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Abstract: All professional areas have their own vocabulary, this article
intends, in addition to presenting the vocabulary necessary for those who
intend to work in the port sector involving dry-bulk maritime transport,
mention the types of equipment used and other characteristics. This article
is intended for undergraduate students of oceanography and civil engineering
courses, and have interests in port engineering, and seek the expertise related
to the activity, beyond the jargon used in the port sector.
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Resumo: Todas as áreas profissionais têm seu próprio vocabulário, este
artigo pretende, além de apresentar o vocabulário necessário para quem pre-
tende atuar no setor portuário que envolva o transporte de granéis secos, citar
os tipos de equipamentos empregados e outras particularidades. Este artigo
é destinado a alunos de graduação dos cursos de oceanografia e engenharia
civil e que tenham interesse em engenharia portuária, e buscam os conheci-
mentos espećıficos relacionados à atividade, além dos jargões utilizados no
setor portuário.
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1 Navios Graneleiros

O trigo, o granel sólido que deu ińıcio a este tipo de comércio, teve seu
transporte maŕıtimo relatado por Homero e Heśıodo no século VIII A.C.,
esta commodity já era transportada pelos Feńıcios e pelos Gregos desde o
século XI A.C. em rotas por todo o Mar Mediterrâneo, Mar do Norte e Mar
Cáspio. Em torno de 650 A.C., decorrente de ataques piratas foi introduzido
o nautikos tokos, um seguro para garantir prejúızos causados pela não entrega
da carga.

O comércio de grão em Atenas se diferenciava dos demais, pois somente
com uma autorização do estado os agentes (sitones) poderiam comercializar
a mercadoria. A partir de 470 A.C. as restrições sobre o a importação de
grãos foram abolidas, sendo mantida a restrição sobre a exportação de grãos,
cuja pena para os agentes que a realizassem sem autorização era a morte.

Durante os séculos seguintes pouco mudou, o transporte era feito em
quantidades reduzidas utilizando-se todos os navios dispońıveis, nos quais
os granéis tinham que ser colocados em tonéis ou sacos, sempre a mercê do
tempo e alvo de pirataria.

Os Navios Graneleiros, como entendemos hoje, têm sua origem em navios
que faziam o comércio nos Grandes Lagos em meados do século passado, o
comércio de minério de ferro, cimento e grãos iniciado no ińıcio daquele século
foi o propulsor de mudanças, e comprovou a necessidade de navios espećıficos
para cada faixas de valor do fator de estiva. No final do Século XX foram
desenvolvidos Navios Graneleiros Combinados, que eram constrúıdos a um
tipo bem espećıfico de comércio, como os OBO (ore/bulk/oil) e os ConBulkers
(conteiner/bulk), naquela época o modelo mais comum no Brasil era de navios
que sáıam do porto com minério de ferro e retornavam com petróleo cru, os
OO (ore/oil).

A redução no custo de afretamento é o fator que é continuamente perseguido
ao longo dos anos e os desafios trazidos por essa tendência traduzem-se por
exigências cada vez maiores nos portos, com respeito à adoção de métodos
mais eficientes e rápidos de carga e descarga.
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Não é um fato recente a tendência de crescimento exponencial do tamanho
dos navios, migrando-se do padrão Handymax, entre 1970 e 1980, para o
padrão Capesize, entre 1990 e 2000; depois para os Chinamax em 2005 e
agora para os Post Chinamax.

Table 1: Classificação de Navios Graneleiros [2]

Classificação Capacidade [TPB] Nomenclaturas

Very Small ... - 9.999
Coastal
Small 10.000 - 29.999 Handysize - Lakesize
Medium 30.000 - 49.999 Handymax
Large 1 50.000 - 59.999 Supramax - Panamax

60.000 - 79.999 Panamax
80.000 - 119.999 Over (Post) Panamax - Aframax

Large 2 - Capesize
120.000 - 159.999 Post Panamax - Suezmax

- Capesize
160.000 - 199.999 Post Panamax Plus - New Suezmax

- Capesize
Very Large (1) 200.000 - 279.999 Chinamax - New Panamax

280.000 - 319.999 Malaccamax - Chinamax
- New Panamax

Ultra Large 320.000 - 389.999 Chinamax
(Very Large 2) 390.000 - 639.999 Post Chinamax - Valemax

