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Melhoramentos do Porto de Santos para sua Adequação à Condição 
de Porto Concentrador. 

 

1 RESUMO 
Atualmente encontramos nossos Portos com capacidades comerciais baixas e 

grande defasagem tecnológica, e com isso nossos produtos perdem competitividade 

com o comércio exterior.  O principal Porto brasileiro, o Porto de Santos, também 

mostra problemas devido à falta de investimentos. Apesar de grandes marcos, o Porto 

apresenta dados alarmantes, com 40% das embarcações esperando mais de 24 horas 

por um berço de atracação, 21% esperando por mais de 48 horas e já apresentou 

casos que chegam a 60 dias (SILVA; ALFREDINI, 2007). O trabalho tem como objetivo 

estudar o Porto de Santos identificar os problemas e apresentar soluções necessárias 

para transformá-lo em Porto Concentrador. 

2 INTRODUÇÃO 
O transporte marítimo exerce um papel fundamental na economia global desde o 

início das grandes civilizações e para que ele ocorra de maneira eficiente portos bem 

estruturados são de grande importância. Hoje em dia, a existência dos “super navios” 

faz com que seja necessário um porto concentrador, ou seja, aqueles capazes de 

receber os “super navios” e redistribuir essa carga em navios menores que serão 

destinadas a portos menores. O Porto de Santos possui as características para se 

tornar concentrador, mas este precisa de melhorias para que isso ocorra. Ao longo 

deste trabalho tudo isso ficará explicito, ficando clara a importância para o país. 

 

3 OBJETIVO 

Analisar problemas do Porto de Santos e apresentar soluções para que ele se 

aproprie às condições de Porto Concentrador e por esse estudo mostrar os impactos 

que a falta de infraestrutura trouxeram e trazem para a economia brasileira, não 
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limitando apenas ao Porto, mas deixando claro que apesar do potencial aquaviário, 

este ainda é subutilizado. 

4 METODOLOGIA 

A metodologia fundamenta-se no estudo descritivo/correlacional, pois visa 

observar, registrar, analisar e correlacionar fenômenos ou fatos, sem interferir no 

ambiente analisado. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O Sistema portuário brasileiro está entre os piores do mundo, segundo o IPEA 

(2010) os Portos brasileiros precisam de um investimento de aproximadamente R$ 42,8 

bilhões, em 265 obras para suprir a falta de infraestrutura. O Porto de Santos se 

encontra na posição de América Latina, sendo responsável por 25% de todo o 

comércio exterior brasileiro, e apresenta uma posição geográfica privilegiada 

oferecendo transporte para qualquer lugar do mundo. 

O sistema aquaviário brasileiro é subutilizado pensando na sua grande malha 

hidroviária e costa marítima que o país possui dessa forma como esse meio de 

transporte é o mais barato, os produtos brasileiros perdem competitividade no mercado 

mundial já que grande parte do preço do produto é devido aos altos custos do frete. 

A partir disso nota-se, a importância do desenvolvimento do Porto, ou seja, de 

melhoramentos para que o Porto de Santos alcance maiores capacidades em 

movimentação de cargas e consequentemente traga benefícios para o 

desenvolvimento econômico do país. 

Os principais problemas encontrados atualmente no Porto de Santos abaixo 

listados fazem com que o título de porto concentrador fique um pouco mais longe.  

• Largura em seu canal de acesso. 

• Profundidade. 

• Crescimento do canal para a jusante. 

• Mercado não atrativo com países no Norte. 

• Problemas Logísticos. 

• Problemas com sistema de cabotagem. 

• Mau aproveitamento do canal. 
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Esses tópicos mostram que a resolução dos mesmos atingem diversas áreas, 

desde obras como alternativas para problemas de difícil solução até a logística e o 

incentivo de mercado.  

Como uma alternativa para os problemas encontrados, obras de melhoramentos 

são necessárias. Entre essas obras identifica-se as citadas abaixo. 

• Dragagem. 

• Construção de um Porto offshore. 

• Guias Molhes Correntes. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 
Para a solução dos problemas encontrados no Porto de Santos, os mesmos 

serão detalhados ao longo do trabalho mostrando o motivo desses problemas serem 

sanados.  

As obras citadas serão detalhadas para melhor entendimento do leitor, 

mostrando os locais que trarão melhorias. 
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