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RESUMO 

 

 

A Hidrovia Paraguai-Paraná é um dos mais importantes componentes da Bacia 
do Rio da Prata, interligando quatro dos cinco membros do MERCOSUL – Brasil, 
Paraguai, Argentina e Uruguai, e um de seus associados – Bolívia. Seu potencial de 
integração em âmbito internacional é alto, visto que facilita o transporte de cargas e, 
também, o comércio e intercâmbio entre os países citados. As hidrovias são de 
grande importância, visto que, através delas consegue-se transportar grandes 
quantidades de mercadoria a grandes distâncias. Além disso, o transporte 
hidroviário proporciona o frete mais barato e, apesar de exigir maior tempo, pode ser 
compensado por ter maior eficiência energética, maior capacidade de concentração 
de cargas, congestionamento de tráfego, custo da infraestrutura, índice de 
acidentes, custos operacionais, impactos ambientais e emissão de ruído. O presente 
trabalho tem como objetivo principal desenvolver um estudo de viabilidade técnica 
para implementação de proposta de melhorias da navegabilidade visando um 
aumento do fluxo de cargas na Hidrovia Paraguai-Paraná a partir da identificação de 
restrições técnicas que reduzem a navegabilidade e da análise das obras 
necessárias para solucionar essas restrições. Além disso foram estudados os 
aspectos físicos, operacionais, políticos e normativos da região. O conhecimento 
desses parâmetros foi fundamental para a definição das propostas bem como para a 
análise da viabilidade técnica de implantação das mesmas. 
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ABSTRACT 

 

Paraguay-Parana Waterway is one of the most important sections of Prata's 
River watershed, connecting four countries of Mercosul – Brazil, Paraguay, 
Argentina, Uruguay - besides Bolivia, one of its associate members. Its international 
integration potential is high, promoting cargo shipping and trading exchange between 
these countries. Waterways are highly important once they enable the transport of a 
large amount of wares, through long distances. Furthermore, river transportation 
provides cheaper freight cost. Its time lapse can be offset by its higher energy 
efficiency and cargo capacity, less fuel consumption, lower emission of pollutants, 
less traffic, lower infrastructure costs, accidents, operational costs, enviromental 
impacts and noise emission. This dissertation targets a technical analysis and a 
viability study, in order to put in place cargo shipping improvements throughout 
Paraguay-Parana Waterway, analyzing the technical restrictions nowadays, and 
proposing all necessary improvements to overcome those barriers, considering all 
physical, operational, politics and normative aspects of the region. These data 
reference were fundamental for such technical analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A navegação fluvial é interna, ou seja, dá-se no interior do país e/ou interligação 

do continente, pois é a navegação praticada em rios, podendo haver transporte de 

qualquer carga com navios de todos os tipos e tamanhos, desde que a via 

navegável os comporte. (PADOVEZI, 2003) 

 

Segundo Padovezi (2003), ao contrário dos oceanos, a maioria dos rios 

apresenta dificuldades importantes para a sua utilização como hidrovia, 

principalmente quando se deseja operar com embarcações de grande porte. Os rios 

apresentam condições de navegabilidade diferentes ao longo do ano, enquanto que 

o oceano proporciona condições operacionais praticamente permanentes. Nos rios, 

geralmente, aparecem restrições de profundidade, trechos estreitos, curvas 

fechadas, que exigem cuidados especiais com os sistemas de propulsão e de 

manobras das embarcações. Apesar disso, várias restrições existentes em uma 

hidrovia podem ser eliminadas por obras. Devem ser realizados estudos para 

verificar as implicações de ordem econômica e ambiental, assim como para justificar 

a realização das obras que poderão contribuir para melhorar o desempenho das 

embarcações naquela hidrovia. Mas tais obras, exclusivamente para melhorar as 

condições de navegabilidade de uma determinada hidrovia, dificilmente serão de 

grande porte. A tendência é que sejam realizadas obras pontuais, localizadas, que 

buscarão eliminar certos gargalos, como trechos de baixa profundidade, com 

afloramentos rochosos ou com excesso de bancos de areia. 

 

Dessa forma, para que haja um maior aproveitamento dos recursos hídricos 

naturais existentes e com o objetivo de aumentar o percentual do transporte 

aquaviário na matriz de transportes brasileira, faz-se necessária a realização de 

estudos da navegabilidade dos rios. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Segundo o Ministério dos Transportes (2010), o Brasil apresenta grande 

potencial para a utilização da navegação fluvial, tendo em seu território 63 mil 

quilômetros de rios, lagos e lagoas. Deste total, mais de 40 mil são potencialmente 

navegáveis. Entretanto, a navegação fluvial ocorre em pouco mais de 13 mil 

quilômetros e tem maior concentração na Amazônia, local onde as características 

dos rios proporcionam a navegação sem a necessidade de maiores investimentos e 

a população não dispõe de muitas opções de modais terrestres. 

 

O transporte hidroviário proporciona o frete mais barato e, apesar de exigir maior 

tempo, pode ser compensado por ter maior eficiência energética, maior capacidade 

de concentração de cargas, congestionamento de tráfego, custo da infraestrutura, 

índice de acidentes, custos operacionais, impactos ambientais e emissão de ruído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, a criação de planos que estudam a matriz de transportes por parte 

do governo federal anuncia uma premissa de crescimento no cenário hidroviário 

brasileiro. Baseado nesse cenário, foram criados o Plano Nacional de Logística dos 

Transportes (Ministério dos Transportes, 2012), o Plano Hidroviário Estratégico 

(Ministério dos Transportes, 2013) e o Plano Nacional de Integração Hidroviária 

(ANTAQ, 2013). 

FIG. 1.1 Comparativo dos modais de transporte quanto a capacidade 

Fonte: ANTAQ - 2009 
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O Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH), lançado no dia 19 de 

fevereiro de 2013, foi elaborado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ) visando dois objetivos: um estudo detalhado sobre as hidrovias brasileiras 

e a indicação de áreas propícias para instalações portuárias.  

 

Um dos objetos do PNIH foi analisar diferentes cenários logísticos, buscando 

avaliar a criação de terminais hidroviários e alternativas de escoamento utilizando as 

hidrovias nacionais, inserida à matriz de transporte brasileira, a partir de trechos 

hidroviários já navegados na atualidade ou potencialmente navegáveis. Foram 

apresentados, para seis bacias hidrográficas a potencialidade de utilização do modal 

hidroviário, terminais e vias, para o transporte de cargas, delimitados pelos cenários 

de 2015, 2020, 2025 e 2030, dentre as quais está incluída a hidrovia do Paraguai. 

 

Sabe-se ainda que a Hidrovia Paraguai-Paraná é um dos mais extensos e 

importantes eixos continentais de integração, pois corta metade da América do Sul, 

ligando o interior do continente ao Oceano Atlântico. Estende-se por 3.442 km, em 

águas de corrente livre, sem barragens e obstáculos para a navegação, de Cáceres, 

no Mato Grosso, ao porto flúvio-marítimo de Nueva Palmira, no Uruguai, passando 

por dois estados brasileiros: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, abrangendo cinco 

países, que são: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em função disso é 

chamada também de “Hidrovia do Mercosul”. 

 

Levando-se em consideração os aspectos técnicos e políticos acima descritos, 

conclui-se que é oportuno e pertinente o estudo da potencialidade de utilização da 

hidrovia. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral: 

 

Desenvolver um estudo de viabilidade técnica para implementação de proposta 

de melhorias da navegabilidade visando um aumento do fluxo de cargas na Hidrovia 
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Paraguai-Paraná. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar quais restrições técnicas reduzem a navegabilidade na hidrovia e 

analisar as obras necessárias, e seus custos médios, para solucionar essas 

restrições. 

 

 Levantar a capacidade do transporte de cargas atual na hidrovia Paraguai-

Paraná buscando definir o cenário de base. 

 

 Levantar a demanda reprimida, ou seja, o que atualmente é produzido na 

área de influencia da hidrovia, mas é escoado por outros modais. 

 

 Definir uma proposta de melhorias para a navegabilidade da Hidrovia 

Paraguai-Paraná. 

 

 Analisar a viabilidade da implementação das propostas de melhorias para a 

manutenção da regularidade durante todo o ano da capacidade do transporte 

de cargas na Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Para atingir o objetivo mencionado, este trabalho foi desenvolvido em oito 

capítulos, conforme se descreve a seguir: 

 

O capítulo 1 apresenta considerações sobre a navegação fluvial, a justificativa e 

os objetivos da dissertação, além de indicar a estrutura do trabalho. 

 

O capítulo 2 apresenta o transporte aquaviário no Brasil. Neste capítulo é 

apresentada a revisão bibliográfica das bacias hidrográficas e hidrovias brasileiras, 
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um comparativo dos principais modais de transportes utilizados, bem como as 

características e vantagens do transporte hidroviário. 

 

O capítulo 3 apresenta os aspectos gerais da Hidrovia Paraguai-Paraná, suas 

características físicas e legislações pertinentes. 

 

O capítulo 4 apresenta as principais restrições e entraves encontrados na 

hidrovia, impossibilitando o aumento da Capacidade de Carga. 

 

O capítulo 5 apresenta o levantamento da capacidade de carga transportada 

atualmente na Hidrovia bem como a demanda futura.  

 

O capítulo 6 apresenta uma proposta de melhorias que possibilitem a 

regularidade do canal visando o aumento da capacidade de carga a ser transportada 

na Hidrovia no período de águas baixas. 

 

O capítulo 7 apresenta uma análise técnica das melhorias propostas no aumento 

da capacidade do transporte de carga da Hidrovia. 

 

O capítulo 8 apresenta as conclusões e as recomendações. 
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2 TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NO BRASIL 

 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Transporte hidroviário é o tipo de transporte aquaviário realizado nas hidrovias, 

que são percursos pré-determinados para o tráfego sobre águas para transporte de 

pessoas e mercadorias (Ministério dos Transportes, 2015).  

 

Quando comparado aos modais rodoviário e ferroviário, é menos poluente e 

ambientalmente viável, conforme demonstrado na FIG. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.1 Comparativo quanto a eficiência energética dos modais 

Fonte: AHSFRA - 2015 
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Além disso, é o mais econômico, mais seguro, possui maior capacidade de 

carga e sua implantação e manutenção é mais barata. 

 

TAB. 2.1 Custos de implantação/manutenção 

 

 

As hidrovias de interior podem ser rios, lagos e lagoas navegáveis que 

receberam algum tipo de melhoria, sinalização e balizamento para que um 

determinado tipo de embarcação possa trafegar com segurança por esta via. São de 

grande importância, visto que, através dela consegue-se transportar grandes 

quantidades de mercadoria a grandes distâncias (Ministério dos Transportes, 2014). 

 

Segundo o Ministério dos Transportes (2014), hidrovia interior ou via navegável 

interior são denominações comuns para os rios, lagos ou lagoas navegáveis. 

Entretanto, à falta de expressões como hidrovias interiores artificiais, para 

denominar aquelas que não eram navegáveis e que adquiriram essa condição em 

Modais 

Custo Médio 

de 

Construção 

(US$/Km) 

Custo de 

Manutenção 

Consumo de 

Combustível 

(Litros/t/1000 km) 

Custo de Frete 

(US$/t/1000 km) 

Rodoviário 440.000 Alto 96 34 

Ferroviário 1.400.000 Alto 10 21 

Aquaviário 34.000 Baixo 5 12 

FIG. 2.2 Comparativo quanto ao desmatamento para implantação 

Fonte: AHSFRA - 2015 

Fonte: ANTAQ - 2009 
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função de obras de engenharia, e hidrovias interiores melhoradas, para caracterizar 

as que tiveram suas condições de navegação ampliadas, usa-se genericamente a 

expressão hidrovias interiores para designar as vias navegáveis interiores que foram 

balizadas e sinalizadas para uma determinada embarcação tipo, isto é, àquelas que 

oferecem boas condições de segurança às embarcações, suas cargas e 

passageiros ou tripulantes e que dispõem de cartas de navegação. 

 

Deve ser observado que, o balizamento de uma via aquática é entendido como 

sendo basicamente as bóias de auxílio à navegação, que demarcam o canal de 

navegação, e como sinalização, as placas colocadas nas margens dos rios para 

orientação dos navegantes. As cartas de navegação são mapas delimitadores das 

rotas de navegação. 

 

Como existem estradas de rodagem não pavimentadas, pavimentadas e 

rodovias, existem rios flutuáveis, de navegação rudimentar, francamente navegáveis 

e hidrovias. 

 

Pode-se utilizar as rodovias para, fazendo um comparativo, caracterizar alguns 

conceitos hidroviários, como mostrado: 

 

 O balizamento das hidrovias corresponde às faixas que são longitudinalmente 

pintadas nos pavimentos das rodovias; 

 

 A sinalização de margem das hidrovias pode ser associada às placas que são 

colocadas às margens das rodovias e que são conhecidas como sinais de trânsito; 

 

 Como os canais de navegação não são materializáveis e as pistas de 

rolamento das rodovias sim, as hidrovias necessitam de cartas de navegação para 

proporcionar segurança às embarcações; 

 As rodovias são projetadas para um determinado veículo rodoviário, isto é, 

para um veículo tipo. As pontes são projetadas considerando que esse veículo tipo 

tenha no máximo "x" toneladas; os vãos sob os viadutos e passarelas ou os túneis, 
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que esse veículo tenha no máximo "y" metros de altura; e assim por diante. Nas 

hidrovias, o mesmo acontece com as embarcações tipo. 

 

Cabe ressaltar que embarcação tipo é um artifício de projeto e não um 

condicionante à construção de embarcações, no que diz respeito ao conjunto de 

suas características. A embarcação tipo é um conceito que reúne as características 

para as quais a hidrovia é projetada, ou seja, ela é projetada para um comprimento 

"x" de embarcação, para uma boca "y" e para um calado máximo "z", sendo o último 

para a situação de águas mínimas, que, em seu conjunto definem uma embarcação 

hipotética chamada “Tipo”. 

 

No que se refere às dimensões, pode-se dizer que as embarcações que 

navegarão na hidrovia em questão devem ter no máximo o comprimento e a largura 

(boca) da embarcação tipo e que, no que se refere a calados, em condições de 

águas mínimas, deve navegar com calado máximo igual ao da embarcação tipo. 

 

Cabe registrar que existem hidrovias interiores de tráfego apenas diurno e as 

franqueadas à navegação noturna, em função do tipo de balizamento e de 

sinalização. 

