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Bolsas também 
para navegação

Carlos Tavares de Oliveira

S
egundo a moda adotada pelo governo, 
a navegação de cabotagem e a fluvial 
necessitam também de verdadeiras 
bolsas de estímulos para erguer suas 

atividades. Com merecimento para essa prio-
ridade, são vários os benefícios oferecidos por 
esses setores aquaviários, que, com a devida 
assistência oficial poderão contribuir efetiva-
mente não só para a economia do País, como 
para melhoria de vida em extensas regiões do 
interior.

Os navios de cabotagem levam graneis 
(grãos e óleos), mas também produtos indus-
trializados do Sul/Sudeste para os portos do 
Norte/Nordeste, trazendo de lá outros artigos, 
particularmente eletrodomésticos/eletrônicos 
da Zona Franca de Manaus. E isso sem polui-
ção, nem acidentes de estrada, a custos muito 
inferiores aos do modal rodoviário. O trans-
porte fluvial, além dessas vantagens de custo, 
segurança e meio ambiente, uma vez colocado 
em nível aceitável, irá proporcionar melhores 
condições de vida às populações ribeirinhas, 
inclusive a criação de novas lavouras.

O quadro base para aproveitamento desses 
dois segmentos da navegação é de fato consi-
derável, contrastando com a medíocre utiliza-
ção de ambos os sistemas. Para trafegar nessa 
imensa, segura e confortável via liquida da ca-
botagem, com 10 mil quilômetros, que liga o 
porto de Rio Grande(RS) ao de Manaus(AM), 
segundo pesquisa da Confederação Nacional 
de Transportes, existem apenas 155 embarca-
ções, limitando-se a 16 o total de porta-contei-
nêres e de 37 petroleiros. Segundo a Antaq, em 
2012, a cabotagem transportou 138 milhões de 
toneladas de carga, crescendo apenas 4% so-
bre o período anterior. Representando quase 
o total, os graneis (líquidos e sólidos) tiveram 
92% contra apenas 8% da carga geral (contei-
neirizada e solta). O aproveitamento do trans-
porte pelos rios não é melhor, de vez que dos 
41 mil km de vias fluviais navegáveis, somente 
20 mil são utilizados, com reduzido número de 
embarcações no respectivo tráfego.

 No exterior, em paises e regiões com ex-
tensos territórios chega a ser impressionante o 
integral aproveitamento dos rios, lagos e canais 
navegáveis. Nos Estados Unidos, o rio Mississi-
pi, inteiramente navegável, com canais e com-
portas, corta o país de Norte a Sul, ligando o lago 
de Michigan – e o sistema do rio S.Lourenço no 
Canadá, - ao golfo do México. Por essa extensa 
via, a baixos custos e sem poluir, circulam enor-
mes barcaças sempre carregadas de produtos 
de exportação/importação de ambos os países. 
Segundo a Associação Nacional dos Exporta-
dores de Cereais (Anec), o custo para levar a 
produção da lavoura ao porto, no Brasil, de ca-
minhão, eleva-se a US$ 85 por tonelada, quatro 
vezes mais do que nos EUA. 

 Primeira nação a utilizar a navegação de 
cabotagem, e a fluvial, há mais de quatro mil 
anos, a China tornou esse transporte aquavia-
rio um dos suportes básicos de sua economia. 
Durante todo esse longo período – com exce-
ção apenas do século 20 – a China sempre teve 
o maior Produto Interno Bruto (PIB), aprovei-
tando bem a excelente rede de rios/canais e o 
extenso litoral (cerca de 22 mil Km). O fabuloso 
rio Yantzé, com seus 5.980 km navegáveis con-
tribuiu para o crescimento de grandes cidades 
e de centros agrícolas/industriais, inclusive o 
porto de Xangai (o maior do mundo) situado 
em sua foz. Além disso dispõem os chineses 
de eficiente sistema de canais, com destaque 
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para o pioneiro Grande Canal, construído no 
ano 581, com 1600 km de extensão, ligando Pe-
quim/Tiajin a Xangai.

 Já na Europa, com o aproveitamento total 
da rede fluvial navegável, acrescida de canais, 
formou-se fantástica hidrovia com mais de 20 
mil km, baseada nos rios Reno-Danúbio, ligan-
do as cidades-porto de Antuérpia e Amsterdam 
(no mar do Norte), ao mar Negro, na Rússia. No 
Reno, na Alemanha, situa-se Duisburg, o maior 
porto fluvial do mundo, com 200 km de cais.

