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Resumo— Aproximadamente metade da população mundial 

habita zonas costeiras ao redor do globo, fato que evidencia uma 

ampla relação antrópica com o ambiente marinho desde os tempos 

mais remotos da Idade Média até os dias de hoje. Os portos 

internacionais possuem cada vez mais uma posição consolidada em 

virtude de terem vital importância na cadeia logística, comercial e 

intercomunicação de nações. Dessa forma, a íntima relação entre 

ser humano e ambiente marinho traz consigo algumas 

consequências, tais como mudança da qualidade da água, ar, 

alterações na dinâmica costeira e da vida marinha, podendo até 

mesmo resultar na supressão de seus ecossistemas. Diante disso, a 

presente pesquisa pretende estudar por meio da ferramenta Análise 

Envoltória de Dados indicadores econômicos, ambientais e sociais 

de portos internacionais por meio de uma investigação crítica sobre 

este assunto. 
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indicadores ambientais 

I. INTRODUÇÃO 

Atualmente a população tem ocupado áreas urbanas e 

grande parte dela vive em zonas costeiras, 55% da população 

mundial vive em áreas urbanas, uma proporção que deve 

aumentar para 68% até 2050 [1]. Além disso, metade da 

população mundial vive a 100 km da costa [2], fato que 

implica em uma ampla relação antrópica com o meio e com o 

ambiente marinho. Desta maneira podem-se ressaltar 

atividades portuárias como um laço entre desenvolvimento, 

comércio e intercomunicação entre nações. 

O transporte marítimo tem se destacado desde a época das 

navegações, sobretudo no momento atual devido à 

globalização. Como destacam [3], a atividade portuária possui 

uma importância fundamental no âmbito das zonas costeiras 

em que se insere, pois possibilita o deslocamento de pessoas 

ou cargas. O sistema portuário ocupa uma posição de 

evidência no sistema de transporte. 

Para [4] o porto é considerado um elo na cadeia de 

transporte, a sua principal finalidade é promover o 

desenvolvimento econômico de uma região por meio do 

escoamento de pessoas, de bens e de mercadorias. Segundo 

[5], os portos ocupam um importante papel na cadeia logística. 

Dessa forma, o nível de eficiência portuária impacta a 

competitividade de um país, consequentemente uma alta 

eficiência portuária conduz a baixas tarifas de exportações 

que, por sua vez, favorecem a competitividade dos produtos 

nacionais em mercados internacionais.  

Segundo [6], o transporte por vias navegáveis, 

principalmente para o interior dos continentes, tem sido 

importante há vários séculos, tanto para o transporte de carga 

quanto para passageiros. No passado, os cavalos eram usados 

para puxar as barcaças em direção a seus destinos. Mais tarde, 

a industrialização levou à introdução de motores a vapor no 

transporte consolidando a introdução do transporte tanto 

ferroviário quanto por vias fluviais e marítimas para o 

transporte de mercadorias. 

Neste contexto, o transporte ferroviário de mercadorias 

tornou-se um sério concorrente para o transporte de 

mercadorias por rotas navegáveis, especialmente para grandes 

fluxos de frete a granel de e para instalações de produção 

industrial. Já o frete fluvial conseguiu manter sua participação 

no mercado e desenvolver novos horizontes para o transporte 

de mercadorias, graças a ele, há a extrema importância para a 

mobilidade de produtos como, por exemplo, carga a granel 

seca e volume líquido. Todo esse conjunto representa 

aproximadamente 80% de todo o volume transportado (na 

Europa) [6]. 

Por conta dessa consolidação, mostrada no continente 

europeu, um novo mercado é desenvolvido pelo transporte por 

meio de embarcações com a utilização de containers, como já 

exposto no trabalho de [6]. Ao longo dos séculos, o papel 

institucional teve responsabilidade por proporcionar novas 

oportunidades ao se referir a construções de novos canais, 

eclusas e novas vias navegáveis. Devido a esses 

desenvolvimentos históricos e institucionais, a posição dos 

portos interiores em funções de suas cadeias logísticas 

também mudou. Tais funções, como a de logística, 

desenvolveu-se entre tráfego, transbordo e produção para 

aumentar os serviços de valor, eficiência e logística integrada. 

