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O modal mais atrativo para longas distâncias. 

EXPORTAÇÕES
•94,95% das Quantidades 

•79,29%  dos Valores

IMPORTAÇÕES
•88,05% das Quantidades 

•69,03%  dos Valores



Água de Lastro é a água recolhida no mar e 
armazenada em tanques nos porões dos navios, 
com o objetivo de dar estabilidade às embarcações 
quando elas estão navegando sem cargas.



 Um cargueiro com capacidade de 200.000 
toneladas pode carregar mais de 60.000 toneladas 
de água de lastro;

 Todos os navios cargueiros necessitam da água 
de lastro e não existem produtos substitutos para o 
seu lastreamento;

 12 bilhões de toneladas de água de lastro são 
transportadas anualmente ao redor do mundo;

 No Brasil 80 milhões 

A ANVISA fez um estudo onde foi detectada a 
presença de bactérias marinhas cultiváveis em 71 % 
das amostras de água de lastro analisadas.





 Cerca de 4.500 espécies são transportadas pela água 
de lastro pela frota mundial a qualquer momento;

 A cada 9 semanas uma espécie marinha invade um 
novo ambiente em algum lugar do globo;



Conforme relatado pela Revista Super interessante 
Indústria naval pretende  dobrar a frota de navios até
2025.

 O mexilhão-zebra europeu

 O mexilhão dourado 

 O cólera



 Ainda não foi elaborada a legislação nacional 
pertinente no Brasil (tramita no congresso). 

 O Brasil acata a nova convenção da IMO 
(resolução A.868(20))3 .

 Alcance cerca de 95% de eficiência.

 Acontece  hoje  e  se estende até dia 9 de Abril, em São 

Luís do Maranhão  o I Congresso Brasileiro sobre Bioinvasão.

 Entrou na WEB dia 26/01/ 2009, a página Água de Lastro 

Brasil.

 GloBallast 



 Tratamento mecânico, filtragem e separação;

 Tratamento físico, esterilização por ozônio, luz 
ultra-violeta, correntes elétricas, tratamento térmico;

 Tratamento químico, como: adição de biocidas na 
água de lastro para matar os organismos;

 Implantação de estações de tratamento nos portos; 



Com o devido tratamento da água de lastro, teremos 
uma logística mais eficiente e de baixo custo (vantagens 
do modal marítimo) e não degradaremos o meio ambiente.    
Desta forma, estaremos conservando o mercado 
consumidor futuro que, direta ou indiretamente, sofre com 
os problemas da causados pela água de lastro. 
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