Na França, o destaque é para o rio Sena, que, 
passando por Paris, tem bacia navegável (in-
cluindo os rios Oise,Marne e Yonne ) com 1.384 
km de extensão. No Sena, entre Paris e Le Havre, 
no mar do Norte, encontra-se o grande porto flu-
vial de Gennvilliers. Agora, em construção previs-
ta para terminar em 2015, o Canal do Norte, com 
106 km, ligará o Sena à hidrovia Reno-Danúbio. 
A propósito, os europeus não se cansam de apre-
goar que, para transportar cinco mil toneladas 
de carga são necessários 250 caminhões ou 125 
vagões ferroviários, mas apenas um comboio flu-
vial, a custos cinco vezes menores.

Em todas essas regiões (China/Ásia, EUA/
América do Norte e Europa) onde se encontram 
as maiores economias e principais centros de 
comércio internacional – as redes fluviais e de 
cabotagem são perfeitamente entrosadas. Nos 
rios existem bons portos públicos e variados 
terminais privados, responsáveis pelo recebi-
mento e redistribuição de mercadorias. Nos 
grandes portos públicos funcionam terminais 
próprios para cabotagem/navegação fluvial, 
com processamento rápido, desburocratizado.

Em recente artigo, o consultor Nelson Car-
lini, especialista no assunto, ao assinalar que a 
cabotagem brasileira responde por menos de 
2% do modal de transporte, aconselhou “não 
perderem de vista outro importante entrave ao 
nosso desenvolvimento”. Assim, considerando 
a frota de cabotagem “incompatível” e os esta-
leiros nacionais lotados com encomendas da 

Petrobrás, Carlini sugere a impor-
tação de navios, mais com redução 
da elevada tributação existente 
(54%), em período de dois anos.

Atendendo ao clamor geral para 
revigorar esse importante setor 
econômico, o deputado Edinho 
Bez (PMDB/SC) – coordenador da 
Frente de Defesa de Infraestrutura 
Nacional – criou o Grupo de Tra-
balho Parlamentar da Cabotagem, 
com a participação de entidades 
privadas, e governamentais.

Falando à coluna, aprovando a 
idéia do GT, o vice-presidente exe-
cutivo do Syndarma, Luis Resano, 
assinalou que, basicamente, vai 
defender a redução dos custos da cabotagem, 
nos itens tributação/combustível. Realmente, 
não faz sentido a incidência de impostos no 
combustível (diesel) da cabotagem quando está 
isento o destinado à navegação de longo curso.

Ao reafirmar que o transporte marítimo é 
mais barato e menos poluidor que o rodoviário, 
Resano lembra que “a Lei 9432/97 já previu que 
fosse extensivo às embarcações que operam na 
navegação de cabotagem e na de apoio maríti-
mo os preços de combustível cobrados às em-
barcações de longo curso”.

Outra reunião importante foi a realizada 
entre dirigentes do Syndarma (Resano), da As-
sociação Brasileira dos Armadores de Cabota-
gem (pres. Cleber Lucas) com o presidente da 
Associação Nacional dos Usuários do Transpor-
te de Carga – Anut, Luiz Baldez. Esse louvável 
entendimento – há muito desejado e necessá-
rio – entre prestadores de serviços e usuários 
dos portos /navegação – certamente vai gerar 
não só benefícios para ambas as partes, mas 
também para a economia do País. A Anut pro-
meteu apoiar as reivindicações da cabotagem, 
particularmente quanto a custos (tributação/
combustível), que, afinal, acabam beneficiando 
os usuários.

A propósito, talvez a principal causa da li-
mitada utilização da cabotagem seja, de fato, o 
desinteresse - ou talvez a desinformação - dos 
usuários, do comércio, indústria e agricultura. 
Para melhorar o conhecimento das vantagens 
da cabotagem, inclusive com serviço porta-a-
-porta, poderia o Ministério dos Transportes 
ajudar na divulgação do assunto. A Antaq - ago-
ra vinculada à Secretaria/ministério de Portos 
- já publicou trabalho sobre a cabotagem que 
está disponível no site www.antaq.gov.br. n
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