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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Na atualidade, a Hidrovia Tietê-Paraná continua a atrair investimentos privados em 
frotas e terminais. O principal investimento ocorre às margens da Hidrovia Tietê - a 
construção de novo terminal em Pederneiras com capacidade de 10 milhões de toneladas 
anuais de cargas.  

O investimento da MRS Logística operará celulose, açúcar, grãos, celulose e 
contêineres. Deverá também, nas viagens de retorno dos vagões, movimentar gesso 
agrícola, fertilizantes e outras mercadorias de Pederneiras, para serem distribuídas para 
o interior paulista e Centro Oeste. Será o maior e mais importante entroncamento 
intermodal do interior do Estado de São Paulo. 

Outro fato de grande importância será a entrada em operação da Rumo Logística, 
servindo a região produtora do sudeste de Goiás. Será assim concretizada, a nova 
conexão intermodal em São Simão, onde operam vários terminais fluviais e uma 
esmagadora de grãos. O fato auspicioso da integração ferro hidroviária em dois pontos 
distintos será a redução dos custos de transporte, refletindo positivamente no tão 
comentado Custo Brasil.  

Também importante, será a Hidrovia alcançar o Polo Industrial de Três Lagoas onde 
operam a Eldorado e a Suzano, com capacidade futura de produção de sete milhões de 
toneladas anuais. Não deve ser esquecida também a produção de etanol e madeira na 
faixa de atração da Hidrovia, no denominado Tramo Sul que atinge o Aproveitamento de 
Porto Primavera. Para tanto, pelo menos quatro comboios completos encontram-se à 
espera da carga em Araçatuba. 

Para que a competitividade hidroviária se mantenha efetiva, a Hidrovia Tietê deverá 
captar novos estímulos. O principal novo estímulo refere-se à conclusão do Canal de 
Jusante de Nova Avanhandava, em negociação com o Governo Federal. 

 

Contudo, a Hidrovia não será plenamente atrativa se não forem satisfeitas algumas 
condições menores, mas de elevado valor para uma navegação eficiente.  
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Partindo dessa necessidade, houve-se por bem formular, através do Departamento 
Hidroviário da Secretaria de Transportes e Logística do Estado de São Paulo, o Plano 
Diretor da Hidrovia Tietê contemplando principalmente as intervenções de curto prazo.  

 

O Plano Diretor das Hidrovia Tietê, apresentado nesse trabalho, objetiva: 

 

A. Incrementar a competitividade econômica da Hidrovia Tietê promovendo a circulação 
de comboios com 9.000 toneladas de capacidade útil de carga. Hoje é permitida a 
circulação hidroviária de comboios de até 6.000 toneladas. A adoção de comboios de 
9.000 toneladas proporcionará uma redução expressiva no custo de transporte e 
queda de 20% do consumo de combustível por tonelada transportada. 

 

B. Promover uma reanálise das obras e intervenções necessárias à consolidação física 
da Hidrovia Tietê no sentido de rebaixar custos de construção e implementar as 
condições de navegação. Por paradoxal que à primeira vista possa parecer, a adoção 
de comboios maiores facilitará a navegação e incrementará sua segurança. Reduzirá 
também, de forma expressiva os investimentos que ainda se fazem necessários na 
Hidrovia.   Sim, o Departamento Hidroviário estuda a inserção de um equipamento 
de manobra nos comboios de 9.000 toneladas aumentando sua versatilidade 
operacional.  

 

C. Promover, em parceria com a MRS Logística, o Polo Multimodal de Pederneiras como 
a principal conexão multimodal da Hidrovia Tietê e como o principal centro 
aglutinador de cargas da Hidrovia. 

 

D. Consolidar o Marco Regulatório da Hidrovia Tietê através do cumprimento da 
legislação referente aos usos múltiplos das águas, definindo:  

a. Responsabilidades e obrigações sobre as obras, operação e manutenção 
hidroviárias 

b. Harmonização da distribuição das vazões segundo os originais preceitos dos 
usos múltiplos das águas contidas nos reservatórios das usinas hidroelétricas 
em cujos reservatórios a Hidrovia se insere 

c. Dominialidade das Eclusas do Rio Tietê e do Canal de Pereira Barreto 

d. Restabelecimento, observando a legislação vigente, da faixa dominial de 
margens ao longo dos reservatórios visando o desenvolvimento regional e 
turístico 
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e. Promover do Desenvolvimento Regional dos municípios lindeiros e os 
inseridos na área de atração da Hidrovia por meio do fomento da navegação 
comercial regional e incremento do valor agregado das produções municipais 

f. Promover a ordenação territorial e ocupação das áreas lindeiras à Hidrovia 

g. Promover o turismo fluvial como agente fomentador de empregos e renda 

h. Obter a outorga dos usos das águas do Rio Tiete junto aos organismos 
competentes 

i. Obtenção de créditos de carbono (Green Bonds) em função da economia de 
combustíveis proporcionado pela hidrovia e menores emissões de gases efeito 
estufa. 

 

E. Por último, e não menos importante, é reconsolidar o atual Departamento Hidroviário 
como Organismo Gestor da Hidrovia Tietê, no sentido de obter as condições 
necessárias para comandar esse processo de fomento econômico e social. O atual 
Departamento Hidroviário é um organismo desidratado de seu corpo técnico, 
operacional e administrativo. O Plano Diretor propõe a reformulação do 
departamento fornecendo a ele a musculatura necessária para bem exercer suas 
funções hidroviárias. O DH reformulado necessitará de orçamento próprio para poder 
investir na hidrovia, manter a hidrovia e operar a hidrovia. 
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1. Premissas e Diretrizes 
 

Fisicamente, a Hidrovia Tietê se estende entre a foz e os municípios de Conchas e 
Santa Maria da Serra. Obviamente a hidrovia terá condições de estender-se para 
montante, tanto pelo rio Piracicaba quanto pelo próprio Tiete, desde que obras de 
canalização sejam realizadas.  

Contudo, a construção do Canal de Pereira Barreto e a implantação de duas eclusas 
híbridas em Três Irmãos forçou que a rota de navegação do Rio Paraná, se estendesse 
pelo segmento de jusante do Rio Tietê. As duas eclusas previstas para Ilha Solteira foram 
substituídas pelo Canal de Pereira Barreto, projetado para contemplar simultaneamente 
a produção de energia e a navegação. 

Assim sendo, sob o aspecto institucional, passou a vigorar que o trecho navegável 
do Rio Tietê tem origem na foz do Canal de Pereira Barreto.  

O Plano Diretor em andamento tem por objeto de curto prazo o aumento da 
competitividade e a conclusão das obras complementares da Hidrovia Tietê, porém sem 
negligenciar, de forma abrangente e multidisciplinar, os aspectos econômicos e sociais 
incorporadas às atividades hidroviárias. 

O Plano Diretor, totalmente realizado pelo Departamento Hidroviário, discorrerá 
sobre os seguintes temas. 

 

a) Setor Institucional, constituído por: 

i. Delimitação dos percursos hidroviários, gabaritos e regras operacionais. 

ii. Elaboração de outorga da Hidrovia a ser apresentada ao DAEE. 

iii. Em razão das menores emissões de gases estufa sugerir um plano para 
captação de recursos em função dos denominados títulos verdes. 

iv. Organização dos testes necessários para pleitear junto à Marinha do Brasil e 
outros organismos a aprovação de utilização de comboios de seis chatas. 
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v. Consolidação de procedimentos para captação de cargas futuras da Hidrovia, 
considerando-se a competição com a ferrovia. Efeitos da ferrovia em alcançar 
o terminal de Panorama no Rio Paraná. 

 

b) Setor de Desenvolvimento Regional, constituído pela realização de um 
plano que contemple os seguintes itens: 

i. Plano de aproveitamento das áreas legais lindeiras aos reservatórios para 
instalação de terminais e equipamentos turísticos. 

ii. Plano de captação de cargas regionais que visem o aumento do valor 
agregado da produção junto aos municípios lindeiros. 

iii. Ordenação territorial das faixas contiguas aos reservatórios e municípios 
lindeiros. 

iv. Planos para incremento do turismo regional. 

v. Plano de captação de empréstimos voltados ao desenvolvimento regional 
tendo por base a melhoria do meio ambiente e emissões de gases estufa. 

 

c) Infraestrutura e ordenação operacional da navegação, constituídas pelos 
seguintes itens: 

i. Projeto preliminar do comboio de seis chatas emitindo todos os documentos 
técnicos necessários à sua aprovação junto aos organismos gestores e 
fiscalizadores da Hidrovia. 

ii. Projeto preliminar das intervenções necessárias nas eclusas, pontes e canais, 
para a implantação do comboio de seis chatas. 

iii. Relatório técnico conclusivo de cada intervenção preconizada. 

iv. Apresentação e debate técnico, se convocado pelo DH, das intervenções 
julgadas necessárias. 

v. Sugestão de expansões hidroviárias. 

 

 

2.  A Gestão da Infraestrutura Hidroviária 
 

Para que a Hidrovia possa exercer melhor seu papel, é imprescindível seu 
fortalecimento institucional no Estado. 
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A implementação de um Plano Diretor, independente do modelo de gestão a ser 
adotado, irá requerer técnicos, muitos e aprofundados estudos e histórico hidroviário. 
Essa é a base sem a qual qualquer tentativa de se implantar planos estará 
comprometida. 

Nos países onde a implantação e operação da rede hidroviária foi bem-sucedida 
houve a junção de eficientes estruturas técnicas com planos de longa duração. 

O exemplo dos Estados Unidos, por demais conhecido, atribuiu o planejamento, 
construção e operação da navegação interior ao exército, US Army Corps of Engineers – 
USACE.  

Na Europa, a Comissão Central para a Navegação do Reno, que congrega os países 
banhados pelo Rio, foi fundada em 1.868. No Danúbio, além da Comissão do Danúbio, 
cada país é responsável por administrar o trecho de rio em seu território.  

A história dos casos de sucesso em sistemas hidroviários demonstra a necessidade 
de preservação e continuidade de planos por longos períodos, dado que projetos 
hidroviários são necessariamente de grande maturação. 

 A gestão das hidrovias no Estado de São Paulo é hoje exercida pelo Departamento 
Hidroviário-DH, da Secretaria de Logística e Transporte, que dispõe de recursos 
humanos, materiais e financeiros muito aquém das suas necessidades. 

 

2.1. Estruturação do Órgão Gestor 

Mostra-se precário o modelo de gestão, operado por um departamento da Secretaria 
dos Transportes e Logística desprovido de quadro profissional definido. Muitos 
funcionários eram oriundos da Companhia Energética de São Paulo e, ao longo do tempo, 
foram sendo desligados e não repostos. 

Para que o DH possa exercer adequadamente suas funções e responsabilidades, além 
de capacitar-se a implantar os Planos necessários para o desenvolvimento do setor, 
algumas providências são necessárias. 

Sem a elas se limitar, seguem alguns pontos considerados fundamentais: 

a. estruturação de quadro de pessoal próprio qualificado 

b. maior independência administrativa e orçamento próprio 

c. informatização e aprimoramento das suas estruturas de gestão e 
fiscalização 

d. convênios e intercâmbios com órgãos internacionais: TVA, CNR, USACE e 
outras 
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e. análise de benchmarking com órgãos modelos em gestão de hidrovias 

f. maior participação nos colegiados relacionados a transporte e recursos 
hídricos. 

Mostra-se assim a compulsoriedade de definir um modelo da gestão para a Hidrovia 
do Tietê na forma de autarquia, empresa, ou fusão com outro organismo gestor das 
águas.  

 

2.2. Concessões e Parcerias 

Para atingir todo o seu potencial, a HTP necessita de investimentos em sua 
infraestrutura e gestão, que irão demandar recursos superiores aos atuais. A crise fiscal 
do estado impõe a necessidade de se equacionar essa questão, através de modelos que 
conjuguem recursos com a iniciativa privada. 

 O Gestor da HTP deve buscar a implantação de modelo de gestão com participação 
da sociedade, para que parte dos recursos necessários ao seu desenvolvimento seja 
assumida pela iniciativa privada, através de concessão parcial das suas atividades. 

Na definição do modelo adequado de parceria na área, é fundamental para o sucesso 
o estabelecimento de uma base contratual que tenha estabilidade jurídica, e para isso, 
algumas questões têm de ser devidamente equacionadas. 

Primeiramente, é necessário esclarecer adequadamente o conceito de dominialidade 
na Hidrovia: Quem detém o domínio e a competência sobre uma hidrovia? Qual a 
abrangência desse domínio? Quem detém o domínio das eclusas? 

