Estatístico
Aquaviário
Análise Simplificada
para Todos

Apresentação
O Estatístico Aquaviário é um portal da Antaq na web que
permite a navegação e cruzamento de dados, a fim de
oferecer uma visão detalhada acerca da realidade da
movimentação e do transporte de cargas em vias
aquáticas com origem e/ou destino em nosso País.
No portal é possível visualizar informações e dados de
movimentação de cargas nos portos organizados, nas
instalações

portuárias

privadas,

no

transporte

de

cabotagem e na navegação interior, bem como a frota
mercante brasileira, afretamentos realizados e volumes
movimentados amparados por acordos bilaterais.
Para conforto do usuário, o Estatístico Aquaviário passa a
ser apresentado sobre a ferramenta QlikView, plataforma
de Business Discovery que permite integrar e analisar
dados de diversas fontes e disponibilizar rapidamente
informações para a organização.
http://www.antaq.gov.br/anuario/

O conteúdo do Estatístico Aquaviário está organizado em
abas com objetivo de facilitar e agilizar as pesquisas. Cada
aba apresenta os dados e informações descritos abaixo:

Movimentação Portuária: Nesta aba você encontrará
gráficos de movimentação por tipo e nome de instalação
portuária, por perfil de carga, por grupo de mercadorias,
por tipo de navegação, por embarque e desembarque e a
evolução anual por perfil de carga. Representa as
quantidades movimentadas de carga nos portos
organizados e nas demais instalações portuárias.

Transporte Via de Longo Curso: Nesta aba você
encontrará gráficos com as quantidades transportadas por
perfil de carga e por grupo de mercadorias, a evolução
anual por perfil de carga e as quantidades transportadas
por portos de Origem e Destino. Representa as quantidades
transportadas de carga na navegação de longo curso

Transporte

Via

Cabotagem: Nesta aba você

encontrará gráficos com as quantidades transportadas de
carga por tipo de instalação portuária, por perfil de carga,
por grupo de mercadorias, a evolução anual por perfil de
carga e as quantidades transportadas por portos de
Origem e Destino. Representa as quantidades
transportadas de cargas na navegação de cabotagem.

Transporte em Vias Interiores: Nesta aba você
encontrará gráficos com as quantidades transportadas de
cargas por tipo de embarcação, por perfil carga, por grupo
de mercadorias, a evolução anual por tipo de navegação
e as quantidades transportadas por portos de Origem e
Destino. Representa as quantidades transportadas de
cargas em vias interiores.

Movimentação de Contêineres: Nesta aba você
encontrará gráficos com as quantidades movimentadas de
contêineres por tipo de navegação, por tipo e nome de
instalação portuária, por tamanho e tipo do contêiner, a
evolução anual da movimentação de contêineres por tipo
de navegação, entre outras informações. Representa as
quantidades movimentadas de cargas em contêineres.

Frota e Afretamento: Nesta aba você encontrará
gráficos com a quantidade, capacidade e média de idade
das embarcações, a evolução da frota por tipo de serviço,
quantidades e gastos com os afretamentos, entre outras
informações. Representa as características relacionadas a
frota e aos afretamentos de embarcações realizados na
navegação interior e marítima.

Acordos Bilaterais: Nesta aba você encontrará gráficos
com as quantidades movimentadas de cargas por país e
participação por bandeira brasileira ou estrangeira.
Representa as quantidades movimentadas de cargas
amparadas por acordos bilaterais

Navegabilidade

‘

Navegar no Portal é muito simples, mas antes você precisa
saber exatamente a informação que está procurando. As
seleções são feitas com cliques ou com a função do arrastar
e soltar. Assim, você poderá definir as dimensões, métricas
e filtros do que deseja descobrir no universo de dados
disponíveis.

Realizando pesquisas
Na página de abertura do portal, escolha a estatística que
quer ver: movimentação portuária, transporte via longo
curso, transporte via cabotagem, transporte em vias
interiores,

movimentação

de

contêineres,

frota

e

afretamento e acordos bilaterais.

Vamos usar como exemplo a aba "Movimentação
Portuária" para mostra como são realizadas as pesquisas.

Digamos que você quer saber qual o porto com maior
movimentação de cargas em 2014. Clique então na barra
“Porto”.

Observe que o gráfico mostrará como líder o "Porto de
Santos".

Se clicar então na barra referente ao Porto de Santos, terá
mais uma filtragem, com o detalhamento dos números
dessa unidade portuária, que trará informações sobre o
perfil de carga movimentada, o grupo de mercadoria e o
tipo de navegação e sentido, entre outras.

Utilizando filtros
Os filtros ajudam a detalhar ainda mais
os dados, a fim de chegar à informação
necessária. No Portal, eles estarão
sempre dispostos na coluna à direita
dos painéis com os gráficos.
Vamos permanecer no exemplo da aba
“Movimentação Portuária”. Se quiser
saber qual instalação portuária teve
maior movimentação por ano, escolha
um dos filtros disponíveis. Da mesma
forma, será possível filtrar por trimestre,
mês, localidade e outros filtros gerais
disponíveis.
No campo abaixo dessa coluna que
lista os filtros disponíveis, você verá a
janela “Filtros Atuais”, que listará todas as seleções que
estão em uso.

Travando e destravando as
seleções
Agora que você chegou ao dado que desejava ver e quer
usar essa seleção em uma apresentação, dar um print para
compartilhar com alguém ou qualquer outro fim, é
importante que você não a perca. Para isso você pode
travar a seleção. Basta clicar no símbolo de cadeado
fechado, no canto superior direito do painel. Para
destravar, clique no cadeado aberto.

Avanço e retorno de filtros
Nessa mesma caixa onde travamos e destravamos os filtros,
também podemos avançar ou retornar nas filtragens
feitas, clicando nas setas da opção desejada. Ao clicar no
botão “Limpar”, você poderá limpar todas as seleções
feitas, voltando assim para a página inicial do painel. Verá
que a caixa Filtros Atuais
ficará em branco.

Exportando as informações
Todas as informações disponíveis nos gráficos podem ser
exportadas para Excel com apenas um clique. Basta clicar
sobre o gráfico desejado com o botão direito do mouse. Se
o conteúdo solicitado não for aberto em outra janela, é só
clicar em press here.

Faça você mesmo
Caso não encontre a análise que deseja nos gráficos
disponíveis, você pode gerar suas próprias visualizações
clicando em “Monte aqui suas próprias pesquisas”, no ícone
da lâmpada, localizado no canto superior direito da
página inicial do portal.

Na página seguinte, será necessário
escolher ao menos uma Métrica e uma
Dimensão que estão listadas numa coluna
à esquerda. Você pode detalhar ainda
mais as informações selecionado os filtros
padrões disponíveis na coluna “Escolha
Seus Filtros Abaixo” à direita da página.
As informações serão apresentadas em
forma de tabela.

Contato
Tem alguma dúvida, sentiu falta de alguma informação,
quer reportar um erro, sugerir uma melhoria? Faça
contato conosco. Sua colaboração é muito bem-vinda!
Telefone:

(61) 2029-6500
Ouvidoria:

0800 644-5001
E-mail:

ouvidoria@antaq.gov.br
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Endereço: SEPN - Quadra 514 - Conjunto "E" –
Edifício ANTAQ
CEP: 70760-545 – Brasília - DF