 

2.2 BACIAS HIDROGRÁFIAS BRASILEIRAS 

 

 

A malha hidroviária brasileira está dividida em oito bacias hidrográficas, sendo 

estas: 

 

2.2.1 BACIA HIDROGRÁFICA AMAZÔNICA 

 

 

Abrange uma área de 6.112.000 km² e ocupa cerca de 42 % da superfície do 

território brasileiro. É a maior rede hidrográfica mundial com área de drenagem da 

ordem de 6 x 106 km2. Seu principal curso de água é o rio Amazonas, que possui 

extensão de 6.570 km. 
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Em virtude de sua posição geográfica, praticamente paralela ao Equador, o 

regime do Amazonas é influenciado pelos dois máximos de pluviosidade dos 

equinócios, sendo, por isso conhecido como regime fluvial de duas cheias. A bacia 

Amazônica está sujeita ao regime de interferência, portanto, tem contribuintes dos 

hemisférios norte e sul, coincidindo a cheia de um hemisfério com a vazante do 

outro. 

 

2.2.2 BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO 

 

 

A área da bacia abrange parte do território dos seguintes estados: Minas Gerais, 

Bahia, Pernambuco e Alagoas. Possui uma vazão média anual de 3.360 m3/s, 

volume médio anual de106 km3 e uma área de drenagem de 631.000 km2, que 

representa 7,5% do território nacional; onde 83% da área da bacia distribuem-se nos 

estados de Minas Gerais e Bahia, 16% nos estados de Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe, e o restante 1% no estado de Goiás e Distrito Federal. O rio São Francisco 

é o mais importante da bacia, com uma extensão de 2.700 km.  

 

2.2.3 BACIA HIDROGRÁFICA DO TOCANTINS-ARAGUAIA 

 

 

A Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia possui uma área de 918.822 km² 

(11% do território nacional) e abrange os estados de Goiás (21%), Tocantins (30%), 

Pará (30%), Maranhão (4%), Mato Grosso (15%) e o Distrito Federal (0,1%). 

 

Possui uma vazão média anual de 10.900 m3/s, volume médio anual de 344 km3. 

Limita-se com bacias de alguns dos maiores rios do Brasil. Ao sul com a do Paraná, 

a oeste, com a do Xingu e a leste, com a do São Francisco. Grande parte de sua 

área está na região Centro Oeste, desde as nascentes dos rios Araguaia e 

Tocantins até sua confluência, na divisa dos estados de Goiás, Maranhão e Pará. 

Desse ponto para jusante a bacia hidrográfica entra na região Norte e se restringe a 

apenas um corredor formado pelas áreas marginais do rio Tocantins. 
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2.2.4 BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI/PARANÁ 

 

 

A bacia do rio Paraná possui uma vazão média anual de 15.620 m3/s, volume 

médio anual de 495 Km3 e uma área de drenagem de 1.237.000 km2. 

 

Abrange os territórios dos estados de Mato Grosso, Paraná, São Paulo e partes 

dos territórios dos estados de Minas Gerais e Goiás. Geograficamente limita-se com 

as seguintes bacias hidrográficas brasileiras: a Bacia Amazônica e a Bacia do 

Tocantins-Araguaia, ao norte, Bacia do Rio São Francisco, a nordeste, Bacia do 

Atlântico Trecho Leste, a sudeste, com a Bacia do Uruguai, ao sul. Grande parte de 

sua área está na região sudeste do Brasil. 

 

2.2.5 BACIA HIDROGRÁFICA DO URUGUAI 

 

 

A bacia do rio Uruguai abrange uma área de aproximadamente 384.000 km2, 

dos quais 176.000 km2 situam-se em território nacional, compreendendo 46.000Km2 

do estado de Santa Catarina e 130.000Km2 no estado do Rio Grande do Sul. Possui 

uma vazão média anual de 3.600m3/s, volume médio anual de 114 km3. 

 

A bacia do Uruguai, em sua porção nacional, encontra-se totalmente na região 

sul, é delimitada ao norte e nordeste pela Serra Geral, ao sul pela fronteira com a 

República Oriental do Uruguai, a leste pela Depressão Central Riograndense e a 

oeste pelo território argentino. 

Para efeito de estudos, a bacia do Uruguai foi dividida em sub-bacias: Canoas, 

Pelotas, Forquilha, Ligeiro, Peixe, Irani, Passo Fundo, Chapecó, da Várzea, Antas, 

Guarita, Itajaí, Piratini, Ibicuí, alto Uruguai e Médio Uruguai. 

 

2.2.6 BACIA HIDROGRÁFICA DO ATLÂNTICO NORTE/NORDESTE 
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A Bacia do Atlântico - Trecho Norte/Nordeste banha extensas áreas dos estados 

do Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, e parte do Estado da 

Paraíba, Pernambuco, Pará e Alagoas.  

 

A Bacia do Atlântico (trecho Norte/Nordeste) possui uma vazão média anual de 

6.800 m3/s e uma área de drenagem de 996.000 km² composta por dois trechos: 

Norte e Nordeste.  

 

O Trecho Norte corresponde a área de drenagem dos rios que deságuam ao 

norte da Bacia Amazônica, incluindo a bacia do rio Oiapoque. A drenagem da bacia 

é representada por rios principais caudalosos e perenes, que permanecem durante o 

ano com razoável vazão, se comparados aos da região semi-árida nordestina.  

 

O trecho Nordeste corresponde a área de drenagem dos rios que deságuam no 

Atlântico, entre a foz do rio Tocantins e a do rio São Francisco.  

 

2.2.7 BACIA HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO LESTE 

 

 

A área da bacia do Atlântico – trecho Leste está localizada entre as latitudes 10º 

e 23º S e longitudes 37º e 46º W.  

Abrange parte dos territórios dos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, 

Bahia, Sergipe e os territórios dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

 

Esta bacia compreende a área de drenagem dos rios que deságuam no 

Atlântico, entre a foz do rio São Francisco, ao norte, e a divisa entre os estados do 

Rio de Janeiro e São Paulo, ao sul. Possui uma vazão média anual de 3.690m3/s, 

volume médio anual de 117 Km3 em uma área de drenagem calculada em 

569.000Km2. 

 

2.2.8 BACIA HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO SUL E SUDESTE 
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A bacia do Atlântico Sul – Trecho Sudeste, com uma área de drenagem em 

território nacional de 224.000 Km2, banha extensas áreas do estado do Rio Grande 

do Sul e parte dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 

 

Fazem parte desta bacia, os rios Ribeira do Iguape, Itajaí, Mampituba, Jacuí, 

Taquari, Jaguarão (e seus respectivos afluentes), lagoa dos Patos e lagoa Mirim. 

 

2.3 PRINCIPAIS HIDROVIAS BRASILEIRAS 

 

 

2.3.1 COMPLEXO HIDROVIÁRIO SOLIMÕES-AMAZONAS 

 

 

As vias navegadas que contemplam o complexo totalizam 16.797 km, incluindo o 

transporte de carga e passageiros. 

 

 Transporte de cargas em 2013: 

− Navegação interior: 10,8 milhões de t 

− Cabotagem em vias interiores: 19,8 milhões de t 

− Longo curso em vias interiores: 18 milhões de t 

 Principais produtos transportados: grãos, bauxita e minério de ferro 

 Frota cadastrada: 1.319 embarcações de carga 

 Empresas autorizadas: 108 EBN 

 Instalações portuárias autorizadas: 4 Portos Organizados, 31 TUPs e 9 ETC 

 
2.3.2 HIDROVIA TOCANTINS-ARAGUAIA 

 

 

Apresenta 982 km de vias economicamente navegadas. A previsão total para a 

hidrovia é de mais de 7.000 km, considerando o potencial navegável dos rios 

Araguaia e Tocantins. 

 
 Transporte de cargas em 2013:  
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− Navegação interior: 3,6 milhões de t 

− Cabotagem em vias interiores: 7,5 milhões de t 

− Longo curso em vias interiores: 10,8 milhões de t 

 Principais produtos transportados: bauxita e semirreboque baú 

 Instalações portuárias autorizadas: 2 Portos Organizados e 9 TUPs 

 Eclusas: 1 

 

2.3.3 HIDROVIA DO PARAGUAI 

 

 
Tem extensão total de 592 km, que se inicia em Corumbá (MS) e vai até a 

fronteira entre o Brasil e o Paraguai. 

 
 Transporte de cargas: 5,9 milhões de toneladas na navegação interior em 

2013 

 Principal produto transportado: minério de ferro 

 Frota cadastrada: 54 embarcações;  

 Instalações portuárias autorizadas: 6 TUPs 

 

2.3.4 HIDROVIA DO SÃO FRANCISCO 

 

Atualmente há transporte de carga entre Ibotiram (BA) e Petrolina (PE), ao longo 

de 576 km. Caso seja viabilizada a navegação até Pirapora (MG), haverá um 

acréscimo de 728 km na hidrovia. 

 
 Transporte de cargas: 49,5 mil toneladas na navegação interior em 2013 

 Principal produto transportado: caroço de algodão 

 Frota cadastrada: 8 embarcações de carga 

 Empresas autorizadas: 1 EBN 

 

2.3.5 HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ 
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Possui 1.495 km de vias navegáveis, podendo chegar a 6.900 km caso sejam 

realizadas obras de infraestrutura nos rios Grande, Paranaíba e outros afluentes do 

rio Paraná.  

 
 Transporte de cargas: 6,3 milhões de toneladas na navegação interior em 

2013 

 Principais produtos transportados: soja, milho e areia 

 Frota cadastrada: 148 embarcações de carga 

 Eclusas: 10  

 
2.3.6 HIDROVIAS DO SUL 

 

 

Possui 514 km de vias navegáveis, podendo chegar a 1.849 km, caso sejam 

realizadas obras de infraestrutura nos rios Camaquã, Taquari e Jacuí. 

 
 Transporte de cargas: 4,3 milhões de toneladas na navegação interior em 

2013 

 Principais produtos transportados: soja, farelo de soja e fertilizantes 

 Frota cadastrada: 17 embarcações de carga 

 Instalações portuárias autorizadas: 4 Portos Organizados e 16 TUPs 

 Eclusas: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 2.3 Principais hidrovias brasileiras 

Fonte: ANTAQ - 2014 
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2.4 ADMINISTRAÇÕES HIDROVIÁRIAS 

 

 

É de responsabilidade das Administrações Hidroviárias desenvolver as 

atividades de execução e acompanhamento de serviços, obras, estudos, exploração 

dos rios e portos fluviais e lacustres destinados exclusivamente à navegação interior, 

bem como definir uma melhor logística para o setor com o intuito de promover uma 

melhor infraestrutura para o transporte hidroviário. 

 

São oito as Administrações Hidroviárias e estão listadas a seguir: 

 

 AHIMOC - Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental 

 AHIMOR - Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental 

 AHINOR - Administração das Hidrovias do Nordeste 

 AHIPAR - Administração da Hidrovia do Paraguai 

 AHITAR - Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia 

 AHRANA - Administração da Hidrovia do Paraná 

 AHSFRA - Administração da Hidrovia do São Francisco 

 AHSUL - Administração das Hidrovias do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.4 Mapa das Administrações Hidroviárias 

Fonte: Ministério dos Transportes 

http://www.ahimoc.com.br/
http://www.ahimor.gov.br/
http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/adm-hidro.html
http://www.ahipar.gov.br/
http://www.ahitar.gov.br/
http://www.ahrana.gov.br/
http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/adm-hidro.html
http://www.ahsul.com.br/
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2.5 MATRIZ DE TRANSPORTE BRASILEIRA 

 

 

De acordo com o Relatório de Indicadores do Transporte de Cargas, elaborado 

pela ANTAQ (2012), cerca de 25 milhões de toneladas foram transportadas por 

hidrovias interiores no Brasil em 2011.  

 

Segundo o Plano Nacional de Logística dos Transportes (Ministério dos 

Transportes, 2012), o transporte aquaviário tem uma pequena participação na matriz 

de transportes, com apenas 5%. Nos Estados Unidos, a participação do transporte 

hidroviário na matriz de distribuição modal é de 30%, isso porque o Rio Mississipi 

passa por extensas regiões de produção agroindustrial, chegando a portos 

localizados em pontos estratégicos para o escoamento da produção de alimentos 

tanto para o mercado interno como para o exterior. Esse cenário ainda não ocorre 

no Brasil. As regiões de maior potencial hidrográfico não são exploradas de forma 

plena, apesar de possuírem níveis de atividade econômica que demonstrem a 

necessidade de transporte com as possibilidades de seus rios. 

 

TAB. 2.2 Matriz de Transportes em países desenvolvidos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países Hidrovias Ferrovias Rodovias 

EUA 25% 50% 25% 

Canadá 35% 52% 13% 

Rússia 13% 83% 04% 

Alemanha 29% 53% 18% 

Fonte: ANTAQ – 2009 
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3 ASPECTOS GERAIS DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ 

 

 

 

A hidrovia Paraguai Paraná possui 3.342 quilômetros de extensão total 

compreendido de Cáceres (Brasil) até o estuário do Rio da Prata (Argentina). Possui 

largura média de 700m, sendo o período de águas baixas de Julho a Novembro e de 

águas altas de Dezembro a Abril. Interliga quatro dos cinco membros do Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL) - Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai - e um de seus 

associados - Bolívia. Seu potencial de integração em âmbito internacional é alto, 

visto que facilita o transporte de cargas. 

 

O Sistema de sinalização e balizamento de margem é constituído de placas e 

faroletes, indicando o canal de navegação, conforme FIG. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 SEGMENTAÇÃO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ 

 

 

FIG. 3.1 Placa de sinalização 

Fonte: AHIPAR - 2014 
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Segundo a Administração da Hidrovia do Paraguai (AHIPAR, 2011), a hidrovia 

pode ser dividida em quatro trechos, descritos a seguir: 

3.1.1 TRECHO CÁCERES (MT) A CORUMBÁ (MS): 

 

Trafegam comboios do tipo 2x3 com capacidade aproximada de 8.000 

toneladas. O canal possui 45 metros de largura e 1,8 metros de profundidade, tendo 

um calado médio de 1,8 metros durante 70% do ano. Nos 30% restantes, o calado 

se reduz para 1,52 metros devido à formação de bancos de areia num trecho de 150 

quilômetros próximo à cidade de Cáceres (MS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 TRECHO CORUMBÁ (MS) A ASSUNÇÃO (PAR):  

 

 

Nesse trecho trafegam comboios com formação 4x4, com capacidade 

aproximada de 20.000 a 25.000 toneladas, medindo 60 metros de comprimento e 12 

metros de largura. Tem um calado médio de 3,05 metros durante 80% do ano. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.2 Comboio tramo norte - Cáceres a Corumbá 

Fonte: AHIPAR  -2014 
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3.1.3 TRECHO ASSUNÇÃO (PAR) A SANTA FÉ (ARG):  

 

 

O trecho entre Assunção e Santa Fé comporta comboios de formação 4x5, onde 

a capacidade pode chegar a 36.000 toneladas. Possui calado de 3,2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.3  Comboio tramo sul - Corumbá a Assunção 

Fonte: AHIPAR - 2014 

 

FIG. 3.4 Comboio tramo sul - Assunção a Santa Fé 

Fonte: AHIPAR - 2014 
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3.1.4 SANTA FÉ (ARG) A NUEVA PALMIRA (URU): 

 

 

O último trecho da hidrovia é fluviomarítimo. Comporta comboios com formação 

5x5, e a capacidade máxima de carga pode chegar a 40.000 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.5 Comboio tramo sul -  Santa Fé a Nova Palmira 

Fonte: AHIPAR - 2014 

 

 

 

 

 

 

3.2 RIO PARAGUAI 

 

Segundo o Relatório Técnico da Bacia do Paraguai (PNIH), O Rio Paraguai 

apresenta as melhores condições de navegação por ser um típico rio de planície e 

tem como característica uma excelente regularidade de seu regime hídrico, com um 

período curto de águas baixas e pequena declividade (cerca de 3,2 centímetros por 

quilômetros). 

