
 
 
 

Hidrovias do Brasil entrega, neste ano, os primeiros empurradores 
elétricos do mundo para operar na Amazônia 
 

 

Empurrador elétrico HB Enguia em construção, em Salvador. 

A Hidrovias do Brasil, empresa de soluções logísticas integradas, com forte 
atuação na região Norte do país, lança neste ano os primeiros empurradores 
elétricos de manobra do mundo. As embarcações contarão com uma tecnologia 
inédita na navegação interior que terá impacto sustentável no modal hidroviário: 
trata-se da geração híbrida com baterias e geradores para minimizar o consumo 
de diesel marítimo e, consequentemente o impacto ambiental. A expectativa é 
evitar a emissão de até 2.168 toneladas de CO2 (gás carbônico) na maturidade 
do projeto. Para construção das embarcações, a companhia firmou parceria com 
o estaleiro brasileiro Belov. 
 
Os ativos serão entregues no segundo semestre deste ano, na área do Terminal 
de Uso Privado (TUP) da Vila do Conde, no Pará, administrado pelas Hidrovias 
do Brasil. Os empurradores foram batizados com nomes de dois peixes da 
Amazônia, HB Poraquê e HB Enguia. 
 
Sobre a Hidrovias do Brasil  
 
A Hidrovias do Brasil é uma empresa de logística integrada com foco no 

aproveitamento do transporte hidroviário, em toda a América Latina. No Corredor 

Logístico Norte (Miritituba-Barcarena, Pará), a empresa oferece uma alternativa 

logística para o transporte e escoamento de grãos da região Centro-Oeste do 

Brasil, além da operação de cabotagem para transporte de minérios. Para estas 

operações, foram investidos R$ 2,2 bilhões na região, que tem capacidade de 

movimentar até 6,5 milhões de toneladas de grãos por ano. Já no Corredor 



 
 
 

Logístico Sul, a empresa opera por meio da Hidrovia Paraguai-Paraná, onde 

movimenta em média 7 milhões de toneladas por ano de cargas diversas, como 

commodities agrícolas, minérios, fertilizantes, celulose, entre outras. A Hidrovias 

do Brasil foi fundada em 2010 e em 2020 fez o seu IPO, passando a ser listada 

no segmento do Novo Mercado da B3 – demonstrando o seu elevado padrão de 

governança corporativa. Mais informações: www.hbsa.com.br 

 

Mais informações: 

FSB Comunicação 

imprensa@hbsa.com.br  

Felipe Aragonez 

11 99998-9141 / 11 3165-9702 

felipe.aragonez@fsb.com.br 

 
 

http://www.hbsa.com.br/
mailto:imprensa@hbsa.com.br
mailto:felipe.aragonez@fsb.com.br

