
ÁGUA ATÉ O PESCOÇO
I N F R A - E S T R U T U R A Depois de dobrar a produção em 14 anos sob
a Lei dos Portos, os terminais chegam ao limite de capacidade

POR ANDRÉ SIQUEIRA

Q
uase 14 anos após a edição
da Lei de Modernização dos
Portos, o setor chegou à bei-
ra da capacidade máxima. É
praticamente consenso en-
tre os especialistas que novas

regras serão necessárias para destravar
os terminais brasileiros. A movimenta-
ção de cargas nos portos nacionais
praticamente dobrou desde 1992, o úl-
timo ano antes da criação da legislação
atual, que abriu espaço para a entrada
de capital privado no setor. Desde aque-
la época, o sistema conseguiu crescer a
uma média de 5,1% ao ano, até atingir
os 650 milhões de toneladas de produ-
tos transportados em 2005. A expan-
são, de acordo com os números a serem
divulgados neste mês pela Agência Na-
cional de Transportes Aquaviários (Antaq),
foi muito superior à média de 1,35% do
PIB do País.

Segundo levantamento do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), ainda inédito, os
projetos para desfazer os principais nós
do setor portuário vão exigir investi-
mentos de 2,8 bilhões de reais até
2010. O banco agrupou as obras em 25
conjuntos, dos quais 11, no valor de 775
milhões de reais, estão em andamento.
Os outros 14 programas exigem inves-
timentos de 2,04 bilhões de reais, mas
são classificados pelo estudo como "em
perspectiva". Ou seja, foram anuncia-
dos publicamente ou há grupos inte-
ressados em tocá-los, mas ainda não
constam pedidos de financiamento no
BNDES, responsável por 60% dos re-
cursos para os projetos que saíram do
papel até agora.

Entre as principais obras existentes,
o estudo lista o Terminal de Graneis do
Guarujá (TGG), na margem esquerda
do Porto de Santos, avaliado em 200
milhões de reais, e a expansão do Porto
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de Pecém (CE), na qual estão sendo in-
vestidos 336 milhões de reais. Na rela-
ção de projetos ainda à espera de ver-
ba, figuram os dos terminais de grãos
de Itaqui (MA), de 90 milhões de reais,
e de-Suape (PE). Este último foi orçado
em 133 milhões de reais e está vincula-
do à construção da Nova Transnordes-
tina, ferrovia que levará a carga para o
porto. O maior volume de recursos, en-
tretanto, na ordem de 400 milhões de
reais, é exigido para as obras de draga-
gem na entrada dos terminais.

O acesso terrestre e marítimo é o
principal gargalo do sistema portuário,
segundo o gerente do Departamento de
Transporte e Logística da Área de Infra-
estrutura do BNDES, Dalmo dos San-
tos Marchetti. "O custo para melhorar
a estrutura dos portos é relativamente
marginal, se comparado com os neces-
sários nas ferrovias e rodovias ou com
os benefícios que o sistema traz para a
economia", diz o executivo. "Mas as
companhias docas não têm capacidade
de investir, porque herdaram débitos,
principalmente trabalhistas, do perío-
do anterior à Lei dos Portos", relembra.

A legislação, embora tenha permitido a
providencial entrada de recursos priva-
dos na operação dos terminais, mante-
ve a infra-estrutura sob a tutela das em-
presas estaduais.

De acordo com o estudo do BNDES, só
há dois caminhos para a questão do de-
sequilíbrio econômicp-financeiro das
companhias docas: "Ou a União assu-
me - ou financia - diretamente essas
despesas não recorrentes (das empre-
sas) ou, então, o setor privado deverá
assumir a responsabilidade pelos inves-
timentos necessários ao desenvolvi-
mento da infra-estrutura, que deverão
ser licitados e sujeitos à cobrança de ta-
rifas". Ambas as alternativas dependem
de alterações na Lei dos Portos. "Se sur-
girem brechas, por exemplo, para a sub-
concessão dos serviços, o BNDES terá
todo o interesse em financiar os proje-
tos", afirma o gerente da instituição.