 

FIG. 3.6 Representação esquemática dos calados da hidrovia 

Fonte: AHIPAR - 2014 
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Ainda de acordo com o PNIH (2013), o Rio Paraguai pode ser dividido nos 

seguintes trechos: 

 

− Paraguai Superior: inicia nas cabeceiras do rio e vai até Cáceres, porém 

não é um trecho navegável e é o único que não faz parte da hidrovia. 

 

−  Alto Paraguai: trecho situado entre Cáceres e a foz do Rio Apa, podendo 

ser dividido em dois subtrechos: Cáceres a Corumbá e Corumbá à foz do 

Rio Apa. 

 

 Cáceres a Corumbá: possui restrições de calado, necessidade de 

dragagens anuais sistemáticas, grande quantidade de meandros 

(curvas que os rios fazem ao longo do seu percurso) com pequenos 

raios de curvatura, e bancos de areia e pedras. Normalmente chegam 

até Cáceres embarcações de 1metro de calado. 

 

 Corumbá a Foz do Rio Apa: há condições adequadas de navegação 

comercial, com 3 metros (ou mais, em certos trechos) de profundidade 

durante 70% do ano. Além disso, o trecho possui sinalização náutica 

sob responsabilidade da Marinha. 

 

− Médio Paraguai: representa o trecho compreendido entre a foz do Rio Apa 

e Assunção 

 

− Paraguai Inferior: compreende o trecho entre Assunção e a confluência 

com o Rio Paraná. 

 

3.3 ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ 

 

 

A Hidrovia Paraguai–Paraná dispõe de benefícios constantes no Decreto nº 

2.716 de 10/08/98, apresentado no anexo B desse trabalho, entre Brasil, Argentina, 

Bolívia, Paraguai e Uruguai, conhecido como “Acordo da Hidrovia”, que diz respeito 
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à regulamentação aduaneira, a navegação com segurança, os seguros, as 

condições de igualdade de oportunidades para uma maior competitividade, solução 

de controvérsias, e sobre cessação provisória de bandeira, no trecho entre Cáceres 

(Brasil) e Nova Palmira (Uruguai). 

 

O referido acordo tem como objetivo facilitar a navegação e o transporte 

comercial, fluvial longitudinal na Hidrovia Paraguai-Paraná no âmbito do Tratado da 

Bacia do Prata, mediante o estabelecimento de um marco normativo comum que 

favoreça o desenvolvimento, a modernização e a eficiência dessas operações e que 

facilite e permita o acesso em condições competitivas aos mercados de ultramar. 

 

Em função das características físicas e normativas acima descritas, o capítulo a 

seguir trata os principais entraves existentes a navegação atualmente. 
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4 PRINCIPAIS ENTRAVES A NAVEGAÇÃO 

 

 

 

Ao longo do tempo, a forma de utilização de rios e canais para a navegação 

comercial no mundo sofreu alterações que refletiam as condições e conjunturas 

técnicas, econômicas e políticas do momento (PADOVEZI, 2003). 

 

Segundo Padovezi (2003), nos primórdios dos tempos, quando não havia 

recursos tecnológicos suficientes, os rios eram utilizados exatamente no estado em 

que se encontravam. As embarcações eram projetadas e fabricadas da melhor 

forma possível para aproveitamento das características da via fluvial à disposição. 

 

No caso da hidrovia em estudo, há também fatores naturais ou artificiais que 

podem diminuir a capacidade de carga a ser transportada e até mesmo impedir a 

navegação. 

 

Nesse capítulo são descritos os principais entraves encontrados na Hidrovia 

Paraguai-Paraná. 

 

4.1 SINALIZAÇÃO NA VIA 

 

 

Conforme informações obtidas a partir do levantamento realizado pelo Instituto 

Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), foi realizado um levantamento da 

sinalização e balizamento da Hidrovia do Paraguai, que se enquadra na fase 

preliminar do estudo de viabilidade técnico, econômico e ambiental (EVTEA), entre 

Cáceres e a foz do rio Apa. 

 

Os parâmetros utilizados para avaliar as condições dos sinais náuticos foram: 

 

 Localização: identificação da existência e se a localização do sinal náutico 

está de acordo com a divulgada 
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 Informação: verificação se a informação do sinal náutico está de acordo com 

a divulgada e atualizada em relação ao atual canal navegável 

 

 Conservação: avaliação dos sinais náuticos que apresentam danos ou 

dificuldade de reconhecimento (obstrução) 

 

A maior parte das não conformidades encontra-se no tramo norte, onde os dois 

maiores fatores contribuintes são problemas de conservação e de informação.  

 

Os problemas de conservação são de obstruções causadas por vegetação 

natural da região.  

 

Os problemas de informação devem-se à divulgação incorreta e a informações 

desatualizadas sobre o canal navegável. Esse é um problema que afeta diretamente 

a navegação uma vez que, quando não se sabe a localização exata do canal de 

navegação, há risco de encalhe para os barcos que a seguirem fielmente.  

 

Além disso, conforme informado por funcionários da AHIPAR, o canal no tramo 

muda com frequência, exigindo atualizações frequentes dos sinais náuticos, ao 

contrário do tramo sul.  

 

No tramo sul, os dois fatores de maior contribuição de não conformidade foram o 

desaparecimento de balizas e o seu estado de conservação (problemas de 

obstrução por vegetação). 

 

A sinalização e o balizamento em uma hidrovia são fatores imprescindíveis para 

que se garanta a realização de uma navegação segura. 

Cabe ainda ressaltar que a hidrovia Paraguai-Paraná conta com um 

Regulamento único de balizamento, descrito no anexo C, conforme Decreto No 

3.532, DE 30 DE JUNHO DE 2000. 

 

4.2 DIMENSÃO MÁXIMA DO COMBOIO: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.532-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.532-2000?OpenDocument


43 

 

Conforme Decreto No 3.533, DE 30 DE JUNHO DE 200 que “Dispõe sobre a 

execução do Regulamento 7 - Regime Único de Dimensões Máximas dos Comboios 

da Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres - Porto de Nueva Palmira), de 

19/6/96), -  do Acordo de Alcance Parcial no 5, assinado ao amparo do art. 14 do 

Tratado de Montevidéu de 1980, entre os Governos da República Federativa do 

Brasil, da República Argentina, da República da Bolívia, da República do Paraguai e 

da República Oriental do Uruguai, registrado em 03 de dezembro de 1998.”, existe 

um regime único das dimensões máximas dos comboios que operam na Hidrovia 

Paraguai-Paraná, descrito no anexo D. 

 

No trecho do Rio Paraná, entre a desembocadura do Canal Honda no Rio 

Paraná das Palmas e o Km 177 do Rio Paraná (estacionamento entre a Ilha 

Dourada e as Palmas), podem navegar comboios de 236 metros de comprimento 

por 50 metros de boca. Já no trecho do rio Paraguai os comboios em navegação de 

empurro não poderão exceder de um comprimento máximo de 290 mts., 

considerada desde a proa da primeira barcaça até a popa da última embarcação. 

 

4.3 RESTRIÇÃO NA PROFUNDIDADE DO CANAL: 

 

 

Segundo PIANC/IAPH o valor da profundidade requerida por um navio-tipo deve 

ser determinada pela adição ao calado da embarcação, de parcelas características, 

representativas da influência dos movimentos verticais das embarcações, do efeito 

squat, da natureza do fundo e tolerâncias. 

Cabe destacar que o calado do navio-tipo deve ser considerado com seu valor 

máximo.  

 

O Canal no tramo norte, entre Cáceres e Corumbá possui 45 metros de largura e 

1,8 metros de profundidade, tendo um calado médio de 1,80 metros durante 70% do 

ano. Nos 30% restantes, o calado se reduz para 1,52 metros devido à formação de 

banco de areia num trecho de 150 quilômetros próximo à cidade de Cáceres (MS). 

No tramo sul, entre Corumbá e Assunção o canal possui largura de 105 metros e 

2,60 metros de profundidade média durante 80% do ano. 
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4.4 EXISTÊNCIA DE MEANDROS 

 

 

São as curvas que os rios fazem ao longo do seu percurso com pequenos raios 

de curvaturas. É a referência ao canal fluvial em que os rios descrevem curvas 

sinuosas, largas, harmoniosas e semelhantes entre si. 

 

Deve-se notar que na margem côncava dos rios ocorre erosão, devido à alta 

Velocidade do fluxo e na margem convexa acontece a deposição dos sedimentos, 

devido à menor velocidade. O índice de sinuosidade das curvas permite classificar 

os rios como mais ou menos meândricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 BANCOS DE AREIA 

 

 

Causados por assoreamento do canal que é a obstrução, por sedimentos, areia 

ou detritos quaisquer, de um estuário, rio, ou canal. Pode ser causador de redução 

da correnteza. 

 

 

 

 

FIG. 4.1 Trecho meândrico da Hidrovia Paraguai-Paraná 

Fonte: AHIPAR - 2014 
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4.6 QUANTIDADE INSUFICIENTE DE TERMINAIS DE APOIO LOGÍSTICO 

 

 

Entre Cáceres e Corumbá (679 Km) não existe nenhum terminal hidroviário para 

apoio logístico, além dos dois citados e, entre Corumbá e a Foz do Rio Apa (593 

Km) existem sete terminais hidroviários (não incluindo o Porto de Corumbá/Ladário). 

Esse número é insuficiente ao apoio logístico e portuário. 

 

Segundo a AHIPAR (2010), os portos e terminais portuários presentes na 

Hidrovia do Paraguai são: Terminais de Uso Privativo (TUP) da Granel Química; de 

Sobramil; de Gregório Curvo; de Porto Murtinho; do Cimento Itaú Portland S.A. e os 

portos de Cáceres, Aguirre, Gravetal, Corumbá e de Ladário.  

 

A seguir, informações sobre eles, tais como condições e instalações, 

provenientes da AHIPAR (2010), com o auxílio do Banco de Informações e Mapas 

de Transportes (BIT), do Ministério dos Transportes, do DNIT (2011) e da ANTAQ 

(2010). 

 

4.6.1 PORTOS E TERMINAIS EXISTENTES 

 

 

4.6.1.1 PORTO DE CÁCERES 

FIG. 4.2 Banco de areia  

Fonte: AHIPAR - 2014 
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Construído entre 1973 a 1975, teve como principais cargas movimentadas até 

1986: arroz; milho; madeira; cimento; e derivados de petróleo. Em 1989 começou a 

movimentar grãos, principalmente soja. Foi administrado pela extinta Empresa de 

Portos do Brasil (Portobras) S.A. até 1990, depois pela Companhia das Docas do 

Estado de São Paulo (CODESP) até 1998, as duas vezes por convênio da AHIPAR. 

Em março de 1998 foi firmado convênio de delegação com o estado de Mato 

Grosso, ao qual está hoje subordinado. 

 

O Porto Fluvial de Cáceres está localizado à margem esquerda do Rio Paraguai, 

na região do Pantanal, no município de Cáceres (MT), e possui sistema de 

atracação com quatro dolfins que permitem recebimento de até duas embarcações 

por vez. Os acessos aos portos estão em boas condições, segundo o Ministério dos 

Transportes e o DNIT (2011). O porto tem acessos rodoviários pela BR-070, que liga 

Cáceres a Cuiabá (MT), e pela BR-174, em direção à divisa do estado de Rondônia. 

A BR-070 possui boas condições de tráfego na maior parte da sua extensão. 

Próximo à Cáceres, as condições são favoráveis. Porém, próximo à fronteira com a 

Bolívia, deterioram ligeiramente; a sinalização é ruim e é necessário se deslocar com 

cautela. 

 

A BR-174 possui, em sua maior parte, boas condições de tráfego, inclusive perto 

de Cáceres, e condições regulares em outras partes.  

 

4.6.1.2 PORTO DE CORUMBÁ/LADÁRIO 

 

 

Localizado à margem direita do rio Paraguai, nas cidades de Corumbá (MS) e 

Ladário (MS), distantes seis quilômetros entre si, no pantanal mato-grossense. As 

operações portuárias começaram em Corumbá em 1956 e em Ladário em 1980, 

com cargas de madeira e sacaria, respectivamente. Já foi administrado pela extinta 

Portobras e pela CODESP, estando desde 1998 sob responsabilidade da Prefeitura 

Municipal de Corumbá. Segundo a ANTAQ (2011), a parte de Corumbá (MS) tem um 

cais de 200 metros, um armazém para carga geral de 1.400 metros quadrados (que 
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está fora de uso) e um pátio descoberto com quatro mil metros quadrados. Essa 

instalação opera somente como apoio ao turismo da região. 

 

A instalação de Ladário (MS) conta com dois berços distintos, um para sacaria e 

outro para granéis sólidos. Dispõe de um armazém com 1.500 metros quadrados 

com capacidade estática de mil toneladas e um pátio externo descoberto com 

20.000 metros quadrados. De acordo com o Ministério dos Transportes (2011) e o 

DNIT (2011), o porto tem acessos pela BR-262 e pela antiga Ferrovia Noroeste S.A.  

 

A BR-262 chega a Campo Grande (MS), apresenta boas condições em toda a 

sua extensão e é bem sinalizada, porém exige direção cuidadosa, pois há ocorrência 

de animais silvestres na pista. A Ferrovia Noroeste S.A. hoje pertence à América 

Latina Logística (ALL), Malha Oeste, que liga Corumbá (MS) a Bauru (SP), e está 

em operação.  