Em recente manifestação, o Tribunal de Contas da União – TCU espediu parecer 
definindo a titularidade da eclusa de Três Irmãos como pertencente à UNIÃO. Essa 
decisão, segundo sua lógica e argumentos apresentados, estende-se às demais eclusas 
da Hidrovia Tietê. 

Embora embasado em argumentos sólidos, o entendimento do TCU criou, na prática, 
uma situação, no mínimo, estranha. Ou seja: o Estado administra 800 km da Hidrovia 
Tietê, mas não detém a dominialidade, a jurisdição, sobre as eclusas. 

Acaba sendo um sistema incompleto, administrativamente fracionado, com claros 
riscos em sua eficácia operacional. Em contraposição, a Lei n.º 13.081/2015, que dispõe 
sobre a construção e a operação de eclusas em vias navegáveis e potencialmente 
navegáveis, estabelece como do Estado as eclusas em corpos d´água sob seu domínio. 

Essa situação persiste em um cenário em que as concessões das usinas hidroelétricas 
do Tietê vencem em 2029, quando serão renovadas as obrigações contratuais 
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complementares que hoje sustentam a operação e manutenção das eclusas, requerendo 
atenção, reflexão e ações do setor. 

Quanto a interesse de mercado, é importante lembrar que já houve proposição ao 
CGPPP-Conselho Gestor de Parcerias Público Privada do estado, através de mecanismo 
de MIP-Manifestação de Interesse Público, referente à concessão de trecho da Hidrovia 
Tietê, conforme cópia de protocolo a seguir. 

 

Há certa confusão quanto à questão da concessão da hidrovia, como não sendo 
possível conceder um rio, o que de fato não seria possível mesmo. Porém, é preciso 
esclarecer que não é disso que se trata e, esclarecer a necessidade de identificar, na 
implantação e de gestão da hidrovia, as atividades que possam ser concedidas. 

Algumas atividades de Estado relacionadas à Hidrovia Tietê não podem ser 
transferidas e, portanto, não podem ser concedidas, como ‘estabelecer Diretrizes e 
Planos’, ‘editar Normas e Regulamentos’, ‘Fiscalizar Operações’ e ‘dar Outorgas e 
Autorizações’. 

Porém, outras atividades na esfera de implantação e gestão da infraestrutura são 
passíveis de concessão, e devem ser avaliadas como alternativas, tais como: 

 

• Projeto e financiamento da infraestrutura 

• Implantação de barramentos e eclusas 

• Implantação da via navegável 
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• Operação e manutenção da via 

• Implantação de terminais e outras facilidades 

• Exploração de receitas acessórias 

 

Os estudos devem também avaliar a adequação para as concessões na área 
hidroviária do modelo BOT–Build-Operate-Transfer, no qual a iniciativa privada recebe a 
licença do setor público para financiar, projetar, construir e operar uma instalação por 
um período determinado. 

 

 

3. Subsídios ao Plano Diretor da Hidrovia Tietê 
 

Objetivos inseridos no Plano Diretor 

 

 Estabelecer diretrizes, metas e prazos para o desenvolvimento da infraestrutura 

 Orientar as ações executivas para investimentos e processos na infraestrutura e 
orientar o processo de fortalecimento e integração institucional 

 Nortear as ações conjuntas entre poder público e privado 

 Orientar o processo de cooperação entre agentes do setor e a sociedade civil.  

 Garantir condições de acessibilidade 

 Garantir um transporte adequado para o usuário 

 Garantir o equilíbrio econômico-financeiro do setor 

 Garantir tarifas adequadas à remuneração de investimentos e custos dos serviços 

 Ampliar a competitividade do setor 

 Prover meios ao Poder Concedente para a regulamentação e fiscalização do 
sistema. 
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3.1. A Competitividade do Sistema 

Em uma economia de mercado, qualquer setor ou produto necessita ser competitivo 
para garantir sua sobrevivência. Nesse caso, ser competitivo significa ter a preferência 
de parte de seus consumidores em relação aos seus concorrentes. 

Muito se tem estudado e escrito sobre sistemas de transporte e sua competitividade 
e a primeira ideia que vem à memória como fator de competitividade é o custo da opção 
desejada. 

Embora importante na escolha da opção de transporte, o custo não é a única variável 
levada em consideração pelo consumidor. Tempo de viagem, disponibilidade e 
confiabilidade são características que podem ser determinantes no momento de se optar 
por esse ou aquele sistema de transporte. 

 

Fatores que afetam a escolha do modal de transporte 

 

 

A primeira escolha do usuário costuma recair sobre um dos modos de transporte: 
rodoviário, ferroviário, hidroviário (ou aquaviário), dutoviário e aéreo. 
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Destes cinco modos, o dutoviário é restrito exclusivamente a granel líquido e sua 
disponibilidade somente se viabiliza em rotas com grande demanda deste tipo de carga. 
O aeroviário, por ser relativamente mais caro que os demais, restringe-se apenas a 
cargas de alto valor agregado e que demandem a necessidade de prazos menores de 
entrega. 

Na prática, em geral, essa escolha está limitada a três modais: rodoviário, ferroviário 
e hidroviário. 

Nas tabelas a seguir é apresentado um comparativo com as principais características 
desses três modos de transporte. 

 

Comparação dos modais hidroviário, ferroviário e rodoviário 

Fonte: Dergo, Valec ( 2010) 

 

Considerando essas características e seus custos, de uma forma simplificada, pode-
se fazer uma análise para a seleção do modo mais viável de transporte com relação à 
distância a ser percorrida pela carga. 
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Este comparativo, entretanto, aplica-se quando para cada par de origem–destino de 
cargas, se disponha dos três modos de transportes em rotas equidistantes, situação 
pouco frequente. O normal é se encontrar alternativas modais, porém com rotas e 
distâncias diferentes, exigindo cálculos específicos para poder comparar as opções. 

Para ilustrar melhor essa questão, a figura abaixo mostra um caso concreto, onde a 
HTP é uma das opções logísticas disponíveis: 
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Pelos custos apresentados verifica-se que há um certo equilíbrio, principalmente 
entre os modais ferro e hidroviário. Porém, nesse e em outros exemplos, é inequívoca a 
competitividade da opção multimodal que se utiliza da hidrovia. 

Os vários estudos e planos estratégicos realizados atestam que a carga potencial da 
Hidrovia Tietê é sensivelmente superior ao total transportado atualmente, indicando 
haver um potencial que pode vir a ser ocupado pela Hidrovia, resultado que, para ser 
alcançado, necessitaria do concurso de duas ações: 

 

 Redução do custo no trecho hidroviário. 

 Extensão do trecho hidroviário. 

 

Várias medidas podem ser adotadas para reduzir o custo operacional nos trechos da 
Hidrovia Tietê, propriamente dita. Dentre essas medidas, a que costuma ser a mais 
discutida, uma vez que seus resultados são facilmente sentidos e de grande alcance, são 
as obras de melhorias e eliminação de restrições na via. 

No quadro a seguir são apresentados os benefícios produzidos na execução por tipo 
de obra. 

 

Quadro de Benefícios produzido por tipo de obra 

Obra 

Benefício produzido 

Redução no tempo de 
viagem (h) 

Aumento no volume 
de carga transportada (%) 

Ampliação e proteção de vão 
de ponte 

1,5 -- 

Atracadouro de espera 2,0 -- 

Retificação de canais 0,5 -- 

Retirada de pontos altos -- 7 

Fonte: DH 

 

Com a implantação do plano de obras em andamento, e considerando concluídas as 
melhorias na principal rota da Hidrovia (São Simão – Pederneiras), segundo os estudos 
do DH, haveria ganhos de 15% de redução no tempo de viagem, além de 7% de aumento 
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na carga por comboio, o que produz uma redução de custo de 20% por tonelada 
transportada. 

 

3.2. O Potencial de Cargas 

Os diversos estudos de viabilidade e planos estratégicos desenvolvidos para o 
corredor hidroviário formado pelos rios Tietê e Paraná apontaram um potencial de carga 
à longas distâncias entre 15 e 30 milhões de toneladas anuais. 

 

Estudos 
Previsão 

Ano Carga L. Curso 

PHE(1) MT/ARCADIS/LOGOS 2033 20,8 mi ton 

EVTEA(2) AHRANA 2035 35,3 mi ton 

MIP(3) CEGN 2050 31 mi ton 

(1) Plano Hidroviário Estratégico, elaborado pela empresa Arcadis/Logos para o Ministério dos Transportes 

(2) Plano de Melhoramentos – Hidrovia Tietê; Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para o 
Transporte de Cargas dos Rios da Bacia do Paraná; elaborado pela Administração da Hidrovia do Paraná – 
Ahrana 

(3) Estudo apresentado pelo Centro de Estudos em Gestão Naval – CEGN, ligado ao Departamento de 
Engenharia Naval e Oceânica, da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo, quando de apresentação 
de Manifestação de Interesse Público – MIP, ao Governo do Estado de São Paulo. 

 

As eclusas do Rio Tietê têm a capacidade operacional teórica de 14 milhões de 
toneladas anuais por sentido de navegação. Ou seja, nas condições reais projeta-se com 
segurança a movimentação de aproximadamente 11 milhões de toneladas no sentido de 
exportação e pelo menos 6 a 7 milhões de toneladas no sentido do interior. 

A atual construção do Terminal da MRS em Pederneiras deverá garantir pelo menos 
5 a 7 milhões no sentido da exportação, principalmente oriundos do Tramo Sul da 
Hidrovia. O Tramo Norte terá regime concorrencial com a Rumo Ferrovias. Contudo, com 
a entrada em breve de comboios de 9.000 toneladas de capacidade em substituição aos 
atuais de 6.000 toneladas e utilizando as mesmas embarcações, a hidrovia fará 
concorrência direta coma ferrovia, principalmente nas cargas oriundas de São Simão.  

Prevê-se assim, em dez anos que a hidrovia tenha absorvido aproximadamente 12 
milhões de toneladas anuais, a maioria com destino ao Porto de Santos. A MRS trará na 
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viagem de retorno de seus vagões o gesso, fertilizantes e contêineres que, a partir de 
Pederneiras, serão distribuídos pela hidrovia. 

Importante mencionar que, anteriormente a paralização ocorrida em 2015 a hidrovia 
transportava aproximo a 10 milhões, sendo 45% a 50% de cargas de exportação.  

 

3.3. Eliminação de restrições 

Embora a Hidrovia, a principal via de navegação do estado, cumpra importante papel 
no escoamento da produção agrícola, é necessário eliminar os gargalos e restrições 
operacionais existentes, de forma a poder desenvolver plenamente a sua capacidade. 

A eliminação de gargalos irá reduzir os tempos de viagem e, consequentemente, 
reduzir custos operacionais do sistema, tornando-o ainda mais competitivo. 

São bastante conhecidas as restrições existentes na Hidrovia Tietê, bem como as 
obras e ações necessárias para superá-los. Através da ampliação dos vãos das pontes, 
aprofundamento e melhoria dos canais e outros benefícios, pode ser disponibilizada aos 
usuários uma via mais eficiente e segura, fomentando seu uso, reduzindo custos e 
beneficiando a sociedade como um todo. 

 

Localização das Obras  Cronograma de Implantação 

 

As obras devem ser atualizadas quanto à sua situação, e hierarquizadas quanto a 
sua execução, consolidando um Plano de Investimentos na Hidrovia Tietê, para a 
eliminação de restrições e gargalos. 

Além de obras, também existem gargalos nas questões relacionadas às regras, 
normas e gabaritos da Hidrovia, que impactam na segurança, eficiência e produtividade 
operacional. 
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3.4. Possíveis extensões 

O hidroviário é o modal mais barato, e, portanto, em uma logística multimodal, 
quanto maior o trecho percorrido em hidrovias, menores os custos. Existe, no estado, a 
possibilidade de implementar Extensões da Hidrovia. Esses prolongamentos, conforme 
estudos, possibilitam integrar a Hidrovia com áreas bastante desenvolvidas do estado, 
ao mesmo tempo que permitem melhores pontos para a intermodalidade ferro, rodo e 
dutoviária. 

Os novos trechos seriam a extensão da Hidrovia no Rio Piracicaba e no Rio Tietê. 

