
Ascensão da Indústria Naval de Médio Porte relacionada à Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Rise of Midsize Shipbuilding Industry related to Inland Waterways Navigation and Port Handling

21/09/2016



2 Principais Produtos da INACE: Focando na Ascensão de 

Empurradores Fluviais e Rebocadores
INACE Main Products: Focusing on Rise of River Pushers and Tugboats
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4  Quase 20 milhões de toneladas de 
grãos exportadas pelos portos situados 
no Arco Norte Almost 20 million tons of grains

exported through the “Northern Arc” 
ports/terminals

 Expectativa de 38 milhões até 2030 
Expectation of 38 millions up to 2030 

 Rio Tapajós é a rota mais recente e com 
maiores investimentos das empresas de 
commodities, ABCD, e também pelas 
novas empresas de transporte fluvial 
Tapajós river is the most recent route and with the
largest investments from the commodities 
companies, ABCD, and also by the new in-land
waterways transportation companies

 Com o aumento da exportação de 
grãos, a movimentação nos portos 
aumenta e a demanda por rebocadores 
portuários se torna uma consequência. 
With rise in export of grain, the ports handling
increased and so the demand for harbour tugs
became a consequence.

ARCO NORTE 
“Northern Arc”
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 Terminais Fluviais e a 

demanda por Rebocadores 
Portuários 
River terminals and the demand for 
Harbour Tugs

 Aumento das exportações, em 
geral, e investimentos de 
multinacionais na indústria de 
rebocagem e agroindústria 
Increase in exports, in general, and
investments from multinationals in 
towing and agroindustry
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 Apesar da demanda de rebocadores não 
estar crescente, principalmente em 
terminais de containers devido a crise 
econômica brasileira, a  indústria de 
commodities ajudou a manter a 
estabilidade do mercado.                               
Despite the demand for tugboats is not increasing, 
specially in container terminals due to the Brazilian 
economic crisis, the commodities industry helped to 
maintain the market stability          
(Portos e Navios, 06/07/2016)

 Com o aumento do escoamento 
de grãos pelo Norte, 
principalmente por Santarém e 
Barcarena, os portos do sul e 
sudeste irão desafogar e a 
rebocagem terá um crescimento 
uniforme no país. Isto 
ocasionará uma maior procura 
por rebocadores.
With the increased flow of grain from 
the North , mainly Santarém and 
Barcarena , the southern ports and the 
southeast will unburden and towage 
will have a steady growth in the 
country. This will cause a greater 
demand for tugs.
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 A estabilidade na indústria de 

apoio portuário está fazendo 
empresas estrangeiras do ramo 
investir no país. 
The stability in port handling industry is 
making foreign towing companies to 
invest in the country.



8 Localização Favorável para Apoio a Navegação do Norte 
Benefits of the Location for Northern Navigation Support

 Estaleiro INACE / Grupo INACE                
INACE shipyard / INACE Group

 A localização favorável da INACE é um fator 
importante  para sua competitividade no 
mercado de embarcações fluviais destinadas 
ao Arco Norte. Além da proximidade com a foz 
do Rio Amazonas, a navegação marítima 
entre Fortaleza e Belém é auxiliada pelo 
sentido das correntes marítimas e pela 
predominância dos Ventos Alísios, soprando 
de Leste para Oeste  durante quase todos os 
dias do ano.
INACE location is a significant advantage on the 
inland vessels market for the North Arc. As well as 
the proximity to the Amazonas River mouth the 
navigation between Fortaleza and Belém is helped by 
the ocean currents direction and the Trade Winds, 
blowing form East to East along almost the entire 
year.

 A INACE está localizada no centro da capital 
do Ceará, Fortaleza. Entre dois importantes 
portos internacionais: Mucuripe e Pecém. 
Além de ter em sua baia um hotel 5 estrelas 
que pertence ao mesmo grupo, 
estrategicamente localizado ao seu lado.                         
INACE is located in the downtown of the capital of 
Ceará, Fortaleza. Between two major international 
ports: Mucuripe and Pecém. In addition, the shipyard 
has a 5 star hotel that belongs to the same group, 
strategically located on its side. 
www.marinapark.com.br

http://www.marinapark.com.br/
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 A INACE foi fundada em 1968 visando o 
boom da pesca da lagosta e do camarão, 
este último sendo realizado na região da 
bacia amazônica, mais especificamente na 
região de Belém. A conexão  com a Região 
Norte, iniciada naquele período, teve 
continuidade com a entrega  de 
embarcações fluviais para a Marinha do 
Brasil e, posteriormente, de empurradores 
para as empresas de commodities, 
trazendo Know-how para a INACE e 
consolidando sua posição no  mercado 
fluvial .                             
INACE was founded in 1968 aiming the boom of 
lobster and shrimp fishing, this last being done on the 
Amazon basin region, specifically in the Belém area. 
The connection to the northern region began from that 
period and continued with the construction of river 
vessels for the Bazilian Navy and pushers for the 
commodities company, bringing know-how to INACE 
and consolidating its position in the Inland Waterways 
market. 