Para atender às necessidades dos mercados consumidores, foi iniciada uma
verdadeira corrida estratégica das empresas operadoras, buscando tecnolo-
gias mais eficientes e compat́ıveis com as necessidades de conectividade entre
os mercados do mundo, melhorando o comércio e reduzindo os custos de
transporte por meio da melhoria das instalações portuárias. No caso dos
granéis secos (dry-bulk) isso certamente levou a investimentos em infraestru-
tura, como proporcionar um melhor acesso ao porto, dragagem, alargar e
apoiar cais existente, silos e áreas de estocagem maiores e com mais controle
climático ou outras infraestruturas de acesso.

Em termos de superestrutura, os grandes portos investiram na melho-
ria da eficiência dos equipamentos de carga e descarga na uma busca pela
preservação da qualidade dos granéis secos. Para alcançar eficácia, esses
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investimentos em infraestrutura portuária e superestrutura precisam ser en-
trelaçados por um sistema operacional eficaz e equilibrado. Conforme UNC-
TAD [10], o comércio maŕıtimo mundial é calcado em sua maioria em trans-
porte de granéis, cerca de 77% da frota mundial (em TPB) é destinada a
este tipo de carga, sendo que a o granel seco atingiu a marca de 42,9% da
tonelagem de porte bruto no ińıcio de 2014.

Deve-se ressaltar o fato de que as melhorias estão sendo realizadas de
forma constante em diversos portos do mundo, sempre com umas empresas
operadoras levando a outras a desenvolver estratégias de planejamento que
visem a aumentar a eficiência portuária dentro de uma perspectiva que atenda
à evolução do transporte maŕıtimo. Aqui se deve destacar que os avanços
tecnológicos estão ocorrendo de forma impressionante nos moldes descritos e
dentro das teorias evolucionárias de Rosemberg, Nelson e Winter [3].

Desde o Peŕıodo Colonial no Brasil, quando se iniciou a exportação de
açúcar pelo Porto de São Vicente - SP, que posteriormente foi transferida para
o Porto de Santos em 1542, a mão-de-obra portuária (estiva) era alocada de
forma intensiva, o que perdurou até os anos de 1970, época em que se tornou
o principal componente dos custos das operações de carga e descarga.

No ińıcio, como os navios não possúıam porões estanques nem carregadores,
os granéis não podiam ser acomodados diretamente no fundo dos porões ou
no piso inferior dos porões, e ainda tinham que ser ensacados ou colocados
em tonéis e cobertos com lona encerada para se tentar proteger a carga. Isto
fazia que o fator de estiva fosse extremamente reduzido e que o custo da mão
de obra fosse elevado.

Com o advento dos navios com casco duplo (top side tanks) e tampas
de porão estanques nos anos 1950, a capacidade de transporte de granéis
secos aumentou consideravelmente; em paralelo foram desenvolvidos os car-
regadores de esteira que agilizavam a operação de carregamento e barateavam
o custo, este carregadores foram adaptações de esteiras transportadores (con-
veyor belts) de carvão utilizadas na mineração (Fig. 3).

O primeiro Navio Graneleiro constrúıdo foi o Nichiryu Maru, em 1954
no Japão (Fig. 1), tinha 153 metros de comprimento e 15.368 TPB, foi
desenhado para o transporte de minério de ferro, logo seguido por outros
que eram destinados ao transporte de carvão e grãos. Esses navios proveram
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Figure 1: Nichiryu Maru entrando no Porto de Vancouver. (Autor: Paul
Wille, 1956)

uma das condições necessárias para que o Japão pudesse receber os insumos
necessários ao seu desenvolvimento industrial.

Granéis ĺıquidos não são transportados em Navios Graneleiros, são trans-
portados em Navios Tanques (ĺıquido), Navios Tanques Qúımicos (ĺıquidos
de alto risco) ou Navios Gaseiros (gás liquefeito).

