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RESUMO 

A temática do presente trabalho se insere no contexto da gestão da mobilidade urbano-territorial 

enfocando a problemática das hidrovias interiores, abordando questões de eficiência administrativa em 

parcerias público-privadas na consonância da integração econômica espacial, tendo como recorte o 

estudo da região da Flandres (Bélgica) pautando-se no conceito de desenvolvimento regional. Nesses 

termos, a Bélgica, conhecida como Eixo Logístico da Europa, desempenha importante papel na 

geopolítica internacional e, por sua vez, desfruta de condições fisiográficas e infraestruturais propícias 

para o transporte hidroviário interior integrando-se, assim, portos fluviais à portos marítimos no contexto 

da região flamenga e, bem como, das comunidades do BENELUX e da União Europeia. Nessa 

conjuntura, os processos de gestão territorial, manutenção e expansão da rede de canais e vias navegáveis 

fica a cargo de parcerias público-privadas, com a tutela da administração regional flamenga e do governo 

federal belga, visando a participação direta de grupos de interesses que consolidam todo o processo 

gestor de usufruto logístico, sob a égide da opinião pública, em face da administração e aperfeiçoamento 

dos sistema de transporte hidroviário interior com foco no desenvolvimento regional. Por conseguinte, 

tal modelo gestor pode servir como arcabouço para novos projetos em outras localidades, como o Brasil, 

em face da existência de grupos de interesse que impulsionem os processos de gestão territorial integrada. 

Palavras-chave: gestão dos transportes; sistema hidroviário interior; desenvolvimento regional; região 

da Flandres / Bélgica; metrópoles fluviais no Brasil.  

 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a adoção do modelo das hidrovias fluviais tem sido uma resposta eficaz para o trânsito 

nas grandes cidades e, sobretudo, na busca pela eficiência na gestão e planejamento da mobilidade urbana 

e territorial integrando, assim, vários modais de transporte em regiões centrais face a demanda de 

circulação de pessoas e, principalmente, de mercadorias e outras cargas. 



   
             

A Bélgica, escopo temático deste estudo, é conhecida como o “Eixo Logístico da Europa”, e, por sua 

vez, é um dos países mais industrializados do continente, com altas taxas de inovação tecnológica, bem 

como de desempenho financeiro e desenvolvimento social (STOLS, 2015. p. 223). Assim, também, por 

essa pujança político-econômica, a sua capital Bruxelas também é sede da União Europeia abrigando 

órgãos supranacionais da comunidade, bem como outras representações internacionais.  

Historicamente, a Bélgica foi a primeiro país da Europa continental a ser transformado economicamente 

pela Revolução Industrial, no limiar do século XIX, processo que legou-lhe densa malha ferroviária 

norte-sul e que, desde essa época, interligou-se ao sistema de redes hidroviárias interiores, já em franca 

utilização, em prol o escoamento da produção fabril e da integração espacial econômica (VAN DER 

HERTEN, 204. p. 85-37). 

Territorialmente, a Bélgica está dividida em duas regiões federais, a Wallonie, ao sul, de idioma 

francófono (e, também, germanófono em pequena parte da área transfronteiriça), e a Flandres, ao norte, 

de idioma neerlandês, que por sua vez é o recorte espacial do presente estudo. A região flamenga destaca-

se por ter o maior PIB do país, que em 2018 figurou na casa dos 270 bilhões de euros (EUROSTAT, 

2021. p. 87). Tal desenvolvimento econômico é explicado pelo investimento em infraestrutura e logística 

de transporte, possuindo o segundo maior complexo portuário e industrial da Europa, localizado na 

cidade de Antuérpia e em sua zona de influência urbano-metropolitana. Essa intensa movimentação 

portuária marítima na Flandres é acrescida pela extensa rede de canais hidroviários interiores que, por 

sua vez, se interligam-se aos portos fluviais, bem como às regiões da Wallonie e de Bruxelas-Capital, 

margeando assim vasta gama de complexos industriais que albergam produção fabril eletroeletrônica, 

petroquímica, siderúrgica, aeronáutica, automobilística, de bens de capital, alimentícia e de bens não 

duráveis (DE SCHEEPVAART, 2020. p. 93-109). 

O objetivo do referente estudo, em primeira instância, é compreender como a gestão das políticas 

públicas para o transporte hidroviário podem alterar positivamente os indicadores econômicos de um 

território, nesse caso a região da Flandres, evidenciando também o seu impacto socioespacial no território 

enfocado mediante às inferências e conceituações do desenvolvimento regional integrado. 

