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Hidrovias | Europa – Movimentação e Matriz Modal 
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Além da elevada movimentação de carga, a participação do modal hidroviário chega a 39%, como na Holanda

Diferentemente do Brasil, as hidrovias na Europa são largamente utilizadas no transporte de carga

Fonte: Eurostats



Hub Ports

Hidrovias | Europa – Movimentação no Rio Reno 
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Espalhados pela margem do Rio Reno, encontram-se diversos polos industriais e armazéns que utilizam a 

hidrovia para movimentar cerca de 50 milhões de ton e 700.000 TEUs por diversas cidades e países

Fonte: European Federation of Inland Ports (EFIP)



Europa – Canal Reno-Memo-Danúbio
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O canal possibilita a integração do Mar do Norte ao Mar Negro, atravessando oito países da Europa



Hidrovias | Holanda – Participação na Matriz Modal
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A participação das hidrovias na matriz modal holandesa é bastante expressiva, atingindo 50% no porto de 

Rotterdam

Fonte: Modal Share of Freight Trasnport IWW – Inland Waterway (Hidrovia)

� Na Holanda, 330 milhões de 

toneladas de mercadorias são 

transportadas anualmente 

pelos navios de navegação 

interior

� A navegação interior 

transporta 80% de toda a carga 

a granel em comparação com 

outros modos de transporte; 

35% de contêineres

� O porto de Rotterdam recebe, 

por ano, cerca de 30 mil navios 

e 200 mil barcaças



Hidrovias | Holanda – Competitividade
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Fonte: Rivers of the World Atlas

IWT – Inland Waterway Transport (Hidrovia)

SSS – Short - Sea Shipping (Cabotagem)

De acordo com estudo realizado na Holanda, o custo port-to-door no país é menor via rodovia até uma 

distância de 100 km; entre 100 e 550 km o transporte hidroviário compensa e, a partir de 550 km, a 

cabotagem apresenta o menor custo

Observações:

� A conta considera a 

infraestrutura que a Europa 

tem

� O modal ferroviário no país 

perde competitividade pois os 

trilhos são compartilhados 

com trens de passageiros, 

tornando a sua capacidade 

reduzida dado a reduzida 

viabilidade de schedules (rail

paths) e tamanho dos pátios



Hidrovias | Holanda – Objetivo Comum das Entidades
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A União Europeia, o governo holandês e as autoridades portuárias dos portos holandeses agem de forma 

conjunta em prol do desenvolvimento do transporte hidroviário, cujo mindset é “fazer acontecer”

� A Holanda, como porta de entrada da Europa pelo Norte, 

tem como core business a logística

� No passado, houve planejamento de longo prazo com 

investimentos em logística

� A União Europeia tem políticas supranacionais de 

multimodalidade e tem orçamento destinado a projetos 

de transporte de conexão entre países

� As autoridades portuárias holandesas incorporam essas 

políticas nos contratos de arrendamento

� Adicionalmente, existem metas de redução de emissão de 

CO2, o que incentiva a o transporte hidroviário

� O governo holandês, por sua vez, é responsável por toda a 

infraestrutura, com papel ativo na conservação, 

manutenção, segurança e investimentos para o seu 

desenvolvimento

� Problemas de congestionamento nas rodovias também 

contribuem para o desenvolvimento de negócios voltados 

para as hidrovias



Hidrovias | Alemanha – Engenharia Eficiente
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Com engenharia eficiente, as obras nas hidrovias na Europa são realizadas mesmo com elevada complexidade. 

Na Alemanha, por exemplo, encontra-se o maior cruzamento hidroviário da Europa, com uma ponte sobre o Rio 

Elba, ao norte de Magdeburg, possibilitando a navegação ininterrupta do oeste para o leste. A 

Wasserstrassenkreuz possui a estrutura de um aqueduto e projetada para ser cruzada por grandes embarcações



Hidrovias | EUA – Investimentos e Papel do Governo 
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Investimentos e papel ativo do governo norte-americano garantem um transporte hidroviário eficiente

� A navegação fluvial é largamente utilizada nos Estados 
Unidos, se constituindo parte significativa  do sistema de 
transporte do país

� As hidrovias norte-americanas totalizam 40 mil km

� Os rios que possuem grande potencial de navegação são: 
Mississipi, Missouri, Ohio, Tennesse, Illinois e Arkansas, 
incluindo ainda a utilização dos lagos como vias de 
transportes

� O Rio Mississippi tem 3.730 km, e é considerado um dos rios 
mais importantes para a navegação e transporte de 
mercadorias, principalmente de produtos agrícolas

