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RESUMO  

Este artigo classificou 17 terminais de contêineres brasileiros em grupos distintos com base em critérios de 

competitividade usando uma análise de cluster hierárquica. Este artigo buscou contribuir para a literatura sobre 

portos no Brasil realizando uma análise de cluster dos terminais na perspectiva de rotas marítimas consideradas 

importantes no comércio exterior do país (Ásia e Norte da Europa), incluindo variáveis importantes como escala 

de navios, capacidade média dos navios de acordo com a rota analisada, além das caraterísticas operacionais dos 

terminais. Os resultados mostram que os grupos de terminais com a maior média de escala de navios se destacam 

em critérios como área total, capacidade estática, capacidade anual, número de portêineres e plugs. Entretanto, a 

limitação do calado operacional nesses grupos de terminais é um entrave para setor portuário brasileiro com a 

chegada de navios de grande porte na América do Sul.  

 

ABSTRACT 

This article classified 17 Brazilian container terminals into distinct groups based on in competitiveness criteria 

using a hierarchical cluster analysis. This article sought to contribute to the literature on ports in Brazil  performing 

a cluster analysis of terminals from the perspective of maritime routes considered important in the country's foreign 

trade (Asia and Northern Europe), including important variables such as ship calls, average capacity of ships 

according to an analysed route in addition to the operational characteristics of the terminals. The results show that 

the groups of terminals with the highest average of ship calls stand out in criteria such as total area, static capacity, 

annual capacity, number of portainers and plugs. However, the limitation of the operational draft in these groups 

of terminals is an obstacle for the Brazilian port sector with the arrival of large ships in South America. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A competitividade dos portos marítimos é uma questão de interesse para empresas, governos e 

organizações internacionais. Isso se deve ao papel dos portos marítimos (e terminais de 

contêineres) em atuar como facilitadores do comércio internacional e do desenvolvimento de 

países (Kaliszewski et al., 2020).  

Nos últimos anos, as empresas de transporte marítimo de contêineres reestruturaram e 

reformaram suas alianças (Yang et al., 2011), o que melhora significativamente seu poder de 

barganha (Liu et al., 2020) junto aos terminais. O aumento do poder de mercado e da logística 

dos contêineres, marcada pela utilização de navios de grande porte, resulta na redução do 

número de portos hubs. O alto investimento em navios de maior capacidade restringe suas 

escalas a grandes portos (Xangai, Hong Kong e Roterdã) uma vez que proporcionam maiores 

ganhos de escala.  Desse modo, grandes volumes de contêineres são consolidados em portos 

hubs e enviados posteriormente por navios menores para portos regionais (Haralambides, 

2019). 
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Esta implementação tem impacto em todo o comércio marítimo, por meio do efeito cascata: 

devido à entrada de navios maiores nos tráfegos principais, os navios que antes eram utilizados 

nas linhas comerciais do Extremo Oriente-Europa são substituídos e transferidos para linhas 

secundárias de baixo volume. Este é o caso da Costa Leste da América do Sul (Merk, 2018).  

Neste constante processo de aumento das dimensões dos navios, os terminais investem 

continuamente em suas instalações para receber grandes navios (Wray, 2017). 

Armadores avaliam os portos de acordo com seus próprios critérios (Mulder e Dekker, 2017). 

A literatura destaca diversos fatores considerados importantes para armadores. Os principais 

fatores encontrados na literatura são: (i) localização do porto; (ii) profundidade; (iii) 

disponibilidade de berços portuários; (iv) volume de carga do porto; (v) custos portuários, 

serviços portuários; (vi) eficiência portuária; (vii) infraestrutura física e técnica; (viii) conexões 

de transporte do interior do porto (Kavirathna et al., 2018; Lam e Dai, 2012; Talley e Ng, 2013; 

Tongzon e Sawant, 2007).  

Diante da importância do tema, este estudo tem como objetivo analisar o padrão de 

competitividade de dezessete terminais de contêineres brasileiros de acordo com os serviços de 

longo curso que conectam os terminais com diferentes regiões no mundo: (i) Ásia e (ii) Norte 

da Europa (Figura 1). Esta classificação usou uma análise de cluster hierárquica para cada rota 

analisada. Oportuno mencionar que a unidade de análise neste artigo não é o porto como um 

todo, mas sim específicos terminais com operação de contêineres.  