2 Granéis

Neste artigo vamos focar ao comércio de granéis sólidos, mais especifica-
mente soja em grão, e para podermos entender a diversidade do transporte de
granéis é importante saber que Navios Graneleiros se dividem em 4 (quatro)
grandes grupos:

1. Granéis de alta densidade (minérios) - Devido à alta densidade da
carga, os porões de carga são relativamente pequenos e os tanques
secundários laterais são grandes. Durante os anos 1970, havia muitos
portadores de combinação com tanques secundários laterais utilizados
como tanques de óleo, mas estes navios são raramente visto nos dias de
hoje (Fig. 2B);

2. Granéis de baixa densidade (carvão) - Devido à baixa densidade da
carga, os porões de carga são profundos e não há tanques secundários.
Os tanques de lastro do duplo fundo são suscept́ıveis à corrosão, devi-
do à temperatura relativamente mais elevada da carga. Este tipo de
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arranjo foi considerado ineficiente, porém ganhou força com o aumento
do comércio de farelo de soja (Fig. 2A);

3. Granéis de grandes dimensões - Possui as anteparas do porão ali-nhadas
com os limites da escotilha visando melhorar a eficiência da movi-
mentação de cargas por meio de guindastes, pode possuir tanques se-
cundários laterais. é destinada a cargas de grandes dimensões, como es-
truturas pré-constrúıdas, celulose a granel, bobinas metálicas, plásticas
e de papel, podendo operar com contêineres; e

4. Granéis em geral - Devido à configuração semelhante a um casco duplo,
os porões de carga são relativamente grades, os tanques secundários
laterais são pequenos quando comparados com os tanques secundários
sob o convés e do fundo, podendo nem existir, este arranjo possibilita
que as cavernas não sejam necessariamente a estrutura dos tanques,
gerando um alto fator de estiva combinado para o navio com facilidade
de manobra da carga.

Figure 2: Arranjos de Navios Graneleiros: A - granel de baixa densidade, B
- granéis em geral. (Autor: [10])

O navio é o elemento da cadeia de transporte que requer menos atenção,
pois as tecnologias usadas têm mais de meio século de uso e se mostraram
confiáveis e seguras, a mais inovação que pode ser destacada é o controle am-
biental das cargas por meio de um monitoramento constante de humidade e
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temperatura em vários pontos do porão, buscando, como dito anteriormente,
a manutenção da qualidade do produto transportado.

Já na questão de loǵıstica o comércio de granéis sólidos, em especial grãos
de soja, ainda mostra uma grande necessidade de investimentos, na melho-
ria dos acessos terrestres aos portos e na quantidade e qualidade dos locais
de armazenamento no porto, tendo tido uma grande evolução apenas na
metodologia de descarga do transportador terrestre (trem ou caminhão).

Já na virada do Século IXX para o Século XX buscava-se maneiras mais
eficientes de carga e descarga de granéis sólidos, tanto no modais terrestres
quanto no maŕıtimo.

Figure 3: Descarregador de carvão no modal ferroviário, Pittsburgh, PA -
USA. (Autor: Heyl & Patterson — Wikimedia Commons, 1895)

Sem dúvida a maior inovação foi a adaptação de esteiras transportadoras
(conveyor belt) associada a silos de armazenamento, fazendo com que hou-
vesse uma reserva tanto do granel sólido quanto do espaço para armazena-
mento no porto possibilitando um carregamento dos navios de modo quase
que cont́ınuo, ficando as paralisações quase que restritas a necessidade de
manobras de troca de porões.

Este fluxo quase cont́ınuo se deve principalmente à caracteŕıstica da carga
e aos volumes operados, até meados do Século XX não houve grande pre-
ocupação sobre possibilidade de misturada de um mesmo granel oriundo de
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diferente origens; a qualidade da carga, ainda hoje, é comumente atestada no
local de armazenamento do produtor e não no local de armazenamento da
instalação portuária, mesmo porque algumas descargas são feitas sem a uti-
lização de um local de armazenamento no porto, porque o porto não dispõe
de local próprio, ou porque os volumes não são suficientes para a utilização
das instalações, ou ainda porque concorrem com outro tipo de granel no
mesmo porto.