 

A cidade de Corumbá (MS), devido à sua localização estratégica, consiste em 

importante Centro Multimodal da América do Sul. O município fica na fronteira com a 

Bolívia, distante 418 quilômetros de Campo Grande, capital do estado de Mato 

Grosso do Sul, e atende projetos logísticos no Brasil, Bolívia, Peru, Uruguai, 

Paraguai, Argentina e Chile. Segundo a AHIPAR (2010), Corumbá é rico em 

minérios, fauna e flora regionais. Ainda, tem acesso tanto rodoviário (pela BR-262, 

pavimentada), quanto aéreo (Aeroporto de Corumbá), ferroviário (Brasil Ferrovias; 

hoje, ALL) e hidroviário (Hidrovia do Paraguai). 

 

4.6.1.3 PORTO AGUIRRE 

 

 

Localizado no interior do Canal do Tamengo. Tanto o acesso rodoviário como o 

ferroviário são feitos em território boliviano. Conta com dois armazéns com 

capacidade estática de 32.000 toneladas de grãos de soja e atualmente está em 

construção um terceiro com capacidade estática de oito mil toneladas de 

armazenamento. O fluxo de carga é de 200 toneladas/hora de descarga e 450 

toneladas/hora de carga das barcaças. 
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4.6.1.4 PORTO DE GRAVETAL 

 

 

Situado a sete quilômetros da cidade de Corumbá (MS), no Canal do Tamengo, 

e possui acesso rodoviário por território boliviano. Tem capacidade instalada de 

180.000 toneladas nos silos e esmagadora de soja. A Planta Industrial da Gravetal 

Bolívia S.A. foi desenhada para processar grãos de soja como matéria-prima 

principal e extrair óleo, farinha e casca peletizada para exportação, principalmente 

aos países do antigo Pacto Andino, hoje conhecido como Comunidade Andina de 

Nações (CAN), bloco econômico sul-americano formado por Bolívia, Peru, Equador 

e Colômbia.  

 

4.6.1.5  TUP GRANEL QUÍMICA 

 

 

Localizado no Rio Paraguai, no quilometro 2.763, na cidade de Ladário (MS).  

 

Possui armazéns para grãos que comportam 48.000 toneladas, duas moegas 

rodo-ferroviárias e três berços. 

 

Tem área de 45.000 metros quadrados, com parte utilizada para minérios, e seis 

tanques com uma capacidade total de oito mil metros cúbicos para movimentação 

de derivados de petróleo, álcool e óleos vegetais. 

 

O terminal movimenta cargas através de caminhões, barcaças fluviais e vagões, 

com conexões ferroviárias para Santos (SP) e Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. O 

acesso ao TUP se dá pela BR-262, rodovia que apresenta boas condições, é bem 

sinalizada, porém exige alguma cautela ao ser trafegada, pois existe a ocorrência de 

animais silvestres na pista. Por ferrovia, o acesso é feito pelo Ramal da Rede 

Ferroviária Federal, cuja concessionária era a Ferrovia Novoeste S.A. Desde 2008 

está operando sob responsabilidade dessa ferrovia, pertencente à América Latina 

Logística (ALL). 
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4.6.1.6 TUP SOBRAMIL 

 

 

Localizado à margem direita do Rio Paraguai, no quilômetro 1.516. Conta com 

um cais de paramento vertical para atracação, com dois dolfins complementares 

para movimentação das embarcações e cinco outros para carregamento e 

atracação. Possui também um armazém com capacidade de 20.000 toneladas e tem 

uma taxa diária de embarque de 10 mil toneladas. 

 

O acesso é feito pela antiga estrada de Urucum, que liga Corumbá (MS) a 

Ladário (MS), perto da margem do Rio Paraguai, e está pavimentada e duplicada. 

 

4.6.1.7 TUP GREGÓRIO CURVO 

 

 

Localizado à margem esquerda do Rio Paraguai, no distrito de Porto Esperança 

(MS), sendo que este pertence a Corumbá (MS). O TUP possui três dolfins para 

atracação de barcaças. Não conta com armazéns nem silos para estocagem, 

apenas um pátio com capacidade de 250.000 toneladas, e tem como característica a 

grande movimentação de minério de ferro. O acesso é feito por ferrovia pelo Ramal 

da Rede Ferroviária Federal, antiga concessionária Ferrovia Novoeste S.A. e, desde 

2008, pela América Latina Logística (ALL). 

 

O distrito fica ao lado da ponte ferroviária Eurico Gaspar Dutra, conhecida como 

ponte Barão do Rio Branco, importante obra ferroviária que foi tombada como 

patrimônio histórico brasileiro em 2011. A ponte tem dois quilômetros de extensão, 

passando por cima do Rio Paraguai, e está em operação desde 2009, permitindo a 

comunicação direta por ferrovia entre estado de São Paulo e a Bolívia.  

 

4.6.1.8 TUP PORTO MURTINHO 
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Localizado à margem esquerda do Rio Paraguai, no quilômetro 996, no 

município de Porto Murtinho (MS). Possui um armazém com capacidade de 23.000 

toneladas e cinta transportadora de 180 toneladas/hora. O acesso ao TUP é feito 

pela rodovia BR-267, que está em boas condições, apesar de ter vários trechos sem 

acostamento. 

 

4.6.1.9 TUP CIMENTO ITAÚ PORTLAND S.A. 

 

 

Localizado na margem direita do Rio Paraguai, no quilômetro 1.517, no 

município de Corumbá (MS). Possui um pequeno cais de atracação destinado à 

exportação de cimento, descarga de gesso e coque para utilização de sua fábrica, 

além de pátio para estocagem com capacidade para duas mil toneladas.  

 

O acesso ao porto se dá pela Avenida Rio Branco, que liga Corumbá a Ladário, 

que está duplicada e pavimentada. 

 

4.7 ESPAÇAMENTO DOS VÃOS DE PONTES EXISTENTES 

 

 

O tamanho regulamentado para os comboios (barcaças + empurrador) na 

Hidrovia Paraguai-Paraná é definido segundo o Decreto Nº 3.533, de 30 de junho de 

2000.  

 

No trecho compreendido entre o porto fluvial Corumbá/Ladário e o terminal 

hidroviário de Porto Murtinho, as dimensões máximas regulamentadas para os 

comboios são: 290m de comprimento, 50m de boca (largura) e 2,6m de calado. 

Nesse trecho é adotada a configuração 4x4, com barcaças com 60m x 12m e 

empurrador com 50m de comprimento.  

A ponte ferroviária Eurico Gaspar Dutra (antiga ponte Barão do Rio Branco), que 

está situada a montante de Porto Esperança, é considerada o principal obstáculo no 

trecho brasileiro, causando assim dificuldades à navegação. É também conhecida 

como Passo do Jacaré. 
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O vão da ponte utilizado como rota para a navegação está próximo à margem 

esquerda. Nesta passagem, a distância entre os pilares é de 83,7m, o que limita a 

navegação em condições meteorológicas adversas. 

 

Atualmente é utilizado um canal secundário para a transposição desse Passo do 

Jacaré, situado entre a margem esquerda e a Ilha da Figueirinha. 

 

O canal oficial homologado pela Marinha está próximo à margem direita e 

estende-se até a ponta de montante da Ilha do Jacaré, quando faz uma curva à 

esquerda seguida de uma nova curva à direita, para então transpor a ponte. A 

manobra possui certo grau de dificuldade para as embarcações, as quais 

necessitam se alinhar perpendicularmente à ponte para transpô-la. 

 

Há registros de acidentes onde embarcações colidiram com o pilar da ponte, 

colocando em risco a segurança da navegação bem como a estrutura da ponte em 

função da chegada em posição transversal, além da forte influência de correnteza e 

ventos na região. 

 

Tanto a restrição da largura do vão principal como as condições 

hidrometeorológicas desfavoráveis, fizeram com que a Marinha passasse a exigir o 

desmembramento dos comboios no momento da transposição. Comboios com 

formação 4x4 adotam, nesse trecho, uma configuração 2x2.  

 

Esse procedimento é realizado no canal existente entre a margem esquerda do 

Rio Paraguai e a Ilha da Figueirinha, cerca de 3 km a montante da ponte. Apesar de 

melhorar as condições de segurança da navegação, a operação aumenta o tempo 

de viagem, onera o custo de transporte e reduz a competitividade do modal 

hidroviário (devido ao aumento do preço final do produto transportado). O maior 

problema, contudo, é a geração de impactos ambientais. Observa-se que a 

amarração das barcaças em árvores vem causando erosão e desbarrancamento das 

margens, intensificando o assoreamento do rio. 
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4.8 PEDRAIS 

 

Material rochoso submerso, cuja dureza não permite a retirada pelos processos 

normais de dragagem, sendo necessário o processo de derrocamento, que é a 

operação que consiste no desmonte (faturamento/rompimento) de rochas, 

particularmente do leito de rios ou canais, para desobstruí-los com técnicas 

específicas, que consistem em romper o maciço, utilizando-se explosivos (ondas de 

choque), por percussão (marreta, soquete, aríete) ou por perfuração e percussão 

(martelete). O material rompido deve ser removido com o uso de dragas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.3 Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra 

Fonte: AHIPAR - 2014 
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5 LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DE CARGA DA HIDROVIA 

 

 

 

5.1 QUANTIFICAÇÃO DOS FLUXOS ATUAIS DE TRANSPORTE 

 

 

Segundo o relatório do Plano Nacional de Integração Hidroviária, a Hidrovia do 

Paraguai é um dos mais importantes componentes da Bacia do Rio da Prata, 

interligando quatro dos cinco membros do MERCOSUL - Brasil, Paraguai, Argentina 

e Uruguai - e um de seus associados - Bolívia. 

 

Possui grande potencial de integração em âmbito internacional uma vez que, 

facilita o transporte de cargas e, também, o comércio e intercâmbio entre os países 

citados.  

 

Em território brasileiro, a Hidrovia estende-se por 890 quilômetros, desde a 

cidade de Cáceres (MT) até Porto Murtinho (MS), determinando, em alguns trajetos, 

a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, como também entre Brasil e Paraguai. 

 

Com relação à movimentação de cargas por navegação interior na Hidrovia, o 

minério de ferro apresenta-se extremamente relevante, visto que representou mais 

de 98% do total movimentado em 2010. Ainda nesse mesmo ano houve 

movimentação de açúcar, manganês, malte, cevada e trigo. 

 

Conforme relatório do Plano Nacional de Integração Hidroviária Durante a 

reunião realizada em Corumbá (MS) no dia 29 de Novembro de 2011, a qual contou 

com a participação de representantes do setor produtivo (mineração e operadores 

fluviais), representantes de setores ligados ao meio ambiente e representantes da 

ANTAQ e do LabTrans/UFSC, importantes questões sobre a movimentação atual da 

hidrovia foram discutidas, além da movimentação de cargas futuras. 
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O grande potencial de crescimento da região relacionado à extração de minério 

de ferro e outros minérios e, em menor escala, à agricultura local, foi destaque entre 

as afirmações dos empresários da região. No entanto, ainda conforme a opinião 

geral, o crescimento da movimentação de produtos supracitados, na hidrovia, está 

condicionado a melhorias na infraestrutura e dos seus acessos. Atualmente, o 

volume movimentado provém de regiões próximas e seu transporte é feito por 

rodovias em condições precárias. 

 

Salientou-se, ainda, o baixo nível de integração entre as fronteiras Brasil-Bolívia 

e Brasil-Paraguai, o que afeta negativamente a movimentação de produtos agrícolas 

e minérios que poderiam ser movimentados pela hidrovia, vindos da Bolívia e do 

Paraguai, mas que acabam utilizando meios de transporte alternativos. 

  

5.2 DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS RELEVANTES PARA A BACIA DO PARAGUAI 

 

 

De acordo com o Plano Nacional de Logística de Transportes (PNLT), foram 

encontrados os totais por produto da matriz de transportes para a Área de Influência 

da Bacia do Paraguai e a representatividade destes. Na TAB. 5.1 são representados 

os totais por produto da matriz do PNLT para a bacia do Paraguai e a 

representatividade destes. 

 

A cana-de-açúcar, apesar de apresentar grande movimentação dentro da área 

de influência da Bacia do Paraguai, não foi considerada na análise uma vez que, as 

refinarias consumidoras do produto geralmente localizam-se próximas às 

plantações, sendo pouco provável a utilização das hidrovias para transportar esse 

produto. No entanto, pode ocorrer o transporte de seus derivados, como álcool ou 

açúcar. 
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5.3 DEMANDA FUTURA DA HIDROVIA 

 

 

A Hidrovia do Paraguai, com extensão navegável de 3.442 quilômetros entre 

Cáceres (MT) e Nueva Palmira, no Uruguai, interliga Brasil, Bolívia, Paraguai, 

Argentina e Uruguai, sendo uma importante via de escoamento da produção do 

centro-oeste brasileiro para países vizinhos (BRASIL, 2012).  

 

Em 2010, 99,99% da movimentação de navegação interior da hidrovia teve 

caráter internacional, reafirmando a forte influência da mesma nas relações 

comerciais entre esses países. Apenas 300 toneladas corresponderam à 

movimentação interestadual, contra 3,90 milhões de toneladas de movimentação 

internacional (ANTAQ, 2011). 

 

A região Centro-Oeste brasileira é responsável pela quase totalidade da 

movimentação da hidrovia. As cargas são principalmente de exportação, e são 

movimentadas através do território e portos da Argentina.  

Os principais produtos exportados em 2010 foram respectivamente: minério de 

ferro (98,39%), açúcar e manganês. As importações brasileiras pela hidrovia, nesse 

TAB. 5.1 Representatividade dos produtos transportados 
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mesmo ano, são de açúcar e trigo, provenientes de portos do Uruguai e da 

Argentina, respectivamente (ANTAQ, 2011). 

 

As áreas de influência da Hidrovia do Paraguai apresentam forte potencial de 

produção, sendo essa via vantajosa opção de escoamento da mesma, o que indica 

aumento da movimentação caso as melhorias de infraestrutura sejam contempladas. 

É importante ressaltar, ainda, que as projeções são elaboradas a partir desse 

potencial. 