 

Figura 1: Rotas marítimas analisadas 

No tocante ao tema do artigo, destaca-se a escassez de publicações que tratam da análise do 

perfil de competitividade dos terminais de acordo com as rotas marítimas, como este estudo 

propõe. O número de estudos sobre portos brasileiros na literatura é relativamente baixo quando 

comparado a outras regiões (Galvão et al., 2013; Wanke e Barros, 2016). Desse modo, este 

artigo contribui para a literatura portuária no Brasil uma vez que realiza análises de cluster dos 

terminais portuários na perspectiva das principais rotas marítimas que conectam os terminais 

brasileiros com portos de diferentes regiões do mundo, incluindo variáveis não apenas 

relacionados aos terminais, conforme adotado pelo estudo de Cabral e Ramos (2014), mas 

também variáveis relacionados aos navios que fazem escala nos terminais (número de escala 

por semana e capacidade dos navios). 
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O artigo está estruturado da seguinte forma, a partir desta seção introdutória. A Seção 2 traz 

uma síntese da revisão da literatura. Já a terceira seção analisa a base de dados e a técnica usada. 

A Seção 4 apresenta os resultados e discussões. Por fim, a última seção apresenta as conclusões 

e sugestões para estudos futuros. 

2. REVISÃO DA LITERATURA APLICADA AO SETOR PORTUÁRIO  

Segundo Tovar e Rodríguez-Déniz (2015), a eficiência portuária e a classificação portuária são 

dois aspectos que têm recebido diferentes graus de atenção na literatura. A eficiência portuária 

tem sido amplamente estudada, enquanto a literatura desenvolveu menos metodologias para a 

classificação de portos.  

Tradicionalmente, os estudos sobre Portos no Brasil são voltados para análise de desempenho 

de portos e terminais. A eficiência dos portos é o principal objetivo de análise dos estudos, tais 

como Fontes e Mello (2006), Rios e Maçada (2006), Bertoloto e Mello (2011), Wanke et al. 

(2011) e Wanke e Barros (2016). Na literatura, existem métodos para a análise de eficiência de 

unidades produtivas, os quais apresentam vantagens e limitações quanto à sua aplicação. Dois 

desses métodos podem ser encontrados com maior grau de regularidade: a Análise Envoltória 

de Dados e a Análise por Fronteira Estocástica. 

A Tabela 1 apresenta uma revisão sobre os estudos sobre os Portos Brasileiros, destacando 

ferramentas, objetivos e os dados analisados. Cabral e Ramos (2014) realizaram uma análise de 

cluster para avaliar a competitividade dos terminais, incluindo as seguintes variáveis 

relacionadas: Movimentação de contêineres, Número de berços, Extensão do berço, 

Profundidade do berço, Tarifas portuárias, Taxa de consignação, Prancha média e Tempo de 

espera.  

Tabela 1: Exemplos de trabalhos associados aos portos brasileiros 

 
DEA: Data Envelopment Analysis; AFE: Análise de Fronteira Estocástica 

Artigo Método Objetivo Dados analisados

Bertoloto e Melo (2011) DEA
Avaliar a eficiência dos 

portos
ANTAQ e Portos

Fontes e Mello (2006) DEA
Avaliar a eficiência 

portuária
ANTAQ

Rios e Maçada (2006) DEA
Analisar a eficiência dos 

portos
Dados de infraestrutura

Cabral e Ramos (2014) Análise de Cluster

Analisar a 

competitividade dos 

terminais

ANTAQ

Wanke (2013) DEA (two-stage)
Avaliar a eficiência 

portuária
ANTAQ

Wanke e Barros (2016) Bootstrapped DEA
Avaliar a eficiência 

portuária
ANTAQ

Wanke et al . (2011) DEA e AFE
Medir a eficiência dos 

portos

Dados de infraestrutura 

e operação 
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3. MATERIAS E MÉTODO 

3.1 Dados 

Este estudo analisou dezessete terminais de contêineres brasileiros localizados em diferentes 

regiões: i) Norte: Vila do Conde; ii) Nordeste: Pecém, Suape e Salvador; iii) Sudeste: Vitória, 

Multiterminais, ICTSI, Sepetiba, BTP, DPW e Santos Brasil; iv) Sul: Paranaguá, Itapoá, 

Navegantes, Itajaí, Imbituba e Rio Grande. 