A partir de meados do Século XX a questão de qualidade começou a ser
trabalhada, muito pelas restrições impostas por páıses importadores que exi-
giam, dentre outras coisas, a possibilidade de rastreio do produto desde sua
origem. O grão é transgênico? Qual o ı́ndice de umidade do minério? Onde
se originou o produto? Estas questões começaram a mudar as instalações
portuárias destinadas a granéis, tornando-as mais dedicadas e mais eficientes,
e ao mesmo tempo fez com que este tipo de instalação aumentasse em número.

Mesmo diante dos desafios da nova ordem, o transporte rodoviário no Brasil
se manteve o mesmo, gerando uma perda de cerca de 10% da produção nas
estradas e nos transbordos. Ineficaz e caro, o transporte rodoviário vem
perdendo terreno paras os modais ferroviário e hidroviário, grande empre-
sas, como a Bunge Brasil S.A., fizeram investimentos no setor hidroviário e
tiveram uma melhora de eficiência em sua cadeia de exportação.

O trajeto percorrido pelo granel sólido é essencialmente o mesmo de qual-
quer tipo de carga, no quesito métodos de carga/descarga os granéis criaram
uma grande diversidade de equipamentos, estes desenvolvimentos foram fruto
do processo de modernização e especialização dos portos.

Vale destacar que granéis sólidos englobam alguns produtos ensacados
(sacarias) como o açúcar, café e cimento; o granel neste caso é o ”saco”
do produto e só deve ser considerado como granel sólido quando o navio
levar mais que 80% de um mesmo tipo de sacaria, em outra situação deve
ser considerado como carga geral.

3 Métodos e Equipamentos

As sacarias são divididas em 3 classes:

1. small bags - até 0,5 m3 (< 20 ft3), utilizados em carga e descarga
com estivadores, com sacarias menores embaladas em grupos, ou ainda
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utilizados para granéis sólidos de alta densidade, em especial no modal
ferroviário (Fig. 4);

2. bags - entre 0,6 m3 (� 20 ft3) até 1,1 m3 (< 40 ft3), esta classe é
a mais utilizada, seja no modelo de 20 ft3 devida a sua flexibilidade
intermodal, ou no modelo de 35 ft3 (⇡ 1 m3) para granéis de baixa
densidade, em especial produtos agŕıcolas (Fig. 5); e

3. big bags - maiores que 1,2 m3 (� 40 ft3), podendo chegar até 80 ft3, os
modelos de big bags com base de 41” por 41” são os mais utilizados,
com altura variando de 34” (40 ft3) até 64” (80 ft3), pois servem melhor
ao modal ferroviário (Fig. 6).

Partindo do ponto onde os granéis sólidos (não ensacados) estão no lo-
cal de armazenamento secundário, dentro do porto, durante a operação de
carregamento eles são elevados por um sistema de esteiras transportadoras
(conveyor belts), no caso de granéis sólidos de baixa densidade podem ser
utilizados dutos onde o granel é impulsionado por ar pressurizado, e são
efetivamente carregados utilizando-se uma das seguintes técnicas:

1. Descarga livre - os granéis sólidos são liberados por um tubo aberto
sem aparato nenhum, normalmente na altura da tampa do porão. Pode
causar dano à carga devido a velocidade que ela atinge o fundo do porão
ou o topo da pilha se o granel tem alta densidade, e pode espalhar a
carga no ambiente se o granel for de baixa densidade;

2. Cascata (Cascade Chute) - os granéis sólidos de média ou alta densidade
são carregados por uma série de ”baldes” sem fundo e desalinhados que
criam uma cascata e diminuem a energia cinética do granel fazendo com
que menos danos ocorram ao produto, normalmente é associada a um
bico distribuidor para melhor acomodação da carga no porão (Fig. 7);