 

A área de influência contígua da hidrovia compreende os estados do Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. A produção de ambos os estados acontece 

especialmente nos setores agropecuário e agroindustrial, sendo o setor primário 

importante componente do PIB (Produto Interno Bruto) do Mato Grosso e do Mato 

Grosso do Sul no ano de 2009. A agropecuária representa, ordenadamente, 28,6% e 

15,5%; já a indústria é responsável por 16,9% e 18,5%, respectivamente (IBGE, 

2009). Ambos estados possuem características fortemente agrícola e extrativista, 

com culturas diversificadas e extração mineral, devido à existência de importantes 

jazidas de ferro, manganês e calcário na região. A indústria é predominantemente de 

transformação de produtos primários e processamento da produção mineral dos 

estados (MATO GROSSO; MATO GROSSO DO SUL, 2012). Essa área de 

Influência ainda compreende vinte e quatro microrregiões. 

 

As microrregiões mais importantes para exportação pela Hidrovia no ano de 

2011 foram: Baixo Pantanal, a qual representa 28,02% do total do volume 

exportado; Alto Teles Pires; Parecis; e Três Lagoas. Para as importações, a 

microrregião que mais se destacou foi também a do Baixo Pantanal, responsável por 

85,37% do volume exportado em 2011, seguida de Campo Grande, Dourados e Três 

Lagoas. 
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Na TAB. 5.2 podemos observar o significativo potencial representado pela 

movimentação de cargas na área de influência da hidrovia, cujo valor numérico 

representa 23,8 milhões de toneladas no ano observado (2010). Esse fluxo de 

mercadorias apresenta uma taxa anual de crescimento de 6,1%, chegando a um 

total de 75,9 milhões de toneladas movimentadas no último ano projetado (2030). 

Em 2010, as importações totalizaram 8,4 milhões de toneladas, com taxa de 

crescimento anual projetada de 7,0%, alcançando 29,5 milhões de toneladas 

desembarcadas em 2030. As exportações no ano observado são de 15,4 milhões de 

toneladas, 64,71% do total movimentado. Com taxa de crescimento anual de 5,6%, 

o fluxo de cargas projetado é de 46,4 milhões de toneladas em 2030, 61,1% do total 

movimentado. 

 

 

A maior participação das importações no último ano projetado com relação ao 

ano observado acontece especialmente em razão da alta taxa de crescimento anual 

dos derivados de petróleo (7,4%), principal produto de desembarque. A participação 

desse produto na movimentação total de cargas cresce de 31,1% em 2010 para 

39% em 2030. 

 

O embarque de soja, igualmente, configura importante produto na pauta de 

cargas movimentadas pela hidrovia, visto que 7,4 dos 15,4 milhões de toneladas 

TAB. 5.2 Projeção quinquenal da movimentação de cargas 

Fonte: ANTAQ - 2013. 
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exportadas em 2010 foram deste produto, representando 31,2% de toda a 

movimentação desse ano. No último ano projetado, o volume movimentado do 

produto aumenta para 23,1 milhões de toneladas, com taxa anual de crescimento de 

6,9%, representando 31,8% do fluxo de cargas do ano. 

 

Podemos destacar ainda, o minério de ferro, que em 2010 representava 16,5% 

do total movimentado pela área de influência da hidrovia, passando para 12,6% de 

participação em 2030. A queda na participação de minério de ferro acontece mesmo 

com um aumento de sua movimentação, que passa de 3,9 milhões de toneladas, no 

ano observado, para 9,5 milhões de toneladas no último ano projetado, o que ocorre 

por causa do forte aumento das importações de derivados de petróleo.  

 

O milho, por sua vez, que em 2010 representa 10% do fluxo de cargas 

movimentado, experimenta forte crescimento anual de 5,3%, passando a 

representar 11,7% da carga no último ano projetado, totalizando 8,5 milhões de 

toneladas embarcadas do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 PRODUTOS RELEVANTES A SEREM TRANSPORTADOS 

  

FIG. 5.1 Principais produtos movimentados em comércio (2010-2030) 

Fonte: Ministério dos Transportes 
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5.4.1 SOJA 

 

 

A movimentação de soja na área de influência da hidrovia caracteriza-se por 

exportação do grão da oleaginosa. Destacam-se, como origem das cargas, os 

municípios de Sorriso (MT), Campo Novo do Parecis (MT) e Dourados (MS), que 

juntos movimentaram 69,4% do total produzido e transportado pela região no ano de 

2010. Os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul destacam-se no plantio 

da commodity com 6,9 e 1,8 milhões de hectares plantados, respectivamente 

(AGROMUNDO, 2012). 

 

Tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul se caracterizam pela forte 

produção agrícola, assim como as cidades acima citadas. O volume exportado do 

produto pela área de influência destinou-se especialmente ao porto de Buenos Aires, 

na Argentina, de onde a carga é enviada a outros países como China e Espanha 

(BRASIL, 2012). 

 

Há um expressivo crescimento projetado para as exportações do produto, de 

6,9% ao ano, indicando aumento tanto da capacidade produtiva da região como da 

demanda internacional, especialmente da China. Em 2010 foram exportadas 7,4 

milhões de toneladas de soja, passando para 23,1 milhões de toneladas em 2030. O 

Porto de Buenos Aires, para o qual grande parte da carga é destinada, apresenta-se 

como importante porto de distribuição da carga do centro-oeste brasileiro, visto que 

a partir dele a soja é distribuída para diversos outros países. 

 

Nos últimos anos, a China consolidou seu espaço como potência econômica 

mundial, o que pode ser percebido pelo alto valor de seu PIB, de 10,2 trilhões de 

dólares em 2010. Além de potência econômica, apresenta-se como o principal 

exportador e o segundo maior importador, reafirmando sua importância para todo o 

sistema internacional, visto que grande parcela das exportações mundiais é 

destinada a esse país. Dos 197,4 bilhões de dólares exportados pelo Brasil em 

2010, 30,8 bilhões são provenientes da China, atualmente o principal parceiro 

comercial do Brasil (COMTRADE, 2012). 
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O cenário internacional, em razão disso, aponta para forte demanda chinesa 

pela oleaginosa, bem como uma alta do preço no médio prazo. Visto que a soja 

atualmente é exportada, sobretudo, por Estados Unidos, Brasil e Argentina, o 

aumento da demanda internacional afetará fortemente o setor exportador de soja no 

Brasil (COMTRADE, 2012). 

 

A FIG. 5.2 demonstra os valores anuais observados (1997 a 2010) e projetados 

(2011 a 2030) da exportação de soja pelas microrregiões da Área de Influência da 

Hidrovia do Paraguai, bem como o PIB da China, principal país de destino dessas 

exportações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 DERIVADOS DE PETRÓLEO  

 

A movimentação de derivados de petróleo caracteriza-se por importação 

especialmente de gasolina para suprir a crescente demanda das microrregiões da 

área de influência da Hidrovia do Paraguai. Destaca-se o município de Corumbá 

(MS), da microrregião do Baixo Pantanal, que importou 7,4 milhões de toneladas da 

carga já em 2010. 

 

A FIG. 5.3 demonstra os valores anuais observados (1997 a 2010) e projetados 

(2011 a 2030) da importação de derivados de petróleo pelas microrregiões da Área 

FIG. 5.2 Movimentação de soja observada e projetada 

Fonte: Ministério dos Transportes 
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de Influência da Hidrovia do Paraguai, bem como a soma do PIB dessas 

microrregiões. 

 

De acordo com a FIG. 5.3 o desembarque total de derivados de petróleo foi da 

ordem de 7,4 milhões de toneladas em 2010. A demanda pelo produto experimenta 

forte crescimento durante o período projetado, de 7,4% ao ano, exportando 28,3 

milhões de toneladas em 2030. Esse aumento da demanda de derivados de petróleo 

pelas microrregiões da hidrovia é especialmente explicado pelo forte crescimento da 

economia dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, acarretando 

aumento do poder aquisitivo da população e, ainda, demanda industrial por gasolina. 

 

Observa-se a partir da FIG. 5.3, um aumento expressivo dos PIBs das 

microrregiões importadoras do produto. São elas: Baixo Pantanal; Alto Teles Pires; 

Campo Grande; Três Lagoas e Cuiabá. A taxa de crescimento anual do total do PIB 

projetado para as microrregiões é de 5,3%, acarretando incremento de 31,3 milhões 

de reais entre o último ano observado e projetado. Atenta-se, ainda, para o fato de 

que esses são apenas os locais importadores, de onde o produto é distribuído a 

outras regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 MINÉRIO DE FERRO 

 

FIG. 5.3 Movimentação de derivados de petróleo observada e projetada 

Fonte: Ministério dos Transportes 
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A movimentação de minério de ferro caracteriza-se por exportação do produto 

extraído nas minas da Vale e da MMX na cidade de Corumbá. O minério produzido 

nas minas é o “lump” e o “bitoladinho”, com destaque para o primeiro, o qual é 

dificilmente encontrado em outras minas, além de possuir características favoráveis 

às aplicações no setor siderúrgico (MMX, 2012). 

 

As empresas Vale e MMX possuem minas do minério em Corumbá, de onde 

extraem o produto e exportam utilizando a Hidrovia do Paraguai. O produto sai de 

Corumbá e é enviado aos portos de Buenos Aires e Maripasa (MMX; VALE, 2012), 

sendo que 89,5% do volume exportado é destinado ao mercado argentino. Os 

10,5% restantes são demandados por Estados Unidos, Paraguai e França (BRASIL, 

2012b). 

 

O aumento projetado para as exportações não é fortemente acentuado em razão 

de recentes investimentos da Vale, os quais já possibilitaram forte aumento da 

extração nos últimos três anos. A ampliação no quadro de produções da empresa 

deu-se principalmente em 2009, quando adquiriu ativos da Rio Tinto na região. 

Estima-se que os investimentos continuem ocorrendo, porém de forma mais amena, 

acarretando crescimento ordenado da extração e exportação do minério de ferro por 

Corumbá nos próximos anos (VALE, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.4 Movimentação de minério de ferro observada e projetada 

Fonte: Ministério dos Transportes 
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5.4.4 MILHO 

 

A movimentação de milho nas microrregiões da Área de Influência da Hidrovia 

do Paraguai caracteriza-se pela exportação do grão destinada especialmente ao 

Porto de Buenos Aires, de onde é enviado a outros países tais como Irã, Coréia do 

Sul e Japão. O milho tem sido tradicionalmente plantado nas regiões produtoras de 

soja como opção de rotatividade de solo, não sendo o milho o principal produto, e 

sim a soja. Embora o milho seja produzido em diversas microrregiões da área de 

influência, destacam-se as cidades de Sorriso (MT), Primavera do Leste (MT), 

Cuiabá (MT) e Campo Novo do Parecis (MT). 

O embarque de milho produzido na Área de Influência da hidrovia apresenta, de 

acordo com a FIG. 5.5, forte expansão nos anos projetados (5,3% ao ano). O fluxo 

de carga movimentado passa de 2,4 milhões de toneladas, no último ano observado, 

para 8,5 milhões de toneladas no último ano projetado - 3,5 vezes o valor atual. 

 

Esse aumento projetado da produção acontece em razão do cenário 

internacional favorável, o qual indica altos preços da commodity nos próximos anos. 

Esse alto preço estimula os produtores, que nos últimos anos dedicaram maior 

atenção ao plantio do milho. O conhecimento e os maiores investimentos destinados 

ao plantio decorrente dos altos preços do grão acarretaram maior produtividade por 

hectare e até mesmo competição entre a escolha do plantio do milho e do algodão. 

O produto deixou de configurar apenas uma opção para a rotatividade do solo, 

passando a ser importante produto na pauta do Mato Grosso. 
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5.4.5 DEMAIS PRODUTOS 

 

O papel e a celulose produzidos nas microrregiões da Área de Influência da 

hidrovia caracterizam-se como carga de exportação. A taxa de crescimento anual 

projetada para o fluxo dessa carga é de 5,3%, passando de 1,1 milhão de tonelada 

movimentada em 2010 para 3,6 milhões de toneladas em 2030.  

 

O grupo JBS, empresa nacional que possui um frigorífico reconhecido como o 

maior processador de carnes do mundo, buscando diversificar sua área de atuação, 

que atualmente abrange outros setores como higiene, limpeza, segmento de couro 

entre outros, anunciou um investimento de 2,7 bilhões de reais para a construção da 

maior fábrica de papel e celulose do mundo. A fábrica será instalada na cidade de 

Três Lagoas (MT) e terá capacidade inicial de produção de pelo menos 1,5 milhões 

de toneladas anuais. 

 

A movimentação de adubos e fertilizantes na área de influência da hidrovia não 

apresenta significativo aumento no período projetado. Com taxa anual de 2% ao 

ano, a movimentação do produto, caracterizada por importações, passa de 0,81 

milhão de tonelada, em 2010, para 0,84 milhão de tonelada em 2030. A infertilidade 

do solo dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e suas necessidades de 

FIG. 5.5 Movimentação de milho observada e projetada 

Fonte: Ministério dos Transportes 

 



65 

 

reparação demandam grande quantia de calcário, o qual é produzido pela região, 

não precisando ser importado. 

 

As exportações de açúcar, por outro lado, apresentam expressiva taxa de 

crescimento nos anos projetados (8,1% ao ano). A movimentação, que em 2010 é 

de 0,31 milhão de tonelada, totaliza 1,2 milhões de toneladas em 2030. O cenário 

internacional aponta altos preços do açúcar no médio prazo, o que explica a opção 

da produção deste em detrimento do álcool, além da expansão da área plantada 

pelos estados do centro-sul para o centro-oeste brasileiro. 

 

A movimentação de óleo de soja das microrregiões da área de influência 

contígua da hidrovia caracteriza-se por exportações. Com uma taxa de crescimento 

anual de 3,1% no período projetado, o fluxo de carga movimentado passa de 0,3 

milhão de tonelada no último ano observado para 0,5 milhão de tonelada em 2030. 

 

Os produtos têxteis e calçados apresentaram, dentre os produtos analisados, a 

menor taxa de crescimento anual para o período projetado, de apenas 0,4%. 0,11 

milhão de tonelada foi importado em 2010, com insignificante aumento no período 

entre 2011 e 2030. A projeção indica importação de apenas 0,22 milhão de tonelada 

para este último ano. A pequena necessidade de importação do produto decorre do 

satisfatório mercado nacional e, ainda, dos novos investimentos de indústrias têxteis 

na região, aproveitando benefícios disponibilizados pelos estados do Mato Grosso e 

do Mato Grosso do Sul. 

