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A hidrovia Lago de Furnas está 
saindo do campo das conversas e 
partindo para a prática. Tanto que 
já existe até uma data prevista 
para que o trecho entre Formiga e 
Alfenas esteja funcionando: 2014. 
Um processo que começa com a 
liberação de recursos de R$ 300 
mil para a realização de um estudo 
completo de viabilidade econômi-
ca, ambiental e técnica.

O anúncio da liberação foi feito 
durante o Seminário sobre a Hi-
drovia do Lago de Furnas, reali-
zado no mês de abril em Formiga, 
pelo deputado federal Jaime Mar-
tins. O objetivo principal foi dis-
cutir o aproveitamento econômico 
do lago por meio do transporte de 
cargas e pessoas. O deputado fe-
deral falou das primeiras reuniões 
em Brasília e elogiou a persistên-
cia do coordenador do projeto, o 
ex-prefeito de Alfenas Pompilio 
Canavez e outros prefeitos.

Segundo ele, a ideia da hidro-
via não é nova, “mas nunca antes 
havia avançado tanto, ao ponto de 

virar um projeto”. Ele lembrou 
que este modal tem maior capaci-
dade de transporte e menor cus-
to operacional. Mas, enfatizou, é 
preciso unir todos os esforços para 
viabilizar uma hidrovia, como Fur-
nas Centrais Elétricas, Governo 
Federal, Governo Estadual e Pre-
feituras.

Martins disse que a hidro-
via Lago de Furnas vai colaborar 
para a expansão do turismo na re-
gião e servir de ligação com pon-
tais de ferrovia e rodovias para o 
transporte de cargas. “O trecho 
entre Formiga e Alfenas poderá 
ser concluído em quatro anos. A 
longo prazo, cerca de uma déca-
da, queremos unir esta hidrovia à 
hidrovia Tietê-Paraná. Este prazo 
tem de ser maior, porque serão 
necessárias eclusas – mecanismo 
que permite descida e subida de 
embarcações em locais de grande 
desnível”, explicou. O deputado 
estadual Antônio Carlos Arantes 
ressaltou que a região não explora 
o seu potencial hidroviário. Como 

exemplo de produto a ser trans-
portado, citou o calcário, que hoje 
viaja por rodovias. 

Potencial 
hidroviário

O gerente de desenvolvimen-
to e regulação da Antaq (Agência 
Nacional de Transportes Aquaviá-
rios) do Ministério dos Transpor-
tes, Adalberto Tokarski, afirmou 
que o Brasil ocupa hoje o 10º lugar 
na economia mundial, mas che-
gará ao 5º e será responsável pela 
produção de 50% de todo o ali-
mento produzido no mundo. Por 
isso, precisará usar de forma mais 
madura seus modais de transpor-
te. Ele ressaltou que, atualmente, 
o transporte hidroviário, incluindo 
hidrovias e transporte marítimo, 
responde por 13% de toda a car-
ga transportada, mas a proposta é 
que chegue a 29%.

 “Esta região tem condições 
para ter sua hidrovia. Para isto, a 

SEMINÁRIO EM FORMIGA ABRE 
CAMINHO PARA HIDROVIA



21
Alago é fundamental, porque é 
composta de prefeitos de todos 
os partidos. Estes prefeitos não 
podem perder este momento. O 
Pompilio é um homem teimoso. 
Pediu, pediu e agora conseguiu”, 
destacou Tokarski.

Ele lembrou que a Antaq é 
uma agência reguladora, que não 
realiza obras mas pode ajudar na 
articulação. “O principal papel 
é regular, criar normas e fazer a 
fiscalização federal, mas a Antaq 
tem um papel de fomento de hi-
drovias”, disse, lembrando que a 
agência promoveu diversos semi-
nários sobre hidrovias, inclusive 
internacionais. “Perguntamos na 
Bélgica como eles faziam para re-
duzir os danos ambientais causa-
dos pelas hidrovias e eles ficaram 
sem entender nada, porque lá 
fazem hidrovias justamente para 
reduzir estes danos.” 

Para o gerente da Antaq, é me-
lhor ter dois motores ligados de 
uma embarcação do que 50 de ca-
minhões. “Uma hidrovia tira cami-
nhões de grandes percursos, pois 
por ela passam justamente cargas 
de grande volume e baixo valor 
agregado. Com isso, haverá mais 
segurança, vão morrer menos pes-
soas, rodovias ficarão menos estra-
gadas. Se houver um transporte 
de baixo custo entre as cidades,  
todos ganham”, finalizou.

Pedra 
fundamental

O coordenador de manuten-
ção de hidrovias do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), Flávio Nu-
nes citou números que compro-

vam a eficiência das hidrovias. Se-
gundo ele, o custo por quilômetro 
rodado é de US$ 0,025 na hidro-
via, enquanto na ferrovia é de US$ 
0,064 e na rodovia US$ 0,084. “A 
vida útil de uma rodovia é de ape-
nas 10 anos. Já a ferrovia tem vida 
útil de 30 anos e a hidrovia de 50 
anos”, acrescentou. 

Para Flávio Nunes, o seminário 
em Formiga é a pedra fundamen-
tal da hidrovia. Ele lembrou que o 
Lago de Furnas não é federal – por 
ficar totalmente dentro apenas 
do Estado de Minas Gerais - mas 
que o Dnit pode auxiliar com sua 
experiência e até mão-de-obra. 
Ele ressaltou que o momento é o 
mais oportuno para a implantação 
da hidrovia, pois o país começa a 
investir neste tipo de transporte. 
“Em todos os comparativos, seja 
na emissão de gases poluentes, 
de preservação de vida humanas, 
volume de carga, emissão de po-
luentes, a hidrovia, entre todos os 
modais, é a mais democrática e a 

mais sustentável ambientalmente 
falando”, afirmou. 

Nunes ressaltou que os estu-
dos batimétricos vão identificar as 
profundidades da água ao longo do 
traçado da hidrovia e identificar 
se haverá necessidade de grandes 
obras, mas a princípio, como as 
hidrovias se utilizam de embar-
cações de baixo calado, em torno 
de 2,5 a 3 metros, tudo indica que 
não serão necessárias grandes in-
tervenções.

Protocolo de 
intenções

Ao final do seminário, foi assi-
nado um Protocolo de Intenções 
para a implantação da hidrovia 
Lago de Furnas. Pompilio Canavez 
reiterou o avanço representado 
pela reunião em Formiga, segundo 
ele, “fruto da luta e da perseve-
rança de todos que acreditaram na 
ideia da hidrovia”. 

Ele lembrou que a região do 
lago é grande produtora de café, 
leite, cana-de-açúcar e calcário e 
que tem uma indústria promisso-
ra. Reforçou que o trecho Formiga-
Alfenas e ramificações deverá ficar 
pronto em 2014 e que a ligação 
com a hidrovia Tietê-Paraná tem 
previsão para funcionar em 2019.

Participaram do encontro os 
prefeitos de Alfenas, Formiga, 
Aguanil, Iguatama, Estrela de In-
daiá, Carmo do Rio Claro, Córrego 
Fundo, Pimenta, Candeias, Ca-
macho e Moema, representantes 
dos prefeitos de Capitólio, Cris-
tais, Campo Belo e Boa Esperan-
ça, vereadores, representante da 
Universidade Federal de Itajubá, 
Benedito Cláudio dos Santos e 
empresários.

Pompilio Canavez,
Coordenador do Projeto Hidrovia