Tal objetivo, em segunda instância, evidencia-se pelo intuito de encontrar bases gerais para o 

aprimoramento da gestão do transporte hidroviário fluvial de metrópoles brasileiras em casos que, até o 

presente momento, o sistema encontra-se inaproveitado em sua capacidade de desempenho, ou que 

apresente altos índices de ineficácia em seu funcionamento, ou mesmo que ainda esteja com seus 

processos de implantação estagnados por falta de políticas públicas para o setor. 



   
             

METODOLOGIA 

Trata-se de uma análise de registros documentais, com estudos pautados pelo método exploratório, em 

que visitas de campo foram realizadas, com a coleta de dados em órgãos públicos de planejamento e 

gestão na região da Flandres / Bélgica em 2019, como no Porto de Antuérpia e no Ministério dos 

Transportes Mobilidade flamengo, além da pesquisa em bases disponibilizadas via redes digitais e 

sistemas institucionais em prol da atualização de dados.  

O processo de coleta e análise das informações foi pautado evolutivamente em uma linha de pensamento 

que considera três focos de compreensão: i - o referencial teórico que delimita as redes hidroviárias 

interiores em face de indicadores econômicos regionais; ii - a análise de desempenho com resultados 

obtidos por meio do desenvolvimento regional mediante ao binômio expansão das hidrovias interiores 

X crescimento econômico; iii - o contexto histórico-territorial das obras de infraestrutura de transporte na 

Bélgica, e sobretudo na região da Flandres, em prol do desenvolvimento regional do BENELUX e do 

território europeu em reformação político-administrativa. Compreendendo, assim, que os grupos de 

interesse (públicos-privados), juntamente com a opinião pública (incluindo a imprensa como mediadora), 

desempenham um importante papel na manutenção e aperfeiçoamento do sistema hidroviário belga 

sendo, por seu turno, evidenciada resiliência do sistema em prol da efetividade econômico-social positiva 

em face do desenvolvimento regional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apesar de a União Europeia compreender nada menos do que 26 estados-membros (depois da saída do 

Reino Unido), praticamente toda a atividade de transporte de cargas pesadas por hidrovias, em função da 

logística dos portos marítimos, realiza-se em apenas quatro países de acordo com estatísticas divulgadas 

pela agência Eurostat da Comissão Europeia (2021). Essa logística hidroviária registrou 119,8 bilhões de 

toneladas/km em 2020 em todo território da União Europeia, sendo que a Alemanha, Bélgica, Países 

Baixos e França foram responsáveis por quase 90% deste volume (EUROSTAT, 2021).  

A participação relativamente alta da Bélgica na fatia do transporte hidroviário interior de carga na União 

Europeia em relação à extensão de sua rede de canais fluviais pode ser explicada pela eficiência da gestão 

de quatro grandes portos marítimos industriais na região flamenga, os portos de Antuérpia, Gante, 

Zeebrugge e Ostend (NOTTEBOOM, T.; KONINGS, R. p. 203-207). Tais complexos têm intersecção direta 

com o principal porto marítimo da Europa localizado na cidade holandesa de Roterdã, configurando, 



   
             

assim, em um micro eixo internacional, dentro da administração BENELUX, com excetuado volume de 

operações (NOTTEBOOM, T.; KONINGS, R. p. 65).   

Ao nível das infraestruturas, a administração do Governo da Região da Flandres, em face das diretrizes 

do Estado Belga, elaborou um pacto de governabilidade no Parlamento Flamengo, que inclui o princípio 

do desenvolvimento dos transportes na Flandres como o principal elemento norteador para 

desenvolvimento regional em face dos interesses públicos e privados. Desse modo a administração 

regional flamenga segue uma política de renovação/expansão destinada melhorar continuamente as 

infraestruturas do sistema hidroviário interior. Não é por acaso que as três vias navegáveis mais 

movimentadas no território belga não são vias naturais, mas canais, designadamente os Canal Scheldt-

Rhine, o Canal Albert e o Canal Gante-Terneuzen (NOTTEBOOM, T.; KONINGS, R. p. 46). Nos últimos 

dois anos, os esforços públicos-privados para a dinamização das infraestruturas têm se concentrado nos 

gargalos próximos aos portos marítimos (por exemplo, a ligação do porto de Antuérpia ao Canal Albert), 

bem como na renovação da capacidade das eclusas, a adaptação de pontes para permitir o transporte de 

contêineres de quatro (04) camadas e no estímulo ao desenvolvimento de instalações de movimentação 

de carga terrestre ao longo das principais vias navegáveis interiores (DE SCHEEPVAART. 2020. p. 97). 

