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Existem   diferentes   forma   de   navegação   entre   portos,   e   podem   ser   classificados   como:  

Navegação   de   longo   curso    -   é   o   transporte   de   pessoas   ou   bens   entre   portos   de   diferentes   países.   

Navegação  de  Cabotagem  -  é  o  transporte  realizado  entre  portos  dentro  do  território  brasileiro,  seja                
realizado   por   mar,   ou   nos   rios.   

Navegação  de  interior  -  é  realizada  em  hidrovias,  em  percurso  nacional  ou  internacional,  assim,  pode  ter                 
navegação  de  longo  curso  e  cabotagem  na  navegação  de  interiores,  que  é  muito  u�lizada  na  região                 
amazônica.   

A   classificação   do   Porto   pode   ser:   

Organizado    –   é   da   União,   do   Governo   Federal   (Público).  

Privado    -   com   o   nome   já   diz,   tem   um   dono,   e   é   explorado   pela   inicia�va   privada.  

  

Fonte:   Anuário   2017   Antaq   –   números   atualizados   em    h�p://web.antaq.gov.br/Anuario/  

No  Brasil,  no  ano  de  2017  foram  movimentadas  pelos  portos  mais  de  um  bilhão  de  toneladas,  isso                  
mesmo,   mais   de   um   BILHÃO   de   toneladas.   Destes,   66%   em   portos   privados   e   34%   em   portos   públicos.   

Do  volume  total  movimentado  em  2017  (dado  an�go),  os  volumes  de  os  chamados  “granel  sólidos”,                
como  grãos  e  minérios  representaram  64,0%,  os  chamados  “granel  liquido”  representaram  21,2%,  já  os               
‘contêiner”   quase    10,0%   e   ‘carga   solta’,   como   bolsas   de   café   entre   outros,   cerca   de   5,0%.  

Deste  total,  de  mais  de  um  bilhão  de  toneladas  movimentadas,  os  destaques  são:  o  minério  de  ferro                  
que  representa  36,4%,  os  combus�veis  com  18,5%,  contêineres  com  10%,  soja  com  7,7%  e  milho  com                 
3,8%   .   
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Abaixo,   veja   no   gráfico   os   dados   de   2020,   atualizados   e   em   pleno   surto   de   coronavírus,   veja   os   dados.  

 

Quando  consideramos  apenas  o  volume  da  exportação,  o  total  é  de  754,05  milhões  de  toneladas  em                 
2017.  Deste  volume  o  minério  de  ferro  con�nua  com  sua  hegemonia,  com  58%  do  total,  seguido  pelo                  
complexo  soja  com  10%,  contêiner  com  7%,  milho,  Petróleo  e  derivados,  açúcar  com  4%  cada  um.                 
Perceba   que   exportamos   muitos   produtos   primários,   de   baixo   (ou   nenhum)   valor   agregado.  

Porém,  quando  é  feita  a  avaliação  de  receita  das  exportações  (2017),  percebe-se  que  há  uma  inversão,  o                  
complexo  soja  tem  a  maior  receita  com  14,6%  do  total,  seguido  do  minério  com  10,3%,  de  Petróleo  e                   
derivados  com  9,7%  e  das  carnes  com  7%.  As  carnes  merecem  uma  atenção  especial,  pois  são                 
transportadas  congeladas  ou  refrigeradas  dentro  de  container  e  na  soma  geral  de  movimentação,              
representam  pouco  mais  de  0,6%  do  volume  total,  porém  quando  avaliamos  a  receita  é  a  quarta,  com                  
7%,   deixando   claro   a   importância   deste   setor   dentro   das   exportações   brasileiras.   

Com  o  caso  de  Peste  Suína  Africana  (PSA)  na  China,  as  exportações  de  carnes  tendem  a  crescer.  Mas,                   
com  o  surto  de  coronavirus,  o  volume  de  todas  as  movimentações  deve  cair  no  curto  prazo.  Existe  uma                   
tendência   mundial   de   aumento   no   volume   de   exportações   com   contêineres.  

Quando  analisamos  o  volume  movimentado  por  porto,  temos  a  seguinte  situação  (2017):  lidera  o               
ranking  com  a  maior  volume  de  movimentação  o  porto  Ponta  da  Madeira  em  primeiro  lugar  com                 
15,6%,  em  segundo  lugar  com  10,1%,  aparece  o  porto  de  Tubarão,  os  dois  primeiros  priorizam                
exportação   de   minérios,   e   em   terceiro,   com   9,8%   do   volume   temos   o   porto   de   Santos.   

Quando  olhamos  pela  ó�ca  do  Agronegócio,  podemos  dividi-los  em  três  �pos:  1.  os  que  operam                
somente  com  barcaças;  2.  os  que  operam  com  barcaças  e  grandes  navios  e;  3.  os  operam  somente  com                   
grandes   navios.  

Os   que   operam   transportando   produtos   por   barcaças,   u�lizam   geralmente   navegação   de   interiores.   

Nesta  categoria,  se  destacam  o  porto  de  Porto  Velho,  o  porto  de  Miri�tuba,  o  Porto  de  Corumbá  e  o                    
porto  de  São  Simão.  Mas  é  valido  salientar  a  importância  da  região  amazônica,  que  detêm  94%  das  387                   
barcaças  da  frota  brasileira.  Dentro  destes  portos,  deve-se  dar  uma  atenção  especial  ao  Porto  de                
Miri�tuba  que  possui  uma  capacidade  instalada  de  15  milhões  de  toneladas  para  ser  escoada  de                
barcaça,  sendo  estratégico  para  os  estados  do  Centro-Oeste,  principalmente  de  Mato  Grosso.  O  arco               
Norte  tende  a  ampliar  MUITO  O  VOLUME  DE  EXPORTAÇÕES,  principalmente  pelos  avanços  de  rodovias  e                
ferrovias   projetadas   para   construção   em   breve.   
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Várias  obras  de  infraestrutura  estão  em  curso  no  Brasil,  e  a  medida  que  elas  forem  concluídas,  devemos                  
observar   grandes   melhorias   de   compe��vidade   no   agronegócio   nacional.  

Para  acompanhar  as  obras  prioritárias,  basta  acessar  o  link          
h�p://www.abtlp.org.br/index.php/ministerio-da-infraestrutura-apresenta-obras-e-acoes-prioritarias-pa 
ra-2020/  

Destas  obras,  quais  vão  impactar  a  sua  região,  liste  as  principais  aqui:  ____________________________              
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

E  quais  obras  vão  aumentar  a  compe��vidade  dos  produtores  de  outras  regiões,  que  podem  concorrer                
com  os  seus  clientes,  e  reduzir  a  compe��vidade  na  sua  região?  ________________________________             
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
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