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Empresas Associadas



Perfil dos associados

• A ABIOVE reúne 14 empresas associadas com características diversas:
– Capital nacional e estrangeiro;

– Pequeno, médio e grande portes;

– Processadoras e exportadoras de oleaginosas;

– Produtoras de biodiesel verticalizadas e não verticalizadas.

• O quadro de empresas responde por aproximadamente:
– 60% do volume comercializado de soja no Brasil; e

– 30% da produção de biodiesel.

• Trabalham também com:
– Outras oleaginosas e óleos vegetais (girassol, canola, algodão, milho, palma etc.);

– Comercialização interna e na exportação de milho, trigo e outros granéis vegetais;

– São ainda atores relevantes nos segmentos de energia, etanol e açúcar, fertilizantes e nutrição 
animal.



Enorme Relevância da Infraestrutura de 
Transporte e Logística



Sobre a hidrovia

• Sistema de navegação interior brasileiro e que se aproxima das hidrovias norte-
americanas e europeias sob o aspecto do uso múltiplo das águas;

• Concebida na década de 1940 em uma área de influência com um dos maiores 
PIB brasileiros;

• Já foram investidos mais de R$ 10 bilhões em obras para viabilizar a navegação 
(eclusas, pontes, derrocamento, balizamento);

• Porém, a HTP ainda não foi totalmente concluída e requer obras complementares 
de navegação e políticas públicas para fomento e segurança jurídica deste 
importante modal.



Insegurança institucional

• Em maio de 2014, a HTP foi 
paralisada por 20 meses devido ao 
rebaixamento do lago de Ilha 
Solteira/Três Irmãos;

• Essa paralisação trouxe prejuízos 
estimados em R$ 685 milhões e a 
demissão de 1.400 colaboradores;

• O fato gerou insegurança entre os 
usuários e afastou investidores;

• Essa insegurança persiste até hoje e 
prejudica as atividades da hidrovia.

Fonte: UOL. Créditos da imagem: João Rosan/Jornal da Cidade de Bauru.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/11/rios-secam-e-empresas-de-navegacao-tem-prejuizos-de-ate-r-685-mi.htm


Sustentabilidade

• As hidrovias proporcionam:

– Redução de custos;

– Maior eficiência energética;

– Menor emissão de poluentes;

– Menor emissão de CO2

– Maior segurança no transporte.



Transporte competitivo

• Um comboio duplo tipo Tietê-Paraná, 
por exemplo, substitui o equivalente 
a caminhões 172 bi-trens;

• Essa economia de escala torna o 
transporte hidroviário altamente 
competitivo com outros modais;

• Tem múltiplos operadores e tem 
caráter concorrencial;

• A competição é fundamental para 
promover a eficiência e as 
exportações.



Desenvolvimento regional

• Turismo, integração com o meio 
ambiente e lazer são atividades que 
crescem de forma paralela ao 
transporte;

• Hubs logísticos de transporte de 
cargas (Pederneiras e São Simão, por 
exemplo);

• Também há fomento da indústria 
naval e de serviços associados.
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Desenvolvimento regional

• As hidrovias proporcionam, 
desenvolvimento regional, tal como 
acontece há muitos anos nos EUA 
(Mississipi Tenessee), Europa (Reno, 
Danúbio);

• No Brasil, a HTP foi fundamental para 
desenvolver o leste do Mato Grosso e 
o sudoeste de Goiás e é, atualmente, 
o principal concorrente da malha 
central da Ferrovia Norte Sul nessas 
regiões.



Potencial e utilização

• As eclusas do Tietê tem capacidade 
para movimentar, aproximadamente, 
10 milhões ton/ano sentido 
exportação e mais 10 milhões 
ton/ano no sentido importação;

• Atualmente, a movimentação é de 
pouco mais de 2 milhões de ton/ano 
apenas no sentido exportação.
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Estabilidade institucional

• O desenvolvimento duradouro das 
hidrovias requer clareza e definição das 
competências:
– Política da navegação interior sob o Ministério da 

Infraestrutura com ações para redução dos custos 
de combustíveis, manutenção do AFRMM e FMM 
e desoneração folha de pagamento de 
trabalhadores, entre outros;

– Programa público de obras de infraestrutura ou 
em parceria com setor privado;

– Regulação pela ANTAQ do uso múltiplo das águas
que ofereça segurança jurídica para condições de 
navegação;

– Planejamento de longo prazo e informações 
hidrometeorológicas e de navegação atualizadas 
via Web por órgão público.
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Obras complementares

• Derrocagem do Canal de Nova 
Avanhandava;

• Proteção das pontes SP-333, SP-425 e 
tramos sul do rio Paraná até Itaipu;

• Priorização das obras onde existe 
maior liquidez de carga (São Simão-
Pederneiras (grãos e farelo) e Três 
Lagoas-Pederneiras (celulose);

• Conclusão das demais obras 
complementares do projeto HTP.



Outras ações importantes

• Autorizar a navegação de comboios fluviais 
maiores mediante estudos técnicos voltados à 
segurança da navegação:
– Rio Tietê dos atuais 6 mil t para até 9 mil t;

– Rio Paraná dos atuais 6 mil t para até 18 mil t;

• Retomar os estudos para implantação de eclusas 
em Itaipu interligando o Sistema de navegação 
interior do Tiete-Paraná ao Paraguai-Paraná 
interligando a navegação desde GO/MS/SP e MT 
até a região de Buenos Aires;

• Promover e priorizar a intermodalidade 
utilizando os modais hidroviários e ferroviários 
para longas e medias distâncias e o rodoviário 
para curtas distâncias, a exemplo do que já 
ocorre no terminal intermodal de Pederneiras.
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