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* The port of  Rio de Janeiro. Brazil’s colonial anchorages had to undergo swift and extensive reforms to meet the demands of  a 
growing economy. 
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* Porto do Rio de Janeiro: transformações profundas e aceleradas para dotar os antigos ancoradouros,  
com infra-estrutura necessária para o desenvolvimento da economia brasileira
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* Navios prontos para atracar em Salvador: a viagem pela história do Brasil começa pelo porto da capital baiana

* Ships get ready to dock in Salvador. The voyage through Brazilian history begins at the port of  the capital of  Bahia.
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Portas abertas 
para o mundo 

INTRODUÇÃO

Q
uando os portugueses se lançaram 

ao mar, na grande aventura marítima 

que transformaria para sempre o mapa 

geopolítico do globo, os oceanos não 

passavam de uma imensidão desco-

nhecida e temida. Não havia registros 

oficiais de navegação que pudessem 

dar segurança aos marujos em busca 

de terras e de rotas comerciais além 

mares – na época, o que mais se as-

semelhava a uma carta náutica eram 

os chamados portulanos, uma espécie 

de “guia de portos”, porém limitados 

ao Mediterrâneo, a porção navegável 

da Terra até então mais conhecida dos 

europeus. 

Ao descer pela costa africana e 

avançar Atlântico adentro, os primei-

ros colonizadores tiveram que desco-

brir por sua conta, e risco, os portos 

naturais onde pudessem atracar suas 

caravelas, escapando dos traiçoeiros 

recifes e bancos de areia. 

Mas antes de se encerrar a primeira 

metade do século XVI, logo após a che-

gada dos portugueses à costa brasilei-

ra, em boa parte dos litorais do Nordes-

te e do Sudeste já estavam operando 

vários e rudimentares atracadouros. Os 

primeiros capítulos da história do Bra-

• Chegada da Família Real à Bahia em 1808: óleo sobre 
tela de Cândido Portinari (1952)

• The Portuguese royal family arrives in Bahia in 1808. Painting 
by Cândido Portinari (oil on canvas, 1952). 
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incapacitados de receber navios maio-

res e com difi culdades para movimen-

tar grandes volumes de mercadorias.  

Foi só no início do século XX que 

as primitivas  instalações começaram 

a superar suas limitações físicas e téc-

nicas. Aos poucos, inicialmente com 

capital estrangeiro e em seguida com 

as obras tocadas pelas mãos da inicia-

tiva privada, velhos ancoradouros iam 

se transformando em portos capazes 

de receber navios transatlânticos de 

maior calado e com melhores condi-

ções para o embarque e desembarque 

de mercadorias.

A partir dos anos 1930, com a políti-

ca de estatização de Getúlio Vargas, e 

na entrada da década de 1960, com a 

chegada do governo militar, a tendên-

cia ao centralismo do Estado levou os 

portos a serem controlados pela admi-

nistração federal. O que culminou na 

criação da Empresa Portos do Brasil 

S/A, a Portobras, em 1975 – extinta em 

1990 e duramente criticada pela lenti-

dão na modernização dos terminais.

Desde a Lei de Modernização dos 

Portos, de 1993, que permitiu a volta 

da iniciativa privada ao setor, o cená-

rio vem mudando. A atividade portu-

ária registrou crescimento notável no 

período pós-1993. Em termos compa-

rativos, enquanto em 1990 os portos 

movimentavam cerca de 360 milhões 

de toneladas em mercadorias, nos me-

ados da primeira década do século XXI 

essa quantidade já havia dobrado. 

Elos dos mais importantes da ca-

deia econômica, os portos refl etem a 

dinâmica do comércio internacional, 

1864
O porto de Porto Alegre 
torna-se local estratégico 
durante o maior confl ito 
da América do Sul, a 
Guerra do Paraguai, 
encerrada em 1870. 
A zona portuária 
recebe soldados, ganha 
melhorias e novos 
estaleiros.