 

 

Nota-se que a construção do Aproveitamento Múltiplo Santa Maria da Serra estenderá 
a Hidrovia em mais 50 km pelo Rio Piracicaba, com grande potencialidade logística, e 
condições favoráveis à implantação de polo industrial (Ártemis), de polo turístico (curva 
da Samambaia), e de entroncamento multimodal (hidro, ferro, rodo e dutoviário), 
integrando a região de Campinas/Piracicaba com o sistema hidroviário. 

Como a implantação desses trechos demandam investimentos de longo prazo, uma 
preocupação é de preservar os locais onde esses projetos seriam implantados, através 
de Decreto de Utilidade Pública. 
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3.5. Garantia das Condições de Navegabilidade 

A Hidrovia tem características peculiares, derivadas de sua operação em ambiente 
complexo, que podem prejudicar a sua confiabilidade, contribuindo para diminuir a 
competitividade desta opção de transporte. 

Além das obras e serviços na via, e do conjunto de normas operacionais, as condições 
de navegabilidade dependem também de outro fator, externo à sua governança: o 
recurso hídrico, na forma de níveis mínimos nos corpos de água. 

Os corpos hídricos, rios ou reservatórios, trazem um contexto de muitos atores, com 
a presença de diversas categorias de atividades sócio econômicas, com diferentes 
interesses, por vezes antagônicos, com grande potencial de geração de conflitos pelo 
uso da água, como por exemplo: 

 entre usuários de mesma categoria (irrigante x irrigante); 

 entre usuários de categorias distintas (geração hidrelétrica x navegação); 

 pelo porte, local ou prazo para implantação de obras hidráulicas; e 

 pela edição de normas legais e regulamentares. 

A questão do uso múltiplo das águas antecede aos demais debates do transporte 
hidroviário, pois não se pode aceitar a hipótese de repetição de paralisações da Hidrovia 
Tietê, que sofreu várias ameaças de descontinuidade nos últimos 20 anos, criando 
ambiente de incertezas desestimulando os usuários da Hidrovia e seus potenciais 
investidores. 

As atividades socioeconômicas presentes nos reservatórios, os chamados ‘usos 
múltiplos’ da água podem ser bem variadas: 

 

Uso 
ambiental 

Consumo 
humano 

Desseden-
tação animal 

Uso do 
turismo 

Uso da 
irrigação 

Uso da 
indústria 

Uso 
aquaviário 

Uso do 
saneamento 

Uso da 
aquicultura e 

da pesca 

Uso 
energético 

 

Embora exista numa legislação básica que garante a convivência entre estes 
múltiplos atores (como mostram alguns extratos legais abaixo), historicamente, por falta 
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de uma gestão integrada, o setor de geração hidrelétrica tem tido um papel proeminente 
nos rios brasileiros, prejudicando outros usos em detrimento do abastecimento elétrico. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
 
Art. 21. Compete à União: 
... 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de 
outorga de direitos de seu uso;  
... 
 

LEI N.º 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997 
 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição 
Federal. 
 
Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
I - Os Planos de Recursos Hídricos; 
... 
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
... 
 
Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de 
planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e 
terão o seguinte conteúdo mínimo: 
... 
VIII - Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 
... 
 
Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos 
assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 
direitos de acesso à água. 
 
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos 
hídricos: 
... 
V - Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em 
um corpo de água. 
 
Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com 
os seguintes objetivos: 
I -Ccoordenar a gestão integrada das águas; 
II - Arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; 
... 
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LEI N.º 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000 
 
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos 
 
Art. 4º A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos 
da Política Nacional de Recursos Hídricos (...), cabendo-lhe: 
... 
XII – Definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e 
privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido 
nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas; 
... 

 

A legislação sobre o tema das garantias do uso múltiplo da água no Brasil é moderna 
e abrangente, porém de lenta e difícil implementação. Vem avançando ao longo do 
tempo, mas ainda carece de regulamentação, o que devido à grande transversalidade 
da água, deve ser negociada, multisetorial e participativa. 

A regulamentação complementar, incluindo mecanismos para administrar e arbitrar 
conflitos pelo uso da água, terá definições mais explicitas e eficientes para mediar os 
conflitos de interesse. As situações de conflito ainda carecem de Marcos Regulatórios 
que estabeleçam as condições de convivência. 

O exame das condições atuais de navegabilidade, principalmente com relação aos 
conflitos existentes com o setor elétrico, demonstra a forma como o processo de 
implantação de barramentos hidrelétricos tem se dado historicamente. 

 

O Setor Elétrico 

Na ausência de um planejamento mais efetivo para o setor de recursos hídricos, a 
prevalência elétrica é notória. Deve-se ao planejamento sistêmico, organizado e de 
competente. Historicamente, no Brasil, o setor elétrico tem tido a primazia de uso dos 
rios. Mais organizado e capitalizado pela cobrança de tarifas, liderou estudos e obras 
para o aproveitamento dos rios voltado à geração de energia elétrica. 

O setor elétrico dispõe de total respaldo institucional. É amplamente empregado e 
aceito o instituto do Inventário Hidrelétrico. Elaborado por interessados do setor e 
registrado pela ANEEL, o inventário, aprovado, assegura direitos a seu executor. 

 Pelas normas existentes fica claro que o inventário hidroelétrico deve considerar em 
seus estudos os demais usos das águas. Além de citar explicitamente a obrigação de 
considerar os usos múltiplos das águas, relaciona quais devam ser as referências a serem 
consideradas nessa avaliação. Assim, a legislação referente ao inventário hidroelétrico, 
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embora teoricamente correta, na prática é bastante permissiva quanto a possibilidade 
de manter a atual prevalência do setor sobre os demais. 

Progressivamente, com a organização dos demais setores usuários de água, e com 
a evolução da legislação, o setor elétrico acusa um aumento das restrições ao uso da 
água para a geração elétrica, relacionadas aos usos múltiplos da água. O tema se 
encontra em discussão, e se torna fundamental para eventuais expansões da HTP. 

A economia brasileira passa por processo de liberalização, e substituição do Estado 
executor pelo Estado regulador, e essa maior liberdade requer maior segurança jurídica 
e respeito aos contratos. São diversos os impactos decorrentes da insegurança jurídica 
relativa à utilização dos recursos hídricos, o que tornam outros setores também 
interessados na consolidação de seu uso como objeto de política pública, e ser regulado, 
considerando-se a maximização do interesse da sociedade. 

Nas negociações ocorridas durante recentes conflitos entre os setores hidroviário e 
elétrico, tem se notado a grande assimetria entre os poderes técnico, econômico e 
político entre os setores envolvidos. 

O Governo de São Paulo deve participar das discussões sobre o referido inventário, 
assumindo, ou ao menos prestigiando as demandas de seu setor hidroviário, de modo a 
obter resultados melhores, abrangentes e mais duradouros. 

Quanto à navegabilidade, é interessante salientar que a maior parte dos atos legais 
e normativos procura garantir a previsão e a implementação de sistemas de transposição 
de desnível para navegação em barramentos, mas isso, por si só, não garante as 
condições de navegabilidade da Hidrovia. 

 

RESOLUÇÃO N.º 463, DE 3 DE SETEMBRO DE 2012 
 

Aprova condicionantes relativas a sistemas de transposição de desnível para a navegação 
em declarações de reserva de disponibilidade hídrica e outorgas de direito de uso de recursos 
hídricos de aproveitamentos hidrelétricos em cursos d'água de domínio da União 
 
Art. 1º - Aprovar como condicionantes para as declarações de reserva de disponibilidade 
hídrica e outorgas de direito de uso de recursos hídricos de aproveitamentos hidrelétricos em 
cursos d'água de domínio da União navegáveis ou potencialmente navegáveis, ... 

 

LEI N.º 13.081, DE 2 DE JANEIRO DE 2015 
 

Dispõe sobre a construção e a operação de eclusas ou de outros dispositivos de transposição 
hidroviária de níveis em vias navegáveis e potencialmente navegáveis. 
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Art. 1º A construção de barragens para a geração de energia elétrica em vias navegáveis ou 
potencialmente navegáveis deverá ocorrer de forma concomitante com a construção, total 
ou parcial, de eclusas ou de outros dispositivos de transposição de níveis previstos em 
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo do ente da Federação detentor do domínio 
do corpo de água. 

 

As garantias de operação da HTP, em níveis seguros e eficientes, devem estar 
contidas nos Planos de Bacias, onde se encontram as prioridades para o uso da água, 
dentro de determinada bacia. 

Segundo a Lei, a responsabilidade pela gestão dos recursos hídricos é do SINGREH, 
e dentro dele, o colegiado que tem como responsabilidade a elaboração de Planos de 
Bacia são os CBHs - Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Os CBHs têm representação tripartite: municípios, estado e sociedade civil. Tal 
representação é muito pouco conhecida e divulgada entre os setores ligados à 
navegação, que em geral não tem representação nestes colegiados. 

Embora instituídos por lei, os Planos de Bacia não estão completamente consolidados 
como instrumento de gestão, sendo o mecanismo principal para a exploração de recursos 
hídricos a outorga de uso. 

A outorga deve ser o instrumento que ordena o uso racional dos recursos hídricos, 
sendo expedidas por agentes do setor público, da União, Estados e Municípios, 
dependendo da dominialidade, com base nas prioridades de cada bacia. 

 

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 

A outorga de direito de uso ou interferência de recursos hídricos é um ato 
administrativo, mediante o qual o Poder Público faculta ao outorgado fazer uso da água 
por prazo determinado, nos termos e condições expressas no respectivo ato. 

A outorga é um instrumento necessário para o gerenciamento dos recursos hídricos, 
pois permite o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, possibilitando uma 
distribuição mais justa e equilibrada desse recurso. É, também, um instrumento 
importante para minimizar os conflitos entre os diversos setores usuários. 
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Portaria DAEE 1.630, de 30-05-2017 
 

Art. 2º - Para efeito desta Portaria e sua regulamentação complementar, considera:  
INTERFERÊNCIA EM RECURSOS HÍDRICOS: qualquer ação direta em corpo hídrico, por 
meio de obras ou serviços, que causem a alteração de seu regime, qualidade ou 
quantidade, destacadamente nas condições de escoamento ou na modificação do fluxo 
das águas; 
 

Art. 6º - Estão sujeitos à outorga os usos e as interferências a serem implantados, a 
regularização de existentes e a alteração ou renovação dos já outorgados. 
 
Art. 10 - A outorga, ou sua dispensa, estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas 

 

Segundo agentes do setor, a outorga de uso é antes um direito assegurado ao 
outorgado, do que uma obrigação. Ela é a garantia de que haverá a disponibilidade de 
água nas quantidades estabelecidas, para o uso requerido. Há que se distinguir entre os 
reservatórios e os rios navegáveis, onde a outorga parece não ter sentido. 

Para o setor hidroviário a obtenção de outorga de direito de uso para garantir os 
níveis dos reservatórios implica, por sua especificidade, em um grande desafio. 

O DH, Órgão Gestor Estadual responsável pelo trecho paulista da HTP, deve buscar 
entendimentos com o setor de recursos hídricos, de modo a analisar e planejar as 
iniciativas para implantação do instrumento de outorga de direito de uso de recursos 
hídricos para a Hidrovia. 

A outorga visa estabelecer condições e condicionantes à navegação, bem como 
definir garantias associadas a esse uso: 

• Identificação das características físicas e de projeto da Hidrovia, observadas as 
demandas de tráfego e as condições de operação dos canais de navegação. 

• Definição de regras operativas para a Hidrovia, estabelecendo as condições de 
calado em seções críticas dos trechos navegáveis, observando as restrições de 
navegabilidade e o histórico de vazões no corpo hídrico. 

Esta questão da outorga está sendo discutida dentro do setor hidroviário, pois se 
apresentam dúvidas quanto a sua obrigatoriedade, necessidade ou conveniência como 
garantia da navegabilidade da HTP. A discussão se torna ainda mais relevante pelo fato 
de não haver consenso no setor. 

É interessante notar a posição divulgada pela ANA-Agência Nacional de Águas através 
da ilustração abaixo. “Se existem outros setores usuários, com outorgas, que disputam 
recursos hídricos com a navegação, a arbitragem da ANA nos conflitos relacionados ao 
uso múltiplo fica mais difícil.” 
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No entendimento técnico da ANA, o setor aquaviário caracteriza-se como usuário de 
recursos hídricos sob dois aspectos: 

• quando efetua intervenções hídricas no regime e na quantidade das águas para 
manter ou melhorar as condições de navegação e 

• quando demanda a manutenção de níveis de água adequados à navegação. 

“Embora o transporte aquaviário seja uma atividade não consuntiva, ainda assim 
exige certos limites operacionais, ou seja, tem relação direta com a outorga de direito 
de uso de recursos hídricos, em especial com os níveis operacionais da hidroelétricas”. 