 

A movimentação de produtos químicos pela área de influência da hidrovia, 

embora apresente forte aumento no período projetado, com taxa anual de 

crescimento de 7,6%, não configura um importante produto para a economia da 

região, visto que representa apenas 0,4% do total de cargas movimentadas. O 

volume de importações foi de 0,84 milhão de tonelada em 2010; no último ano 

projetado elas totalizam 0,27 milhão de tonelada. 
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Os resultados da área total de influência da hidrovia demonstrados na TAB. 5.3 

indicam a forte importância da área contígua da hidrovia, visto que poucas são as 

diferenças observadas entre os resultados obtidos com as projeções da área total e 

contígua. Os produtos observados na área total que não são movimentados pela 

área contígua são produtos de exploração florestal, bovinos e outros animais vivos. 

 

Os derivados de petróleo, importados, ao experimentarem forte taxa de 

crescimento no período projetado para a área total, ultrapassam o volume 

movimentado de soja, configurando-se como principal produto movimentado em 

2030. A exportação de soja observada no ano de 2010 foi de 9,2 milhões de 

toneladas, alcançando no último ano do período projetado um volume de 23,1 

milhões de toneladas. As importações de derivados de petróleo, por sua vez, foram 

de 7,6 milhões de toneladas em 2010, com um volume projetado de 29,1 milhões de 

toneladas para 2030. 

 

A produção e exportação do óleo de soja na área total experimenta 

movimentação projetada maior do que para a área contígua. Os resultados indicam, 

contudo, que embora a área total exporte atualmente um volume muito maior do 

produto, espera-se uma queda da movimentação na área total nos anos projetados, 

enquanto para a área contígua a tendência é de aumento das exportações. 

Fonte: ANTAQ – 2013. 

 

TAB. 5.3 Demanda futura de produtos a serem transportados na Hidrovia 
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As projeções de produtos das indústrias químicas, que se caracterizam 

preponderantemente como cargas de importação, indicam uma movimentação 

principalmente na direção de microrregiões da área total de influência da hidrovia 

(que, neste caso, são regiões onde se situam as principais concentrações urbanas). 

 

Em geral, há um crescimento das quantidades de produtos movimentados pela 

área total de influência da Hidrovia do Paraguai. Com exceção do óleo de soja, o 

qual apresenta queda da movimentação durante o período projetado, todos os 

outros produtos experimentam expansão dos fluxos no decorrer dos anos. 

Destacam-se a soja, o minério de ferro e o milho na pauta exportadora, além os 

derivados de petróleo na pauta de importações projetadas para a hidrovia até 2030. 

 

5.5 RESULTADOS DA ALOCAÇÃO DA CARGA TOTAL PARA A HIDROVIA DO 

PARAGUAI 

 

 

Os itens anteriores apresentaram a estimativa da projeção de demanda de carga 

para a Área de Influência da Hidrovia do Paraguai - a qual é resultado da projeção 

do PNLT (interpolada e ajustada para os novos horizontes de planejamento) e de 

uma nova estimativa para a movimentação de cargas na denominada área contígua 

à hidrovia (obtida a partir de fluxos de comércio exterior). 

 

A partir dessa movimentação total de carga na área de influência, o passo 

seguinte, em termos de perspectivas da hidrovia, é proceder à alocação da carga no 

modal mais eficiente, considerando a origem e o destino da carga. 

 

A TAB. 5.4 apresenta os resultados da alocação de cargas na Hidrovia durante a 

etapa de simulação realizada e demonstrada no Relatório do Plano Nacional de 

Logística dos Transportes Tais resultados referem-se à movimentação total da 

Hidrovia do Paraguai, considerando os diferentes horizontes de planejamento. É 

importante notar que esta é a carga total transportada pela hidrovia em cada ano, 

independentemente da distância percorrida. 
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A carga alocada refere-se ao volume total transportado em toneladas 

indistintamente da origem e destino.  

 

A alocação da projeção dos produtos movimentados pela área de influência da 

Hidrovia do Paraguai permite identificar aqueles produtos com potencial real de 

movimentação ao longo da hidrovia nos anos projetados, desconsiderando os 

produtos que utilizam outros meios de transporte. 

 

Dos 29,8 milhões de toneladas projetados para a área total em 2015, 8,1 

milhões correspondem ao fluxo movimentado pela hidrovia. 

 

É possível perceber uma tendência crescente de movimentação dos produtos 

pela hidrovia em detrimento de outros modais de transportes, já que a taxa de 

crescimento da movimentação projetada dos produtos alocados para a Hidrovia do 

Paraguai é maior que a da movimentação projetada para a área total. Para o último 

ano projetado (2030), a movimentação de cargas na hidrovia é de 39,5 milhões de 

toneladas, 46,3% do total projetado para a área total de influência. 

 

A exportação de soja e milho da área de influência total tende a ser escoada, 

quase que em sua totalidade, pela Hidrovia do Paraguai no fim do período projetado. 

A movimentação desses produtos pela hidrovia cresce a altas taxas anuais; em 

Fonte: ANTAQ - 2013. 

 

TAB. 5.4 Projeção quinquenal da carga alocada (2015-2030) 



69 

 

2030 o embarque de soja nos portos é de 20,2 milhões de toneladas, e o de milho é 

de 8,7 milhões de toneladas. 

 

São esses os dois principais produtos responsáveis pelo forte aumento do fluxo 

de cargas na hidrovia, visto que o minério de ferro extraído na região, o produto de 

maior movimentação atual, já é em sua totalidade movimentado por ela. 

 

É importante destacar, ainda, que as importações de derivados de petróleo, as 

quais totalizam 29,1 milhões de toneladas em 2030, não serão movimentadas pela 

hidrovia. Outros produtos relevantes de acordo com as projeções para a área de 

influência total que serão pouco movimentados pela hidrovia são o óleo de soja, os 

minerais não metálicos e o papel e celulose. 

 

Tendo isso em vista, pode-se afirmar que a Hidrovia do Paraguai deve 

consolidar-se como alternativa logística para exportação de minério de ferro e 

apresenta-se como um importante potencial de transporte para a produção do 

agronegócio dos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. 
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6 PROPOSTA DE MELHORIAS PARA O TRANSPORTE DE CARGA 

 

 

 

6.1 DRAGAGEM DO CANAL DE NAVEGAÇÃO 

 

 

Dragagem é a retirada, transporte e disposição final do material, resultante do 

derrocamento, como areias, siltes ou argilas do leito dos rios com equipamentos 

adequados em cada operação. (SILVA, 2004). 

 

Normalmente estas obras acarretam o aumento da velocidade das águas e o 

rebaixamento do nível d’água a montante, resultando no desequilíbrio do rio, o que 

dá origem aos impactos ambientais, que podem ser minimizados em função, tanto 

da escolha adequada da técnica de execução e despejo como da escolha correta do 

equipamento.  

 

Segundo ALMEIDA (2004), a escolha do equipamento de dragagem depende da 

natureza e do volume de material que será removido e da distância da área de 

dragagem até a área de disposição, sendo analisados os aspectos técnico, sócio-

econômico e ambiental. 

 

As condições de trabalho na área de dragagem, como ventos, marés e ondas, 

bem como a produtividade dos equipamentos também influenciam na escolha 

destes. 

 

De acordo com a Environmental Protection Agency, do governo americano, 

antes de efetuar a escolha do equipamento e da técnica de execução, devem ser 

analisados os seguintes fatores: 

 

 Características físicas do material a ser dragado; 

 Levantamento das quantidades do material a ser dragado;  

 Profundidade da Dragagem;  
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 Distância até a área de disposição;  

 Caracterização do meio ambiente nas áreas de dragagem e de disposição;  

 Nível de contaminação dos sedimentos;  

 Método de Disposição;  

 Produção requerida do equipamento;  

 Tipos de dragas disponíveis;  

 Custos envolvidos.  

 

As técnicas ou processos de execução de dragagens são três: o mecânico, que 

realiza tanto a remoção de materiais soltos como a de materiais compactados, o 

hidráulico, que realiza a remoção de sedimentos soltos utilizando tubos hidráulicos 

de sucção, e o misto, que se constitui de uma combinação do processo mecânico 

com o hidráulico.  

 

O regime hidrológico do rio e o conhecimento da sua morfologia são importantes 

na definição das obras de dragagem. Na maioria dos casos, pode-se admitir que 

todo o material a ser dragado foi depositado pelas correntes e que tenderá a ser 

substituído por outro de mesma origem. As alternâncias de vazão têm importância 

primordial para a morfologia fluvial e também para a operação de dragagem. 

 

Do ponto de vista da manutenção dos canais dragados, os rios de regime bem 

regular, com períodos bem nítidos de cheias e estiagem, e variação gradual da 

vazão, são os mais favoráveis. 

 

Quanto à descarga sólida, é importante distinguir o ”material em trânsito“ 

originado na erosão superficial dos terrenos constituintes da bacia hidrográfica e o 

material do leito propriamente dito. O material em trânsito é sempre muito fino e 

transportado em suspensão; só se deposita eventualmente nos trechos inferiores do 

rio (estuários e deltas), pouco influi na morfologia fluvial. O material do leito é em 

parte transportado em suspensão e em parte por arrastamento e é responsável 

direto pela conformação do leito móvel do curso d’água. O material em trânsito, 

normalmente, não cria problema de dragagem fluvial, do tipo aqui considerado. O 

material do leito, movimentado e em suspensão deposita-se quando é reduzida a 
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turbulência das águas, isto acontecendo nos trechos de baixa declividade e, nos 

períodos que seguem as cheias etc. Os depósitos assim criados são bem 

localizados no tempo e no espaço e podem criar problemas que requerem 

dragagens. O material de arrastamento de fundo, apesar de ter em geral menor 

volume que os demais, é normalmente o que cria os problemas de dragagem pela 

deposição sistemática de areias.  

 

O anexo A do presente trabalho apresenta os tipos de dragas que atualmente 

são utilizadas bem como suas características, aplicações, vantagens e 

desvantagens.  

 

6.1.1 BATIMETRIA E PASSOS CRÍTICOS 

 

 

De acordo com a AHIPAR (2014), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

por meio do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (UFPR/ITTI), está 

realizando o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da 

Hidrovia do rio Paraguai por solicitação da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária 

(DAQ), órgão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

que pretende adequar a hidrovia e melhorar o transporte de cargas, desafogando as 

rodovias da região. 

 

Conforme informado pela Administração da Hidrovia do Paraguai (AHIPAR), 

mais de 6 milhões de toneladas de cargas são transportadas pela Hidrovia todos os 

anos. São transportados principalmente minérios de ferro e manganês a longas 

distâncias. O resultado do estudo será um quadro completo para proporcionar uma 

Hidrovia econômica e ambientalmente viável, segura e com um uso pleno como 

corredor hidroviário, capacitando-a para transportar cargas consideradas nas 

projeções das demandas, até o cenário de 2035. 

 

Técnicos da AHIPAR, DNIT realizaram uma expedição ao longo do canal 

principal do rio Paraguai dividida em duas etapas. A expedição percorreu o Tramo 

Norte, entre os municípios de Cáceres e Corumbá, em Mato Grosso do Sul, 
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somando 700 km de navegação, e Tramo Sul, entre Corumbá e a foz do Rio Apa, 

trecho com aproximadamente 600 km. 

 

Os trabalhos incluíram a avaliação e o cadastramento da sinalização náutica, 

identificação dos processos erosivos existentes nas margens e possíveis impactos 

ambientais, rastreamento do canal navegável e determinação de sua profundidade, 

entre outras atividades. 

 

O rio Paraguai, nas épocas de cheias, é altamente viável para a navegação, 

entretanto, nos períodos de estiagem, ela fica comprometida com o aparecimento de 

bancos de areia. Deste modo, a expedição realizou a batimetria, que é a medição de 

profundidades mínimas ao longo do rio e em seus pontos críticos.  

 

 O relatório do Estudo de Viabilidade Técnico, Econômico e Ambiental (EVTEA) 

da Hidrovia do Paraguai descreve a análise dos dados batimétricos longitudinais 

obtidos, entre o município de Cáceres/MT e a confluência com o rio Apa, no 

município de Porto Murtinho/MS. 

 

O relatório apresenta um diagnóstico do perfil batimétrico longitudinal do rio 

Paraguai, como subsídio para a aferição dos trechos críticos à navegabilidade 

segundo o calado de projeto da hidrovia. 

 

O levantamento batimétrico foi realizado entre os dias 10 e 20 de junho de 2014, 

integralmente no trecho brasileiro da hidrovia, entre Cáceres/MT e a confluência com 

o rio Apa, estendendo-se por aproximadamente 1270 km.  

Devido à característica técnicas e operacionais, a hidrovia pode ser dividida em 

dois tramos, sendo, tramo norte, entre as cidades de Cáceres/MT e Corumbá/MS 

(670 km) e tramo sul, entre Corumbá/MS e a foz do rio Apa, que se localiza na divisa 

entre o Brasil e o Paraguai. 

 

O levantamento batimétrico foi realizado ao longo do canal navegável balizado 

pela sinalização náutica da hidrovia. 

 



74 

 

Simultaneamente ao rastreamento das profundidades disponíveis na hidrovia, 

também foi realizado o cadastramento de toda a sinalização náutica existente, 

visando analisar sua eficiência, posição, estado de conservação e necessidade ou 

não de substituição/atualização. 

 

O transdutor do ecobatímetro foi instalado a 50 cm de profundidade em relação 

ao nível d’água na proa da embarcação. Esta prática tem o intuito de minimizar 

efeitos de turbulência que podem interferir na medição adequada dos dados. 

 

Inicialmente o ecobatímetro foi programado para coletar dados a intervalos de 15 

m, porém, observou-se que isso não seria suficiente para uma avaliação detalhada e 

seguro. Dessa forma, optou-se pela realização de medições a cada dois ou três 

segundos, conforme o trecho. A alteração de metodologia resultou na melhora da 

qualidade dos dados levantados. 

 

As características hidrogeomorfológicas do tramo sul da hidrovia (canal mais 

largo e profundo) permitem a navegação de comboios na configuração 4x4, com 16 

chatas de 60 m x 12 m e um empurrador com até 50 m de comprimento, podendo 

atingir um calado de 2,60m de calado. Somando-se 2,60m de calado com 0,30 m de 

Pé de Piloto e 0,10 m de margem de segurança, foi definida a profundidade mínima 

de 3,0 m para a navegação. Nesse trecho o transporte de cargas é muito mais 

expressivo que no tramo norte.  

 

No tramo norte, o tráfego de carga é atualmente inexpressivo, tendo reduzido 

drasticamente nos últimos 5 anos. As manutenções (dragagens) realizadas visam 

atender ao tráfego de embarcações de turismo. As características 

hidrogeomorfológicas desse trecho o configuram como um trecho de difícil 

navegabilidade. 