1892
No dia 2 de 
fevereiro, o 
navio Nasmith 
atraca no cais de 
Santos: o modesto 
atracadouro 
torna-se o 
primeiro porto 
organizado do 
Brasil. 

1904
Começam as obras para 
a implantação de um 
porto organizado no Rio 
de Janeiro, inaugurado 
seis anos mais tarde. 
Dois anos depois, 
começam as obras 
de modernização do 
porto de Salvador e do 
Mercado Modelo.

Ô J Ô
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Ao longo dos séculos, os portos 

brasileiros continuaram protagonizan-

do alguns dos mais importantes episó-

dios da nossa história. Cidades como 

aquelas da Amazônia, importantes ca-

pitais nordestinas, Rio de Janeiro, Vitó-

ria, Paranaguá, Porto Alegre, Rio Gran-

de e Corumbá, entre tantas outras, se 

formaram e cresceram a partir do mo-

vimento em seus cais. 

O que seria de Porto Alegre, por 

exemplo, se não tivesse como se co-

municar com o litoral? E mais recente-

mente, como o Brasil poderia extrair 

divisas da sua extraordinária produ-

ção agrícola, se não fosse pelos seus 

portos, como Paranaguá e Santos? No 

alvorecer do século XXI, os portos se 

consolidaram como uma engrenagem 

fundamental à economia – nada me-

nos que 90% da conta do comércio ex-

terior brasileiro passa pelos terminais 

marítimos nacionais. 

Há que se ressaltar, porém, que o 

marco principal da história portuária 

brasileira situa-se em 1808, quando D. 

João VI assinou a Carta Régia de Aber-

tura dos Portos. O ato do soberano 

português não serviu apenas como o 

pontapé necessário para a inserção do 

Brasil no comércio mundial. Ele surtiria 

outros efeitos: acabou por estabelecer 

as bases para o fim do regime colonial 

e iniciar o processo de independência 

frente à Coroa portuguesa.

Mesmo que o documento oficializa-

do em Salvador significasse a entrada 

do País na era do livre comércio, os 

portos nacionais tiveram que cruzar 

um século com infra-estrutura precária, 

1808
Para escapar das 
tropas de Napoleão 
Bonaparte, o príncipe 
regente D. João vai 
para o Brasil.  
Na colônia, assina 
a  Carta Régia de 
Abertura dos Portos.

1850 
A epidemia de 
febre amarela 
imobiliza 
o porto e o 
comércio no 
Rio de Janeiro. 
Navios evitam 
parar na cidade.

1784
Em São Luís, inicia-
se a construção do 
cais. No entorno, 
ergue-se um 
imponente conjunto 
de sobrados, hoje 
Patrimônio da 
Humanidade.

1856
Liberado o trânsito 
de embarcações 
nacionais e 
estrangeiras pelo  
rio Paraguai.  
A navegação tira  
a região oeste 
brasileira do 
isolamento; o porto 
de Corumbá progride.

J∆ ÔJ
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SALVADOR

Os portugueses criam     o “porto do Brasil”

*This lithograph by English artist Augustus Earle depicts daily life in mid-19th century Salvador: vessels crowding All Saints’ Bay and 
slaves carrying their masters on sedan chairs (right).
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Os portugueses criam     o “porto do Brasil”

* O intenso movimento de embarcações na Baía de Todos os Santos, com escravos carregando seus senhores em liteiras  
(à direita), nessa litografia do inglês Augustus Earle, faziam parte do cotidiano de Salvador em meados do século XIX
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O  dia começou há pouco – não pas-

sam das nove horas da manhã –, mas o 

sol já está ardente. No céu, nada de nu-

vens. Tudo indica que a temperatura se-

guirá alta, castigando até mesmo quem 

está acostumado ao calor da Bahia. Nos 

arredores do porto de Salvador, situado 

no bairro do Comércio, em frente à ilha 

de Itaparica, as ruas estreitas da Cidade 

Baixa amanhecem caóticas.