. 

 O Trecho Paulista da HTP 

O processo de obtenção da outorga encontrará outro desafio: a dominialidade dos 
trechos navegáveis que compõe a HTP, cuja competência é dividida em parte estadual 
(Rio Tietê) e parte federal (Rio Paraná), exigindo maior grau de articulação para o 
requerimento e análise da solicitação de outorga. Poderá haver dúvidas sobre como 
encaminhar a consulta. 

Na esfera federal, a ANA (Gestora RH), o DNIT e representantes das principais 
hidrovias do país, em 2015, iniciaram conversações envolvendo conceitos e 
características do processo de outorga de direito de uso da água para as hidrovias. 

As reuniões foram encerradas em 2016, como indica o Ofício 1774/2016/SER/ANA, 
no qual a ANA “confirma a continuidade da análise da proposta de implantação de 
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outorgas de hidrovias, apenas após a decisão do DNIT quanto ao seu interesse na 
obtenção das outorgas nas hidrovias.” 

A ilustração abaixo mostra a localização das outorgas dadas pela ANA no sudeste do 
país, indicando com clareza, que em toda a área do Rio Tietê, considerado um rio 
estadual, o poder outorgante é o DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica. 

 

 

Na esfera estadual, o DH-Departamento Hidroviário, da Secretaria de Logística e 
Transportes de São Paulo, deve retomar as iniciativas relacionadas à análise da outorga 
do trecho paulista da HTP, junto ao Gestor de Recursos Hídricos, o DAEE. 

O DH encaminhou consulta nesse sentido ao DAEE, em 2014, através do Ofício 
OF/DH/438/14, abaixo, solicitando o início das conversações para obtenção de outorga, 
mas sem continuidade até o momento. 
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A ilustração abaixo indica, em amarelo, os CBHs do Estado de São Paulo relacionados 
ao trecho paulista da Hidrovia Tietê, adicionando complexidade ao processo de 
priorização e obtenção de outorga de direito de uso da água para garantir a 
navegabilidade deste trecho da infraestrutura. 

  

Os diversos aspectos relacionados à navegabilidade da HTP serão melhores 
entendidos e encaminhados através da atenta participação e representação do setor 
hidroviário nos diversos colegiados, conselhos e fóruns de transporte e de recursos 
hídricos. 

 

3.6. Sustentabilidade 

Do ponto de vista ambiental, o hidroviário é considerado o mais amigável dos modos 
de transporte. São diversas as vantagens advindas de sua utilização que beneficiam o 
meio ambiente e a sociedade em geral. Os quadros a seguir demonstram algumas dessas 
vantagens. 
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O conceito de desenvolvimento sustentável iniciou como uma discussão econômica, 
evoluindo sistematicamente para um conceito geral aplicável a todas as áreas de 
atuação. 
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Hoje pode-se definir o conceito de sustentabilidade da seguinte forma: 

O desenvolvimento sustentável é um processo de mudança, no qual a exploração dos 

recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional estão todos em harmonia e melhoram o potencial presente e futuro 

de satisfação das necessidades e aspirações humanas. 

(Relatório Brundtland- ONU) 

 

Desenvolvimento sustentável tornou-se um conceito universal, com objetivos 
estabelecidos dentro de uma agenda mundial, em alinhamento com as metas do milênio 
da ONU. 

 

 

Embora existam vantagens socioambientais intrínsecas à utilização do transporte 
hidroviário, com maiores benefícios difusos à sociedade para cada tonelada transportada, 
não se tem logrado êxito no Brasil sua utilização em prol do modal. 

É urgente trazer para o debate novas metodologias de análise, conceituando, 
monetizando, mensurando as externalidades e os benefícios gerados com o maior uso 
do modal, incorporando-as como parâmetros para justificar investimentos, públicos ou 
privados, nas futuras tomadas de decisão. 

Salienta-se a necessidade de observar os exemplos internacionais de incentivo às 
hidrovias como mecanismo de compensação ambiental. 
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Outro ponto a ser discutido, relacionado a questão da sustentabilidade é da qualidade 
da água dos reservatórios da Hidrovia, com crescente eutrofização das águas e, em um 
primeiro efeito negativo, a proliferação desordenada e nociva de plantas aquáticas. 

A solução de problemas dessa natureza deve ser entendida como necessariamente 
compartilhada, utilizando-se dos meios legais e institucionais disponíveis para o 
encaminhamento das questões e regramentos básicos. 

O regramento básico é estabelecido pelo Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, no qual os Comitês de Bacia desempenham um papel fundamental. Portanto, 
esse deve ser o ambiente a ser procurado para discussões relacionadas a esse e outros 
temas relacionados à qualidade e gestão do ambiente aquático. 

Isso não quer dizer que o Departamento Hidroviário – DH não deva empenhar-se no 
sentido de estudar e desenvolver um Plano de Manejo de Plantas Aquáticas, uma vez 
que a navegação é parte prejudicada pelo crescimento desordenado de macrófitas. 

Similar a tendência observada no modo rodoviário, na Europa e nos Estados Unidos, 
as autoridades e os operadores vêm adotando diversas medidas para reduzir ainda mais 
as já reduzidas emissões das embarcações. Assim, estudam-se a adoção de sistemas de 
filtragem de emissão de gases e motores menos poluentes. 

Por outro lado, dentro do conceito de economia sustentável, a hidrovia representa 
uma excelente oportunidade, face às suas incontestáveis vantagens ambientais sobre os 
demais modos, de aumento de participação na matriz de transportes e de arrecadação 
de recursos vinculados aos benefícios produzidos (green bounds). 

  

Vinculadas à agenda da sustentabilidade, devem ser incrementadas as seguintes 
ações: 

• Fortalecimento da participação do órgão nos colegiados relacionados ao Sistema 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, principalmente os Comitês de Bacia 

• Tratativas para verificação da viabilidade e oportunidade de criação de Consórcio 
formado por municípios, concessionária de energia elétrica, Departamento 
Hidroviário, representante do setor de turismo e representante de moradores das 
bordas dos lagos, para que, em articulação com os Comitês de Bacia, discutir e 
encaminhar questões referentes à qualidade ambiental dos reservatórios da 
Hidrovia Tietê 

• Estudo e desenvolvimento de um Plano de Manejo de Plantas Aquáticas 

• Contratar estudos para o desenvolvimento de ações visando arrecadar recursos 
para o sistema vinculados a benefícios ambientais produzidos (green bounds) 
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• Contratar estudos para a adoção de medidas relacionadas a redução de emissão 
de gases poluentes pelas embarcações que operam na hidrovia. 

 

3.7. A Intermodalidade na Matriz de Transportes 

Diferentemente de outros modos de transporte, o hidroviário não liga origem-
destino. São aproveitados os recursos que existem – o rio ou o mar – e sempre se vai 
depender da complementaridade de outro modal, caracterizando a grande importância 
da intermodalidade para as operações da HTP. 

Para a hidrovia exercer toda sua potencialidade, é fundamental que esteja conectada 
aos demais sistemas da matriz de transportes, quer seja rodo, ferro ou dutoviário, e 
hoje, as conexões intermodais da hidrovia são insuficientes. 

  

A principal interconexão da Hidrovia Tietê, a conexão hidro-ferroviária em 
Pederneiras, não é atendida pela concessionária local, a Rumo Logística, e sim pela MRS 
por um acordo de limitado direito de passagem. A MRS, dessa forma, não encontra 
espaço para investir em melhorias neste trecho da infraestrutura. 

Casos como o de Pederneiras, de dependência de um modal a outro, devem exigir 
do poder concedente uma atenção especial, estabelecendo cláusulas contratuais para 
que as concessionárias atendam demandas locais, dentro de requisitos exigidos. 
Recentemente nova concessão ferroviária, vencida pela Rumo Logística, não incorporou 
exigências para induzir a intermodalidade com a HTP. 

A integração da HTP, de um modo geral, apresenta diversas deficiências na 
atualidade. Entretanto, existem vários outros pontos já estudados, existentes ou a serem 
implantados, que apresentam excelentes condições para a prática da multimodalidade, 
que contribuiriam para o crescimento da carga na Hidrovia. 

 

Abertura do Sistema 

A Hidrovia Tietê tornou-se um ambiente no qual operam poucas e grandes empresas, 
as quais verticalizaram o transporte hidroviário em sua estrutura, detendo a posse da 
carga, frota de veículos e terminais. 

A não oferta de serviço e de terminais públicos impede o acesso ao sistema 
hidroviário de médios e pequenos embarcadores e de outros operadores logísticos, 
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ferindo sua competitividade e, por consequência o interesse público, a exigir providências 
por parte do estado. 

Para tentar alterar essa realidade o estado poderia adotar as seguintes ações: 

• Estudar em conjunto com os operadores atuais (frota e terminais) formas de 
disponibilizar uma parcela de suas operações a terceiros  

• Implementar uma política de incentivo ao ingresso de operadores logísticos no 
sistema, com terminais públicos e oferta de serviço de transporte. 

 

3.8. As ações de Fomento 

Como abordado nos itens anteriores, a elaboração e implantação de Planos, o 
fortalecimento da gestão e o equacionamento da integração intermodal são atividades 
relacionados a políticas públicas, fundamentais para o desenvolvimento da hidrovia. 
Além destas, outras ações devem ser incrementadas para impulsionar o 
desenvolvimento no setor. 

 

Garantia de recursos 

Outro aspecto de fundamental importância é o de assegurar recursos para a 
implementação das ações estabelecidas nos planos setoriais. 

Em geral os recursos disponíveis, além de insuficientes, são bastante disputados 
pelos diversos setores dos poderes públicos. 

Apesar estratégico, o setor hidroviário tem historicamente recebido insuficientes 
recursos para sua gestão, muito menos para implementar planos de desenvolvimento. 

Há formas e exemplos variados de garantir, pelo menos em parte, recursos para um 
setor ou plano estratégico. Com relação a recursos para o setor hidroviário, os EUA 
aplicam uma taxação específica sobre a venda de combustíveis destinada a operação e 
manutenção das hidrovias. Na Índia existe uma lei que obriga o governo a destinar 10% 
dos recursos da área de transportes, para o setor hidroviário. 

Como forma de garantir recursos para o setor e com isso poder implementar um 
futuro Plano Diretor, deve-se pensar na criação de um fundo destinado à Hidrovia, para 
o qual seriam depositados recursos oriundos de arrecadação de impostos, green bounds, 
eventuais tarifas e outras fontes. 
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3.9. A participação na Matriz de Transportes 

Estudos recentes indicam que, devido a razões estruturais, a livre concorrência no 
mercado de transportes favorece o modo rodoviário. Assim, sem políticas 
governamentais no sentido de equilibrar a matriz de transportes, haverá forte 
concentração da matriz no modo rodoviário, com consequências nefastas para o meio 
ambiente, a ocupação do solo e a economia. 

No Brasil, de um modo geral, e no Estado de São Paulo mais especificamente, 
observa-se forte concentração de movimentação de cargas no modal rodoviário. 

 

Matriz de Transportes nos países (% de TKU) 

 

Fontes: ILOS; National Bureau of Statistics of China, Bureau of Transportation Statistics (EUA), Eurostat 
(UE), North American Transportation Statistics (Canadá), Department of Infrastructure and Regional 
Development (Austrália), Statistics Bureau (Japão). 

 

Assim, os países do primeiro mundo adotam uma série de medidas para distribuir 
melhor as cargas em seus territórios, e equilibrar sua matriz de transportes, muitas 
vezes com subsídios aos setores ferroviário e aquaviário. 

Hoje, o setor hidroviário tem uma participação muito pequena na matriz de 
transportes: 2% na matriz nacional e apenas 0,6% na matriz do Estado de São Paulo. 

Vários estudos estratégicos na área de transportes concluíram que o sistema 
hidroviário não só pode como deve aumentar sua participação na matriz. 
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Portanto, uma das principais metas a serem buscadas no Plano Diretor deve ser a de 
aumentar a participação percentual do modo hidroviário na matriz de transportes do 
Estado de São Paulo. 

 O Tietê e seus reservatórios apresentam inúmeras oportunidades de incremento de 
atrações turísticas integradas à prática náutica. 

 

 

4. Evidências que apontam para a necessidade de um 
Plano Diretor para a Hidrovia Tietê 
 

4.1. A Atualidade Hidroviária dos Rios Tietê e Paraná 

Seria repetitivo discorrer as origens da navegação em corrente livre realizada ao longo dos 
Rios Tietê e Paraná.  

