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Apresentação
A Edição Especial Outubro/Novembro desta Carta discute um dos setores de infraestrutura
que tem recebido menor atenção de sucessivos governos – o transporte hidroviário. O objetivo é
“tirar do esquecimento” um dos modais de potencialmente maior importância para o transporte
de carga no país, assim como de menor custo para longas distancias, e de elevada eficiência
energética e limitada pegada ambiental.
Esta Carta é um pouco menos sintética do que o habitual, e a razão se prende ao fato do
desconhecimento da situação hidroviária do país. Como quaisquer ações governamentais – e
certamente os investimentos em infraestrutura têm essa característica – planos e intenções ficam
“no papel” frequentemente pela ausência de uma manifestação mais incisiva da sociedade. Esta
necessita em primeiro lugar ser informada (e sensibilizada); daí a natureza essencial nas
sociedades democráticas de uma mídia atuante, livre e com espírito crítico, e que tenham acesso a
análises objetivas e que mirem o interesse público.
A Inter.B dá assim seguimento ao trabalho de informação e análise do setor de infraestrutura
no Brasil, em caráter pro-bono e independente, e com o único intuito de informar a sociedade civil,
o setor privado e governo sobre “como anda” a infraestrutura no país. Reafirmamos que
esperamos – como toda a sociedade – que assim sejam tomadas decisões no sentido de
modernizar a infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da população.
Finalmente, para facilitar o acesso e circulação, a partir deste mês as versões anteriores da
nossa Carta de Infraestrutura estarão disponíveis no nosso site, assim como outras publicações e
artigos. Não deixem de conferir: www.interb.com.br.
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Editorial
Em 2013 o Brasil investiu apenas R$ 130 milhões em infraestrutura hidroviária, parcela
residual dos investimentos no setor, e em 2014 nossas projeções sugerem um aumento, mas não
muito significativo. O potencial de transporte hidroviário e suas características de elevada
eficiência e atratividade no plano da sustentabilidade demandam, contudo, uma nova abordagem.
É possível que o novo Plano Hidroviário Estratégico (PHE) seja o mote para uma mudança sensível
no comportamento tanto do governo como dos agentes privados.
Tal qual outros setores de infraestrutura – porém de forma ainda mais incisiva – o
desenvolvimento de um sistema eficiente e de classe mundial de hidrovias depende de um
competente planejamento de médio e logo prazo, um marco regulatório adequado, e capacidade
de coordenação e execução por parte do setor público. Porém, como em alguns outros setores
onde predomina forte complementaridade entre investimentos públicos e privados, a exemplo de
mobilidade urbana, torna-se imperativo a capacidade do governo investir de forma sustentável.
Aqui há dois problemas distintos, porém relacionados: primeiro, é essencial criar um
ambiente de negócios em que os agentes se sintam estimulados a investir. A transparência nas
contas públicas, a previsibilidade no âmbito regulatório, o compromisso inarredável com a
estabilidade da moeda, são todos elementos que conformam a percepção dos investidores e sua
avaliação de risco. Segundo, há elementos objetivos que não há como se furtar: qual a efetiva
capacidade do governo cumprir com suas obrigações – sejam contratuais ou no plano das políticas
públicas anunciadas? Em particular, haverá espaço fiscal no horizonte de planejamento para o
governo estar presente com sua contraparte? Ou esse espaço será “preenchido” por gastos
correntes, transferências e subsídios sem correspondência às necessidades do país e o bem-estar
da população? Ou mesmo por investimentos inconsistentes com o interesse público? Sem
respostas críveis, não há como fazer o setor de infraestrutura “andar”.
Finalmente, continuamos a insistir que o investimento em infraestrutura necessita ser uma
política de Estado. Mas uma política inteligente, reconhecendo as obrigações do Estado no
âmbito do planejamento e regulação, e suas limitações no plano do financiamento e execução. E
inversamente, uma política desenhada para mobilizar de fato o potencial de contribuição do
setor privado – sem subsídios ou artificialismos. Esses são os princípios que devem nortear os
investimentos em infraestrutura no país.

