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Resumo: Na busca por uma melhoria na infraestrutura 

do setor de transportes nacional, a intermodalidade e o 

modal aquaviário surgem como uma oportunidade de 

redução de custos,eficiência e sustentabilidade.Neste 

contexto, este trabalho visa apresentar o panorama da 

navegação de cabotagem no Brasil, de maneira a 

verificar a viabilidade da implantação de um corredor 

marítimo verde,usando uma pesquisa exploratória e 

bibliográfica; como parte do projeto da CNPQ sobre a 

proposição de um corredor marítimo verde. 

 

1. Introdução 
O Brasil, ainda não tem uma política de transportes 

bem definida, especialmente porque o sistema de 

transportes tem pouca presença de intermodalidade, 

notadamente com baixa utilização do modal aquaviário. 

No que se refere à cabotagem, ainda não se encontram 

diretrizes para sua implantação e operação. Esse fato 

não se pode negar que tem a ver com a predominância 

do modal rodoviário no país, o qual se for usado para 

transportes de produtos é um desperdício de recursos 

[4]. 

A cabotagem é a navegação realizada entre portos 

interiores de um país, pelo litoral ou por vias fluviais,   

se contrapondo à navegação de longo curso, ou seja, 

àquela realizada entre portos de diferentes nações. 

Segundo a pesquisa da CNT [1], existem várias 

vantagens para utilização desta , como a proximidade de 

grandes centros produtores do litoral, menor número de 

acidentes, grande capacidade de carregamento, menor 

consumo de combustível por tonelada transportada, 

melhor controle logístico e regularidade operacional, 

servindo também como forma de preservação 

ambiental. 

 Contudo, é importante salientar que a cabotagem 

não concorre com os outros modais e sim complementa 

e integra estes, servindo como estratégia para ganhar 

eficiência na cadeia logística e na economia brasileira 

em geral. Dessa maneira a cabotagem terá um papel 

fundamental para a criação de um "Green corridor" no 

Brasil, porém seguindo certos aspectos como: utilizar 

benchmarking em corredores na Europa, definição de 

indicadores de desempenho para corredores verdes no 

Brasil, definição de novas tecnologias aplicáveis, 

avaliação da infraestrutura portuária, do potencial modal 

aquaviário e da navegação de cabotagem, entre outros 

[3]. 

 

 

 

 

 

2. Metodologia 
A pesquisa é exploratória e bibliográfica. As fontes 

são secundarias. Ocorrendo uma prospecção de dados 

sobre navegação de cabotagem no Brasil publicados nos 

últimos 10 anos. Quanto à análise de dados, será usada a 

técnica de análise de conteúdo suportada por meio do 

software NVivov.  

As fontes a serem consultadas são bases de dados 

(SCOPUS, Web of Science, Proquest), sites de 

universidades, relatórios setoriais publicados por órgãos 

públicos ou privados (IPEA, IBGE, BNDES, MT, SEP, 

entre outros) e relatórios e publicações de entidade de 

classe (ABPT, FENAVEGA, CNT entre outros). 

 

3. Resultados e Conclusões 
O trabalho está na sua fase inicial de desenvolvimento, 

na qual está sendo levantada uma bibliografia sobre o 

cenário internacional da cabotagem e também de dados 

sobre a infraestrutura portuária para a cabotagem no 

Brasil. Além de pesquisas e relatórios nacionais sobre o 

tema. 
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