Não faltam alertas quanto à necessi-
dade de uma solução para a falta de in-
vestimentos no setor. De acordo com
estimativas da Associação Nacional dos
Usuários de Transporte de Cargas (Anut),



2008 é o ano-limite para os portos bra-
sileiros suportarem as pressões de de-
manda sem novos e pesados investi-
mentos do setor público. Só o agrone-
gócio e a siderurgia vão exigir, até 2010,
mais de 40 milhões de toneladas adi-
cionais de capacidade de alguns termi-
nais privados do País, entre eles os de
Santos, Paranaguá, Itaqui, Itaguaí e Rio
de Janeiro.

Outra avaliação, feita este ano pela ope-
radora francesa CMA-CGM, a terceira
maior transportadora marítima do mun-
do, situa o nível de utilização de alguns
dos principais portos
brasileiros muito acima
da média aceitável de
50%, segundo os crité-
rios da análise. A movi-
mentação de cargas em
Itajaí (SC), de acordo
com o estudo da compa-
nhia, seria hoje equiva-
lente a 97% da capacida-
de do terminal. São Fran-
cisco do Sul (SC) e Rio
Grande (RS) também es-
tariam acima dos 90%,
enquanto as movimen-
tações em Santos (SP) e

TEMPO. As licitações levam

anos, diz o diretor da Codesp

Vitória (ES) foram estimadas em 80% e
63%, respectivamente.

Marchetti, do BNDES, concorda que
os portos estão se apro-
ximando perigosamente
do limite operacional,
mas faz algumas ressal-
vas. "Há uma série de fa-
tores que podem alterar
a capacidade de um ter-
minal, desde os acessos
e o maquinário até a bu-
rocracia", lembra o exe-
cutivo. "Não me arrisco
a dizer que Santos, por

exemplo, atin-
giu o máximo de rendimen-
to, porque há vários casos,
por lá, de terminais relativa-
mente pequenos que aumen-
taram o movimento só com a
melhoria de processos."

O volume de cargas trans-
portadas via Porto de Santos
aumentou de 43 milhões de
toneladas, em 1994, para 76
milhões em 2006. Um dos
maiores problemas era a fal-
ta de dragagem do acesso ma-
rítimo, um serviço que foi re-
tomado este ano depois de

Segundo
o BNDES,
até 2010 será
preciso investir
2,8 bilhões de
reais no setor

quatro anos de interrupção. "Consegui-
mos recuperar 90% da capacidade do
porto, uma condição que não tínha-

mos há muito tempo",
afirma o diretor-comer-
cial e de desenvolvi-
mento da Companhia
Docas do Estado de São
Paulo (Codesp), Fabrí-
zio Pierdomênico.

Mesmo com verba
para a dragagem, o
porto demorou a ob-
ter a licença ambien-
tal para dar início aos
trabalhos e tem limi-

tações para fazer o serviço. A cada mês,
podem ser retirados até 300 mil metros
cúbicos de sedimentos, mas, segundo o
diretor da Codesp, a demanda chega a l
milhão de metros cúbicos em alguns pe-
ríodos. Outra obra importante, a cons-
trução das pistas perimetrais para me-
lhorar o acesso rodoviário ao porto, ob-
teve só no segundo semestre do ano a
autorização do Ibama para ser licitada.
"Podemos até ter os recursos, mas qual-
quer processo envolve dois a três anos
de trabalho", diz Pierdomênico.

Apesar de defender a permanência
dos serviços de infra-estrutura sob a
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responsabilidade da estatal, o executi-
vo admite que as dívidas da Codesp, es-
timadas em 800 milhões de reais, res-
tringem a capacidade de investimento
da empresa. "É comum ter recursos
bloqueados durante obras importantes
devido a processos trabalhistas da dé-
cada de 80", conta ele.