Claudio R. Frischtak
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O transporte hidroviário no Brasil

O

modal aquaviário é um dos meios de
transporte menos utilizado para o
movimento de cargas no Brasil. O Gráfico
1 mostra a matriz de transporte de carga
no país entre 2004 e 2012. O transporte
por cabotagem e hidrovias internas fica a
frente apenas do transporte dutoviário este limitado a poucos tipos de produto e
sem grande disponibilidade no país - e do
transporte aéreo, tipicamente para cargas
de mais alta relação valor-peso.
Gráfico 1: Matriz de Transportes de Carga
no Brasil, 2004-20121

Quadro 1: Participação e Custo dos modais
de transporte, 2012

Fonte: Pesquisa Custos Logísticos no Brasil 2013,
Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS).

Segundo o IPEA2, o transporte hidroviário
– em particular – seria o mais barato e
eficiente quando comparado com o
transporte ferroviário, dependendo da
navegabilidade do rio (gráfico 2). É
interessante observar que as ferrovias são
sujeitas a acentuadas economias de
escala, em contraposição às hidrovias,
cujos custos são reduzidos seja para
transporte de 5 ou 10 MT/ano, sendo os
maiores custos aqueles relativos ao
transbordo, seguido de combustível3.
Gráfico 2: Comparação de custos entre
ferrovia e rio navegável4

Fonte: Pesquisa Custos Logísticos no Brasil 2013,
Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS).

Segundo o Ministério dos Transportes, em
2012 apenas 5% das cargas no Brasil
foram transportadas por hidrovias
internas, e os outros 6,4% pela costa
brasileira – por serviços de cabotagem
para contêineres, carga geral e granel.
Numa comparação de custos, o Quadro 1
sugere que o transporte aquaviário tem
custos relativamente similares aos modais
ferroviário e dutoviário (e muito inferior
ao rodoviário, com quem competem
diretamente). Este último, como é sabido,
tende a ser o mais eficiente para menores
distancias e cargas fracionadas, inclusive
por ser o mais flexível.

Fonte: IPEA (2014)

2

Ver: POMPERMAYER et al. Texto para Discussão
1931 – Hidrovias no Brasil: Perspectiva histórica,
custos e institucionalidade. IPEA, 2014.
3
O combustível utilizado para o transporte
1
O modal hidroviário neste levantamento inclui o
hidroviário nesta simulação é o óleo diesel.
4
transporte de carga via hidrovias internas e
Considera que não é necessária construção de
cabotagem.
infraestrutura para navegação.
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O gráfico acima pressupõe que o rio seja
naturalmente navegável, o que não é
geralmente o caso. Uma comparação de
custos logísticos entre ferrovias e
hidrovias quando é necessário realizar o
investimento em infraestrutura hidroviária
– principalmente eclusas – aproxima mais
os dois modais (Gráfico 3). Assim,
conforme a necessidade de construir
eclusas, principalmente, o custo do
transporte hidroviário se aproxima do
transporte ferroviário (com 3 eclusas, o
custo hidroviário é praticamente o mesmo
do ferroviário).
Gráfico 3: Comparação de custos entre
ferrovia e rio navegável (com investimento
em infraestrutura), para 1.000 Km de via

A situação atual das hidrovias
O Brasil possui cerca de 27.500 km de vias
fluviais que são utilizadas para navegação,
o que representa apenas 64% do potencial
total navegável (cerca de 42.000 km). Em
2013 foram transportados 28 milhões de
toneladas por vias interiores. A título de
comparação, os EUA, que possuem 40.000
km de hidrovias internas, utilizam 100% da
sua capacidade e transportam 1,2 bilhões
de toneladas/ano. A não utilização das
hidrovias e outros meios mais eficientes
de transporte de carga faz com que o país
tenha custos logísticos de cerca 11,5% do
PIB vs. 8,7% no caso dos EUA.
A partir do inicio da década passada houve
na realidade uma utilização mais intensa
do transporte hidroviário interno de carga,
que chegou a um pico em 2008. Após uma
queda acentuada em 2009 e três anos de
estagnação, observa-se uma retomada em
2013 (Gráfico 4). É, contudo altamente
provável que a crise hídrica, combinado
com a gestão da operação da produção de
hidroeletricidade,
tenha
levado
à
contração do setor em 2014.
Gráfico 4: Movimentação de carga por
hidrovias internas