A Tabela I mostra que a necessidade pelo transporte 

marítimo em tonelagem bruta de navios tem aumentado com o 

passar dos anos, fato que simboliza sua consolidação na 

Europa e sua vital importância no abastecimento de vários 

países. 
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TABELA I. TONELAGEM DE CARGA BRUTA DE NAVIOS COM O PASSAR DOS ANOS EM PORTOS EUROPEUS

  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Porto 

      
Bélgica 554009 564064 566748 590135 640050 644002 

Bulgária 28701 31726 31269 29121 31988 32624 

Dinamarca 1072400 1074814 1038752 1017921 1055983 1088373 

Alemanha 1172132 1169484 1176255 1167622 1306038 1365537 

Estônia 310969 338541 332248 329955 338990 357625 

Irlanda 223203 208831 221238 229775 236865 240509 

Grécia 1101625 1125152 1177159 1226086 1283757 1299031 

Espanha 1881947 1773652 1866870 2091665 2195271 2230895 

França 1157591 1247257 1253231 1397361 1427810 1448283 

Croácia 263616 272531 262810 316769 334653 336060 

Itália 2765166 2469842 2261879 2299764 2353106 2545611 

Chipre 32758 32321 28632 29772 33351 39096 

Letônia 90074 85348 82285 76890 73540 83583 

Lituânia 60336 57797 59588 60030 63797 67928 

Malta 197257 215998 215796 235263 300307 315536 

Holânda 718774 717891 725845 762542 790373 805517 

Polônia 164421 165848 183624 186708 199559 211303 

Portugal 177259 197822 210034 233825 238800 243399 

Romênia 50191 51899 52766 52262 52727 52750 

Eslovenia 39366 38943 40348 48842 52963 51956 

Finlândia 710893 740747 731142 713145 728538 755311 

Suiça 1132317 1134734 1163980 1184969 1172798 1224223 

Reino Unido 2110388 2163675 2236636 2161848 2277314 2319132 

Fonte: Adaptado de [7]. 

 
 

Como consequência, grande parte da humanidade 

experimenta, usa e impacta o ambiente marinho e zonas 

estuárias nas cidades costeiras [8]. Segundo [9], atividades 

portuárias podem impactar a qualidade da água, ar e a vida 

aquática marinha, levando a alterações na dinâmica costeira, 

podendo até mesmo resultar na supressão de ecossistemas 

marinhos.  

Pode-se ressaltar, segundo a pesquisa realizada por [10], 

que as emissões de compostos NOx têm grande significância 

para o porto internacional de Ravenna (Itália). O estudo 

apresentou uma influência negativa das atividades portuárias 

na qualidade do ar, tendo como base diferentes modos de 

operações das embarcações, bem como o consumo de 

combustível e tonelada bruta. Desta forma, as operações 

portuárias no porto de Ravenna apresentam um importante 

impacto na emissão de compostos nitrogenados.  

Com respeito a ecologia e biologia marinha, as cidades que 

possuem portos com grandes biodiversidades também contêm 

altos níveis de espécies invasoras e ameaçadas. Um exemplo é 

o porto de Sidney, local onde abriga mais de 580 espécies de 

peixes [11], mas a diversidade de espécies não endêmicas é 

também muito alta [12].  

Conforme [13], a invasão de espécies estrangeiras pode ser 

exacerbada pelos navios de portos internacionais ao redor do 

mundo, devido ao fato de que as embarcações podem auxiliar 

no processo de propagação de espécies exóticas através das 

descargas de água dos lastros dos navios ou até mesmo nos 

seus respectivos cascos.  
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A Fig. 1 apresenta como, atualmente, as grandes 

embarcações têm contribuído para o espalhamento de espécies 

em habitats não nativos através das descargas de lastro. 

 

Fig. 1. Descargas de água de lastro dos navios. 

Fonte: [14]. 

Outro fator de desiquilíbrio em zonas portuárias são as 

emissões de metais pesados e micro contaminantes. Segundo 

[15], micro contaminantes compreendem diversas classes de 

produtos químicos, incluindo pesticidas, biocidas, produtos 

farmacêuticos para uso humano e veterinário, produtos de 

consumo e produtos industriais [16]. Além disso, existem 

incertezas sobre o valor acumulado e sobre os impactos das 

misturas quando vários micros contaminantes estão presentes 

simultaneamente no meio aquático [17]. Alguns efeitos 

observados na vida selvagem atribuídos aos micros 

contaminantes incluem anormalidades reprodutivas, efeitos 

comportamentais [18,19], toxidade e efeitos agudos em vez de 

crônicos [20]. 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O objetivo principal desta pesquisa é fazer uma revisão da 

literatura sobre a aplicação da ferramenta Análise Envoltória 

de Dados aplicada aos portos internacionais, levantar dados 

referentes aos portos internacionais e em seguida aplicar esta 

ferramenta para verificar a eficiência da rede portuária 

internacional.  