Relação Histórica com a Bacia Amazônica              
Historical Relation with the Amazon Basin
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4x embarcações fluviais (AvHoFlu-Aviso 

Hidroceanográfico Fluvial) principalmente 

usadas para elaboração e atualização da 

cartografia da bacia amazônica                                                  
4x river vessels (AvHoFlu-River Aviso 

Hydroceanographic) mainly used for development and

update of the amazona basin cartography

1x Navio Hidroceanográfico Fluvial - NHoFlu, 

navio mãe dos quatro AvHoFlu, auxilia 

principalmente na coleta dos dados das 

embarcações menores, Avisos.                          
1x Hydroceanographic River Ship – NHoFlu, mainly

assist on data collection from the smaller vessels, 

Avisos.                                                 

Embarcações Fluviais de Baixo Calado para Marinha do Brasil        
Shallow-Draft River Vessels for the Brazilian Navy
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1x RApide 2800-Z2, Cargill Tucunaré1x RApide 2800-Z2, Cargill Cachará 

Embarcações Fluviais de Baixo Calado 
Shallow-Draft River Vessels

2 Empurradores Fluviais de 28 m, com baixo calado, 2200 HP, e Propulsores 

Azimutais projetados pela Robert Allan Ltd.                           
Two 28m Shallow-Draft River Pushboat with 2200 HP and Azimuth Thrusters designed by Robert 

Allan Ltd.
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2x RAmparts 3000, Phillipe e/and Hugo

30m Tugboat with 70 TTE / TBP

2x RAmparts 3000, Arcimbaldo e/and Bernard 

30m Tugboat with 60-65 TTE / TBP

Rebocadores Costeiros/Portuários de Longo Curso

Coastal/Harbour Towing Tugboats – Ocean-going

4 rebocadores construídos da série RAmparts 3000 projetado pela Robert Allan Ltd. 

com propulsores azimutais
Four tugboats built of RAmparts 3000 series designed by Robert Allan Ltd, with azimuth thrusters
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1x RApport 2400, SST Holanda 

23,8 m Tugboat with 60 TTE / TBP

1x RApport 2400, SST Chile

23,8 m Tugboat with 60 TTE / TBP

Rebocadores Portuários

Harbour Tugboats

2 rebocadores construídos da série RApport 2400 projetado pela Robert Allan Ltd. 

com propulsores azimutais
Two tugboats built of RApport 2400 series designed by Robert Allan Ltd, with azimuth thrusters



14 Rebocadores Portuários em Construção
Harbour Tugboats under Construction4 rebocadores de 23,8m de 

comprimento em construção, do 

tipo RApport 2400, projetado pela 

Robert Allan Ltd. com propulsores 

azimutais para 60 TTE
Four 23,8m tugboats under construction

of RApport 2400 series designed by

Robert Allan Ltd, with azimuth thrusters

for 60 TBP



15 Empurradores Fluviais em Construção
River Pushboats under Construction3 empurradores fluviais com baixo 

calado de 39,6m comprimento em 

construção, do tipo RApide 4000-Z3, 

projetado pela Robert Allan Ltd. com 

propulsão por azimutais com 6400 HP
Three 39,6m Shallow-draft river pushboats

under construction of RApide 4000-Z3 series 

designed by Robert Allan Ltd, with azimuth

thrusters with 6400 hp



Favor, nos enviar um e-mail:

Please, send us an e-mail:

robert@inace.com.br

(Robert Gil G Bezerra – Diretor Comercial)

flavia@inace.com.br

(Flavia M G B Barros – Diretora Industrial)

Visite nosso site,

www.inace.com.br

Perguntas?

Questions?
Estaleiro |

Obrigado! 
Thank you!

mailto:robert@inace.com.br
mailto:flavia@inace.com.br
http://www.inace.com.br/