 

No trecho norte, o calado máximo das embarcações é de 1,50 m. Adicionando-

se 0,30 m de pé de piloto, fica definida a profundidade mínima de 1,80 m necessária 

à navegação. Logo, os locais com profundidades inferiores a 3,0 metros no tramo sul 

e 1,80 metros no tramo norte indicam a presença de passos críticos. 
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Uma vez selecionados os adensamentos, foi realizada uma classificação quanto 

à criticidade. Como critério, foi utilizado o volume de dragagem necessário para 

prover o canal de profundidades mínimas à navegação (1,80m no tramo norte e 

3,00m no tramo sul). Destaca-se que a largura do canal de navegação no tramo 

norte é diferente do tramo sul, correspondendo a 45m no primeiro e a 105m no 

segundo. Assim, o volume foi estimado multiplicando-se esta largura pela área 

longitudinal do passo. 

 

6.1.2 SELEÇÃO DOS PASSOS CRÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.1 Localização dos passos críticos 

Fonte: Universidade Federal do Paraná 
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 Passo 01 

PASSO: 01   

TRAMO: NORTE   

NOME/LOCALIZAÇÃO: RIO BRACINHO   

POSIÇÃO (Km): 2012,5 - 2029,3   

EXTENSÃO: 16,80 km   
 

  

LARGURA DO CANAL: 45 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 1,8 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 1,17 m   

No DE PONTOS: 1020   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                   

476.280  
 

m3  

LATITUDE INÍCIO: 16°48'17,411"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°36'53,862"W   

LATITUDE FIM: 16°49'41,84"S   

LONGITUDE FIM: 57°30'9,606"W    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.2 Localização do Passo 01 
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 Passo 02 

PASSO: 02   

TRAMO: SUL   

NOME/LOCALIZAÇÃO: PASSO M'BIGUÁ   

POSIÇÃO (Km): 1289,3   1290,3   

EXTENSÃO: 1,00 km   
 

  

LARGURA DO CANAL: 105 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 3 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 0,78 m   

No DE PONTOS: 87   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                   

233.100  
 

m3  

LATITUDE INÍCIO: 20°3'6,429"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°58'26,672"W   

LATITUDE FIM: 20°3'27,128"S   

LONGITUDE FIM: 57°58'51,614"W   

 

 

 

 

FIG. 6.3 Localização do Passo 02 
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 Passo 03 

PASSO: 03   

TRAMO: SUL   

NOME/LOCALIZAÇÃO: --------------   

POSIÇÃO (Km): 1167,7   1169,4   

EXTENSÃO: 1,70 km       

LARGURA DO CANAL: 105 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 3 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 2,33 m   

No DE PONTOS: 130   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                   

119.595  
 

m3  

LATITUDE INÍCIO: 20°40'28,752"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°56'17,01"W   

LATITUDE FIM: 20°39'47,394"S   

LONGITUDE FIM: 57°55'43,505"W   

 

 

 

 

 

FIG. 6.4 Localização do Passo 03 
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 Passo 04 

TRAMO: NORTE   

NOME/LOCALIZAÇÃO: RIO BRACINHO   

POSIÇÃO (Km): 2006,1   2011,9   

EXTENSÃO: 5,80 km       

LARGURA DO CANAL: 45 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 1,8 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 1,46 m   

No DE PONTOS: 360   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                     
88.740  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 16°49'32,883"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°29'57,229"W   

LATITUDE FIM: 16°50'44,847"S   

LONGITUDE FIM: 57°28'18,376"W   

 

 

 

 

 

FIG. 6.5 Localização do Passo 04 
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 Passo 05 

PASSO: 05   

TRAMO: NORTE   

NOME/LOCALIZAÇÃO: PASSO CASTELO DE AREIA   

POSIÇÃO (Km): 2032   2035,2   

EXTENSÃO: 3,20 km       

LARGURA DO CANAL: 45 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 1,8 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 1,39 m   

No DE PONTOS: 32   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                     

59.040  
 

m3  

LATITUDE INÍCIO: 16°48'39,346"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°38'39,63"W   

LATITUDE FIM: 16°48'45,629"S   

LONGITUDE FIM: 57°37'36,09"W   

 

 

 

 

 

FIG. 6.6 Localização do Passo 05 
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 Passo 06 

TRAMO: NORTE   

NOME/LOCALIZAÇÃO: RIO BRACINHO   

POSIÇÃO (Km): 1999,1   2005   

EXTENSÃO: 5,90 km       

LARGURA DO CANAL: 45 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 1,8 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 1,49 m   

No DE PONTOS: 209   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                     
82.305  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 16°50'59,252"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°28'28,064"W   

LATITUDE FIM: 16°51'12,734"S   

LONGITUDE FIM: 57°26'16,075"W   

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.7 Localização do Passo 06 
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 Passo 07 

TRAMO: NORTE   

NOME/LOCALIZAÇÃO: RIO BRACINHO   

POSIÇÃO (Km): 2029,9   2031,7   

EXTENSÃO: 1,80 km       

LARGURA DO CANAL: 45 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 1,8 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 1,15 m   

No DE PONTOS: 27   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                     
52.650  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 16°48'29,555"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°37'36,074"W   

LATITUDE FIM: 16°48'34,587"S   

LONGITUDE FIM: 57°36'51,375"W   

 

 

 

 

 

FIG. 6.8 Localização do Passo 07 
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 Passo 08 

TRAMO: SUL   

NOME/LOCALIZAÇÃO: ILHA SANTA ROSA   

POSIÇÃO (Km): 1274,1   1275,1   

EXTENSÃO: 1,00 km       

LARGURA DO CANAL: 105 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 3 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 2,69 m   

No DE PONTOS: 75   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                     
32.550  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 20°6'22,967"S   

LONGITUDE INÍCIO: 58°5'6,244"W   

LATITUDE FIM: 20°6'36,492"S   

LONGITUDE FIM: 58°5'38,099"W   

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.9 Localização do Passo 08 
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 Passo 09 

TRAMO: SUL   

NOME/LOCALIZAÇÃO: PASSO CARAGUATÁ   

POSIÇÃO (Km): 1417,8   1418,3   

EXTENSÃO: 0,50 km       

LARGURA DO CANAL: 105 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 3 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 2,64 m   

No DE PONTOS: 84   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                     
18.900  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 19°25'11,119"S    

LONGITUDE INÍCIO: 57°20'46,943"W   

LATITUDE FIM: 19°25'26,6"S   

LONGITUDE FIM: 57°20'54,105"W   

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.10 Localização do Passo 09 
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 Passo 10 

 

TRAMO: SUL   

NOME/LOCALIZAÇÃO: PASSO CURUÇU CANCHA   

POSIÇÃO (Km): 1107   1107,8   

EXTENSÃO: 0,80 km       

LARGURA DO CANAL: 105 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 3 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 2,81 m   

No DE PONTOS: 80   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                     
15.960  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 20°56'15,025"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°52'22,626"W   

LATITUDE FIM: 20°56'39,147"S   

LONGITUDE FIM: 57°52'9,176"W    

 

 

 

 

 

FIG. 6.11 Localização do Passo 10 
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 Passo 11 

TRAMO: NORTE   

NOME/LOCALIZAÇÃO: PASSO PIUVA   

POSIÇÃO (Km): 2038,4   2038,8   

EXTENSÃO: 0,40 km       

LARGURA DO CANAL: 45 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 1,8 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 1,06 m   

No DE PONTOS: 3   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                     
13.320  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 16°47'22,574"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°39'37,579"W   

LATITUDE FIM: 16°47'34,566"S   

LONGITUDE FIM: 57°39'36,039"W   

 

 

 

 

 

FIG. 6.12 Localização do Passo 11 
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 Passo 12 

PASSO: 12   

TRAMO: NORTE   

NOME/LOCALIZAÇÃO: PASSO DESCALVADOS   

POSIÇÃO (Km): 2052,1   2052,5   

EXTENSÃO: 0,40   Km   

LARGURA DO CANAL: 45 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 1,8 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 1,31 m   

No DE PONTOS: 11   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                       

8.820  
 

m3  

LATITUDE INÍCIO: 16°44'25,381"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°44'23,598"W   

LATITUDE FIM: 16°44'30,905"S    

LONGITUDE FIM: 57°44'12,218"W   

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.13 Localização do Passo 12 
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 Passo 13 

TRAMO: SUL   

NOME/LOCALIZAÇÃO: ISLA DEL SAUCE   

POSIÇÃO (Km): 1269,7   1270   

EXTENSÃO: 0,30 km   
 

  

LARGURA DO CANAL: 105 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 3 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 2,65 m   

No DE PONTOS: 49   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                     
11.025  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 20°8'27,635"S   

LONGITUDE INÍCIO: 58°6'46,038"W   

LATITUDE FIM: 20°8'34,18"S   

LONGITUDE FIM: 58°6'52,391"W   

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.14 Localização do Passo 13 
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 Passo 14 

TRAMO: NORTE   

NOME/LOCALIZAÇÃO: LAGOA GAIVA   

POSIÇÃO (Km): 1785,1   1785,3   

EXTENSÃO: 0,20 km   
 

  

LARGURA DO CANAL: 45 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 1,8 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 0,98 m   

No DE PONTOS: 23   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                       
7.380  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 17°42'21,017"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°40'52,192"W   

LATITUDE FIM: 17°42'25,712"S   

LONGITUDE FIM: 57°40'57,593"W   

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.15 Localização do Passo 14 
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 Passo 15 

TRAMO: SUL   

NOME/LOCALIZAÇÃO: PASSO OLIMPO   

POSIÇÃO (Km): 1085,5   1085,7   

EXTENSÃO: 0,20 km   
 

  

LARGURA DO CANAL: 105 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 3 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 2,55 m   

No DE PONTOS: 48   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                       
9.450  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 21°4'18,493"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°51'37,385"W   

LATITUDE FIM: 21°4'23,24"S   

LONGITUDE FIM: 57°51'34,394"W   

 

 

 

 

 

FIG. 6.16 Localização do Passo 15 
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 Passo 16 

TRAMO: NORTE   

NOME/LOCALIZAÇÃO: CAPITÃO FERNANDES   

POSIÇÃO (Km): 1898,2   1898,7   

EXTENSÃO: 0,50 km   
 

  

LARGURA DO CANAL: 45 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 1,8 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 1,43 m   

No DE PONTOS: 26   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                       
8.325  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 17°19'15,375"S    

LONGITUDE INÍCIO: 57°19'45,046"W   

LATITUDE FIM: 17°19'14,348"S   

LONGITUDE FIM: 57°19'28,746"W   

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.17 Localização do Passo 16 
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 Passo 17 

TRAMO: SUL   

NOME/LOCALIZAÇÃO: PASSO OLIMPO   

POSIÇÃO (Km): 1086,5   1087,1   

EXTENSÃO: 0,60 km   
 

  

LARGURA DO CANAL: 105 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 3 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 2,93 m   

No DE PONTOS: 46   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                       
4.410  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 21°3'39,512"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°51'58,225"W   

LATITUDE FIM: 21°3'58,499"S   

LONGITUDE FIM: 57°51'48,608"W   

 

 

 

 

 

FIG. 6.18 Localização do Passo 17 
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 Passo 18 

TRAMO: SUL   

NOME/LOCALIZAÇÃO: FAZENDA PRIMAVERA   

POSIÇÃO (Km): 1317,4   1317,7   

EXTENSÃO: 0,30 km   
 

  

LARGURA DO CANAL: 105 m   

PROFUNDIDADE DESEJADA: 3 m   

PROFUNDIDADE MÉDIA: 2,83 m   

No DE PONTOS: 10   

VOLUME A SER DRAGADO: 
                                       
5.355  

 
m3  

LATITUDE INÍCIO: 19°55'42,883"S   

LONGITUDE INÍCIO: 57°48'31,263"W   

LATITUDE FIM: 19°55'50,684"S   

LONGITUDE FIM: 57°48'37,356"W   

 

 

 

 

FIG. 6.19 Localização do Passo 18 
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6.1.3 VOLUME A SER DRAGADO: 

 

 

Para o cálculo do volume a ser dragado foram considerados os dados da 

batimetria realizada onde se obteve as profundidades médias ao longo do trecho 

entre Cáceres e a foz do Rio Apa e determinados os pontos críticos para a 

realização da dragagem de manutenção. 

 

Foi considerada a profundidade ideal no canal de navegação de 1,80 metros no 

tramo norte e 3,00 metros no tramo sul. Dessa forma, as barcaças que navegam de 

Corumbá a Cáceres irão operar com um calado de 1,50 m e as barcaças que 

navegam a jusante de Corumbá, terão um calado máximo carregado de 2,60 m.  

 

Levando-se em consideração que a não realização da dragagem diminui de 

forma significativa a capacidade das barcaças e consequentemente afeta o 

resultado da viagem redonda, uma vez que, a receita se torna menor, foi 

determinada a pior situação de operação. 

FIG. 6.20 Cálculo do volume a ser dragado 

Fonte: o próprio autor - 2015 
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No tramo norte, o trecho mais crítico foi encontrado na Lagoa Gaiva, do 

quilômetro 1785,1 ao quilômetro 1785,3, com uma extensão de 200 metros e 

profundidade média de 0,98 m.  

 

Já no tramo sul, o trecho mais crítico foi encontrado no Passo M’biguá, do 

quilômetro 1.289,3 ao quilômetro 1.290,3, com uma extensão de 1.000 metros e 

profundidade média de 0,78 m.  

 

Conforme demonstrado na FIG. 6.20, o volume a ser dragado no tramo norte é 

de 796.860 m3 e no tramo sul 450.345 m3, totalizando 1.247.205 m3. 

 

O custo médio para a realização da dragagem é de R$ 15,00/m3, conforme 

informado pela empresa Fuvialmar Navegação Ltda, dessa forma, o custo total é de 

R$ 18.708.075,00. 

  

6.2 DERROCAMENTO 

 

 

O derrocamento é a operação que consiste no desmonte (fraturamento, 

rompimento) de rochas, do leito de rios ou canais, para desobstruí-los com técnicas 

específicas, que consistem em romper o maciço, utilizando-se explosivos (ondas de 

choque), por percussão (marreta, soquete, aríete) ou por perfuração e percussão 

(martelete). Finalmente, o material rompido deve ser removido com o uso de dragas. 

 

Normalmente o derrocamento tem como consequência o aumento da velocidade 

das águas e o rebaixamento do nível d’água a montante, resultando no desequilíbrio 

do rio, o que dá origem a impactos ambientais. 

 

Há duas causas que podem determinar a necessidade do derrocamento. A 

primeira delas é o derrocamento de pedrosos (matacões) isolados nos cursos 

d’água navegáveis, destinado a melhorar as condições de navegabilidade, e a 

segunda é o derrocamento para abertura de canais em longas formações rochosas.  
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O que define os métodos de trabalho e os equipamentos a serem utilizados nas 

duas situações acima descritas é o volume a ser removido. 