O lugar não comporta o trânsito das 

manhãs frenéticas. Suas calçadas, já 

apertadas, parecem não existir: são 

invadidas pelas lojas e filas enormes 

que aguardam o banco abrir; são dis-

putadas por pedestres e camelôs com 

seus tabuleiros de melancia e abacaxi 

fatiados, quebra-queixos e salgados, 

bugigangas da China. Pelos lados do 

Forte São Marcelo, construído no sécu-

lo XVII para defender a Baía de Todos 

os Santos, não há brisa soprando. O 

calor faz transpirar.

A cena contemporânea, ressalvado 

o ar de modernidade, não é muito dife-

rente daquela que se passou na manhã 

calorenta do dia 23 de janeiro de 1808, 

quando o príncipe regente D. João, a 

Família Real e sua comitiva, desembar-

1

• Na entrada do antigo porto de Salvador, as 
embarcações têm pela frente o imponente Forte de 
São Marcelo, erguido especialmente para proteger o 
desembarque no início do século XVII  

• Vessels entering the old port of  Salvador passed by the 
imposing Forte de São Marcelo. Built in the early 17th century, 
this fortress protected ships as they loaded and unloaded cargo.
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ao mar para esperar pelos navios que 

chegavam, avisar suas tripulações de 

perigo e guiá-los para locais de desem-

barque seguro ou até mesmo transpor-

tar os escravos para a praia, reduzindo 

assim os riscos para os navios”.

Já em 1550, a mando do governa-

dor-geral do Brasil, Tomé de Sousa, 

Salvador abrigava uma empresa de 

conserto e fabricação de embarcações. 

O desenvolvimento da navegação de 

cabotagem e de guarda-costas levou 

a metrópole portuguesa a incentivar a 

construção de navios pequenos e de 

remos, concedendo privilégios a seus 

construtores. Criava-se assim, sob es-

tímulo oficial, os primeiros estaleiros 

rudimentares da colônia – que logo se 

equipariam para construir navios de 

longo percurso.

A atividade naval acabou proporcio-

nando bons lucros a Lisboa. A partir 

do século XVIII, vários estaleiros ope-

ravam pelas orlas da Ribeira e de Itapa-

gipe – hoje bairros de Salvador, onde 

ainda se vê a gente local ocupada na 

construção e no reparo de pequenas 

embarcações. Somente entre 1812 e 

1815, 40 embarcações, entre galeras, 

brigues, sumacas e lanchas foram fa-

bricadas na cidade. Nos anos 1840, 

contavam-se ali 14 estaleiros – o que 

refletia o movimento do porto.

Trabalho não faltava. Em um dos 

mais extensos roteiros das navegações 

portuguesas – a Carreira da Índia –, por 

exemplo, as embarcações carrega-

das de mercadorias levavam cerca de 

quatro meses entre o porto indiano de 

Goa e Portugal. Desgastadas da longa 

viagem, usavam o porto como escala 

° Navio negreiro, em quadro de Rugendas, no século 
XIX: ao descerem no porto, os cativos eram registrados 
na alfândega, levados às fazendas ou expostos nos 
mercados 

° This painting by Johann Moritz Rugendas depicts a 19th-
century slave ship. After landing at the port, slaves were 
registered at the customhouse and then taken to plantations or 
sold at slave markets.

Cana-de-açúcar 
(Saccharum spp)

Sugarcane 
(Saccharum spp)
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* Planta da cidade de Salvador, desenhada em 1625, documenta a batalha da expulsão dos holandeses por uma 
frota enviada pelos espanhóis (52 navios com 12 mil homens), que então dominavam Portugal. A invasão da capital 
colonial pelos holandeses durou um ano. O interior continuou nas mãos de lusos e brasileiros

* This plan of  Salvador, drawn in 1625, documents the battle to drive out the Dutch. Spain (which ruled Portugal at the time) sent a 
fleet of  52 ships with 12,000 men on this mission. The Dutch occupation of  the colonial capital lasted one year, but the Portuguese and 
Brazilians never lost control of  the hinterlands.
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