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1. RESUMO 

A relativa estabilidade econômica dos últimos anos e suas perspectivas em 

médio e longo prazo, propiciaram incremento da economia de nosso país, 

demonstrado pelo progressivo e significativo aumento na movimentação de cargas 

apresentada, principalmente na exportação de produtos básicos. Nesse contexto, a 

atual matriz de transportes, baseada predominantemente no modal rodoviário, 

seguido do ferroviário, tornou-se insuficiente para atender esse aumento da 

demanda. Consequência dessa condição, a Região Metropolitana da Baixada 

Santista - RMBS vem sofrendo impactos negativos no âmbito da mobilidade urbana, 

em razão do excesso de caminhões decorrente do aumento do fluxo de cargas em 

direção ao Porto de Santos. Essa constatação se afigura como situação de crise, 

identificada pelo grupo como oportunidade para a elaboração de estudo sobre o 

incremento de uma alternativa de transporte viável, o aproveitamento do grande 

potencial aquaviário da nossa região que, associada aos demais modais disponíveis 

na região, amenize os problemas gerados pelo crescente afluxo de cargas em 

direção ao Porto de Santos, além de outros benefícios  

 

2. INTRODUÇÃO  

O Brasil dispõe de uma das maiores redes fluviais do mundo, com 

aproximadamente 50 mil quilômetros de extensão, dos quais apenas 20 mil 

quilômetros são economicamente navegáveis (ALFREDINI, 2005). Já a região da 

Baixada Santista dispõe de uma rede com aproximadamente 200 quilômetros de 

extensão, sendo 35 quilômetros de plena navegabilidade (CODESP, 2010).  

Apesar desse significativo potencial, o transporte hidroviário, tanto na Baixada 

Santista como em todo Brasil, ainda é pouco explorado, com poucos investimentos 

representativos, públicos e privados, embora receba destaque governamental, no 

âmbito do planejamento. 

Nesse cenário, a atual matriz de transportes, baseada predominantemente no 

modal rodoviário - secundado a distância pelo ferroviário -, mostrou-se 

progressivamente insuficiente para atender a esse aumento da demanda. Essa 

condição, associada a questões logísticas, provoca impactos negativos na 

mobilidade urbana, na RMBS, representados por congestionamentos constantes, 

poluição atmosférica e desgaste excessivo de infraestrutura. 



Uma solução viável para minimizar este problema seria o incremento do 

transporte hidroviário de carga, integrando-o aos demais modais disponíveis na 

região e, assim, além de aproveitar os cursos d'água existentes, melhorar a 

mobilidade urbana, pela redução do fluxo de caminhões; reduzir a poluição 

ambiental e potencializar a expansão da economia regional, favorecendo outros 

municípios da RMBS. 

“O transporte aquaviário é, indiscutivelmente, o mais econômico para o 

deslocamento de grandes volumes de carga com baixo valor unitário 

dentre os modais competidores diretos, a ferrovia e a rodovia, desde que 

ressalvados alguns pressupostos” (ALFREDINI, 2005, p. 659). 

 

3. OBJETIVO 

Como objetivo geral busca-se uma alternativa viável para a redução da 

quantidade de caminhões que trazem cargas para o Porto de Santos, melhorando o 

trânsito das cidades da região através da integração dos sistemas de transportes 

(rodoviário, ferroviário e hidroviário), aumentando, dessa forma, a eficiência no 

transporte de mercadorias, reduzindo seus custos, e melhorando a qualidade e 

produtividade das operações portuárias. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo classifica-se como: bibliográfico, qualitativo e quantitativo. A 

pesquisa será realizada conforme diretrizes do termo de referência para a 

contratação de estudo de navegabilidade dos rios, obras de adequações e 

avaliações do potencial logístico e econômico da Região Metropolitana da Baixada 

Santista - RMBS, realizado pela CODESP, em 2010; e incluirá as seguintes 

atividades: 

 Levantamento de projetos e estudos já realizados para a região; 

 Levantamento de dados dos rios, relativos à: profundidades, influência de 

marés, calado de embarcações, interferências de obras de arte de engenharia 

(pontes), locais de fundeio e integração com plataformas retroportuárias e com 

logística de transportes da RMBS;  

 Definição das condicionantes logísticas, operacionais e físicas do sistema, 

incluindo a avaliação de embarcações e questões institucionais pertinentes; 

 Levantamento dos produtos que possam ser destinados à hidrovia. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Aquavia, hidrovia ou via navegável interior são designações correntes para 

rios, lagos ou lagoas navegáveis que, após terem sido sinalizados e balizados, 

ofereçam condições mínimas de segurança para o transporte de mercadorias e 

passageiros. O transporte hidroviário de carga é um meio de transporte eficaz, 

seguro, mais barato e menos poluente, que permite a redução de custos dos 

transportes, em relação aos modais predominantes na matriz nacional. Ele 

apresenta maior eficiência energética e maior sustentabilidade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMIMARES  

De acordo com estudo realizado pela Codesp em 2010, nos principais trechos 

da rede hidroviária da RMBS foram encontradas profundidades médias de 3,50 m, 

largura média de 70 m, canal médio de 30 m e raio mínimo de 50 m. O complexo 

possui vocação e potencial para transportes de cargas, passageiros e turismo. 

Foram identificadas cinco rotas que podem ser usadas, especialmente, para o 

transporte de cargas, sobretudo contêineres. Contudo, obstáculos como o gabarito 

de algumas pontes precisarão ser equacionados, para não restringir o tráfego de 

embarcações de carga ou passageiros.  
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