Na análise por rota, são analisados os serviços de longo curso que conectam os terminais 

brasileiros com diferentes regiões no mundo: Ásia e Norte da Europa. Estas rotas foram 

incluídas no estudo pois Ásia e Europa são importantes parceiros no comércio exterior do 

Brasil. Adicionalmente, essas regiões possuem portos de grande porte. Na Ásia, destacam-se 

os seguintes portos: Singapura, Hong Kong, Xangai e Ningbo. No Norte da Europa, os seguintes 

portos podem ser citados: Roterdã, Hamburgo, Antuérpia e Le Havre.   

Os critérios analisados são divididos em dois grupos: (i) navios e (ii) característica operacional 

dos terminais, e estão apresentados nas Tabelas 2 e 3, respectivamente.  No grupo navios, duas 

variáveis são analisadas: escala de navios (navios/semana) e capacidade média dos navios 

(TEU) (por rota analisada). Para o grupo de características operacionais dos terminais, nove 

critérios são verificados: Calado operacional (m), LOA (Length overall) máximo (m), Área 

Total (m²), Número de plugs, Capacidade anual (TEU), Capacidade estática (TEU), Número de 

berços, Número de Portêineres (ship to shore) e extensão dos berços (m).  Dessa forma, para 

cada análise de cluster, onze variáveis quantitativas são incluídas: duas variáveis referentes aos 

navios, e nove variáveis referentes às características operacionais dos terminais. Vale ressaltar 

que todas as variáveis foram normalizadas para evitar alguma ponderação no agrupamento 

considerando diferentes ordens de grandeza.  

 

Os critérios usados no estudo estão de acordo com os fatores destacados na literatura sobre 

competitividade portuária (da Cruz et al., 2013; Gohomene et al., 2016; Lam e Dai, 2012; Park 

e Min, 2011; Talley e Ng, 2013; Tongzon e Sawant, 2007).  

 

Para a composição da base de dados, foram utilizados os dados estatísticos da ANTAQ (2020) 

e informações públicas coletadas em terminais. Os dados disponíveis são relativos a dezembro 

de 2020.  

 

Tabela 2: Análise descritiva das variáveis relacionadas aos navios em cada rota 

 
 

 

Média 1,3 3965 1,1 3922,1

Mediana 0 0 1 1969

Desvio padrão 1,8 4510,5 1,2 4403

Mínimo 0 0 0 0

Máximo 6 10283 4 10600

Brasil - Ásia Brasil - Norte da Europa

Escala de Navios 

(semana)

Capacidade dos 

navios (TEU)

Escala de Navios 

(semana)

Capacidade dos 

navios (TEU)
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Tabela 3: Análise descritiva das variáveis relacionadas às caraterísticas dos terminais 

 

3.2 Análise de Cluster 

Métodos hierárquicos criam uma decomposição hierárquica de um conjunto de dados. Os 

métodos hierárquicos podem ser aglomerativos ou divisivos, dependendo de como a 

decomposição hierárquica é formada. O algoritmo AGNES (Agglomerative Nesting) (Kaufman 

e Rousseeuw, 1990) foi usado no estudo. AGNES é considerado um dos algoritmos de 

clustering hierárquico mais tradicionais. Esse algoritmo foi projetado de modo que não há 

necessidade de indicar o número de clusters desejados, pois como todo algoritmo hierárquico, 

o AGNES constrói uma representação da hierarquia de agrupamento através do dendrograma, 

a partir da qual é possível derivar todos os possíveis conjuntos de clusters gerados.  