Fonte: IPEA (2014)

Contudo há uma diferença essencial: o
CAPEX nas hidrovias tende a ser
consideravelmente menor – a menos de
vias que demandem múltiplas eclusas.
Neste sentido, na medida em que o setor
público está sujeito a significativas
restrições fiscais e dificuldade de execução
de obras, as hidrovias tem um forte
elemento de atratividade.
Fonte: Antaq
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Os
produtos
mais
comumente
transportados por hidrovias são minério
de ferro, soja, minerais não metálicos,
produtos
químicos
orgânicos,
semirreboque baú, combustíveis e óleos
minerais e milho. Este mix de produtos
corresponde a cerca de 80% do total
transportados por hidrovias.
No primeiro semestre de 2014, o THI de
carga (ex-longo curso) teve queda no
volume
de
grãos
transportado.
Contabilizando todos os tipos de carga, a
queda estimada foi de 1% (de 13,2
milhões no mesmo período em 2013 para
13,1 milhões em 2014), resultado
fortemente influenciado pelo aumento de
30% na movimentação de mineiro de ferro
no rio Paraguai. De janeiro a julho, houve
queda de 38% na movimentação de soja e
18% no transporte de milho nas hidrovias
internas pelo país.
Esta situação é resultado de diversos
fatores, como a estiagem prolongada na
região Sudeste e Nordeste, a gestão dos
recursos hídricos e, obviamente, a falta de
investimentos nos sistemas. Além disso, as
perspectivas para o semestre em curso
também não são boas, pois a situação
climática ainda não apresentou melhorias.
Segundo um levantamento realizado pela
ANTAQ houve redução no transporte de
grãos tanto no rio Madeira quanto na
Hidrovia Tietê-Paraná entre o primeiro
semestre de 2013 e o mesmo período de
2014: uma diminuição entre 47% e 46% no
transporte de soja no Rio Madeira,
dependendo do trecho; entre 52% e 54%
no transporte de soja na Tietê-Paraná; e
100% de redução no transporte de milho
pela
Tietê-Paraná
(não
houve
movimentação neste ano).

de toneladas em carga, mas o volume
deve chegar a apenas quatro milhões até
o final do ano. A empresa de navegação
responsável pelo maior volume de
movimentação na hidrovia não faz o
trajeto desde maio deste ano. Segundo a
empresa, seria necessário que o nível
médio da água aumentasse em cerca de 6
metros, algo que acredita ser impossível
para este ano, ainda que chova acima da
média nos próximos meses. O custo da
estiagem deste ano é estimado em R$700
milhões. O transporte de açúcar e areia foi
o menos afetado, pois em geral os dois
produtos são transportados por trechos
mais curtos que ainda estão em condições
de navegação.
No rio São Francisco, o transporte de
carga também está paralisado, porque a
via não apresenta as condições mínimas
para navegação de barcaças. A última obra
de manutenção no canal hidroviário foi
realizada em 2011, em Xique-Xique (BA),
quando foram retirados 50 mil m³ de
areia. Apenas uma empresa realizou
transporte esse ano no rio, e ainda assim
paralisou essas atividades em maio,
quando a navegação foi inviabilizada. Os
resultados são um aumento brusco do
custo de transporte para os produtores da
região, e consequentemente para o
consumidor final (estima-se que o frete
rodoviário de/para a região seja entre 18%
e 40% mais caro que o frete hidroviário).

Na hidrovia Tietê-Paraná o governo
estadual de São Paulo previa, no início do
ano, uma movimentação de 8,1 milhões
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Os Investimentos em Hidrovias
Em grande medida, e mais além de
problemas conjunturais que o país tem
vivido em 2014, a discrepância entre
limitada utilização de hidrovias para o
transporte
de
carga
e
custos
potencialmente menores pode ser
explicada por falhas no âmbito das
políticas públicas.
Os investimentos em infraestrutura
hidroviária têm sido historicamente muito
baixos quando comparados com outros
modais de transporte, e os desembolsos
ainda diminuíram na última década
(Quadro 2). Entre 2001 e 2013, os recursos
alocados para infraestrutura daquele
modal
–
eclusas,
derrocamento,
sinalização, dragagem, conservação das
margens - representaram pouco mais de
1% do total desembolsado em transportes
(R$3,2 B de R$ 289,8 B investidos em
todos os modais). E esses recursos são de
responsabilidade basicamente pública.
Quadro 2: Investimento em Infraestrutura
de Transportes
Em R$ bilhões e como % do PIB

