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Resumo: Foi estudado o transporte de granéis sólidos 

em contêineres. Foi investigada a situação atual do 

Porto de Santos em relação ao transporte, 

acondicionamento e carregamento de granéis sólidos 

bem como entraves ao uso de contêineres para o 

transporte de granéis sólidos. A falta de local apropriado 

para armazenamento de grãos tende a gerar filas de 

caminhões e dos navios que permanecem fundeados 

aguardando para carregar.   

1. Introdução 
O Brasil tem batido sucessivamente e anualmente 

seus recordes de produção de grãos. Os volumes, [1] em 

2014, foram de 193 milhões de toneladas e a previsão 

para 2015 é de 209 milhões de toneladas. Tais 

quantidades exigem grandes áreas de armazenagem e / 

ou no caso de exportação que a operação seja realizada 

com a maior velocidade possível deixando a carga 

parada por pouco tempo. O modo de transporte 

comumente usado na exportação é o marítimo precedido 

de fluvial, ferroviário ou rodoviário dependendo da 

composição de utilização dos meios de transporte. 

Entretanto, o marítimo utiliza, normalmente, o navio 

graneleiro que apresenta algumas limitações como carga 

mínima, carregamento e descarregamento sem chuva 

uma vez que a carga não pode ser molhada etc. As 

exportações de soja em grãos [2] somaram 5,276 

milhões de toneladas em agosto tendo, em relação a 

agosto do último ano, um incremento de 35,3%. 

 
Figura 1 – Carregamento de navio graneleiro. 

E o acondicionamento desse material em contêineres 

contribuiria de alguma forma para reduzir esses 

problemas? Objetiva-se avaliar quais seriam os 

obstáculos para que se transporte grãos em contêineres. 

2. Metodologia 
A pesquisa pode ser classificada como exploratória 

cujo objetivo é a formulação de questões ou de um 

problema. A abordagem será qualitativa, com 

entrevistas estruturadas com profissionais ligados ao 

setor de operações portuárias.  

3. Resultados 
Conforme ilustrado na figura 2, em visita a um 

terminal de cargas a granel que opera no porto de Santos 

e também utiliza contêineres em suas operações, a 

transferência dos grãos do contêiner para o veículo de 

transporte ou do veículo de transporte para o contêiner é 

feita por meio de equipamento de sucção. 

 
Figura 2 – Transferência a vácuo de carga 

Por meio de entrevistas com profissionais que atuam 

na área apurou-se como principais vantagens do uso de 

contêiner para transporte de granéis sólidos: 

fracionamento da carga em lotes menores; facilidade no 

transbordo da carga; menor risco de perdas por 

contaminação; possibilidade de estocar a carga em áreas 

não cobertas; possibilidade de carregar o navio com 

tempo chuvoso; carregamento por meio de transferência 

a vácuo reduzindo muito as perdas durante o processo. 

Como desvantagens, ou entraves ao uso do contêiner 

para transporte de grãos verificou-se: espaço perdido 

dentro do contêiner; investimentos em equipamentos; 

aluguel de contêineres; possíveis despesas com 

demurrage (sobre estadia); custos de reparos e 

manutenção; burocracia. 

4. Conclusões 
O sistema de acondicionamento e transporte de 

grãos em contêiner é vantajoso, principalmente, pela 

capacidade insuficiente de armazéns, tanto nos portos 

como no campo, para esse tipo de produto. Foram 

detectadas desvantagens que podem dificultar o uso 

dessa modalidade de transporte de grãos. 
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