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A importância do comércio 

internacional nas economias modernas é 

inquestionável. Há uma variedade de 

produtos que determinam o desenvolvi-

mento de civilização humana e entre estes 

produtos encontram-se vários minérios 

com conteúdo de metal. Sem os metais, a 

civilização moderna não existiria, e nem 

poderíamos falar da sua sustentabilidade. 

Para que os produtos de mineração 

cheguem a partir dos locais de origem aos 

seus destinos, eles devem ser 

transportados ao longo de uma rota de 

comércio. 

Uma das ligações desta rota comercial 

é o porto. O porto moderno de hoje já não 

se considera como um elemento simples e 

independente do comércio marítimo, ao 

contrário, ele parte em toda a cadeia 

logística. De acordo com seu papel 

expandido, na introdução deste estudo 

demonstra-se brevemente o processo de 

transporte de minério de ferro, desde as 

minas brasileiras do estado de Minas 

Gerais até o carregamento dos navios 

transoceânicos. 

Dentro desta cadeia logística, 

descrevem-se os elementos do sistema.  

Depois de conhecer o método de 

transporte dos produtos de mineração, o 

estudo tem o foco exclusivamente nas 

atividades portuárias. Cumprindo os 

requisitos de um Trabalho de Projeto Final 

Integrador, esta atividade portuária 

apresenta-se detalhadamente através do 

exemplo do Porto do Tubarão que se acha 

no Brasil, analisando-o de uma forma 

multidisciplinar. A análise do porto já 

mencionado acontece de acordo com as 

ciências de engenharia aplicadas durante 

os cursos da Escola de Graduados de 

Engenharia Portuária da Universidade de 

Buenos Aires.  

O leitor desta forma chegará à área da 

engenharia portuária que no estudo inclui 

a representação das instalações e 

estruturas portuárias, o ambiente físico 

marítimo, o canal de acesso ao porto, as 

obras de dragagem, os possíveis impactos 

ambientais no sector da Baía do Espírito 

Santo, como também, o sistema de auxílios 

de navegação. 

Destacando algumas áreas, exemplos 

de cálculo sobre as dimensões da via 

navegável são disponíveis para o leitor, e 

igualmente sobre as estruturas portuárias, 

os quebra-mares, obras de dragagem, os 

elementos da sinalização marítima e a 

gestão das águas de chuva nos pátios de 

minério de ferro. 

  


