

modal marítimo necessita ter a mesma agilidade que possui o ferroviário e o 

rodoviário como forma de reduzir custos e garantir datas contratuais.  
Santos responde lentamente aos processos de modernização devido as 

suas proporções, mas nos últimos anos houve uma maior abertura para o 

diálogo e melhoria de alguns procedimentos em diversos setores do porto, 

porém, mesmo assim, para um incremento maior na navegação de cabotagem, 

algumas medidas deverão ser adotadas no sentido de reduzir a burocracia, 

principalmente no que se refere às cargas domésticas. 

O Governo Federal ao legislar sobre o Porto de Santos, a pretexto de 

estabelecer isonomia, legisla sobre realidades diferentes. Não há como 

comparar Santos, o maior da América Latina, com portos de Estados em 

condições inferiores de desenvolvimento. São portos diferentes e com outras 

realidades. Portanto, a modernização do Porto de Santos deve passar, antes 

de tudo, por uma legislação que liberalize as atividades portuárias, como ocorre 

nas grandes cidades portuárias da Europa, como Hamburgo e Roterdã. É 

preciso dar à comunidade local o direito de discutir a melhor saída para o seu 

porto.  

A centralização federal, no passado, demonstrou que este não é o 

caminho ideal para promover o desenvolvimento sustentável de um porto. No 

modelo ‘Portobras’27,  sempre que surgia um problema estrutural ou funcional, 

era preciso seguir a forma de administração dos demais portos brasileiros, o 

que representava um engessamento que hoje em dia não se pode mais admitir 

em um mundo globalizado. Será essencial que cada porto busque suas 

próprias saídas dentro de sua realidade e que a ANTAQ surja como uma forma 

de apoiar o desenvolvimento marítimo brasileiro e não uma versão atualizada 

da extinta Portobras. 
Para alavancar o setor aquaviário entre portos, principalmente a 

cabotagem, haverá a necessidade do perfeito entrosamento entre o Ministério 

                                                 
27 Portobras - Empresa federal que administrava os portos brasileiros.  
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dos Transportes (MT), a Receita Federal e a Autoridade Portuária do Porto de 

Santos, haja vista que há a necessidade da adoção de critérios para agilizar a 

acessibilidade do porto. À medida que as barreiras burocráticas deixarem de 

existir e o transbordo for facilitado, Santos terá mais condições de consolidar-

se como um porto concentrador de cargas. 

A implantação do Despacha-Rápido em Santos, uma das ações 

previstas no Agenda Portos28, tem o objetivo de agilizar a liberação de cargas 

de importação e exportação, ao reunir, em um único local, os representantes 

dos órgãos de fiscalização, dinamizando os despachos de cargas e facilitando 

a resolução de problemas que possam surgir durante as operações. (A 

TRIBUNA, nov. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Série de medidas elencadas por técnicos federais para otimizar o comércio exterior 
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CONCLUSÃO – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante da atual realidade, não podemos negar o crescimento constante 

da cabotagem tanto no que diz respeito ao volume de cargas quanto ao 

interesse dos armadores brasileiros e estrangeiros, principalmente em razão da 

necessidade de criação de portos concentradores visando a economia de 

escala. 

Definitivamente os armadores não podem manter uma visão 

exclusivamente voltada para o porto, haja vista o domínio selvagem do modal 

rodoviário no Brasil. Soluções sempre existem e uma delas será resolver uma 

equação logística onde o peso de cada modal deve ser analisado em busca de 

estratégias de transportes para poder oferecer um serviço até a porta dos 

clientes. 

A tarefa é árdua, mas investimentos têm sido feitos por todos os 

segmentos e soluções, nos moldes desenvolvidos por algumas empresas, que 

têm surtido excelentes resultados. Associado a isto, um trabalho de ‘lobby’ tem 

atraído a atenção do governo federal no sentido de que o Porto de Santos seja 

visto como um dos principais candidatos ao chamado ‘Hub Port’. 

O Porto de Santos é um ponto privilegiado na logística de qualquer 

empresa pela proximidade com os principais centros de negócios e produtores 

do país. Certamente esta vocação esbarra na logística de distribuição para o 

resto do território, haja vista as dimensões do Brasil, permitindo então que os 

armadores nacionais possam, usando da criatividade, explorar o segmento da 

navegação de cabotagem. 