� Devido aos benefícios econômicos nacionais de transporte 
marítimo, o governo federal investiu pesadamente em 
infraestrutura de navegação nas últimas décadas

� Todas as partes envolvidas no transporte recebem apoio 
significativo, através de financiamento federal, para as 
despesas operacionais e despesas de capital

� Desde o ‘Water Resources Development Act‘ de 1986, as 
despesas para a construção e desenvolvimento de projetos
em hidrovias são divididas em 50%/50% entre o governo
federal e os usuários comerciais através do ‘Inland Waterways 
Trust Fund – IWTF’

� Os custos de operação e manutenção são 100% de 
responsabilidade federal



Hidrovias | Comparativo com Outros Modais

Fonte: American Waterways Operator
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De acordo com estudo norte-americano, um comboio de 15 barcaças equivale a 216 vagões ou 1.050 caminhões



Hidrovias | Brasil – Panorama Geral
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O Brasil optou pelo transporte rodoviário, em detrimento do hidroviário, construindo grandes rodovias

� O Brasil possui uma das mais amplas, diversificadas e 

extensas redes fluviais de todo o mundo

� Apesar disso, as hidrovias não são muito utilizadas

� O país optou por transportes rodoviários construindo 

grandes rodovias paralelas a locais navegáveis que 

diminuiriam o custo dos transportes

� As principais hidrovias são:

� Hidrovia Araguaia-Tocantins

� Hidrovia São Francisco

� Hidrovia da Madeira

� Hidrovia Tietê-Paraná

� Hidrovia Taguari-Guaíba



Hidrovias | Brasil – Panorama na Região Norte
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Na Região Norte, as hidrovias poderiam se tornar uma nova solução para gargalos logísticos, modificando a 

dinâmica do agronegócio

� Como uma alternativa para modais de transporte atuais e considerando as extensas bacias hidrográficas no Norte, a capacidade 

das hidrovias para a movimentação de carga ainda está muito abaixo do seu potencial

� Esse modal não só é mais barato, mas também mais segura e ecologicamente eficiente, possibilitando criar novas rotas para os 

Portos na costa norte brasileira, tais como Vila do Conde, Santana e Itaqui

Barcaça

Rio

Rio Tapajós 850  km

Rio Teles-Pires 190  km

Rio Tocantins 560  km

Rio Araguaia 1 .230  km

Rio das Mortes 580  km

Amazonas 1 .500  km

Rio Juruena 852  km

Comprimento das hidrovias atualmente navegáveis (km)

Fonte: Movimento Pró-Logística

Hidrovias potenciais (km)

Hidrovias potenciais demandam intervenção e 

investimento e público para se tornarem navegáveis



Hidrovias | Brasil – Panorama na Região Norte
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Considerando a matriz dos rios no norte do Brasil, estudos de viabilidade e investimentos ainda precisam ser 

realizados a fim de transformar estes rios em hidrovias navegáveis

Fonte: Parque Nacional JuruenaSource: Parque Nacional Juruena
Fonte: Parque DNIT Fonte: Parque DNIT

� Alguns rios têm obstáculos naturais que devem ser removidos antes de se tornarem vias estratégicas

� Adicionalmente, partes de rios encontram-se dentro de áreas de proteção ecológica, exigindo intervenção governamental e uma 

série de processos burocráticos



Hidrovias | Brasil – Rio Juruena
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Ao longo do Rio Juruena existem diversos estreitamentos, “pedrais” e pontes que podem dificultar o tráfego 

marítimo e encarecer o custo da hidrovia 

Pedral

Ponte

Rio Juruena



Hidrovias | Brasil – Conclusões
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� O Brasil está muitos anos atrás dos europeus que, com uma engenharia eficiente, conseguiram realizar grandes obras de 

infraestrutura que ligam todo o continente de forma ágil

� No Brasil as obras necessárias são mais fáceis de ser realizadas, dado os inúmeros rios navegáveis onde a construção de 

hidrovias pode ser feita, diferentemente da Europa

� Embora o Brasil tenha aproximadamente 50 mil km de rios navegáveis, apenas 1% da produção brasileira é transportada 

por eles, de acordo com um levantamento da Confederação Nacional dos Transportes (CNT)