O algoritmo AGNES constrói uma hierarquia de agrupamentos. No início, cada observação é 

um pequeno agrupamento por si só. Os aglomerados são mesclados até que apenas um grande 

aglomerado permaneça contendo todas as observações. Em cada estágio, os dois clusters mais 

próximos são combinados para formar um cluster maior. Na implementação do AGNES, 

disponível no R, pode-se utilizar cinco métodos para agrupamento. Este estudo usou o método 

UPGMA (Unweighted Pair Group Method using Arithmetic averages), em que a distância entre 

dois clusters é a média das dissimilaridades entre os pontos de um cluster e os pontos do outro 

cluster (Maechler et al., 2019).   

Na visualização da formação dos agrupamentos foi utilizado o dendrograma. O resultado do 

agrupamento pode ser obtido cortando-se o dendrograma em diferentes níveis. Esta forma de 

representação fornece a visualização da estrutura de grupos e análises. Em relação à disposição 

espacial do dendrograma tem-se que (Junior, 2006): 

• A raiz do dendrograma representa o conjunto de dados inteiro; 

• Os nós folha representam os indivíduos, enquanto os nós intermediários representam a 

importância da proximidade entre os indivíduos. 

• A altura do dendrograma expressa à distância entre um par de indivíduos ou entre um 

par de grupos ou ainda entre um indivíduo e um grupo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Executando o código em R disponível no pacote cluster para o algoritmo Hierárquico AGNES 

(Maechler et al., 2019; R Core Team, 2020) foi realizada a análise de cluster deste trabalho. 

Pela aplicação do método Elbow (Thorndike, 1953) e pela interpretação dos dados, os 

resultados mostraram que quatro clusters fornecem a melhor interpretação. Dentro de cada 

cluster, os terminais são semelhantes entre si. Em comparação aos terminais dos outros grupos, 

Calado 

Operacional 

(m)

LOA 

máximo 

(m)

Área 

Total 

(000 m²)

Número 

de Plugs

Capacidade 

anual (teu)

Capacidade

 estática 

(teu)

Número de 

berços

Número de 

Portêineres

Extensão 

dos 

berços (m)

Média 12,6 319,5 382,6 1035 1060930,9 23951,2 2,8 5,3 836,5

Mediana 13,1 340 400 576 785750 23250 3 6 855

Desvio Padrão 1,5 55,4 231,9 994,2 706654 13574,5 0,9 3,4 241,7

Mínimo 10 200 87 50 217000 7393 1 0 254

Máximo 15 366 848 3624 25000000 50469 4 13 1108
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há diferenças importantes. Desse modo, os terminais de análise deste estudo foram agrupados 

em 4 grupos.  

 

Conforme mencionado, foram analisadas duas rotas marítimas. Desse modo, apresenta-se uma 

análise dos resultados de cada dendrograma por rota marítima. As Figuras 2 e 3 representam os 

dendrogramas para análise das rotas Brasil-Ásia e Brasil-Norte da Europa, respectivamente.  

 

 
Figura 2: Dendrograma terminais da rota Brasil - Ásia 

 
Figura 3: Dendrograma terminais da rota Brasil - Norte da Europa  

 

A seguir, a análise por rota para cada grupo de terminais é realizada.  

 

4.1 Rota: Brasil – Ásia 

Tabela 4 apresenta os terminais incluídos em cada cluster na análise da rota Brasil-Ásia. A 

Tabela 5 mostra os valores médios por cluster nessa rota. 
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Tabela 4: Cluster Brasil-Ásia 

Cluster Terminais Quantidade por região 

Cluster 1 (C1-Ásia) Vila do Conde e Vitória 
Norte (1);                

Sudeste (1) 

Cluster 2 (C2-Ásia) 
Pecém, Suape, Rio (Multiterminais), Imbituba, 

Rio (ICTSI), Sepetiba, Salvador 

Nordeste (3);               

Sudeste (3); Sul (1) 

Cluster 3 (C3-Ásia) Itajaí Sul (1) 

Cluster 4 (C4-Ásia) 
Santos (Santos Brasil), Santos (BTP), 

Santos (DPW), Rio Grande, Paranaguá, Itapoá, Navegantes 

Sudeste (3);  

Sul (4) 

 

Tabela 5: Valores médios por cluster dos terminais 

 

O Grupo 1 (C1-Ásia) é composto por dois terminais: Vitória e Vila do Conde. Este grupo 

apresenta os menores valores para todos os critérios competitivos (Tabela 5). Na média, esse 

cluster apresenta calado operacional médio de 11,9 metros e LOA máximo de 249 m, o que os 

limita ao recebimento de embarcações de grande porte. Destaca-se que este cluster não possui 

escala de navios da Ásia. 