3. Espiral (Spiral Chute) - os granéis sólidos de grande dimensões, in-
cluindo as sacarias, são carregados por esteiras transportadoras até uma
rampa em espiral, evita completamente a queda do produto e preserva
a sua integridade f́ısica, a acomodação final da carga normalmente e
feita por estivadores (Fig. 8);

4. Tubo Telescópio (Telescopic Chute) - é semelhante à descarga livre
porém em vez da descarga ocorrer na altura da tampa do porão o tubo
telescópio faz com que a descarga seja inicialmente próxima ao fundo
do porão e acompanhe a altura pilha (Fig. 9); e
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Figure 4: Estiva de café no Porto de Santos, SP. (Autor: Marc Ferrez —
Wikimedia Commons, 1895)

Figure 5: Estiva de cimento no Porto de Málaga - Espanha. (Autor: FYM
Group, 2013)

Figure 6: Estiva de fertilizantes no Porto de Qingdao - China. (Autor:
Dawson Group, 2010)
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5. Distribuidor/Lançador (Jet-Slinger, Blower) - os granéis sólidos de
média densidade, na maioria grãos, são carregados por esteiras trans-
portadoras até um tubo telescópio com bico distribuidor e por meio
de ar seco pressurizado são lançados no porão, melhora bastante a dis-
tribuição de carga, porém se usados com carga de diminutas dimensões
pode criar uma ”nuvem de carga” no ambiente portuário (Fig. 10).

Existe ainda a técnica de carga, que também é utilizada na descarga, de
utilização de um guindaste com mand́ıbulas articuladas (Clam Shell), é muito
utilizada em cargas úmidas ou de alta densidade para as quais outras técnicas
apresentam uma produtividade muito pequena. Pode ainda ser utilizada para
embarque e desembarque de granéis cujo o contato com o sistema principal do
porto possa causar algum tipo de contaminação. O guindaste é um elemento
utilizado para carga e descarga de granéis ensacados ou paletizados.

No momento da descarga os granéis sólidos que estão no porão do navio
são retirados por um sistema de esteiras transportadoras ou aspirados, e são
efetivamente descarregados utilizando-se uma das seguintes técnicas:

1. Escavadeira (Bucket Elevator, Bucket Wheel) - usada principalmente
para granéis sólidos secos de alta e média densidade, por vezes neces-
sitam de manobras de lastro do navio para operarem (Fig. 11 e 12);

2. Parafuso Sem Fim (Screw) - usada na maioria das vezes para granéis
sólidos úmidos, ou que possuam algum fator de agregação, são equipa-
mentos versáteis porém não funcionam com granéis de alta densidade;

3. Esteira Móvel (Mobile Conveyor Belt) - Utilizada para sacarias soltas
e para granéis de grandes dimensões ou que requerem cuidado especial
na descarga, requer o emprego de estivadores no porão (Fig. 13); e

4. Aspirador (Negative Pressure) - Utilizada para granéis de média e baixa
densidade em especial aqueles de diminutas dimensões (farelos), é com-
posto de duto (ou mangueira) de aspiração ou tubo telescópio (Fig. 14).

Alguns dos equipamentos aqui citados como de descarga de alguma forma
têm semelhança àqueles utilizados nos locais de armazenamento secundário
para alimentas as esteiras transportadoras na operação de carga.

Alguns navios possuem sistema de auto-descarregamento (self-unloading)
com a finalidade de operar em portos que não disponham equipamentos para
fazê-lo (Fig. 15).
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Figure 7: Carregador de cascata com bico, embarque de potássio no Porto
de Hamburgo - Alemanha. (Autor: Cleveland Cascades, 2012)

Figure 8: Carregador em espiral, embarque de cimento no Porto de
Bangladesh - ı́ndia. (Autor: ARI, 2012)

Figure 9: Carregador Móvel com Tubo Telescópio, embarque de minério de
ferro no Porto de Adelaide - Austrália. (Autor: AmyDos — Wikimedia
Commons, 2010)
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Figure 10: Distribuidor/Lançador (Jet-Slinger), embarque de lascas de
madeira no Porto de Panama City, FL - EUA. (Autor: Samson Aumund
Group, 2013)