Em geral, o Ministério dos Transporte e Mobilidade da região da Flandres, sob a chancela dos Ministérios 

Federais do Interior e do Desenvolvimento Econômico da Bélgica, é responsável pelas políticas públicas 

hidroviárias e pelo Plano de Mobilidade Regional, bem como pela prática da gestão bilateral 

(local/federal) relacionada às políticas de transporte em seus variados modais de acordo com as premissas 

do Constituição e do Federalismo na Bélgica. Não obstante, esse amparo à expansão das hidrovias 

interiores em prol do desenvolvimento regional também é lembrado no sentido da equidade 

socioespacial, pois a Administração do Ordenamento do Território, Habitação e Património é responsável 

pela elaboração do Plano de Estrutura Espacial da Flandres, onde o gerenciamento da reordenação 

urbano-territorial às margens de canais e redes fluviais navegáveis é efetivado mediante à implantação 

de ciclovias, parques verdes e novos núcleos residenciais que, por seu turno, estão integrados aos eixos 

de intermodalidade do sistema de transporte flamengo (NOTTEBOOM, T.; KONINGS, R. p. 131-136).   

Para compor o escopo de considerações sobre gestão do transporte hidroviário interior no Brasil, 

excetuam-se aqui as experiências de sucesso em cidades e/ou regiões metropolitanas às margens de 

grandes rios pertencentes à importantes bacias hidrográficas como a do Amazonas, Araguaia- Araguaia, 

São Francisco, Paraná dentre outras. Tais considerações aqui apresentadas apenas permeiam-se pela 

amostragem de duas cidades com espacialidades entrecortadas por rios e que estão dentre as seis maiores 



   
             

regiões metropolitanas do país, nomeadamente a Região Metropolitana de São Paulo, com foco no trecho 

urbano rio Tietê, e a Região Metropolitana do Recife, com foco no trecho urbano do rio Capibaribe que, 

respectivamente, apresentam similaridades em seus projetos de gestão do transporte fluvial, bem como 

na inércia público-privada em conseguir compor grupos de interesses que impulsionem planos para a 

gestão hidroviária (IKEDA, 2017. p. 53-76). 

Tanto a cidade de São Paulo quanto a capital pernambucana, Recife, já tiveram seus estudos de 

viabilidade para a navegação fluvial aprovados pelos órgãos competentes das estâncias estatais, bem 

como já criaram leis e diretrizes que estão pautadas em seus devidos planos diretores participativos 

reconhecendo, assim, há mais de uma década a importância transporte hidroviário em suas zonas urbanas. 

Não obstante, mesmo já dispondo de recursos federais e internacionais (com a adesão do Banco Mundial) 

e implantando projetos-pilotos de gestão hídrica, ainda não conseguiram solucionar os problemas de 

dragagem e, sobretudo, de despoluição de suas bacias (ESTADO DE PERNAMBUCO, 2021). Destarte, 

até o momento, as duas metrópoles enfocadas intermediam-se por programas que contemplam uma 

lentidão gestora das obras e que, por sua vez, não evocam a eficiência econômica de sua implantação nos 

ditames de redes transnacionais de gestão urbano-ambiental sustentável a partir necessidade de novos 

modais para o transporte citadino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão das políticas públicas para o transporte hidroviário na Flandres impulsionou a rearrumação 

econômico espacial do norte da Bélgica aproveitando-se as características fisiográficas do território, na 

intersecção das vias fluviais navegáveis em face do espraiamento nos portos marítimos, para o 

desenvolvimento regional da Flandres diante da integração do território belga. Assim, pela 

movimentação e volume desses portos flamengos, a Bélgica apresenta elevada participação na fatia do 

transporte hidroviário interior de carga dentre os países da União Europeia, mesmo tendo uma malha 

hidroviária menor do que a Holanda. Desse modo evidencia-se a gestão da eficiência do sistema em prol 

do constante acompanhamento, aperfeiçoamento e expansão da infraestrutura dos canais e redes 

hidroviárias perante às demandas do sistema logístico, bem como da intermediação dos grupos de 

interesses, em prol do desenvolvimento regional continuado. Nesse intento, cabe ressaltar que tal modelo 

de gestão do transporte hidroviário pode servir de arcabouço, e não de receita prévia, para novos arranjos 

institucionais em outras localidades que contemplem parcerias público-privadas em seus projetos de 

gestão do desenvolvimento econômico espacial com foco na integração do território. 
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