 

O Grupo 2 (C2-Ásia) é composto por oito terminais. Este grupo apresenta os valores superiores 

para todos os critérios competitivos em relação aos terminais do Grupo 1 (Tabela 5). Na média, 

esse cluster apresenta calado operacional médio de 13,9 metros e LOA máximo de 354,3 m, o 

que permite o recebimento de embarcações de maior porte em relação Grupo 1. Destaca-se que 

nesse grupo, apenas 2 terminais têm serviços para Ásia: Sepetiba e ICTSI.  Ademais, a presença 

dos terminais de Suape e Sepetiba permitem navios de maior calado, já que estes terminais 

apresentam os maiores valores de calado operacional.   

 

Contudo, o Terminal de Suape não possui escala de navios da Ásia. O fato de incluir estes dois 

terminais torna o cluster C2-Ásia com o maior calado operacional e maior LOA na comparação 

com os demais clusters da rota Ásia-Brasil.   
 

Na rota asiática, o Grupo 3 (C3-Ásia) é composto apenas pelo terminal de Itajaí.  Destaca-se 

que Itajaí tem 3 serviços para a Ásia, número superior em relação ao Grupo C2-Ásia e possui 

Rota: Brasil – Ásia 

    C1 - Ásia C2 - Ásia C3 - Ásia C4 - Ásia 

  Critérios Média Média Média Média 

N
av

io
s 

Escala de Navios (escalas/semana) 0 0,4 3 3,3 

Capacidade média dos navios (TEU) 0 2401,7 7895 8931,9 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a
s 

o
p

er
ac

io
n

ai
s 

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 

d
o

s 
te

rm
in

ai
s 

Calado Operacional (m) 11,9 13,9 12,4 13 

LOA máximo (m) 249 354,3 350 350,6 

Área total (000 m²) 95 306,9 180 571,6 

Número de Plugs 137 548,3 1372 2144,6 

Capacidade anual (TEU) 285128,5 639357,1 581000 1802857,1 

Capacidade estática (TEU) 8625 17754,4 14022 32509,9 

Número de berços 1,5 2,6 4 3,1 

Número de Portêineres 1,5 5 2 8 

Extensão dos berços (m) 352 762,1 1035 983,9 
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vantagens em relação ao grupo 2 nos seguintes critérios: número de Plugs, número de berços e 

extensão do berço (m). Vale destacar que a hinterlândia do Porto de Itajaí está representada por 

praticamente todo o estado de Santa Catarina, acrescido de algumas regiões do Paraná, São 

Paulo e Rio Grande do Sul, com alta presença de frigoríficos. O Porto de Itajaí é conhecido pela 

sua vocação de exportador de carne congelada, como frango e suínos. A maior disponibilidade 

de plugs para contêineres refrigerados no terminal de Itajaí em relação ao grupo C2-Ásia mostra 

essa importância, em especial na exportação para a Ásia, tradicionalmente o principal destino 

da carne suína e de frango do Brasil.  

 

O Grupo 4 (C4-Ásia) consiste em sete terminais. Este grupo se destaca por apresentar, na média, 

os valores superiores para os seguintes critérios competitivos (Tabela 5) em relação aos demais 

clusters: Área total, número de Plugs, Capacidade anual, Capacidade estática e número de 

portêineres. Nesse cluster, todos os terminais possuem serviços para a Ásia, com uma média 

3,3 escalas por semana e uma capacidade média de 8931,9 TEU por navio.  

 

4.2 Rota: Brasil – norte da Europa  

A Tabela 6 apresenta os terminais incluídos em cada cluster na análise da rota Brasil-Europa, 

enquanto a Tabela 7, em seguida, mostra os valores médios por cluster nessa rota. 