Figure 11: Escavadeira (Bucket Elevator). (Autor: Jiangsu Fanzhou Ship-
ping Co., 2007)

Figure 12: Escavadeira (Bucket Wheel), desembarque de minério de ferro.
(Autor: Taiyuan Heavy Industry Co., 2008)
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Figure 13: Parafuso Sem Fim (Screw), desembarque de fertilizantes no Porto
de Gresik - Indonésia. (Autor: Cargotec, 2012)

Figure 14: Aspirador (Negative Pressure), desembarque de grãos. (Autor:
Walinga, 2014)

Figure 15: Auto-Descarregamento (Self-Unloading Ship), desembarque de
calcário no Porto de Duluth, MI - EUA. (Autor: Jerry Bielicki, USACE —
Wikimedia Commons, 2008)
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As inovações no setor de granéis sólidos secos vêm sendo introduzidas no
mercado sempre buscando mais rapidez e eficiência, porém nos últimos vinte
anos as melhorias tem sido poucas pois a atenção está mais voltada para a
reconstrução dos setores de loǵıstica e transporte, que afetam a convivência
do porto com as cidades e influenciam nos ı́ndices de eficiência das atividades
portuárias.

A preservação das qualidades e dos atributos das mercadorias movimen-
tadas dentro dos padrões contratados tem se apresentado como um desafio
quando as quantidades vem aumentando e os tempos de viagem diminuindo
dentro das necessidades da loǵıstica moderna.

4 Intalações e Operações Portuárias

De acordo com o Anuário Estat́ıstico Portuário ANTAQ de 2013 [1], a
movimentação geral de cargas no Brasil em 2011-13, nas três naturezas da
carga (granel sólido, granel ĺıquido e carga geral) assinalou expansão na com-
paração com 2012, o granel sólido teve um incremento de 2,6%, o granel
ĺıquido de 1,2% e a carga geral de 7,3%, porém a exportação teve um aumento
de apenas 2,3%, contra um aumento de 4,3% na importação. É importante
destacar que estes números são referentes a um peŕıodo de 3 anos.

O granel sólido, principal grupo de produtos das cargas representou, em
2013, 61,1% do total da movimentação, quase em sua totalidade como ex-
portação; teve um crescimento em 2013 com relação a 2012, de aproxi-
madamente 2,6%, possivelmente sendo o responsável pelo crescimento desta
parcela.

Em 2013 foram movimentadas cerca de 931 milhões de toneladas de carga,
desse total os portos públicos ficaram com cerca de 36% do total da movi-
mentação, sendo que o Porto de Santos operou com 10,7%, seguido dos Portos
de Itaguáı (6,2%) e de Paranaguá (4,5%).

Os portos organizados foram responsáveis por 60% da movimentação total
de granéis sólidos do páıs. Os demais 40% foram movimentados nos Termi-
nais de Uso Privativo (TUP), sendo que, em 2004, a parcela dos TUP era
próxima a 60% da movimentação total do páıs.
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Table 2: Principais Produtos Exportados pelo Brasil em 2012 [US$ Milhões]
(Autor: [4])
Produto Valor Variação Participação

[Milhões US$] 2011/12 [%] [%]

Minério 33.244 -24,8 13,7
Petróleo e combust́ıveis 30.986 -0,1 12,8
Complexo de soja 26.122 8,2 10,8
Material de transporte 24.594 -2,1 10,1
Produtos metalúrgicos 15.556 -10,5 6,4
Qúımicos 15.189 -6,4 6,3
Carnes 15.266 -0,6 6,3
Açúcar e etanol 15.031 -8,5 6,2
Máquinas e equipamentos 10.573 1,1 4,4
Papel e celulose 6.656 -7,4 2,7
Café 6.439 -26,0 2,7
Equipamentos elétricos 4.599 -4,4 1,9
Fumo e sucedâneos 3.257 11,0 1,3
Calçados e couro 3.467 -5,3 1,4
Têxteis 3.385 12,4 1,4

Destaque especial ara o Porto de Santos teve um aumento de carga de
10% na comparação 2012-13, em sua maioria representada por granel sólido
(soja), cuja participação no total da movimentação deste porto alcançou
49,5%; muito em função do crescimento da safra, da saturação do Porto de
Paranaguá e custo de utilização da chamada sáıda norte (São Luiz - MA,
Itacoatiara - AM e Santarém - PA).

