
 

 

 

 

 

 
Período: 11 a 15 de Setembro  

 
 
EDITORIAL:  
 
Nosso destaque! 
 
- Você conhece a SciELO? 
A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange 
uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros, em diversas áreas do 
conhecimento, permitindo a leitura. 
 
Proporciona acesso à sua coleção de periódicos através de uma lista alfabética de 
títulos, ou por meio de uma lista de assuntos, ou ainda através de um módulo de 
pesquisa de títulos dos periódicos, por assunto, pelos nomes das instituições 
publicadoras e pelo local de publicação. 
 
A interface também propicia acesso aos textos completos dos artigos através de 
um índice de autor e um índice de assuntos, ou por meio de um formulário de 
pesquisa de artigos, que busca os elementos que o compõem, tais como autor, 
palavras do título, assunto, palavras do texto e ano de publicação. 
 
Para conhecer a inferface SciELO - Clique aqui 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso 
 
 “Sugestões para melhorias dos serviços prestados pela Biblioteca do TM, ligue para (21) 2104-7224 ou através do E-

mail: tm.biblioteca@marinha.mil.br” 

 
NOTA: As matérias publicadas no informativo ‘Clipping de Notícias’ são veiculadas em sítios 
disponíveis na Internet, de abrangência pública, e não refletem a opinião da biblioteca ou do 
Tribunal Marítimo. Sendo de responsabilidade de seus autores. 
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Redução do tempo de análise de processos de outorgas na navegação 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ reduziu o tempo médio de 
tramitação dos processos de outorgas de autorização nas áreas da navegação. 
Entre janeiro e agosto de 2017, com relação à igual período de 2016, a redução nos 
tempos de tramitação dos processos de autorização atingiu 57% na navegação de 
apoio Marítimo, passando de 22 dias para nove dias. 
 
Fonte: Portal Naval  
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Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/reducao-do-tempo-de-analise-de-processos-
de-outorgas-na-navegacao/ 
 
DHL aprimora serviço de cabotagem no Brasil com operação multimodal e 
tecnologia 
A DHL Global Forwarding, divisão do Grupo Deutsche Post DHL especializada em 
fretes aéreos, marítimos e rodoviários, está investindo para oferecer uma solução 
diferenciada – mais econômica, segura e sustentável – no serviço de cabotagem. Com 
mais de 8 mil km de costas navegáveis, o país tem grande potencial para a 
cabotagem, modal de transporte marítimo cujo volume de carga movimentada 
cresceu 36% de 2010 para 2016. 
 
Fonte: Portal Naval  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/dhl-aprimora-servico-de-cabotagem-no-brasil-
com-operacao-multimodal-e-tecnologia/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
15/09 
 
Movimentação de contêineres bate novo recorde no Porto de Suape 
Principal porto do Nordeste na movimentação de contêineres, Suape bateu novo 
recorde no mês de agosto superando a marca de julho, que havia sido de 40.293 
TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), até então a melhor do ano. A 
movimentação de agosto deve ficar em torno dos 40.600 TEUs, superior aos 36.211 
TEUs de agosto de 2016, já que os dados serão consolidados pela Antaq no fim de 
setembro. No acumulado de 2017... 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40543-movimentacao-
de-conteineres-bate-novo-recorde-no-porto-de-suape 
 
14/09 
 
Maior porto da América Latina não pode receber grandes navios 
As exportações de café e açúcar branco do Brasil vêm se acumulando no porto mais 
movimentado da América Latina e as importações estão desacelerando. O problema 
não é a demanda. Os navios gigantescos que transportam milhares de contêineres 
simplesmente não podem navegar completamente cheios pelo canal de entrada do 
porto. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40541-maior-porto-da-
america-latina-nao-pode-receber-grandes-navios 
 
Movimento cresce 4,3% I 
A operação de cargas nos portos organizados (públicos) e nos terminais de uso 
privado (TUP) aumentou 4,3% no segundo trimestre do ano, somando 270,6 milhões 
de toneladas.  
 



Fonte: Mercado Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://mercadomaritimo.com.br/movimento-cresce-43/ 
 
13/09 
 
Gestão privada reduzirá custo da dragagem do Porto 
Resultado foi destacado pelo diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq) Mario Povia 
A gestão privada da dragagem do Porto de Santos reduzirá os custos da obra e, 
consequentemente, trará uma economia para os usuários do complexo marítimo. A 
constatação é do diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) 
Mario Povia. Segundo o executivo, o modelo de consórcio é o mais adequado para 
garantir a continuidade do serviço no cais santista. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/gestao-privada-
reduzira-custo-da-dragagem-do-porto/?cHash=a7f757545a0464ae3b3ccdb9e12c7fa3 
 