  

Tabela 6: Cluster Brasil-norte da Europa 
Cluster Terminais Quantidade por região 

Cluster 1 (C1-Europa) Vila do Conde e Vitória 
Norte (1);             

Sudeste(1) 

Cluster 2 (C2-Europa) Pecém, Itapoá, Navegantes, Rio (Multiterminais) 
Nordeste (1);               

Sudeste (1); Sul (2) 

Cluster 3 (C3-Europa) 
Suape, Rio (ICTSI), Sepetiba, Imbituba, Itajaí, Salvador, 

Santos (DPW) 

Nordeste (1);                

Sudeste (1); Sul (2) 

Cluster 4 (C4-Europa) 
Santos (Santos Brasil), Santos (BTP),                             

Rio Grande, Paranaguá 
Sudeste (2); Sul (2) 

 

Tabela 7: Valores médios por cluster dos terminais 

 

Rota: Brasil - norte da Europa 

    C1 - Europa C2 - Europa C3 - Europa C4 - Europa 

  Critérios Média Média Média Média 

N
av

io
s 

Escala de Navios (escalas/semana) 1,5 2 0,1 2,3 

Capacidade média dos navios (TEU) 1300,5 8341,8 1289 9339,3 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a
s 

o
p

er
ac

io
n

ai
s 

 Calado Operacional (m) 11,9 12,7 13,7 13,3 

LOA máximo (m) 249 351,5 352 353,5 

Área total (000 m²) 95 422,8 334,3 574,5 

Número de Plugs 137 1512,5 662,9 2383 

Capacidade anual (TEU) 285128,5 1133500 674642,9 2105000 

Capacidade estática (TEU) 8625 24347 16916,4 37517,3 

Número de berços 1,5 2,3 3,1 3,3 

Número de Portêineres 1,5 4,8 5,1 9,5 

Extensão dos berços (m) 352 787,5 860 1021,8 
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Assim como analisado no Cluster 1 – Ásia, o Grupo 1 (C1-Europa) é composto por Vitória e 

Vila do Conde. Os critérios analisados indicam que este grupo apresenta valores inferiores sobre 

as características operacionais em relação aos demais clusters da análise Brasil – Norte da 

Europa. Diferentemente do serviço asiático, estes terminais recebem navios do Norte da 

Europa. Vitória possui duas escalas/semana; enquanto Vila do Conde 1 escala/semana. Deve-

se ressaltar que a capacidade média dos navios é de 1300,5 TEU, um valor baixo em relação 

aos demais clusters, o que evidencia as caraterísticas operacionais limitadas desses terminais.   

 

O Grupo 2 (C2-Europa) é composto por quatro terminais que têm em média 2 escalas/semana 

para Europa.  Este grupo apresenta os valores superiores para todos os critérios competitivos 

em relação aos terminais do Grupo 1 (Tabela 7). Destaca-se que nesse grupo, todos os terminais 

têm serviços para o Norte da Europa. A média no grupo é de 2 escalas/semana.  

 

O Grupo C3-Europa consiste em sete terminais. Destaca-se que este grupo possui o maior valor 

médio de calado operacional entre os quatro grupos.  Todavia, nesse cluster apenas o terminal 

de Salvador possui escala para o Norte da Europa. Isso reflete na média baixa de escalas e 

capacidade dos navios. Ressalta-se que em relação ao grupo C2-Europa, este grupo apresenta 

valores inferiores em área total, número de Plugs, capacidade anual e capacidade estática. 

 

O Grupo C4-Europa é composto por quatro terminais. Este grupo se destaca por apresentar, na 

média, os valores superiores para os seguintes critérios competitivos (Tabela 7) em relação aos 

demais clusters: LOA máximo, Área total, Número de Plugs, Capacidade anual, Capacidade 

estática, Número de berços, Número de Portêineres e Extensão dos berços. Nesse cluster, todos 

os terminais possuem serviços para o Norte da Europa, com uma média 2,3 escalas por semana, 

e uma capacidade média de 9339,3 TEU por navio.  