Foram nos anos 60 e 70 foram iniciados os projetos e obras que visavam a canalização 
desses rios e os convertesse em hidrovias tiveram início nos anos 60. Originaram-se com 
projetos que tinham por meta avaliar o potencial hidroelétrico da região Sudeste. 

Hoje a maioria das intervenções hidroviárias encontram-se em operação. Contudo, é 
necessário ainda a complementação de uma expressiva quantidade de intervenções pontuais 
para que a Hidrovia obtenha competitividade e segurança e, finalmente, seja colocada à 
disposição da sociedade. 

Compulsório destacar os conceitos e premissas que tornaram possível a Hidrovia Tietê. O 
conceito básico baseou-se na utilização múltipla das vazões de água que acessavam as bacias 
dos dois rios. Assim sendo, a base de todo o projeto foi a utilização múltipla das águas dos dois 
rios, repartidas entre a geração elétrica, a navegação, o controle de cheias a piscicultura e as 
atividades que consomem água como o abastecimento humano e animal e a irrigação.  

Por premissa foram calculadas as vazões destinadas a cada utilização das águas, como 
mencionado. Os Usos Múltiplos seguiram as premissas testadas e conferidas do Tennessee 
Valley Authority.  Operando nos moldes de uma autarquia, o TVA faz a gestão compartilhada 
das águas do rio Tennessee e de toda a infraestrutura voltada ao desenvolvimento regional. 
Foi delegado às forças armadas americanas a responsabilidade de planejar, projetar, construir 
e operar a infraestrutura hidroviária sob a égide da promoção da exportação, desenvolvimento 
regional e segurança nacional.  

No Brasil o caminho realmente trilhado distanciou-se do planejado. A energia ganhou 
importância, em função da demanda exigida para a industrialização do País, e os demais usos 
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foram relegados à uma importância inferior. O abastecimento, função dos municípios, foi 
avançando conforme as necessidades. 

Sendo assim, a infraestrutura hidroviária dos Rios Tietê e Paraná foi concebida tendo por 
base a então demanda do Porto de Santos – 18 milhões de toneladas anuais. Os técnicos 
engajados nos projetos tinham bagagem técnica europeia o que levou ao projeto de eclusas 
relativamente pequenas, semelhantes às então existentes no nordeste europeu.  

As eclusas foram projetadas para 5.000 toneladas úteis por hora (dois sentidos). Ou seja, 
em função das dimensões das eclusas, aproximadamente 145 m de comprimento, 12 metros 
de largura e profundidade mínima de 3,5 metros, as embarcações foram concebidas 
inicialmente como formadas por duas chatas em linha e um empurrador. 

No período 1984 a 1987 o Governador do Estado de São Paulo, André Franco Montoro, 
priorizou a construção da Hidrovia Tietê, devidamente às obras de energia. Para tanto, foi 
oficializado pelo Governo Federal a transferência da Hidrovia Tietê ao Estado de São Paulo. A 
gestão de construção foi delegada à Companhia Energética de São Paulo. Nos dias atuais 
encontra-se administrada pelo Departamento Hidroviário (Figura 1).  

Alguns anos foram dispendidos na construção dos aproveitamentos múltiplos, abertura de 
canais, muros guias sendo que, pouco a pouco, a Hidrovia foi aberta ao tráfego, uma vez que 
somente as eclusas de Barra Bonita e Bariri estavam completas. Era praticada uma navegação 
pioneira nesses reservatórios, somados à represa de Ibitinga. 

 

 

 

Figura 1: Gestão das Hidrovias (Governo do Estado São Paulo DH) 
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A fase moderna da Hidrovia teve início em 1992 com a inauguração das eclusas de 
Nova Avanhandava. Nesse ano, o Canal de Pereira Barreto já se encontrava em operação 
o que viabilizou os comboios atingiram o Sudeste de Goiás e o Oeste de Minas Gerais. O 
Canal de Pereira Barreto integra hidraulicamente os reservatórios e Três Irmãos e Ilha 
Solteira (Figura 2). 

Na época, os armadores da Hidrovia em visitando o Rio Mississippi, retornaram com 
projetos de chatas e empurradores já consagrados naquela hidrovia americana. Logo de 
imediato optaram por comboios formados de quatro chatas tipo Mississippi e um 
empurrador com potência de 800 a 950 HP (Figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Canal de Pereira Barreto 

Figura 3: Comboios do Tietê; (E) Pojetado (D) Empresarial 
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Tiveram assim início os problemas em relação às pontes a às eclusas, ainda hoje 
sentidos. 

O processo de navegação foi em pouco tempo expandido de forma acentuada, 
comprovando os benefícios econômicos da Hidrovia. 

Logo foram implantados os terminais de São Simão (município de Goiás) de onde 
partiam produtos agrícolas para polos intermodais localizados em Pederneiras, Anhembi, 
Santa Maria da Serra e outros (Figura 4Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 4: Terminais em São Simão (Goiás) 

Figura 5: Terminais de Anhembi (E) e Sta. Maria da Serra (D) 
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Visando as vantagens do transporte hidroviário a Indústria Caramurú Alimentos 
construiu uma moageira com capacidade de 2 milhões de toneladas anuais, localizada 
nas margens do Rio. A quase totalidade da demanda de produtos agrícolas oriunda em 
São Simão demandavam ao Porto de Santos. 

Poucos anos após Avanhandava foram concluídos o Aproveitamento Múltiplo de Três 
Irmãos, a complementação mecânica da eclusa de Jupiá e o Aproveitamento de Porto 
Primavera. Ou seja, já em 1998 os comboios podiam navegar até a barragem de Itaipu. 

No macro, a Hidrovia estava concluída, mas no aspecto pontual muitos trechos 
causavam e ainda causam impedâncias que elevam custos, tempos de viagem e 
segurança. 

Nessa época, 1997 a 1999, a Administração da Hidrovia Tietê, então regida pela 
Companhia Energética de São Paulo, foi transferida para o Departamento Hidroviário do 
Estado de São Paulo organismo pertencente à Secretaria de Logística e Transportes do 
Governo do Estado de São Paulo. 

Para que a segurança fosse mantida a Marinha do Brasil e o Departamento 
Hidroviário, no Rio Tietê, foram compelidos a fazer vigorar uma série de normas, 
perfeitamente adequadas e realísticas frente às condições hidroviárias observadas. 

Nos mais de vinte anos de Hidrovia, após 1991, foram executas muitas intervenções 
visando a melhoria das condições operacionais da via líquida. Em algumas eclusas foram 
instalados muros guias e pontos de espera para o acesso às câmaras das eclusas. A 
maioria das pontes ou ganharam proteções de pilares, ou tiveram os vãos horizontais 
alargados (Figura 6).  

Em algumas pontes, em observância à segurança, os comboios são desmembrados 
obrigando o empurrador a transpor o vão horizontal com duas chatas em linha. Nesses 
casos, há pontos de desmembramento à jusante e montante das pontes. 

 

 

Figura 6: Pontes Reformadas (alargamento do vão de navegação) 
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A ultrapassagem do comboio de quatro chatas pelas eclusas é efetivada em duas 
etapas, duas chatas por vez. Como os pontos de espera encontram-se afastados das 
eclusas os tempos de transposição mostram-se elevados. Também normas de segurança 
não permitem que empurradores de empresas distintas realizem permutações entre 
empurradores o que traz a necessidade de operações de enchimento e esvaziamento 
apenas para empurradores. O maior problema reside nos pontos de espera, 
significativamente afastados da eclusa (Figura 7).  

Em passado recente, os armadores sugeriram a utilização de comboios formados por 
seis chatas – três em linha e duas, lado a lado – sob argumento de melhoria da 
competitividade hidroviária. 

Na época, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo acompanhou e 
instrumentalizou comboios de quatro e seis barcaças para uma sequência de testes em 
escala real. As manobras padrões mostraram-se normais para as duas formações e uma 
viagem experimental, com seis chatas, foi realizada entre São Simão e Araçatuba. 

Desde então encontra-se permitida, pela Marinha do Brasil, a rota São Simão e 
Araçatuba, utilizando seis chatas e um empurrador. Entretanto, aspectos comerciais e 
operacionais levaram as empresas a não utilizarem os maiores comboios 

 

 

 

 

Figura 7: Nova Avanhandava Pontos de Espera para a Eclusa 
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4.2. Rotas mais Atraentes da Hidrovia Tietê 

De imediato, constata-se que a intermodalidade ferroviária realizada em Pederneiras 
tem ampla preferência dos armadores. Inclusive, visando custos menores, alguns 
armadores se dispuseram a adquirir vagões que circulavam entre Pederneiras e Santos, 
cerca de 500 km. Há ainda a alternativa Anhembi e Santa Maria da Serra, localizados 
mais a montante, mas que exigem ponta rodoviária. 

Há empresas, entre elas a ADM, que possuem frota com embarcações de calados 
menores o que permite atender à demanda com origem em Guaíra, Paraguai e Foz do 
Iguaçu. 

O estirão, denominado Tramo Sul da Hidrovia, é bastante atraente até o 
Aproveitamento Múltiplo de Porto Primavera. À jusante de Porto Primavera o Rio 
encontra-se em corrente livre e calados de até 1,60 metros. Em sequência atinge-se os 
imersos Saltos de Guairá que oferece impedâncias à navegação em função das oscilações 
de níveis do reservatório de Itaipu. No interior dos reservatórios a navegação é franca o 
ano todo. 

O Tramo Norte da Hidrovia, que atinge São Simão, tem por limite a cota mínima 
concessionada do reservatório de Ilha Solteira, ou seja, 323,00 msnm. No reservatório 
de Três Irmãos, imediatamente à jusante do Aproveitamento de Nova Avanhandava, 
ocorre um afloramento de basalto que restringe e impede a navegação em cotas de 
reservatórios abaixo de 325,40 msnm. Ou seja, para haver navegação o nível do 
reservatório de Ilha Solteira deve ser mantido acima dos 325,40 msnm. Para sanar o 
problema há necessidade de abertura de um canal derrocado de aproximadamente 10 
km de comprimento por 60 metros de largura, tal que possibilite o desempenho da 
navegação até a cota mínima de 323,00 msnm. Em função da concessão à iniciativa 
privada dos aproveitamentos de Ilha Solteira e de Três Irmãos ocorrem divergências 
entre o setor elétrico e hidroviário quanto a manutenção do nível 325,40 msnm (Figura 
8). 

 Esse canal é a causa principal do atrofiamento da Hidrovia pois, não tendo a 
navegação garantida, impede novos investimentos empresariais em equipamentos 
fluviais. Os projetos da obra encontram-se finalizados e em breve será lançada a licitação 
de construção. 

Ao longo do Rio Tietê a navegação é franqueada, o ano todo, entre montante do 
Aproveitamento de Nova Avanhandava até Anhembi e Santa Maria da Serra, os dois 
últimos municípios banhados pelo Reservatório de Barra Bonita. O mínimo operacional 
do reservatório de Barra Bonita é de 339,00 msnm, condição que impede a navegação 
até os terminais citados. Entretanto vigora um acerto que o mínimo de navegação para 
aquela represa encontra-se no nível 446,50 msnm. Atualmente o reservatório encontra-
se sob concessão AES.  
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4.3. Principais Polos de Carga da Hidrovia Tietê 

A Hidrovia atrai três tipos de carga: a primeira e em maior volume é constituída por 
areia para construção. No Rio Tietê o percurso desses barcos é pequeno. No Rio Paraná, 
principalmente no interior da represa opera uma frota razoável dessas embarcações, 
mais elaboradas, transportando areia desde as proximidades de Salto Guaíra até Foz do 
Iguaçu (Figura 9). As embarcações que de dragagem que operam no reservatório são 
mais elaboradas com total mecanização para carga e descarga. 

As cargas transportadas na Hidrovia nos últimos 19 anos mostram um crescimento 
anual de aproximadamente 9%. O índice acima refere-se mais às cargas de longo 
percurso o que indica a viabilidade do transporte mesmo enfrentado as impedâncias 
mencionadas (Figura 10). 

Figura 8: Local do Derrocamento de Nova Avanhandava 
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Os principais polos de carga com vocação hidroviária são: 

 

4.3.1. São Simão 

Ponto tradicional de afluência de produtos agrícolas de Mato Grosso e Goiás que 
seguem para exportação via Santos. Percorrem cerca de 650 km pela Hidrovia e são 
transferidos para a ferrovia em Pederneiras. Outras duas opções necessitam de pernada 
de 320 km para atingir Santos. São os terminais mencionados anteriormente de Anhembi 
e Santa Maria da Serra. 