Essa é também a principal preocupação
dos operadores de cargas. O presidente
da Libra Terminais, Mauro Salgado,
acredita que ainda é possível elevar a ca-
pacidade do Porto de Santos, mas para
isso é fundamental melhorar os acessos
marítimo e terrestre. A movimentação
de contêineres, depois de aumentar de
600 mil unidades por ano, em meados
da década de 90, para 1,6 milhão, em
2006, ainda deverá subir para 2,4 mi-
lhões, segundo b executivo. "Essa ex-
pansão é possível mesmo sem conside-
rar grandes obras de ampliação do porto,
só com ganhos operacionais a serem ob-
tidos pelas empresas. Isso tudo, é claro,
depende de que sejam resolvidos os pro-
blemas do lado de fora do cais", diz Sal-
gado. Pelo terminal da
Libra circulam 35% dos
contêineres que passam
pelo Porto de Santos ou
cerca de 10%, em valor,
das mercadorias troca-
das pelo Brasil com o
resto do mundo.

O problema do acesso
terrestre aos portos bra-
sileiros é discutido tam-
bém em outro estudo, que
será publicado na edi-
ção de dezembro da Revista do BNDES.
À partir de uma análise da matriz de trans-
portes nacional, o trabalho recomenda a
opção pelo transporte hidroviário, a nave-
gação por cabotagem, como al-
ternativa para a logística por-
tuária do País. Segundo o téc-
nico do banco Cláudio de Alen-
car Pádua, um dos autores da
pesquisa, o Brasil tem 50 mil
quilômetros de rios navegáveis
o ano inteiro, o que torna mui-
to baixos os custos de operação
dessa rede na comparação com
os 500 mil dólares necessários
para construir l quilômetro de
rodovia ou o dobro do valor por
quilômetro de ferrovia.

Segundo o especialista, a
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As hidrovias
seriam
uma forma
de facilitar
o acesso
aos terminais

participação da navegação de cabota-
gem no transporte brasileiro caiu de
27,5%, em meados do século passado,
para 13,6% em 2004. Desde 1997, en-

tretanto, o transporte
de carga geral por ca-
botagem vem crescen-
do em torno de 29% ao
ano, como um reflexo
do aumento dos custos
do transporte rodoviá-
rio. "É preciso institu-
cionalizar, no Brasil, a
figura do operador lo-
gístico, responsável por
coordenar o transpor-
te das mercadorias des-

de o produtor até o comprador e capaz
de utilizar a melhor modalidade de
transporte em cada trecho do percur-
so", sugere Pádua.

Para estimular a navegação no inte-
rior do País, entretanto, o técnico do
BNDES ressalta a importância de esti-
mular a indústria naval e melhorar a ca-
pacidade de receber embarcações nos
portos brasileiros. "Todo o ganho de
eficiência obtido desde a Lei dos Por-
tos ainda é muito pequeno diante dos
parâmetros internacionais", diz Pádua.
As 29 movimentações de carga por ho-
ra do terminal de contêineres em Rio
Grande, a melhor marca nacional, ain-
da estão muito aquém da média mun-
dial, de 40 movimentos por hora.

O Porto de Roterdã, na Holanda, consi-
derado um dos mais modernos do mun-
do, recebe mais de 30 mil embarcações
por ano e movimenta cinco vezes mais
carga que o de Santos, capacitado para
cerca de 5 mil navios ao ano. Em co-

mum, os dois terminais têm o
problema da limitação física
de crescimento. No primeiro,
está em estudo o projeto Visão
do Porto para 2020, que pre-
vê o aterramento de 21 quilô-
metros quadrados do Mar do
Norte - o equivalente a três
vezes a área do Porto de San-
tos - como alternativa de ex-
pansão. Por aqui, os operado-
res ainda convivem com o ris-
co de encalhar nos serviços
básicos de dragagem. Por fal-
ta de investimento. •

Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 13, n.422, p.42-44, 6 dez. 2006.