Já os investimentos em superestrutura
hidroviária – a exemplo dos terminais
hidroviários - são dominantemente
privados (estes últimos contabilizados no
item portos). De qualquer forma, são
poucos os grandes portos hidroviários no
país, sendo os mais relevantes os de
Manaus (AM), Santarém (PA), Petrolina
(PE), Porto Alegre (RS) e o terminal de
Itacoatiara (AM)5. Porém mais além de
portos e terminais são necessárias obras
públicas no âmbito da infraestrutura
hidroviária, e essas vêm sendo acometidas
por atrasos sistemáticos.
Segundo dados do PAC, do total de 57
obras hidroviárias enquadradas no
programa, apenas 16 estão concluídas, 18
estão em execução, e 23 se encontram em
ação preparatória – ou seja, ainda sem
previsão de início e muito menos de
finalização. De 2011 até o final de 2014,
seriam executados quase R$600 milhões
em investimentos. Após 2014, a previsão é
de desembolsos de quase R$2 bilhões, o
que representaria um aumento de mais de
200% do que foi programado a ser
investido no último quadriênio (Quadro 3).
Contudo ainda são recursos limitados e
absolutamente concentrados em uma
única região. Não se entende, por
exemplo, o relativo abandono da hidrovia
do São Francisco, ainda mais no contexto
das obras de transposição que deverão
acentuar o estresse hídrico do rio.

Fonte: Inter.B
5

E há ainda um conjunto de portos e terminais de
menor porte. Ver Anexo da Resolução
2969/ANTAQ, 4 de julho de 2013.
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Quadro 3: Investimento do PAC em
Hidrovias

Fonte: PAC. Elaboração própria.

Conforme já sugerido, o montante dos
investimentos
em
infraestrutura
necessários
para
viabilizar
o
funcionamento de uma hidroviária é mais
reduzido do que de outros modais. O
importante
para
definir
a
sua
navegabilidade é que tenha uma
morfologia adequada (rios de baixo curso
são mais favoráveis), reduzindo a
necessidade de aportes muito elevados.
No
entanto,
frequentemente
são
necessários investimentos em eclusas, e
principalmente
em
dragagem
e
derrocagem, assim como serviços de
manutenção que ajudem a manter as
hidrovias funcionando ao longo de todo o
ano.
Há um embate entre os setores
hidroviário e elétrico sobre a construção
de eclusas nas vias navegáveis. Isso
porque a construção de uma hidrelétrica
geralmente inviabiliza a passagem de
embarcações por conta das barragens
criadas. O Projeto de Lei 5.335/2009
(anteriormente 3.009/1997) prevê a
obrigatoriedade de construção simultânea
de hidrelétrica e eclusas em rios
navegáveis. No entanto, a questão divide
autoridades e empresários dos setores.
Por um lado, a proposta é fundamental
para ampliar a participação das hidrovias
na matriz de transportes. Por outro lado, a

construção de eclusas e consequente
passagem de navios pelas barragens
reduziria o potencial elétrico e poderia
resultar em tarifas mais elevadas aos
consumidores.
O MME não se posiciona contra a
construção de eclusas, mas sim contra a
obrigatoriedade
de
simultaneidade,
alegando que o processo pode gerar
conflitos em relação a orçamentos e
investimentos, visto que o Ministério dos
Transportes seria o responsável pela
construção das eclusas. O PL foi aprovado
na Câmara dos Deputados pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CJCC) e seguirá para votação em Plenário.
Este projeto está em tramitação há 17
anos, o que indica que claramente não é
prioridade do governo.