Essa situação pode ser atribúıda a diversos fatores [4], tais como:

• A forma de gestão portuária;

• A ambiência local conscientizada, por tratar-se de mercadorias de ex-
portação com menor interveniência das instituições de controle; e

• O desequiĺıbrio nos fluxos de granéis sólidos (importação⌧ exportação).
A avaliação destes aspectos será examinada adiante, principalmente em
relação ao estudo do caso do terminal dos Portos de Santos.

Deve-se flexibilizar e racionalizar os procedimentos de controle e de fisca-
lização atualmente utilizados nos terminais portuários de contêineres, além
de estabelecer procedimentos inteligentes para a liberação das mercadorias.
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Não se devem confundir os controles aduaneiros ou de insegurança ou fragi-
lidade institucional descritos por North [9] com aqueles que visam à obtenção
de processos mais eficientes. Assim, eliminam-se entraves e monitoram-se as
causas de falhas na programação e no planejamento das operações que neces-
sitam de ajuste ou reavaliação. Esse tipo de controle é virtuoso e pode pro-
porcionar diagnósticos que possibilitem resultados de maior eficiência, iden-
tificando as causas dos entraves de maior relevância, eliminando os tempos
perdidos e possibilitando o refinamento dos procedimentos de programação
[4].

A capacidade total de armazenagem primária, no caso de grãos, é insufi-
ciente para se manter um fluxo de mercadorias constante, não só por ser re-
duzida, mas principalmente porque a capacidade de armazenagem secundária
(no porto) não acompanhou o aumento da produção e o aumento das in-
stalações de armazenamento primário. Este cenário faz com que os meios
de transporte (caminhões, vagões e chatas) seja utilizados como parte inte-
grante do sistema de armazenagem, porém sem qualidade necessária. Esse é
um principal gargalo do comércio de grãos.

Medidas paliativas como a criação de pátios públicos de espera, não só
são ineficazes, como são um subśıdio indireto do Governo Federal, que com
o dinheiro dos contribuintes tenta solucionar um problema na exportação de
grãos, que é exclusivamente do setor privado (produtores), com a justificativa
que as filas de caminhões perturbam o transito das cidades portuárias. A in-
eficácia loǵıstica do setor produtivo chegou ao limite de levar agentes públicos
a organizar as filas de caminhões, que transferem a responsabilidade e custo
de armazenagem aos agentes transportadores.

Além da perda de volume no transporte rodoviário, estimado em 2% do
volume total transportado por este modal, o roubo de cargas no Brasil está
crescendo em proporções assustadoras, granéis não podem ser facilmente
identificados fazendo com que o produto do roubo seja virtualmente im-
posśıvel de se identificar.

O custos na operação de granéis, além dos elementos comuns do custo do
navio (Fig. 16), possuem caracteŕısticas particulares que são extremamente
significativas, com destaque para o item 5 Apoio Portuário, dos Custos da
Carga, engloba o custo e eficácia das instalações portuárias e podem repre-
sentar até 30% do custo do navio, muito porque a estadia dos navios, embo-
ra programada, depende das condições climáticas locais (chuva, vento), os
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peŕıodos de operação (P
op

) e de espera (P
ea

), por vezes, crescem reduzindo
a eficiência das operações do navio e da carga (Fig. 17), Hummels [7] avalia
que o custo aumenta, por esse motivo, entre 0,6% e 2,3% por dia.

Reforçando o problema de aumento de custo o valor da carga diminui em
função da tempo decorrido entre a sáıda do local de armazenamento primário
e o efetivo embarque, isto pela perda de qualidade do produto. A necessidade
de transformar a safra colhida em dinheiro para saldar as d́ıvidas contráıdas
pelo produtor andam em sentido contrário de impor esperas em qualquer
dos segmentos da logśtica de grãos. Este aspecto é agravado pela falta de
instalações regionais de armazenagem e pelas aleatoriedade dos ”preços teto”
fixados na Bolsa de Mercadoria de Chicago. Segundo Hummels o fator tempo
pode inviabilizar toda a empreitada [7].