 

4.3 Análise relacionada aos clusters 

Analisando as rotas, pode-se observar que o primeiro grupo nas duas rotas foi composto por 

dois terminais com limitações operacionais e de forma geral apresentam os menores valores 

médios em vários critérios operacionais dos portos, refletindo assim no inferior número de 

escalas. Mesmo na rota Brasil-Europa em que estes terminais possuem escala, a capacidade 

média dos navios é baixa (1300,5 TEU) comparada com a capacidade média dos navios do 

Grupo C4-Europa (9339,3 TEU).  

 

Para todas as rotas, os grupos superiores (C4-Ásia e C4-Europa) foram compostos por terminais 

que se destacam na média em diferentes critérios competitivos. Na rota asiática, o grupo C4-

Ásia apresenta os maiores valores em: número de Portêineres, capacidade estática, capacidade 

anual, número de plugs e área total. Na rota europeia, o grupo C4-Europa apresenta os maiores 

valores em: LOA máximo, Área total, Número de Plugs, Capacidade anual, Capacidade 

estática, Número de berços, Número de Portêineres e Extensão dos berços.  Todos estes grupos 

apresentam em média os maiores valores em termos de escalas de navios, de acordo com as 

respectivas rotas. Todavia, um interessante fato mostra que todos estes grupos não apresentaram 

o maior calado operacional na média. Este fato mostra que os terminais no Brasil com maior 

número de escalas de navios não necessariamente possuem o maior calado operacional 

necessário para receber grandes navios.     

 

A tendência mundial de utilização de maiores navios pressiona os portos por eficiência. No 

final da década de 1980, os navios tinham um calado de 13 metros e comprimento de 285 
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metros. A partir do ano de 2013, os navios desenvolvidos passaram a ter um calado de 15,5 

metros e 400 metros de comprimento (Tabela 8) (International Transport Forum, 2014).  

Atualmente, o setor portuário no Brasil se prepara para receber navios da classe New Panamax, 

com 366 m de comprimento e 15,2 m de calado. A chegada de navios de maior porte na costa 

brasileira evidencia a limitação de muitos portos brasileiros, já que a média dos calados 

operacionais dos terminais analisados nesse estudo alcança 12,6 metros.  

Tabela 8: Evolução dos navios de contêineres 

Classe do Navio Ano 
Capacidade 

(TEU) 
Comprimento (m) Calado (m) 

Fully Cellular 1970- 1000-2500 215 10 

Panamax 1980- 3000-3400 250 12,5 

Panamax Max 1985- 3400-4500 290 12,5 

Post Panamax 1988- 4000-5000 285 13 

Post Panamax Plus 2000- 6000-8000 300 14,5 

New Panamax 2014- 15000 366 15,2 

Triple E 2013- 18000 397 15,5 

Fonte: International Transport Forum (2014) 

Com o aumento do porte dos navios, há uma redução geral no número de escalas de navios nos 

portos brasileiros. Em dezembro/2008, o número de escalas por semana no país era de 222; em 

dezembro/2019, o número foi reduzido para 166. Como exemplos, os Portos de Santos e Rio 

de Janeiro apresentaram redução de 32% Itaguaí e Rio Grande tiveram redução de 50% (Figura 

4) (ANTAQ, 2020). 

 

 

Figura 4: Escalas de navios por semana 2008-2019 (Fonte: ANTAQ, 2020). 

A menor quantidade de serviços diminuiu a demanda por berços, aumentando a capacidade 

ociosa. Consequentemente, a competição por serviços entre terminais e a necessidade de 

investimentos para receber navios maiores aumentaram. Portanto, o crescimento do tamanho 

dos navios torna a dragagem uma das intervenções mais estratégicas para muitos portos 

brasileiros, em especial Santos, o único porto brasileiro entre os 100 maiores do mundo (Cabral 

e Ramos, 2014), com um calado operacional de 13,5 metros, porém aquém de Roterdã, Xangai 

e outros portos internacionais que se expandiram para mar adentro, com calados operacionais 
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superiores a 15 m. Além disso, o constante investimento em infraestrutura e equipamentos é 

fundamental para a manutenção da competitividade dos terminais.  