Pederneiras atrai a maior parcela da carga de longo percurso, no entorno de 2,50 
milhões de toneladas anuais.  

Esse cenário será em poucos anos bastante alterado uma vez que, os trilhos da 
ferrovia Rumo já alcançam São Simão com destino à Santos. O fato é fruto da concessão 
de parte da Ferrovia Norte Sul à Rumo. Em São Simão, menos de 400 metros do rio, a 
Rumo e a Caramuru constroem um terminal ferroviário com a capacidade de cinco 
milhões de toneladas. A construção desse terminal remonta mais uma vez a 2015 e a 
paralisação da Hidrovia. Desde então, a Caramuru Alimentos rebaixou sensivelmente o 
fluxo hidroviário de seus produtos. 

 

Figura 9: Mineração em Itaipu 
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Entretanto, as cargas oriundas de São Simão não podem ser consideradas como 
perdidas. Muito pelo contrário. Faz-se compulsória a implementação da Hidrovia em 
competitividade tal que o transporte ponta a ponta ferroviário venha a competir com o 
modal hidro ferroviário promovido em Pederneiras.  

O Plano Diretor oferecerá alternativas hidroviárias mais atraentes partindo de São 
Simão. 

 

4.3.2. Três Lagoas 

No município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e localizado às margens do Rio 
Paraná encontram-se instaladas duas gigantes do setor de celulose: Eldorado Brasil 
Celulose e Suzano Papel e Celulose.  

A Eldorado já transportou celulose por hidrovia fazendo a conexão hidroviária com a 
MRS em Pederneiras. Para tanto foi construído terminal hidroviário em Três Lagoas e 
implementado o sistema de manuseio do produto em Pederneiras.  

Por caminhão, a celulose se desloca até Rubineia onde é embarcada na ferrovia 
(Rumo). Por via fluvial é embarcada a poucas centenas de metros da produção e, 
transferida em Pederneiras. As previsões apontam para demandas de até sete milhões 
de toneladas anuais (Figura 11). 

Figura 10: Carga Transportada Anual 
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Mais uma vez a demora de conclusão do canal de Nova Avanhandava dificulta 
entendimentos com as duas companhias. 

  

4.3.3. Sudeste de Mato Grosso do Sul 

O crescimento do cultivo de cana-de-açúcar ao sul de Mato Grosso do Sul deve ter a 
atenção da Hidrovia. Na safra de 2019/20 foram colhidas mais que 47 milhões de 
toneladas da gramínea. Produziu 3,3 bilhões de litros de etanol sendo 2,6 bilhões de 
litros hidratado e 672 milhões de litros de anidro. O açúcar registou 730 mil toneladas. 

A maioria das instalações industriais encontra-se na área direta de atração 
hidroviária, principalmente numa faixa que se estende de Ivinhema a rio Brilhante. 

Essa constatação levou a TRANSPETRO a construir comboios de combustível líquido 
para captar aquela produção, bem como a de Araçatuba. Terminais alcooleiros foram 
projetados no reservatório de Porto Primavera e em Araçatuba sendo a descarga do 
produto prevista para Anhembi (Figura 12).  

 

 

 

 

Para tanto, quatro empurradores de 1.200 HP e dezesseis chatas alcooleiras de 1,5 
milhões de litros cada encontram-se disponíveis em Araçatuba. 

Também o açúcar produzido na região oeste de São Paulo e voltado à exportação 
tem condições de alcançar Pederneiras via fluvial e, pela ferrovia, alcançar o Porto de 
Santos. 

Figura 11: Parque de Celulose de Três Lagoas 
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Outra possibilidade concreta é o transporte de madeira cultivada na faixa de solo 
localizada ao longo de quase 200 km do reservatório de Porto Primavera. Movimentado 
pela Hidrovia poderá servir, além das indústrias locais, os produtores localizados em no 
Estado de São Paulo. Por longo tempo a DPN, companhia de navegação do Rio Tietê, 
transportou eucalipto via fluvial até Anhembi que, por caminhão, atingia São Paulo 
(Figura 13). 

 

 

 

 

Figura 12: Logística para Transporte de Etanol (2010) 

Figura 13: Transporte de Madeira DPN 
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Não deve ser desconsiderado a potencialidade de transporte de eucalipto para 
abastecer a nova indústria de celulose em construção em Lençóis Paulista. 

 

4.3.4. Região de Araçatuba 

É o principal polo gerador e receptor de cargas regionais de cargas do Oeste Paulista. 
Para Araçatuba, via fluvial, foram movimentados óleo diesel e calcário dolomítico, a partir 
de Anhembi principalmente. No retorno houve cargas como etanol e produtos da 
industrialização da cana-de-açúcar. Madeira embarcada em Araçatuba alcançou Anhembi 
por via fluvial.  

A região de Araçatuba é um importante polo distribuidor e receptor de cargas 
regionalizadas. Para tanto o Departamento Hidroviário viabiliza as condições devam ser 
satisfeitas para que a Hidrovia se constitua na estrada líquida do Oeste Paulista. Para 
tanto coloca todo o empenho para a construção de um terminal regional de cargas a ser 
construído naquele município. 

 

4.3.5. Pederneiras  

A MRS está construindo em Pederneiras um terminal multimodal para 10 milhões 
toneladas anuais incluindo celulose, grãos e contêineres (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Atual e Futuro Entroncamento Modal em Pederneiras 
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5. Primeiras Providências do Plano Diretor 
 

Tendo em vista o exposto na Etapa I desse estudo, o Plano Diretor atenderá à 
premissa que os trechos mais importantes para a implementação da navegação 
localizam-se no interior de um triângulo com vértices em São Simão ao Norte, Porto 
Primavera ao Sul e Pederneiras na região central de São Paulo. Será dado prioridade à 
intermodalidade da Hidrovia com a MRS Logística sediada em Pederneiras e ampliação 
do Terminal para 10 milhões de toneladas anuais (Figura 15). 

Em outras palavras: para a conclusão de obras e operação de comboios de maior 
capacidade serão priorizados os trechos mencionados. 

Isso não quer dizer que os demais segmentos hidroviários serão excluídos ou 
colocados à parte. A navegação continuará a ser exercida nesses trechos nas condições 
atuais não se excluindo a adoção de correções e intervenções localizadas  

 

 

 

Segue-se o conteúdo do Plano Diretor indicando bases e evidências sobre as quais 
estará assentado. 

 

Figura 15: Hidrovia de Curto Prazo - Intermodalidades 
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5.1. O Incremento da Competitividade Hidroviária 

Há duas formas de catalisar a competitividade hidroviária: aumentando a capacidade 
dos comboios que trafegam na Hidrovia e minimizando as impedâncias de percurso. 

Comboios de 9.000 toneladas. 

Como citado anteriormente, é permitida a circulação de comboios de até 9.000 
toneladas no estirão sem eclusas entre São Simão e Araçatuba. 

Pois bem, uma das missões do Plano Diretor será obter a permissão, junto a Marinha 
do Brasil, para circulação entre Araçatuba e Pederneiras de comboios constituídos de 
seis chatas e transportando 9.000 toneladas. 

Para tanto, serão analisadas e dimensionadas as novas condições de manobra e 
propulsão que deverão ser requeridas.  

Admite-se a realização de testes utilizando-se o Tanque de Provas Numérico da 
Universidade de São Paulo e mesmo testes em escala real levados a efeito utilizando-se 
a frota existente. 

Óbvio que essa implementação em um trecho da Hidrovia será estendida para 
montante numa segunda etapa, alcançando Anhembi, Santa Maria da Serra ou outros 
locais. Porém, nesse período, continuará livre o fluxo de comboios de 6.000 toneladas 
até os extremos de montante do reservatório de Barra Bonita. 

Entre jusante de Nova Avanhandava e Pederneiras o comboio formado por seis chatas 
de 1.500 t (máx.) terá que superar cinco eclusas e várias pontes. 

A operação do comboio de seis chatas será dificultosa e insegura se não forem 
supridas algumas necessidades vinculadas à governo, manobra e propulsão. 

É notório que os comboios formados por quatro chatas apresentam dificuldades de 
manutenção de curso especialmente quando vazios e ultrapassando obstáculos como 
pontes. Tanto assim, que em muitos pontos, são forçados a desmembrarem-se para 
garantir uma ultrapassagem segura. 

Os comboios de quatro barcaças, enfrentando situações de ventos com componente 
lateral tem a tendência de perder sua estabilidade direcional uma vez que sustentações 
oferecidas pelos lemes de singradura não conseguem corrigir a deriva espontânea 
adquirida pelo trem de chatas. O problema se agrava nas operações de ultrapassagens 
de pontes em virtude da baixa velocidade do comboio nessas situações. Ou seja, o jato 
de água fornecida pelos propulsores sobre os lemes de singradura são inferiores ao 
necessário para a correção do aumento fictício de boca causada pela deriva (Figura 16). 

As sugestões apontadas pelos estudos preliminares já desenvolvidos pelo 
Departamento Hidroviário não são originais e já foram testadas e consagradas no 
exterior.  
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Corresponde ao atrelamento de um barco de manobra (bow boat) na proa do trem 
de chatas. Ou seja, soma-se à capacidade de manobra proporcionada pelo empurrador 
uma força de governo extra gerado pelo(s) propulsor (es) azimutais dispostos na proa 
do comboio (Figura 17). 

 

 

 

 

 

Figura 16: Efeito Deriva nas Pontes 

Figura 17: Correção das Deriva de Grandes comboios 
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Dois exemplos interessantes são utilizados no exterior, o primeiro utilizando 
propulsão tipo azimutal e o segundo propulsado por Voith Schneider (Figura 18 e Figura 
19) 

 

 

 

O Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo recentemente apresentou a nova 
configuração de comboio à Marinha do Brasil. Novos relatórios técnicos estão em 
execução e para garantia total operacional da embarcação não se descarta a realização 
de testes no Tanque Numérico da Universidade de São Paulo ou mesmo em escala real, 
como mencionado anteriormente. 

Figura 18: Bow Boat Tow Barge (ThrustMaster Co) 
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Se comprovada a eficiência do sistema, os comboios de seis chatas e 9.000 t 
apresentarão as seguintes dimensões aproximadas (Ilustração 05 e 06). 

 Trem de chatas: 178,31 metros de comprimento x 21,33 metros de largura 
(boca) x 3,00 metros (calado máximo). 

 Empurrador: 18,50 metros de comprimento x 8,50 metros de largura (boca) x 
2,20 metros de calado máximo. 

 Barco de Manobra: 13 a 16 metros de comprimento x 8 a 9,5 metros de boca x 
calado aproximado de 1,60 metro. 

 

Figura 19: Comboio com Propulsor de Proa para Manobra 
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As vantagens que acompanham os comboios de seis barcaças mostram-se 
expressivas: 

i. Economia entre 15% a 20% de combustível por tonelada transportada 

ii. Aproximadamente 270 mil toneladas movimentadas por comboio entre São 
Simão e Pederneiras 

iii. Segurança total nas ultrapassagens das pontes evitando o desmembramento 
do trem de chatas 

Figura 20: Comboio de 9.000 toneladas 

Figura 21: Leiaute Preliminar Embarcação de Manobra 
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iv. Custo de transporte avaliado em R$ 35,00/t a 40,00/t por 1.000 km 
percorridos 

v. Economia de empurradores para a formação de novos comboios 

vi. Economia em tripulação 

vii. O barco de manobra é construído de forma a ajudar o empurrador principal 
nas operações de acesso e acomodação do trem de chatas nas eclusas 

viii. Tempo de viagem similar aos comboios atuais. 

 

5.2. Remanejamento das Obras Complementares da Hidrovia 

As obras atuais e os projetos das obras necessárias à Hidrovia encontram-se 
dimensionadas para o atual comboio formado por quatro chatas ou 6.000 toneladas de 
capacidade útil. 

Como mencionado, a principal obra da Hidrovia Tietê corresponde ao derrocamento 
do Canal de Jusante de Nova Avanhandava. O processo encontra-se em andamento e 
não há razões de outros comentários. Entretanto deve ser mencionado que as dimensões 
do canal, 60 metros de largura, não causará efeitos danosos ao tráfego do comboio de 
9.000 t. A unidade de manobra colaborará no governo do comboio. 