Notadamente, determinadas cargas, por suas características e volumes, 

não poderão ser conteinerizadas e necessitarão de um tratamento especial 

dentro das necessidades dos clientes. Este nicho de mercado possui um 

potencial quase inexplorado pelo armador nacional, que poderá desenvolvê-lo 

a um custo baixíssimo como, por exemplo, com o emprego do sistema  

denominado ‘ITB’29, que consiste em um empurrador que pode ser acoplado 

                                                 
29 ITB – Integrated Tug and Barge 
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com rapidez a uma barcaça, originando um conjunto de comportamento similar 

ao de uma embarcação convencional. Tal projeto poderá ser desenvolvido por 

grandes companhias diante do potencial do país para a navegação de 

cabotagem e interior, bem como pela necessidade de desafogar as rodovias e 

reduzir o custo dos produtos no mercado interno. 

Graças ao espírito empreendedor da Companhia de Navegação Norsul, 

o sistema de barcaças e empurrador está em fase final de implantação. Com 

certeza, novos projetos neste sentido serão desenvolvidos por outros 

armadores como forma de atender às necessidades da produção nacional, 

principalmente do maior centro de negócios que é São Paulo e onde se localiza 

o maior porto brasileiro em dimensões, carteira e investimentos.  

A mudança de conceitos por parte dos armadores nacionais será, sem 

dúvida, uma forma decisiva para reverter o cenário da cabotagem no Brasil e, 

também, a forma eficaz de incentivar a construção naval e os portos brasileiros, 

revertendo a presente estagnação e o declínio da Marinha Mercante, como um 

todo, no cenário marítimo internacional.  

A Autoridade Portuária de Santos tem envidado esforços no sentido de 

consolidar a sua área de influência, bem como buscar soluções logísticas e 

incentivos para o aumento da cabotagem; entretanto, todas as ações concretas 

e projetadas visam tão somente o crescimento da carga geral unitizada em 

contêineres. 

O Porto de Santos ruma, segundo a visão da Autoridade Portuária, em 

direção à especialização da cabotagem e do transbordo ‘feeder’ na 

movimentação da carga em contêineres. Tal meta resulta do objetivo maior que 

é transformar o complexo portuário santista num dos maiores ‘hub ports’ do 

Brasil. 

Certamente, a visão da Autoridade Portuária deverá voltar-se também 

para o entorno portuário diante do crescente conceito porto, cidade e região, 

onde a unidade portuária não sobrevive ‘per si’ e deve estar integrada dentro 

do Plano Diretor e Zoneamento Econômico da região, como forma de incentivar 

desenvolvimento econômico sustentável, principalmente àquele oriundo de 

atividades industriais ligadas ao porto. 
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A cabotagem porta-a-porta possui todos os requisitos para seu 

desenvolvimento através do Porto de Santos, bastando para tal a 

concretização dos projetos e incentivos desenvolvidos pela Autoridade 

Portuária, Governo Federal e iniciativa privada, que já possuem o respaldo da 

comunidade marítima em geral. 
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GLOSSÁRIO 
 
 
Afretamento - ato de alugar uma embarcação. Pode ser utilizada também a 

expressão fretamento. 

Hardboard - chapas de madeira prensada. 

Hub Port  - porto concentrador de cargas. 

Feeder  - embarcação que atua na distribuição ou concentração de cargas 
para um ‘Hub Port’. Alimentadores (e distribuidores) de carga. 

Joint service - serviço conjunto para a exploração de determinado serviço ou 
negócio. Transporte conjunto de cargas. 

Lobby - convencimento político sobre um determinado assunto, geralmente 
com o intuito de implementar algum projeto.   

Navio full container - navio porta contêineres. 

Off shore - expressão utilizada para designar operações no alto-mar e a certa 
distância da costa. 

Panamax - navios com dimensões adequadas para passagem no canal do 
Panamá.  

Serviço porta a porta - serviço que consiste em  transportar a carga de um 
ponto à outra utilizando vários modais de transporte. 
O ponto de entrega ou recebimento da carga é em 
geral a indústria dos clientes. 

Suezmax - navios com dimensões adequadas para passagem no canal de 
Suez.  

Transhipment  - transferência de cargas entre embarcações ou de uma 
embarcação para outra. Palavras utilizadas como o mesmo 
significado: baldeio e transbordo. 

Transit time - tempo de trânsito de uma mercadoria de um ponto a outro. 


