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Distribuição Mundial do PIB

90% no Hemisfério Norte90% no Hemisfério Norte

10% no Hemisfério Sul10% no Hemisfério Sul
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Distribuição dos 50 maiores Portos de 
Containers no Mundo (pontos amarelos)
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Fluxo Comercial através do Transporte Maritimo

70%70%

30%30%

Os dados mostram claramente que a grande parte das riquezas no mundo são 
trocadas no sentido leste x Oeste, no hemisfério norte, e que para que haja um 
maior desenvolvimento comercial com o hemisfério sul, necessariamente 
precisamos melhorar nossa infraestrutura portuária. 





A interligação dos rios Reno, Danúbio, Ródano, Mosele, Meuse, 
Scheldt e outros possibilitou um transporte hidroviário a nível 

continental, o que facilitou o transporte de cargas.

Porto de Rotterdam 



Logística pela água para toda a Europa



Todos os modos de transporte



Expansão para águas profundas





CARACTERÍSTICAS DO PORTO DE ROTTERDAM

• O Porto de Rotterdam, na Holanda, embora 
não seja mais o maior do mundo, continua 
tendo vital importância para o transporte
 marítimo e para as operações de comércio 
exterior. Sua importância, tanto atual quanto 
histórica, fazem dele uma atração à parte para 
a área logística

http://www.logisticadescomplicada.com/category/transportes/
http://www.logisticadescomplicada.com/o-que-e-logistica/


• O porto de Rotterdam tem mais de 100 km² e tem mais de 40km 
de extensão. Ele é um importante centro logístico na Europa pois 
recebe os maiores navios do mundo, que dali transferem suas 
mercadorias – seja a granel ou em contêineres – para navios 
menores que abastecem outras partes do mundo, ou por rios para 
a Europa, ou ainda por trilhos ou estrada para o interior europeu.

• Área ocupada pelo Sistema Portuário de Vila do Conde = 7 km2

• Extensão de cais disponível no sistema de Vila do Conde é de 
2km.



• Muitas empresas e indústrias utilizam a cidade de Rotterdam, 
com destaque para grandes refinarias de petróleo. O local é 
porta de entrada para um mercado de 500 milhões de 
consumidores.

• Atualmente opera mais de 35000 navios por ano, ou mais de 
90 por dia, num total de 10,8 milhões de TEU (dado de 2008), 
com 430 milhões de toneladas movimentadas (dado de 2010).

• Sistema portuário de Vila do Conde : 1.000 navios no ano de 
2015.

• Movimentação de cargas em Vila do Conde : 20 milhões



Porto de Rotterdam
(O mar foi aterrado)



Porto de Rotterdam

Largura na foz 0,5 km



Largura 17 km
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Principais Portos Brasileiros
e a produção de soja e milho



PRINCIPAIS  CARGAS (TÍPICAS DA HIDROVIA)

 CARGAS 

• Soja

• Milho

• Minérios

• Contêiner

• Granéis líquidos
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