Como análise, foram verificados 25 portos internacionais, 

no entanto, como exposto acima, apenas para alguns portos 

foram obtidas informações para fundamentar o presente 

trabalho até o momento. O intuito da pesquisa é coletar 

informações dos seguintes portos internacionais: Abu Dhabi 

(UAE); Auckland (Nova Zelândia); Baía de Chesapeake, 

Nova York, São Francisco (USA); Coquimbo (Chile); Darwin, 

Sydney, Hobart (Austrália); Dublin, Galway (Irlanda); 

Heraklion (Grécia); Hong Kong, Qingdao, Shanghai, Xiamen 

(China); Plymouth (UK); Porto Elisabeth (África do Sul); 

Ravenna (Itália); Rio de Janeiro (Brasil); Santander, Vigo 

(Espanha); Singapura; São Jorge (Granada) e Taipé (Taiwan). 

Porém, devido à ausência de informações e de estudos em 

alguns portos internacionais é possível que alguns deles não 

sejam contemplados no presente estudo. 

A Fig. 2 destaca os principais portos internacionais que 

fundamentam esta pesquisa. 

 

 

 

Fig. 2. Portos internacionais mundiais. 

Fonte: [8]. 

III. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento específico desta pesquisa será 

feita uma revisão sistemática da literatura sobre a aplicação da 

Análise Envoltória de Dados aplicada aos portos 

internacionais. Serão feitas consultas on-line por meio das 

bases de dados do Google acadêmico e bases Science Direct e 

Scielo. 

A revisão sistemática é uma ferramenta utilizada para 

obter as melhores evidências e verificar quais são as políticas 

e práticas mais utilizadas em uma determinada área [21]. 

Na sequência serão levantados dados e informações 

referentes aos portos internacionais disponíveis na internet. A 

partir da coleta de dados será feita uma análise preliminar das 

informações e dados obtidos de forma a selecioná-los para 

posteriormente utilizá-los na aplicação da ferramenta Análise 

Envoltória de Dados. 

A Análise Envoltória de Dados é uma ferramenta da 

estatística não-paramétrica que avalia a eficiência de unidades 

tomadoras de decisão, comparando entidades que realizam 

tarefas similares e se diferenciam pela quantidade de recursos 

(inputs) e de bens (outputs) envolvidos [22]. As unidades 

avaliadas são denominadas DMUs (Decision Making Units). 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

A partir da revisão sistemática da literatura realizada sobre 

a ferramenta Análise Envoltória de Dados aplicada no estudo 

de portos internacionais, espera-se através do senso crítico e 

investigativo realizar a comparação das principais questões 

quanto a indicadores de desenvolvimento, sociais, econômicos 

e ambientais, elaborando um padrão mundial.  

Entretanto, por se tratar de um assunto pouco explorado na 

literatura científica, há uma ausência de indicadores para a 

utilização da ferramenta Análise Envoltória de Dados, nesse 

intuito, pode-se destacar que a presente pesquisa apenas 

explorou até o momento os indicadores de movimentação de 

cargas em toneladas e ambientais como, por exemplo, 

contaminações por sedimentos (metais pesados e micro 

contaminantes), contaminação por micro plástico, 

assoreamento, poluição do ar e invasão de espécies 

estrangeiras. Dessa maneira, como a ação antrópica tem 

crescido cada vez mais sob o ambiente marítimo espera-se que 
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a tendência de movimentação de cargas em portos 

internacionais aumente com o passar dos anos e a grande 

maioria dos dados coletados, por parte ambiental, esteja acima 

da média, simbolizando a necessidade de que haja uma 

mudança de postura da ação do homem frente ao ambiente. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram realizadas pesquisas sobre portos internacionais nas 

bases Science Direct e Scielo no sentido de coletar 

informações e dados sobre os mesmos. Adicionalmente, 

buscou-se encontrar na literatura artigos científicos sobre o 

uso da ferramenta Análise Envoltória de Dados em portos 

internacionais, entretanto o resultado obtido é incipiente. 

Após o levantamento dos dados, o intuito é elaborar um 

padrão dos portos internacionais referente aos indicadores de 

desenvolvimento, sociais, econômicos e ambientais.  
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