Os Custos da Carga, ainda, são impactados pelo custo de operação do
sistema rodoviário (ou ferroviário, ou aquaviário) pelo qual se entrega a mer-
cadoria no porto, que engloba:

• o custo, capacidade e qualidade dos meios de transporte; e

• o custo e capacidade de armazenagem primária.

• o custo do seguro da carga

Durante o peŕıodo de operação, em navios graneleiros, há sempre a ne-
cessidade, antes do carregamento, de limpeza e preparação do pronto para o
recebimento da carga e, ao final do carregamento, de realizar o rechego (aco-
modação da carga); estas atividades realizadas por profissionais geridos pelo
OGMO (Órgão Gestor de Mão-de-Obra) acrescentam um custo que outros
tipos de carga não possuem. Quanto mais moderno o navio, menos pontos
cegos (dif́ıcil acesso) no porão, favorecendo os serviços de limpeza e rechego.

No outro sentido, o peŕıodo de liberação (P
ln

) para granéis é bem re-
duzido, em determinados casos a liberação é realizada durante do efetivo
carregamento, isto é posśıvel porque os produtos são commodities vendidas
a varejo e em grande quantidade.

Bogossian [4] destaca que:

”Hummels [8] avalia o tempo de transporte como uma das prin-
cipais barreiras ao comércio, reconhecendo que alguns produtos
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Figure 16: Elementos do Custo do Navio. (Autor: [4])

são mais senśıveis ao tempo de viagem do que outros. Estes, por
sua vez, estão correlacionados com uma data de entrega em uma
loǵıstica previamente estabelecida. O autor avalia a magnitude
do tempo perdido em relação as oportunidade de negócios, bem
como os padrões do comércio e da Organização Internacional da
Produção.

Utilizando modelos econométricos, Hummels [8] determinou
parâmetros para relacionar o impacto médio que os produtos
manufaturados sofrem por dia de viagem em relação ao valor
da carga. Segundo Hummels, para cada dia de viagem, seria adi-
cionado um custo de 0,8% em relação ao valor da mercadoria.
Assim, se um contêiner permanece durante 20 dias no porto, há
um adicional de custo de 16% sobre o valor da mercadoria. Para
matérias primas como soja e minério a granel, Hummels calculou
um adicional de 0,3% sobre o valor da mercadoria.

As oportunidades para as empresas são diferentes e em per-
centuais bem maiores em função do valor agregado ao produto.
Ou seja, para cada dia de demora adicional de trânsito terrestre
ou maŕıtimo para páıses distantes, a rotatividade do capital da
empresa e a oportunidade de lucro podem ter sua intensidade
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Figure 17: Cronograma de Atividades do Navio. (Autor: [4])

reduzida à medida que aumenta o tempo de giro do capital na
atividade.

Além disso, devem ser também considerados os aspectos de
competitividade, que se tornam cŕıticos à medida que aumentam
os prazos de entrega, recebimento e programação de atividades
vinculadas ao just in time da produção, da distribuição e do opor-
tunismo das inovações no produto. Atrasos loǵısticos na aquisição
de insumos ou na comercialização do produto fazem com que o
turnover e o risco da empresa sejam maiores, reduzindo a opor-
tunidade do seu produto no mercado e tornando o negócio mais
vulnerável.

A fim de dirimir questionamentos quanto à aplicabilidade do
método proposto por Hummels, vale acrescentar que esse pro-

20

50



cedimento foi utilizado em estudo contratado pela Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID)
em 2006, ela empregou esses parâmetros e critérios para determi-
nar a significância dos entraves nos diversos modais de transporte
do Paraguai [11].

Hummels [8] será a referência para avaliar e comparar os en-
traves no âmbito das instalações portuárias. O sistema de custos
será utilizado como instrumento para medir e comparar a sig-
nificância desses entraves para os agentes envolvidos nas operações.”
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