Os Planos Hidroviários
As hidrovias sempre estiveram nos planos
logísticos do país, apesar de que
historicamente sua importância era mais
reduzida em relação a outros modais. No
âmbito do PNLT (Plano Nacional de
Logística de Transportes), cuja última
revisão foi em 2011, o objetivo seria:
regularizar os terminais hidroviários de
pequeno porte que operam sem
autorização; estabelecer uma legislação
específica para a exploração do transporte
hidroviário interno (THI); formar um
conselho de usuários; incentivar a
renovação e modernização da frota; e
promover a mão de obra especializada. No
entanto, a legislação para o setor é de
1998, as iniciativas são ou fragmentadas
ou subordinadas a outros setores, e ainda
não há um conselho de usuários a nível
nacional, apesar de que existem conselhos
específicos para algumas hidrovias.
O PNLT previa recursos federais de R$28,6
bilhões para investimento em eclusas,
com a maior parte dos investimentos
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ocorrendo após 2014. No entanto, apesar
da previsão de investimentos elevados em
hidrovias, o plano previa um aumento da
participação hidroviária na matriz de
transporte de cargas de apenas 1%, de 5%
para 6% do total de cargas transportadas
(Gráfico 5). A ênfase maior do PNLT seria
retirar carga das rodovias e deslocá-las
para as ferrovias no pressuposto que os
investimentos em ferrovias viessem a
deslanchar – o que até o momento não
ocorreu.
Gráfico 5: Matriz de transporte de cargas
brasileira por modal
2011 a 2031

Tanto o PNLT quanto o PNIH serviram de
base para o Plano Hidroviário Estratégico,
conforme descrito a seguir.

O Plano Hidroviário Estratégico
Em Dezembro de 2013, o Ministério dos
Transportes divulgou o Plano Hidroviário
Estratégico (PHE), que tem como
finalidade desenvolver o THI para ampliar
as alternativas de escoamento, reduzir os
custos logísticos e consequentemente dar
maior dinamismo e competitividade à
economia brasileira.
O objetivo principal do PHE é transportar
120 milhões de toneladas de carga por
meio do transporte hidroviário interior
até 2031. Em 2013, cerca de 28 milhões
de toneladas foram transportadas pelos
sistemas hidroviários, portanto a meta
representa um aumento médio de 8,4%
a.a. As hidrovias consideradas prioritárias
pelo PHE estão listadas no quadro 4, assim
como a previsão de investimentos a serem
realizados até 2031 tanto pelo setor
público quando pelo setor privado.

Fonte: PNLT (2012)

O Plano Nacional de Integração
Hidroviária (PNIH), apresentado pela
ANTAQ em 2013, se baseia num estudo
detalhado sobre as hidrovias brasileiras e
a indicação de áreas propícias para a
instalação de terminais portuários. Para as
seis bacias hidroviárias, são apresentadas
as projeções de demanda e movimentação
até 2030. As projeções são agressivas, com
os maiores aumentos na demanda
ocorrendo nas bacias Sul e Amazônica, e o
maior ganho na movimentação na bacia
do São Francisco – uma expansão de
1777% até 2030. O fato de o país contar
com o primeiro plano dedicado ao setor
pode ser considerado um avanço, ao
menos na esfera das intenções.
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Quadro 4: Investimentos previstos até
2031 nos trechos hidroviários prioritários

Fonte: PHE, Min. dos Transportes

Como mostra o Quadro 4, o Plano prevê a
participação ativa do setor privado no
compartilhamento dos investimentos,
principalmente por meio de PPPs. Ficou
definido no PHE que o setor público seria
responsável por investir em infraestrutura
hidroviária, gerir e manter as vias
navegáveis (além, é claro, de estabelecer
regras de gestão hidroviária, segurança,
meio ambiente, licenças impostos e
incentivos). O setor público investiria em
atracadouros,
navios,
terminais,
superestruturas e equipamentos, além de
operar a cadeia de transporte.
Para que os investimentos sejam feitos de
forma eficaz e eficiente, será necessária
uma colaboração relativamente estreita
entre setor público e privado. Dois grupos
foram identificados como potenciais
parceiros privados para as PPPs:

(i)
Empresas de “trading” e aquelas
envolvidas diretamente na produção e/ou
venda dos produtos que são escoados
pelas hidrovias e se beneficiariam de
melhorias na infraestrutura hidroviária
pela potencial redução dos custos
logísticos.
(ii)
Empresas que possuem expertise
em construção e operação de ativos de
infraestrutura, e poderiam fazê-lo no
modelo DBFM6, onde construiriam e
operariam ativos por determinado tempo,
recebendo uma contrapartida do governo.
Apesar
de
que
o
fomento à
intermodalidade é um fator importante
para o desenvolvimento do transporte
hidroviário, há divergências em relação ao
papel das hidrovias na intermodalidade.
Por um lado, as hidrovias no Brasil teriam
um papel secundário, pois são vias
periféricas e não atingem as grandes áreas
produtoras (diferente do Rio Mississipi,
nos EUA, que corta o país justamente nas
áreas agrícolas mais ricas). Por outro, não
há competição direta entre os modais. As
hidrovias são utilizadas para transportar
commodities e produtos de baixo valor
agregado; as ferrovias para produtos de
baixo para médio valor; e as rodovias o
deveriam ser para cargas regionais,
produtos refrigerados, de maior valor
agregado. Quando há oferta hidroviária,
esta captura cargas que na matriz
distorcida que caracteriza o país, são
transportadas pelas rodovias., e em alguns
casos por ferrovias.
Segundo o PHE, todos os investimentos
serão realizados até 2024. Porém para
aumentar a utilização das hidrovias, será
necessário reestabelecer a confianças dos
empresários no modal hidroviário, que foi
inegavelmente afetada neste ano. Apesar
de ser um plano ambicioso e que requer
aporte de recursos muito mais altos do
6

Design, Build, Finance and Maintain.
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que foram realizados nos últimos anos, é
inegável que a melhoria das hidrovias
existentes e a criação de uma verdadeira
rede hidroviária seriam um grande avanço
para o setor produtivo e para o país.
Finalmente, de nada adianta ter planos se,
na prática, os projetos não são bem
desenhados, obedecendo às melhores
práticas, e tampouco bem executados.
Um exemplo da ainda reduzida
importância do planejamento hidroviário
é o Sistema de Transposição de Desnível
de Tucuruí, que se constituí de duas
eclusas próximas à UHE Tucuruí. As obras
da primeira eclusa tiveram início em 1981
com previsão de custo equivalente a
R$230,6 milhões, mas foram paralisadas
antes da conclusão em 1989. Em 1999, as
obras foram retomadas e com aumento
do custo para R$367 milhões, mas foram
paralisadas novamente entre 2002 e 2004,
devido à suspensão dos recursos
financeiros por ordem do TCU. O sistema
foi oficialmente inaugurado em 2010,
depois de 30 anos de obras e desembolsos
de R$1,6 bilhão.

hidrovia
estivesse
funcionamento8.

em

pleno

Em
conclusão:
no
âmbito
do
planejamento,
o
PHE
pode
ser
considerado um ganho significativo, na
medida em que atualiza o PNLT e o PNIH,
e possivelmente avança sobre a linha de
“menor esforço”, comparada com as
expectativas (irrealistas) sobre o modal
ferroviário. Porém, há um elemento de
ambição no Plano – o crescimento médio
de 8,4% a.a. no período até 2031 frente a
uma expansão média de 3,6% entre 2000
e 2013 - que supõe não apenas espaço
fiscal como principalmente capacidade de
execução do governo. Ainda assim, a
implementação do PHE é com toda a
probabilidade factível, pois envolve
investimentos anuais inferiores a R$ 2
bilhões (sendo dois terços públicos), e
atraente, por conta da relação custobenefício de ampliação do sistema
hidroviário. O desafio é passar para a fase
de execução, e de forma articulada e
coordenada com o setor privado.

No entanto, o Sistema só funciona por 4 a
5 meses no ano por conta do baixo calado
do rio, e ainda torna a viagem inviável
para navios menores da região, por conta
do custo proibitivo de adaptação das
embarcações para passar pelas eclusas. É
necessária ainda outra obra para remoção
de pedras no leito do rio e o consequente
aumento da sua profundidade, que vem
sendo
prometida
desde
20107.
Atualmente, cerca de apenas 2% da
capacidade do sistema de transposição é
utilizada, sendo que o país economizaria
em torno de R$650 milhões/ano caso a
7

A licitação programada para 2014 foi cancelada
devido a questionamentos (sobre o custo,
estimado em R$500 milhões) por parte das
empresas interessadas a realizarem a obra.

8

Segundo estimativas da CNI.
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