11/09 
 
Porto de Paranaguá fecha o mês de agosto com recorde histórico no 
carregamento de grãos 
O Corredor de Exportação (Correx) do Porto de Paranaguá bateu um novo recorde 
histórico de carregamento. Foram embarcadas 2,02 milhões de toneladas de milho, 
farelo de soja e soja nos 31 dias de agosto. Os números superam em 5,6% o recorde 
anterior de movimentação mensal de 1,9 milhão de toneladas movimentadas em 
junho de 2015. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40488-porto-de-
paranagua-fecha-o-mes-de-agosto-com-recorde-historico-no-carregamento-de-graos 
 
Navios ainda maiores no Porto Itapoá 
Terminal já possuía autorizações para a operação dos maiores navios que navegam na 
costa brasileira. Com os novos parâmetros autorizados, capacidade das embarcações 
com destino ao Porto Itapoá deve aumentar em até cinco mil toneladas por navio. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40486-navios-ainda-
maiores-no-porto-itapoa 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
14/09 
 
Costa Cruzeiros inicia construção do mega navio 'Costa Smeralda', o primeiro 
da frota movido por GNL 
A construção do primeiro novo mega navio da Costa Cruzeiros movido por Gás Natural 
Liquefeito (GNL) teve início nesta terça-feira, 13 de setembro, no estaleiro Meyer, em 
Turku, na Finlândia. Na ocasião foi realizada a cerimônia de corte de aço. 



 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/40545-costa-
cruzeiros-inicia-construcao-do-mega-navio-costa-smeralda-o-primeiro-da-frota-
movido-por-gnl 
 
11/09 
 
Estaleiro Atlântico Sul se prepara para entregar mais um navio 
O Estaleiro Atlântico Sul (EAS) irá entregar na próxima quinta-feira (14) o último 
Suezmax (de um total de dez) a Transpetro. Batizado de Abdias Nascimento, o navio 
está na fase final de acabamento. Após ser entregue, o navio segue até salvador para 
abastecer e depois irá para a bacia de campos, no Rio de Janeiro, pra receber o óleo 
extraído do pré-sal, que será distribuído nas refinarias do Brasil, dentro da estratégia 
brasileira de produção de combustíveis e derivados do petróleo. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/40492-estaleiro-
atlantico-sul-se-prepara-para-entregar-mais-um-navio 
 
Mercado de barcos inicia retomada 
Fabricantes e vendedores de barcos de lazer no Brasil dizem que o setor deve ter em 
2017 o primeiro ano de crescimento desde 2013. Para os estaleiros, a São Paulo Boat 
Show 2017, feira anual que acontece de 21 a 26 deste mês na capital paulista, deve 
confirmar esse cenário. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/40469-mercado-de-
barcos-inicia-retomada 
 
EVENTOS/CURSOS – 2017 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos  
Mestrado Profissional – Escola de Guerra Naval 
Processo Seletivo – Turma 2018 
Inscrições abertas: de 28 de agosto a 11 de outubro 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
https://www.marinha.mil.br/ppgem/ 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september  
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
VI Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro  
Dias: 26 e 27 de outubro 
Local: Recife/PE 
Outras Informações: Clique aqui 
www.vicdmpa.com.br 
 
XXVI Congresso Latino-Americano de Portos  
Dias: 06 a 09 de novembro 



Local: Centro de Convenções do Hotel Conrad, em Punta del Este 
Outras Informações: Clique aqui 
http://www.aapalatinoamerica.com/pt/congresso#bajar 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 11 a 15 de Setembro 
 
Acompanhe outras notícias de interesse da comunidade marítima no CLIPPING DE 
NOTÍCIAS DO TM.  
 
Link na Internet: https://www1.mar.mil.br/tm/?q=biblioteca_produtos 
 
Visite a página da biblioteca na Internet - www.mar.mil.br/tm e conheça os recursos físicos e on-line 

disponíveis. 

 

Caso não consiga acessar as notícias indicadas no Clipping, entre em contato com a biblioteca.   

 

*As matérias publicadas no informativo ‘Clipping de Notícias’ não refletem a opinião da biblioteca ou do 

Tribunal Marítimo. Sendo de responsabilidade de seus autores. 

 

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o e-mail biblioteca@tm.mar.mil.br 

ao seu catálogo de endereços. A Biblioteca Almirante Adalberto Nunes respeita a sua privacidade e é contra o spam na 

rede. Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição retornando esta mensagem com o 

assunto: CANCELAR. 

 

“Sugestões para melhorias dos serviços prestados pela Biblioteca do TM, ligue para (21) 2104-7224 ou através do E-

mail: tm.biblioteca@marinha.mil.br”. 

 

Tribunal Marítimo - TM 
Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 

Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 
Av. Alfred Agache, S/N - Praça XV de Novembro - Cep.: 20021-000 

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira / das 09:00 às 16:30h 
Tel.: (21) 2104-7224 RETELMA: 8183-7224 

E-mail: tm.biblioteca@marinha.mil.br  
Visite o nosso Site: www.marinha.mil.br/tm 

 
Acompanhe a Biblioteca do TM nas redes sociais! 

Facebook: (https://pt-br.facebook.com/Biblioteca-do-Tribunal-Mar%C3%ADtimo-352192271526648/) 
Twitter: (https://twitter.com/bibliotecadotm) 


