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Resumo 

 Navegação de cabotagem é aquela realizada entre dois portos costeiros ou 

um porto costeiro e um fluvial. Ela apresenta custos reduzidos e menor impacto 

ambiental que o modal rodoviário, sendo uma alternativa viável para o comércio 

exterior. O objetivo deste artigo é, portanto, apresentar os benefícios, vantagens e 

sustentabilidade da navegação de cabotagem para o comércio exterior. Para tanto, a 

metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica e descritiva. 

Palavras-chave: navegação de cabotagem; sustentabilidade; impacto ambiental dos 

modais de transporte. 

 

Introdução 

 De acordo com a Lei do Transporte Aquaviário (lei 9.432 de 8 de janeiro de 

1997), em seu Artigo 2º, inciso IX, a navegação de cabotagem é definida como a 

realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou 

esta e as vias navegáveis interiores. A lei ainda estabelece que essa modalidade de 

navegação só pode ser praticadas por navios com bandeira brasileira ou navios 

estrangeiros fretados por empresas brasileiras sob certas condições. 

 Em um país como o Brasil, com 7.367 quilômetros de costa e cuja população 

e atividade industrial se concentram a 200 quilômetros ou menos do litoral, a 

navegação de cabotagem apresenta-se como uma alternativa interessante para o 

comércio exterior. Ela permitiria o escoamento rápido de mercadorias a baixo custo, 

aumentando a competitividade delas nos mercados nacional e internacional. Além 

disso, a navegação de cabotagem geraria menor impacto ambiental, pois 90% do 

carbono emitido pelos transportes no Brasil é oriundo do modal rodoviário contra 

meros 2% gerados pelo modal aquaviário. 

 Por esses fatores, a navegação de cabotagem pode ser apresentada como 

uma alternativa viável para o comércio exterior. Os custos reduzidos e a menor 

emissão de carbono a tornam mais competitiva, e seus benefícios incluem aumento 

da competitividade da produção nacional no mercado exterior. 

 

Objetivos 

 O objetivo geral do trabalho é caracterizar os benefícios e vantagens do 

transporte por navegação de cabotagem sobre o modal rodoviário. Para tanto, valer-

se-á de dois objetivos secundários: caracterizar a navegação de cabotagem no 



Brasil e sua sustentabilidade ambiental em comparação ao modal rodoviário. 

 

Metodologia 

 Para a realização deste artigo serão utilizadas como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa descritiva. A pesquisa bibliográfica é elaborada com base 

em material já publicado, e a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Acredita-se que as duas metodologias 

empregadas coadunam-se bem com o objetivo geral. 

 

Desenvolvimento 

 Estudos já existentes sugerem a navegação de cabotagem como uma 

alternativa interessante ao modal rodoviário. Vieira (2011) oferece uma comparação 

entre os custos necessários para realizar o transporte de cargas entre o Sul e o 

Nordeste brasileiros, apontando uma diferença de até 40% entre o modal rodoviário 

e a navegação de cabotagem. Rodrigues (2011) acrescenta à comparação os custos 

de implementação de novas vias de transporte, evidenciando que um novo 

quilômetro de hidrovias custa cerca de 84% menos que um novo quilômetro de 

rodovias. 

 Em adição à redução de custos, tem-se que a navegação de cabotagem é 

bem menos poluente que o modal rodoviário. De acordo com uma tabela elaborada 

pela The European Chemical Transport Association (ECTA) em 2002, observa-se 

que um isocontêiner transportando 20 toneladas de produtos na rota Manaus-Santos 

geraria 1,14 toneladas de CO2 se transportados por navegação de cabotagem 

(5.500 quilômetros de rota) contra 12,71 toneladas se transportados pelo modal 

rodoviário (6.000 quilômetros). Assim, a navegação de cabotagem é bem menos 

poluente que o modal rodoviário. 

 Os dados da tabela do ECTA consideram a comparação do transporte de um 

único isocontêiner. Considere-se que um navio transporta até 4.000 contêineres 

contra apenas um contêiner transportado por um caminhão, logo a adoção dessa 

forma de transporte, representaria uma redução significativa da emissão de CO2 

pelos transportes, além de desafogar o trânsito das estradas, conforme LOGWEB 

(2013). 

 

Resultados preliminares 



 A pesquisa bibliográfica está concluída. Análise preliminar dos dados 

coletados permitem afirmar que a navegação de cabotagem possui benefícios e 

vantagens sobre o modal rodoviário. O processo de descrição dos dados obtidos 

com a pesquisa bibliográfica e dos dados estatísticos analisados se iniciará em 

setembro. 
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