5. CONCLUSÕES 

Este artigo classificou 17 terminais de contêineres brasileiros em quatro grupos distintos com 

base em critérios de competitividade usando uma análise de cluster hierárquico. Em relação à 

estudos anteriores desenvolvidos no Brasil (Cabral e Ramos, 2014), este artigo buscou 

contribuir para a literatura sobre os terminais portuários no Brasil realizando uma análise de 

cluster por rotas marítimas consideradas importantes no comércio exterior do país incluindo 

variáveis importantes como escala de navios, capacidade média dos navios de acordo com a 

rota analisada, juntamente com as caraterísticas operacionais dos terminais.  Cabral e Ramos 

(2014) dividiram os terminais em três grupos e indicaram Santos Brasil unicamente como o 

terminal de maior destaque em termos de infraestrutura portuária, taxas de produtividade e 

tarifas portuárias. O presente estudo indicou não apenas Santos Brasil, mas outros terminais de 

Santos como o BTP e alguns terminais da região Sul, como destaques em diferentes critérios.  

 

Deve-se ressaltar que a relação entre portos e navios é cada vez mais importante de ser analisada 

pois maiores navios permitem que os armadores se beneficiem de economias de escala, mas 

terminais e autoridades portuárias são levados a fazer investimentos significativos em 

equipamentos e acessibilidade. Os elevados requisitos em termos de capacidade adaptativa dos 

terminais desencadearam um debate sobre a distribuição de custos e benefícios entre armadores 

e operadores portuários com a operação de navios maiores (Notteboom et al., 2017).  

 

Em todas as rotas, o primeiro cluster correspondeu a dois terminais que apresentam limitações 

nos critérios operacionais analisados o que reflete no reduzido número de escalas e capacidade 

média dos navios.  Por outro lado, os clusters superiores (C4-Ásia e C4-Europa) em todas as 

rotas apresentaram valores superiores em muitos critérios analisados e possuem uma média de 

escala de navios superior. Destaca-se ainda nesses grupos a maior presença dos terminais das 

regiões Sudeste e Sul, as regiões de maior atividade econômica no Brasil. Este fato indica que 

a hinterlândia também é um importante fator para a competitividade dos terminais, uma vez 

que estes terminais, em especial os localizados em Santos estão próximos dos maiores centros 

de consumo e produção. Apesar da limitação de calado operacional e necessidade de dragagem, 

o Porto de Santos é beneficiado pela sua localização próxima à maior concentração industrial 

do país, o que favorece mais escalas de navios devido à maior movimentação de cargas. Esta 

situação pode ser comparada à situação dos Portos do Mar do Norte como é o exemplo do Porto 

de Roterdã, que tem uma localização próxima a grandes centros de produção/consumo do 

continente europeu (Moreira, 2009). As companhias marítimas buscam atender as maiores áreas 

econômicas (Wiegmans et al., 2008; Park e Min, 2011). 

Todavia, o estudo indica que a limitação de calado operacional é um entrave no Brasil, e é um 

fator que deve ser analisado com urgência pelo setor portuário e agentes públicos devido à 

dinâmica do comércio marítimo. Eficiência e profundidade são os principais fatores de 

competitividade de hub ports na Ásia (Tai e Hwang, 2005). A dragagem no Porto de Santos é 

um serviço realizado de forma contínua, devido às características de águas pouco profundas e 

com assoreamento constante. Dessa forma, o futuro de Santos pode não estar necessariamente 
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no canal de navegação, mas fora dele, com a construção de terminais de águas profundas fora 

da Baía de Santos. No Porto de Roterdã, a Autoridade Portuária holandesa expandiu o porto 

para águas profundas. A profundidade em Roterdã é de 20 metros, o suficiente para atender 

maiores navios (Port of Rotterdam, 2021). 

Um entrave para o desenvolvimento do estudo é a falta de dados sobre terminais de contêineres 

do país em especial nas regiões Norte e Nordeste. Para estudos futuros, este trabalho sugere a 

inclusão de novas variáveis consideradas importantes na perspectiva dos armadores (custo 

portuário e movimentação da carga). Adicionalmente, este sugere ainda incluir outras rotas do 

comércio exterior brasileiro (África, América do Norte, América do Sul e Mediterrâneo) para 

analisar o padrão de competitividade dos terminais portuários.  
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