As demais intervenções estão localizadas em vários pontos da Hidrovia e referem-se 
aos acessos às eclusas, ultrapassagem de vãos de pontes e pontos críticos isolados que 
causam problemas nos menores níveis dos reservatórios. 

 

5.2.1 Intervenções nas Eclusas 

Todas as eclusas localizadas entre Araçatuba e Pederneiras necessitam de 
intervenções que farão reduzir os tempos de transposição e a segurança operacional.  

As eclusas de Bariri, Ibitinga, Promissão e as duas câmaras de Nova Avanhandava já 
dispõem de muro guia por montante e jusante. Faz exceção a eclusa de Três Irmãos que 
deverá ter o muro guia priorizado.   

Os muros guias têm comprimentos próximos ao comprimento útil da câmara e não 
precisarão sofrer alterações tendo em vista a operação do comboio maior. 

De qualquer forma, sendo comboios formados com quatro ou seis chatas as 
transposições dos desníveis serão sempre realizadas com duas chatas em linha e unidade 
motora. 
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Atualmente as garagens ou pontos de espera localizam-se afastados das câmaras e 
causam maiores tempos para transposição (Figura 22).  

 

 

 

A questão que merece reconsideração são as garagens de barcos por montante e 
jusante. Garagem de barcos semelham-se ao estacionamento veicular e é o espaço onde 
o comboio espera a liberação da eclusa para seu acesso à câmara.  

Operando seis chatas avalia-se as dimensões das garagens com pelo menos 230 
metros de comprimento e 25 metros de largura. A profundidade mínima deverá ser de 
3,50 m, considerando-se o calado máximo de 3,00 metros. 

Para os layouts que seguem admitiu-se duas garagens por montante e duas por 
jusante, uma delas destinadas ao comboio que adentra á eclusa e a segunda ao comboio 
que sai da câmara. As garagens, em função da topografia local poderão estar em linha 
ou em paralelo. Recomenda-se que a que serve ao acesso do comboio localize-se 
próximo à extremidade do muro guia e a segunda imediatamente após, com afastamento 
de aproximadamente 50 metros. Se dispostas em paralelo a que serve o comboio que 
adentrará à câmara deverá localizar-se oposta ao muro guia e a segunda, em linha com 
o muro guia. 

A garagem de barcos poderá ter duas configurações diferentes, se posicionadas à 
montante ou à jusante. 

À montante de cada barramento do Tietê as profundidades são elevadas a menos 
das regiões muito próximas às margens. Sugere-se nesse caso que a garagem seja 

Figura 22: Pontos de Espera nas Eclusas 
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constituída por um conjunto lincado de boias de amarração espaçadas de forma a facilitar 
a amarração das barcaças nas boias. 

Por jusante normalmente as profundidades variam entre 3,50 metros mínimo e 7,0 
m máximo. Interessante que as garagens sejam posicionadas em áreas semi abrigadas 
e que haja duques d’alba (dolphins) para amarração. Em alguns casos não há essa 
disponibilidade de área com profundidade suficiente. Nesse caso as garagens deverão 
ser escavadas nas margens do canal que dá acesso à eclusa. 

Entenda-se que quanto mais próximas aos muros estiverem as garagens menores 
serão os tempos de transposição da eclusa. Esse detalhe é importante uma vez que os 
demais tempos de eclusagem mostram-se praticamente constantes ou pelo menos, com 
desvios bem menores em relação aos primeiros (Figura 23). 

 

 

 

Os tempos de eclusagem completa de dois comboios em sentidos contrários foram 
avaliados entre 3,5 horas e 4,0 horas. 

 

5.2.2. Intervenções nas Pontes 

O segmento hidroviário entre a foz do Rio Tietê e Pederneiras é cortado 
transversalmente por nove pontes. Para montante de Pederneiras até Conchas são cinco 
pontes, sendo uma ferroviária. 

Figura 23: Conceito da Transposição das Eclusas 
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Todas essas pontes, em 1991, tinham o vão original construído segundo normas da 
extinta Portobrás. 

Nos primeiros anos da Hidrovia ocorreram vários acidentes que obrigaram à 
formulação de novas ideias para assegurar a confiabilidade nas ultrapassagens. 

 

 

 

O primeiro equipamento a ser desenvolvido foram proteções flutuantes posicionadas 
por cabos. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo implementou o projeto, a 
construção e a amarração dos primeiros flutuantes. Ainda são encontrados em algumas 
pontes da Hidrovia. 

Entretanto, ao longo do tempo, optou-se pela substituição de um tabuleiro em 
concreto por uma treliça de aço com comprimento dobrado em relação ao de concreto. 

Atualmente, poucas pontes ainda necessitam de reformas.  

O exemplo mais expressivo de alargamento de pilares, sem dúvidas, é o da ponte 
ferroviária bitola larga que cruza o Rio Tietê na altura do Terminal de Pederneiras e 
outras cujos vãos foram elevados até próximos a 100 metros. 

Figura 24: Leiaute Tentativo de Garagens de Barcos em Bariri 
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Algumas pontes têm proteções, mas por segurança, as normas exigem suas 
transposições mediante desmembramento dos comboios. É o caso da SP 255 (Barra 
Bonita), SP 333, SP 425, SP 310 e SP 595. 

Os estudos para comboios de seis chatas dotados de barcos de manobra também 
objetivam mensurar a segurança de ultrapassagem de pontes uma vez que o auxílio 
proporcionado pelo barco de manobra a baixas velocidades deverá minimizar as 
inseguranças presentes. 

Claro que a alternativa de alargamento físico dos vãos é a solução mais elegante, 
porém, de custo mais elevado. 

Segundo a bibliografia americana a correlação entre boca da embarcação e largura 
do vão é adequada até certo ponto. Na verdade, a influência do comprimento é muito 
sentida uma vez que a “sobre largura” que as embarcações estão sujeitas 
involuntariamente sob ação de efeitos externos (vento e acorrentada) são diretamente 
proporcionais à deriva. Segundo essas publicações a probabilidade de colisão é reduzida 
efetivamente a partir de vãos livres com largura próxima a 75% do comprimento do 
trem de barcaças.  

A maioria das pontes americanas apresentam vãos elevados facilitando a 
ultrapassagem dos comboios. No caso brasileiro ocorreu um equívoco na avaliação da 
largura dos vãos. Na época foram utilizadas equações que avaliavam a largura mínima 
dos canais escavados da Europa. Inadequadamente, foram aplicados para as pontes. 

Ao longo do Rio Mississippi e alguns rios europeus existem pontes mais antigas cujo 
alargamento não atende aos requisitos do United States Army Corps of Engineers – 
USACE. Assim, para esses casos o USACE estudou algumas possibilidades que protegem 
bem os pilares. Consiste na construção de muros guia parabólicos, em aço e mais 
modernamente em PEAD, fixados em duques d’alba. O caso mais interessante é o 
observado em Minnesota, Robert Bridge Street. No caso houve acidente importante com 
comboios de 20.000 t. Realmente a navegação entre pilares é dificultada pois no local, 
além da ponte de concreto mencionada, há uma ponte ferroviária com vão levadiço. A 
solução acertada baseou-se em muros guias sustentados por duques d’alba. Claro que a 
solução é aplicável em trechos de baixa profundidade (Figura 25). 
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Algumas empresas americanas comercializam duques d’alba de diversos diâmetros 
e comprimentos de polipropileno e fibra de vidro. Com peso muito menor ao aço e 
possibilidade de elevadas deflexões é uma solução que se mostra bastante promissora. 

Dependendo dos testes poder-se-á concluir que os barcos de manobra na proa 
garantirão menores ângulos de deriva, mesmo sob situações adversas, no caso ação de 
ventos com componentes laterais (como já comprovado na intercostal americana).  

 

 

Figura 25: Ponte Robert Street Saint Paul Minnesota 

Figura 26: Tipos de Proteção Pilares de Pontes 
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A possibilidade de instalação de muros guia em rotas de menores profundidades 
surge como alternativa promissora, com o comboio em baixas velocidades ultrapassando 
pontes entre muros guias (Figura 26).  

Tal possibilidade, em 1996, chegou a ser aventada pelos usuários da Hidrovia que 
idealizavam uma passagem do tipo, instalada em vãos mais próximos às margens e 
profundidades reduzidas. 

 

5.3. Questões Institucionais Hidroviárias 

Questões de engenharia podem ter difíceis soluções, mas sempre alcançam 
resultados. 

Questões institucionais envolvem inúmeras leis e normas muitas vezes conflituosas 
e sujeitas aos mais diversos interesses.  

No geral, as hidrovias brasileiras não desfrutam das maiores atenções legais.  

A Hidrovia Tietê, mesmo construída por uma empresa hidroelétrica, Companhia 
Energética de São Paulo, é obrigada a conviver anualmente coma perspectiva de ser 
paralisada pelas necessidades do setor elétrico. 

Em 2015 a navegação permaneceu inoperante durante 18 meses. Nos anos após 
paralização o problema foi contornado pelo remanejamento das águas de Furnas e, 
atualmente, novamente a Hidrovia convive com a perspectiva de rebaixamento (11 de 
dezembro de 2020). 

O entendimento do problema normalmente apenas vinculado às secas, podem 
admitir outros vieses de compreensão. 

Depois de inúmeras alterações, ao longo dos anos, nos planos de construção de 
aproveitamentos energéticos dos Rios Tietê e Paraná fixou-se a cota mínima operacional 
de geração e de navegação em 323,00 msnm para os reservatórios de Ilha Solteira. 
Como o reservatório de Ilha Solteira é vazo comunicante com a represa de Três Irmãos, 
o mesmo nível deve ser mantido para que a navegação tenha continuidade entre São 
Simão e Araçatuba. 

As alterações de projeto podem ser resumidas: 

 

i. No início dos anos 70 foi construído o Aproveitamento de Ilha Solteira no Rio 
Paraná. Isolado na época, foram admitas as cotas entre 328,00 msnm e 318,00 
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msnm para sua operação normal. Na época projetou-se duas eclusas para o 
empreendimento tendo sido concluída a cabeça da câmara de montante 

ii. Após alguns anos conclui-se que o aproveitamento energético de Ilha Solteira 
poderia ser ampliado e para tanto optou-se pela construção de um canal que 
desviaria as águas do Rio Tietê para montante das turbinas de Ilha Solteira. Para 
que o canal fosse construído alterou-se o nível mínimo de Ilha Solteira para 
323,00 msnm. Para que a água fosse desviada da bacia Tietê para a bacia do 
Paraná, além do canal foi necessário a construção de um barramento dotado de 
duas eclusas, Três Irmãos 

iii. Mais alguns anos se passaram e resolveu-se instalar turbinas no barramento de 
Três Irmãos. Ou seja, Três Irmãos transformou-se em unidade geradora 

iv. Torna-se claro que, com geração em duas usinas concorrentes e operando como 
vasos comunicantes, para o setor elétrico o Canal de Pereira Barreto perdeu a 
função energética. Hoje, encontra-se em processo de deterioração e sem 
responsável direto. 

 

Após a crise energética de 2001 foi alavancado um programa de construção de usinas 
térmicas utilizando o gás adquirido da Bolívia. 

Na atualidade há muito empenho na construção de parques eólico e solares estando 
ainda disponível a energia gerada pelas usinas nucleares. 

Por precauções ambientais foram construídas algumas usinas de grande porte, mas 
operando a fio d’água, ou seja, sem variações de volume de reservatório. Volume de 
reservatório é a forma mais econômica de estocar energia. É o caso principalmente das 
Usinas de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira onde só é aproveitada para geração a 
vazão afluente diária. Ou seja, sem capacidade de reservatório, nas estiagens não há 
como compensar as baixas vazões afluentes. 

Ao longo dos anos a demanda por energia foi crescendo na ordem de 4% ao ano. 
Como a energia hidráulica é a forma de geração mais econômica o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico foca a preferência na energia provinda dos reservatórios o que provoca 
sensível redução de seus níveis. Há alguns anos os volumes variáveis dos reservatórios 
davam para suprir energia por dois anos. Como o aumento da demanda essa folga 
encontra-se em cinco meses e com tendência de queda. 

Como existem as térmicas seria razoável, para que se cumprisse as premissas dos 
usos múltiplos, que o despacho das térmicas ocorressem antecipadamente ao quase 
completo esvaziamento dos reservatórios. Haveria assim, água para todos. Também dois 
outros fatores se posicionam a favor da energia, afetando a utilização múltipla das 
águas: o preço de liquidação das diferenças que facilita nas crises os leilões de energia 
a maiores valores e a garantia física de geração para as usinas que, já não têm condições 
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de serem observadas em função das quedas de vazões afluentes em virtude dos efeitos 
climáticos. 