� Segundo dados do Ministério dos Transportes, as hidrovias brasileiras movimentam anualmente 25 milhões de 

toneladas,  volume que corresponde a cerca de 5% do que é transportado a cada ano apenas no Rio Mississippi, a 

principal hidrovia americana

� De acordo com o Ipea, transportar 1 tonelada de carga por 1.000 km de um rio custa no Brasil, em média, 45 reais — a 

metade do custo do transporte rodoviário e 25% menos do ferroviário

� Além da falta de planejamento do Governo, há também indefinição por sua parte sobre quem deve ser responsável pela 

construção das eclusas (no Rio Tocantins, quatro hidrelétricas foram construídas nas últimas quatro décadas; apenas a 

mais antiga, a de Tucuruí, tem eclusa, enquanto nas demais, as obras não saem do papel)

� Em 2011, as obras de derrocamento do Pedral do Lourenço foram suspensas e, desde então, sucessivas tentativas de 

licitar as obras de engenharia foram fracassadas

� A baixa participação do modal hidroviário brasileiro se agrava quando ocorre problemas de seca no país, como 

recentemente na região no Sudeste (hidrovia Tietê-Paraná)

Enquanto os países da Europa e os EUA investiram em infraestrutura e logística de transporte principalmente hidroviário 

para tornar a economia mais dinâmica, o Brasil deixou de priorizar essa modalidade para construir rodovias



Cabotagem | Brasil – Movimentação Cabotagem x Outros
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3.040.231 463.423 418.043 678.882 242.771 280.518 195.352 757.319 465.665 411.762 

Santos Chibatão Suape Rio Grande Itaguaí

(Sepetiba)

Salvador Pecém Paranaguá Porto Itapoá Rio de Janeiro

Cabotagem Outros

Fonte: Antaq (Dados de 2014)

Apesar da participação expressiva de alguns portos, o volume de cabotagem sozinho não tem escala para 

a construção de um terminal dedicado a essa operação

Manaus



Cabotagem | Brasil – Burocracia na Cabotagem
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Reportagens recentes e antigas apontam o problema da burocracia na cabotagem 

Fonte: A Tribuna, 21/07/15

Fonte: Guia Marítimo, 01/01/15

Fonte: Valor, 21/08/12

Fonte: O Globo, 22/09/14



Cabotagem | Brasil – Soluções
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Os portos brasileiros apresentam elevado dwell time por conta da burocratização da saída da carga. 

Acelerar o desembaraço das cargas de cabotagem traz um ganho de capacidade operacional, sem 

investimento adicional em capacidade física

A solução é simplificar o processo de liberação para que impacte menos no tempo de permanência de 

carga no porto, reduzindo a demanda de por capacidade adicional
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Longo Curso | Movimentação em 2014  
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Segundo a Antaq, no ano de 2014, os portos brasileiros contabilizaram mais de 60 mil atracações

Imagem retirada do site: 

maritemetraffic.com
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Longo Curso | Crescimento médio
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Fonte: MDIC

O crescimento médio anual do volume de longo curso movimentado nos últimos anos foi de 3%

Vale Brasil (Granel Sólido)

CMA CGM Carmen 

(Contêiner)



Longo Curso | Entraves para a construção de um navio brasileiro

� Complexidade, demora e incertezas para obtenção e cumprimento dos financiamentos; 

� Tributação e consequente elevação de preços dos equipamentos e componentes;

� Dificuldades burocráticas e tributação na importação de insumos; 

� Falta de economia de escala, dado o pequeno número de navios da mesma série;

� Mudanças na unidade monetária, alterações no sistema fiscal, defasagem nos índices de correção monetária; 

� Excesso de impostos e burocracia na regulamentação das atividades;

� Baixo nível de investimento no parque industrial e no treinamento de pessoal, com a consequente queda de 

produtividade.
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Estaleiro Atlântico Sul
Navio Rio Grande

A perda de competitividade do setor de construção naval brasileiro está associada à falta de incentivos e 

problemas burocráticos



Longo Curso | Dificuldades dos navios com bandeira brasileira

� Remunerações Pagas:

� Maior número de tripulantes por navio;

� Maior número de marítimos contratados pela 

empresa;

� Encargos sociais elevadíssimos, cerca de 140% 

sobre a folha de pagamento;

� Quase nenhuma flexibilidade na fixação das 

funções a bordo.

� Adicionalmente, o custo operacional é mais 

elevado:

� Taxas sobre equipamentos;

� Despesas de manutenção e reparos elevados 

devido à política mais rígida que em outros 

países.
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Segundo estudo realizado pela marinha mercante em 2012, o custo total de mão de obra de um 

navio com bandeira brasileira é, em média, US$ 5.500/dia, 75% superior ao custo de navio 

semelhante que opera com bandeira de conveniência