É esse o nó que deverá ser desatado para que sobrevivam os conceitos fundamentais 
dos usos múltiplos das águas. 

Nesse ponto, insere-se no texto a base legal sobre navegação, energia e usos 
múltiplos das águas: 

 

O Decreto n.º 24.643, de 10 de julho de 1934, instituiu o Código de Águas. Esta legislação 

é considerada um marco jurídico para o país, principalmente por permitir a notável expansão 

do sistema hidrelétrico brasileiro, incluindo a navegação interior. Hoje em dia, muitos de 

seus conceitos já estão superados, considerando as inúmeras alterações ocorridas no tempo 

e no ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, na parte em que não contrariam normas 

anteriores, seus dispositivos continuam em vigor, com status de lei ordinária. 

No artigo 37 do Código de Águas, “... o uso das águas públicas se deve realizar, sem prejuízo 

da navegação, salvo a hipótese do art. 48 e seu parágrafo único”. No artigo 48 e seu 

parágrafo único indicam que “...a concessão, como a autorização, deve ser feita sem 

prejuízo da navegação, salvo: a) no caso de uso para as primeiras necessidades da vida; b) 

no caso da lei especial que, atendendo a superior interesse público, o permita. Além dos 

casos previstos nas letras a e b deste artigo, se o interesse público superior ao exigir, a 

navegação poderá ser preterida sempre que ela não sirva efetivamente ao comércio.” A 

Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 21, XII, d, f, que “... compete à União 

explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de 

transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 

transponham os limites de Estado ou Território e os portos marítimos, fluviais e lacustres” 

e no mesmo artigo, XXI, que “... compete à União estabelecer princípios e diretrizes para o 

sistema nacional de viação”. Na Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Lei 

das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, diversos artigos tratam 

direta e indiretamente da questão do transporte hidroviário, são eles: Artigo 1º, IV, 

apresenta um dos fundamentos dessa política: “... a gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas”. No art. 2º, II, estabelece que um dos 

objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos é “... a utilização racional e integrada 

dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável”. Já no seu artigo 13º parágrafo único, quando menciona a outorga destaca que 

“... toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de 

Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado 

e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. A 

outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes”. 



Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria Estadual de Logística e Transportes 

Departamento Hidroviário 

 

 

 

64 

 

Plano Diretor da Hidrovia Tietê – Paraná | Volume I 

Por fim, no artigo 15º, VI, ressalta “... a outorga de direito de uso de recursos hídricos 

poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, na 

seguinte circunstância: necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade 

do corpo de água”. Como se pode constatar, a legislação vigente de recursos hídricos reitera 

a necessidade da manutenção de condições adequadas ao transporte hidroviário nos corpos 

de água, proporcionando o princípio do uso múltiplo das águas. Segundo a Lei n.º 5.917, 

de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação – PNV, o objetivo 

essencial desse plano é permitir o estabelecimento da infraestrutura de um sistema viário 

integrado, assim como as bases para planos globais de transporte que atendam, pelo menor 

custo, às necessidades do País, sob múltiplos aspectos econômicos, sociais, políticos, entre 

outros. Dentre os seus princípios e normas fundamentais, aplicáveis inclusive à navegação 

hidroviária, destacam-se no artigo 3º: “... f) a execução das obras referentes ao Sistema 

Nacional de Viação, especialmente as previstas no Plano Nacional de Viação, deverá ser 

realizada em função da existência prévia de estudos econômicos, que se ajustem às 

peculiaridades locais, que justifiquem sua prioridade e de projetos de engenharia final; i) 

tanto os investimentos na infraestrutura como a operação dos serviços de transportes reger-

se-ão por critérios econômicos; ressalvam-se apenas, as necessidades imperiosas ligadas à 

Segurança Nacional, e as de caráter social, inadiáveis, definidas e justificadas como tais 

pelas autoridades competentes, vinculando-se, porém, sempre aos menores custos, e 

levadas em conta outras alternativas possíveis.”. A referida Lei n.º 5.917, de 10 de setembro 

de 1973, apresenta uma relação descritiva das vias navegáveis interiores e das interligações 

de bacias do Plano Nacional de Viação. São cerca de 40.000 km de hidrovias e nove 

interligações, previstas para efeito de continuidade da navegação. 

 

Os temas a serem destravados pelo Plano Diretor são: 

i. No menor espaço de tempo possível assegurar a navegação nos reservatórios de 
Três Irmãos e Ilha Solteira no nível mínimo de concessão de 323,00 msnm 

ii. Harmonização da utilização múltipla das águas ao longo do Rio Tietê 

iii. Pesquisar as questões legais que envolvem a faixa de reservatório que é 
destinada a atividades de sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Não há 
hidrovia e usos múltiplos se não se encontra desimpedido o aproveitamento das 
margens 

iv. Obtenção de Green Bonds para a implementação da Hidrovia. 

v. Formular e resolver as questões voltadas à: 

a) Dominialidade das Eclusas do Rio Tietê 
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b) Solucionar o problema relativo à dominialidade do Canal de Pereira Barreto 

c) Formas de assegurar verbas para a conclusão da hidrovia no curto prazo 

d) Formas de assegurar verbas para a manutenção e operação hidroviária 

e) Resolver a questão de gestão da Hidrovia Tietê 

f) Formular propostas para a concessão da Hidrovia 

vi. Regulamentação e normalização das atividades hidroviárias em conjunto com os 
organismos afins. 

 

5.4. Desenvolvimento Regional 

É imprescindível elaborar programas que estimulem o desenvolvimento regional nos 
municípios diretamente interligados com a Hidrovia. Não serão apenas os municípios 
marginais, mas muitos outros que poderão estimular a economia regional utilizando-se 
da via navegável. 

Sugere-se os seguintes programas: 

 

a) Fomento a que grandes empresas e associações de classe e cooperativas 
atuem no transporte regional e interfaces hidroviárias 

O exemplo mais interessante foi o da Usina Diamante que, em 1976 foi auxiliada pela 
Companhia Energética de São Paulo a implantar o transporte de cana-de-açúcar pelo 
Rio, em distâncias variando entre 18 km e 80 km.  Portos simples e embarcações de 
baixo custo são responsáveis pelo deslocamento de aproximadamente 800 mil toneladas 
anuais da gramínea entre os locais de produção até a boca das moendas. Para tanto, foi 
construído um canal utilizando-se concreto ciclópico que une o Rio às moendas (~300 
m). A usina estava restrita a transportes rodoviários em raio máximo de 15 km. Com a 
Hidrovia foram alcançadas áreas de cultivo de menores preços por hectare e a 80 km de 
distância, em Ibitinga. (Figura 27). 

Em 1995/8 a CESP tentou a formação de Cooperativas Fluviais em Piracicaba, Jaú e 
Araçatuba na tentativa de atração de cargas para a Hidrovia. Infelizmente, não tiveram 
sucesso à menos a de Araçatuba. 
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b) Terminal da MRS Logística 

A implantação em Pederneiras, anteriormente mencionado, poderá facilitar uma série 
de conexões hidroviárias para a movimentação de gesso e fertilizantes oriundos de 
Santos (retorno dos vagões), contêineres, e açúcar com origem em Araçatuba (Figura 
28) 

 

 

Figura 27: Exemplo da Usina Diamante 

Figura 28: Futuro Terminal MRS Logística – Pederneiras                                                 
Celulose, Grãos, Contêineres 10 milhões toneladas /ano 
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c) Terminal de Araçatuba 

O terminal de Araçatuba será construído pela Prefeitura de Araçatuba com o auxílio 
do Governo Paulista. Poderá operar como depósito de calcário dolomítico e gesso e 
fertilizantes para as culturas canavieiras da região. Poderá receber diesel e gasolina a 
partir de Anhembi, reprisando um passado não muito afastado. Sendo o centro mais 
importante do Oeste Paulista terá condições de catalisar empresas que estimulem o valor 
agregado da produção regional, além do turismo náutico de médio e longo percursos. O 
aeroporto poderá ser a alavanca do turismo na região (Figura 29 e Figura 30). 

 

 

 

 

Figura 29: Teste de transporte de açúcar em Araçatuba 

Figura 30: Turismo Hidroviário 
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d) Construção de Embarcações 

As embarcações são os equipamentos de maior custo para a navegação comercial 
regional. Pouco menos, os terminais e seus acessos.  

O exemplo de Conchas é o mais expressivo. A Companhia de Armazéns Gerais 
Alfandegados (CNAGA) resolveu implantar em Conchas um terminal visando o 
recebimento de milho para distribuição aos avicultores da região.  

Terminal pronto para receber a mercadoria, contudo não havia embarcações que se 
dispusessem a percorrer longos trechos para uma demanda relativamente pequena. A 
CNAGA também tinha intenção de movimentar calcário da região de Rio Claro, 
acompanhando os testes efetuados pela CESP e pela Companhia Meca de Navegação. O 
problema recaiu sobre a sazonalidade da carga e da produção que normalmente 
operavam caminhões com frete de retorno para o interior de São Paulo. Áreas de 
estocagem resolveriam o problema, mas não foram viabilizadas. 

Sugere-se que no caso das embarcações sua construção seja viabilizada pelos 
próprios empreendedores como hoje é o caso da Usina Diamante e mesmo as empresas 
de turismo que dispõem de seus próprios estaleiros. O valor do aço naval construído 
encontra-se na faixa dos R$ 17,00 por quilograma, bastante elevado para um potencial 
empreendedor usuário da Hidrovia. O exemplo amazonense mostra-se interessante uma 
vez que as embarcações são construídas em pequenos estaleiros anexados aos 
transportadores. Nessas condições as embarcações têm condições de serem construídas 
por 50% do valor de marcado. Inclusive os projetos poderiam ser padronizados e já 
analisados pela Marinha do Brasil facilitando os procedimentos burocráticos que 
antecedem a construção propriamente dita. 

 

e) Terminais 

A construção de terminais é tarefa simples e barata. Vide os construídos pela Usina 
Diamante e mesmo os de turismo desprovidos totalmente de qualquer sofisticação. 

Os píeres dos terminais da CNAGA e da Comercial Quintella foram construídos pela 
CESP utilizando toda a tecnologia da empresa. Pois bem, outras empresas construíram 
o mesmo tipo de terminais por valores muito inferiores aos então praticados pela CESP. 
Apenas usaram tecnologias menos sofisticadas e de amplo conhecimento regional 
(Ilustração 16). 
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5.5. Conclusões 

O texto não deixa dúvidas quanto a exequibilidade e a viabilidade da Hidrovia Tietê 
conectada à Hidrovia do Paraná. Para tanto, deverá ocorrer uma alteração nos layouts e 
dimensões, com a vantagem de rebaixamento de investimentos uma vez que o barco de 
manobra de proa superará as dificuldades ora existentes. 

Tem eclusas pequenas como muitos se referem? Sim, a Hidrovia tem eclusas de 
pequenas dimensões, mas que com criatividade e empenho poderá transpor comboios 
de 9.000 toneladas. 

A Hidrovia é incompleta por que não atinge o Porto de Santos? Sim a incompletude 
da Hidrovia promoveu o parque industrial paulista através da energia gerada ao longo 
de suas águas. A Hidrovia se completa pela intermodalidade ferroviária praticada em 
Pederneiras, intermodalidade essa que promove o desenvolvimento do interior paulista. 

A Hidrovia tem capacidade de 12 a 14 milhões de toneladas por sentido ano o que é 
um valor muito baixo. Pois bem, se a Hidrovia transportar 18 milhões nos dois sentidos 
estará totalmente remunerada e será um modal vitorioso. Note-se que as ferrovias, a 
manos aquelas que movimentam minério, não tem demandas mito superiores à da 
Hidrovia. A Rumo que concorre com a Hidrovia e penetrando as zonas de produção do 
Centro Oeste planeja uma demanda de 25 milhões de toneladas por ano, a ser alcançada 
em 25 a 30 anos. 

Não há mais espaço para a prevalência de produção de energia, pois as hidroelétricas 
estão sendo superadas em capacidade por outras formas de geração e a função da água 
é fundamental em um contexto de conservação ambiental e sustentabilidade. 

O Plano Diretor proposto ordenará a ocupação hidroviária no Estado de São Paulo e 
estados limítrofes, proporcionando desenvolvimento econômico e social. 

Essa é a meta do Governo do Estado de São Paulo. 

Figura 31: Terminal Regional CNAGA e Estaleiro Médio Tietê 