 

Os serviços de derrocamento são executados em quatro fases distintas, sendo, 

desmonte do material resistente, retirada do material desagregado do leito, o 

transporte do mesmo e, por fim, a sua deposição. 

 

6.2.1 DESMONTE DO MATERIAL RESISTENTE  

 

 

O desmonte da rocha é feito com técnicas específicas, que tem por objetivo o 

fraturamento ou rompimento do material de dragagem. A operação pode ser 

realizada com o emprego de explosivos ou por percussão direta. Em ambos os 

casos, a desagregação é obtida por ondas de choque.  

 

6.2.1.1 DERROCAMENTO POR EXPLOSIVOS 

 

 

Normalmente, o derrocamento fluvial, utilizando-se explosivos, é feito com a 

introdução da carga em “minas” abertas na rocha. O desmonte é feito colocando-se 

o explosivo diretamente na superfície da rocha e se utiliza a pressão d’água para 

concentrar as ondas de choque ou se emprega campânulas pesadas com a mesma 

finalidade. Este procedimento, usual em derrocamentos marítimos, não é comum em 

rios, devido às pequenas profundidades e à correnteza das águas. Eventualmente, 

estes métodos podem ser empregados nos períodos de cheia e em zonas de águas 

mortas. A detonação é sempre feita com espoletas de reação elétrica. 

 

O desmonte por explosivos é uma técnica altamente especializada que requer 

uma grande experiência e profundos conhecimentos da rocha local. A distribuição 

correta das cargas e do poder explosivo das mesmas é essencial para a obtenção 

de um rendimento satisfatório e, sobretudo, de um fundo regular, sem 

descontinuidade, de difícil remoção posterior, bem como a obtenção de blocos de 

dimensões convenientes; isto só pode ser obtido por tentativas.  
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6.2.1.2 DERROCAMENTO POR PERCUSSÃO 

 

 

O desmonte da rocha é obtido por percussões repetidas, ou seja, pela queda 

livre de uma “haste de derrocagem”, de grande peso ou por marteletes mecânicos. 

 

Em ambos os casos, interessa, basicamente, a energia de choque, que é função 

da altura de queda da haste (no caso da queda livre) ou da impulsão do martelete. 

 

Os equipamentos são montados em embarcações chamadas “derrocadores”, 

que devem ter condições excepcionais devido à grande altura da torre ou lança-guia 

de percussão.  

 

Os derrocadores de queda livre são recomendados para espessuras de rocha de 

até 1,00 m ou 1,50 m.  

 

Para rochas muito duras ou muito maleáveis, o uso de derrocadores de queda 

livre não é muito satisfatório, devido à grande energia necessária ou aos 

inconvenientes de encravamento das hastes. 

 

6.2.2 RETIRADA DO MATERIAL DESAGREGADO DO LEITO 

 

 

É feita, em geral, com o emprego de equipamentos de dragas de trabalho 

descontínuo do tipo pá mecânica ou de caçamba, empregam-se também dragas de 

alcatruzes. Eventualmente o material é retirado pela própria correnteza do rio, ou 

pode deixar de ser executado, limitando-se a um serviço de limpeza do canal, com o 

afastamento de blocos. O transporte do material derrocado (quando retirado) é feito, 

em geral, por batelões. 

 

A deposição dos blocos apresenta problemas menores que no caso das 

dragagens por não haver retorno do material. Por outro lado, a deposição a seco, 

exige um sistema pesado de transbordo dos batelões para a terra. 
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Os principais inconvenientes que podem ocorrer devido ao aprofundamento do 

leito por derrocamento são: o aumento da velocidade das águas e da declividade, 

entretanto uma deposição conveniente dos blocos retirados, compensando a seção 

transversal nas zonas de trabalho, muitas vezes contorna esses inconvenientes.  

 

6.3 EMBARCAÇÕES AUXILIARES À NAVEGAÇÃO EM TRECHOS SINUOSOS 

 

 

A formação de meandros busca o equilíbrio energético do rio. Dependendo da 

idade geológica há uma tendência na formação de meandros. 

 

No passado a retificação nos rios era muito utilizada, mas hoje sua execução é 

vista com cautela em função dos efeitos negativos paralelos que ela provoca, como 

por exemplo a erosão regressiva, extremamente prejudicial aos rios. 

 

No presente trabalho considera-se uma particularidade por se tratar de uma 

região com forte apelo ambiental em nível mundial. Ações para retificação de 

trechos meândricos do rio são vistas de forma negativa. 

 

Portanto, no presente trabalho optou-se em não se propor essa alternativa e sim 

a utilização de embarcações auxiliares. 

 

Será utilizada uma tecnologia semelhante ao já conhecido Bow thruster, que  é 

um tipo de equipamento propulsor que proporciona maior manobrabilidade às 

embarcações formado por um hélice lateral embutido dentro de um pequeno túnel 

no casco da proa (bow=proa) localizado um pouco abaixo da linha d’água O termo 

pode ser traduzido como “propulsor para manobras”, mas sua forma em inglês é 

comumente utilizada no Brasil.  

 

No caso da hidrovia Paraguai-Paraná, o sistema não será instalado em todas as 

embarcações, uma vez que, nessa região há uma frota de barcaças e empurradores 

que são utilizados de forma que atenda a cada viagem, ou seja, não é obrigatório 

que um conjunto de barcaças sempre operem com o mesmo empurrador. Essa 
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decisão depende da disponibilidade das embarcações no momento da saída do 

comboio.  

 

O sistema será adaptado a uma pequena embarcação com 12 metros de 

comprimento, 5 metros de boca, 2,20 metros de pontal, calado médio de 0,60 e 

Arqueação Bruta de 24, que será acoplada na proa do comboio, de onde receberá 

os comandos pelo Empurrador. 

 

Essas embarcações funcionam como “leme de proa”, proporcionando melhor 

manobrabilidade do comboio e evitando possíveis acidentes e evitando a erosão das 

margens ocasionadas pelo choque das barcaças. 

 

O custo da embarcação, conforme informado pela empresa RENAVE – Empresa 

Brasileira de Reparos Navais S.A (2015), é de R$ 839.890,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.21 Embarcação auxiliar a navegação em trechos sinuosos 

Fonte: Serviço de Navegação da Bacia do Prata 
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6.4 EMBARCAÇÕES AUXILIARES PARA O DESMEMBRAMENTO EM VÃOS DE 

PONTES 

 

 

No trecho entre Corumbá e a Foz do rio Apa (604 km) há o desmembramento 

sistemático do comboio na Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra (Antiga Barão do 

Rio Branco), situada no Km 2.630, que pela sua posição diagonal em relação ao 

canal de navegação, obriga a tal procedimento (Ministério dos Transportes, 2000). 

 

Uma das alternativas de engenharia é o alargamento do vão onde passa o canal 

de navegação, porém, no presente trabalho essa medida se torna inviável, uma vez 

que, a Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra, local onde ocorre o desmembramento 

do comboio, foi tombada em 2012 e passou a ser patrimônio cultural brasileiro. 

 

No presente trabalho propõe-se a utilização de embarcações auxiliares, com 

porte inferior as utilizadas na navegação e, portanto, com menor custo operacional, 

com as seguintes características: Comprimento de 15,50m, boca (largura) de 6,50m, 

pontal de 2,70m, calado de 1,70m, dois motores diesel/elétrico de 410 HP (cada 

FIG. 6.22 Comboio em operação com embarcação auxiliar 

Fonte: Serviço de Navegação da Bacia do Prata 
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um), consumo de combustível de 100 litros/hora e capacidade de óleo diesel de 15,6 

m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseado em informações cedidas por Armadores da região, sabe-se que o 

consumo médio de combustível do Empurrador que opera acoplado ao comboio no 

tramo sul, viagem em que ocorre o desmembramento do comboio, durante a viagem 

redonda é de 220 litros/hora na viagem de descida e 380 litros/hora na viagem de 

subida. A embarcação auxiliar proposta tem um consumo médio de combustível de 

100 litros/hora. 

 

Além disso, a tripulação mínima necessária determinada pela autoridade 

marítima para o empurrador principal é de doze tripulantes, enquanto que para o 

empurrador auxiliar é de 4 tripulantes. 

 

O custo da embarcação, conforme informado pela empresa RENAVE – Empresa 

Brasileira de Reparos Navais S.A, é de R$ 1.509.300,00. 

 

6.5 INSTALAÇÃO DE TERMINAIS PORTUÁRIOS PARA ABASTECIMENTO 

 

FIG. 6.23 Embarcação auxiliar para o desmembramento de comboios 

Fonte: o próprio autor 
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De acordo com informações de Armadores/Operadores da Hidrovia Paraguai-

Paraná, não existem terminais de abastecimento para os Empurradores entre 

Corumbá (Brasil) e Concepcion (Paraguai). 

 

Este é um ponto de extrema importância nesse trabalho, pois, ainda de acordo 

com os Armadores, a única forma de abastecimento é por meio de caminhões, o que 

onera a viagem de forma significativa uma vez que, o custo do frete rodoviário, como 

já se sabe, é maior que o hidroviário. Além disso, a infraestrutura precária da 

hidrovia não proporciona um abastecimento seguro, pois, para que o abastecimento 

seja realizado, a única alternativa é a atracação do comboio as margens do Rio, 

podendo assim ocasionar um dano ambiental ainda maior. 

 

6.5.1 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 

 

 

6.5.1.1 TRECHO CORUMBÁ-CÁCERES-CORUMBÁ (TRAMO NORTE) 

 

Conforme informado pelo Armador da Empresa Serviço de Navegação da Bacia 

do Prata, Engenheiro Michel Chaim, a viagem entre Corumbá a Cáceres é realizada 

com um comboio formado por seis barcaças de 30 metros de comprimento, 11 

metros de boca e três metros de pontal acopladas a um Empurrador de 18 metros 

de comprimento, 8 metros de boca e 2,20 metros de pontal, que opera com dois 

motores diesel de 345 HP cada. 

 

Na viagem de subida as barcaças estão vazias. O percurso de 667 km é 

realizado em quatro dias, com navegação de 24 horas/dia. O consumo médio de 

combustível é de 150 litros/hora. 

 

Na viagem de descida o comboio está carregado com até 3.900 t. Cada barcaça 

tem capacidade para transportar 650 t de carga. O tempo de viagem é também de 

quatros dias, com navegação de 24 horas/ dia. O consumo médio de combustível se 

mantem em 150 litros/hora, pois, apesar da existência da carga, a corrente favorece 

a navegação. 
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Com base nessas informações conclui-se que, para a viagem redonda 

(Corumbá-Cáceres-Corumbá), o consumo de combustível é de 28.800 litros e a 

capacidade total de armazenamento de óleo diesel do empurrador é de 30.000 litros. 

 

6.5.1.2 TRECHO CORUMBÁ-NOVA PALMIRA-CORUMBÁ (TRAMO SUL) 

 

 

Ainda de acordo com informações da Empresa de Navegação Serviço de 

Navegação da Bacia do Prata, Engenheiro Michel Chaim, a viagem entre Corumbá a 

Nova Palmira é realizada com um comboio formado por dezesseis barcaças de 60 

metros de comprimento, 11 metros de boca e três metros de pontal acopladas a um 

Empurrador de 27 metros de comprimento, 12 metros de boca, 2,20 metros de 

pontal que opera com três motores diesel de 481 HP cada. 

 

Na viagem de descida as barcaças estão carregadas. O percurso de 2775 km é 

realizado em dezesseis dias, com navegação de 24 horas/dia. O consumo médio de 

combustível é de 220 litros/hora. 

 

Na viagem de subida as barcaças estão vazias e o tempo de viagem é também 

de dezesseis dias, com navegação de 24 horas/dia. O consumo médio de 

combustível aumenta para 380 litros/hora, pois, apesar do comboio estar vazio, há a 

influência hidrodinâmica da correnteza. 

 

Seguindo os parâmetros acima conclui-se que, para a viagem redonda 

(Corumbá - Nova Palmira - Corumbá), o consumo de combustível é de 230.400 litros 

e a capacidade total de armazenamento de óleo diesel do empurrador é de 200.000 

litros. 

 

Levando-se em consideração os dados citados, é proposto nesse trabalho a 

instalação de pelo menos um terminal portuário para abastecimento dos 

Empurradores no tramo sul da Hidrovia. 
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7 ANÁLISE DE VIABILIDADE DAS MELHORIAS PROPOSTAS 

 

 

 

Para finalizar este trabalho, serão analisadas as propostas medidas que pode 

podem viabilizar a melhora da navegabilidade na hidrovia Paraguai-Paraná, 

minimizando os impactos causados a navegação em função dos entraves 

levantados. 

 

7.1 DRAGAGEM DO CANAL DE NAVEGAÇÃO 

 

 

Após o levantamento dos tipos de dragas existentes, descritas no capítulo 6 e 

anexo A desse trabalho, concluiu-se que o equipamento mais indicado a ser 

utilizado na hidrovia Paraguai-Paraná é a Draga Aspiradora (Dustpan Dredge). 

 

Trata-se de um equipamento onde a sucção é feita por meio de um grande bocal 

de aspiração, como o dos aspiradores de pó. Com o auxílio de jatos de água, o 

material é desagregado e, através de aberturas no bocal, é aspirado e levado junto 

com a água aos tubos de sucção. 

 

A draga opera contra a corrente, podendo fazer cortes em bancos de material 

sedimentado de até 10 m de largura. Cortes mais largos podem ser conseguidos por 

uma série de cortes paralelos. Este tipo de bocal é utilizado quando se tratar de 

material fino e de fraca coesão, em cortes rasos, não cortando material coesivo e 

não podendo fazer cortes em bancos cujo material pode desmoronar sobre o bocal e 

impedir a sucção. 

 

Como essas dragas se deslocam corrente acima com bastante rapidez, não é 

conveniente dispor de tubulação em terra ligadas a elas, e sim ligadas às barcas; e 

para maior eficiência, a tubulação de recalque não deve ter mais de 300 m de 

comprimento, nem se elevar acima de 1,5 m do nível da água (ALMEIDA, 2004). 
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Este tipo de equipamento é indicado para dragagens em rios e águas tranqüilas, 

sendo utilizado para dragar grandes volumes de material solto, como areia e 

pedregulhos. Nos Estados Unidos da América, uma draga deste tipo é utilizada para 

a manutenção do canal de navegação no Rio Mississipi, em Missouri, nas épocas de 

baixa do rio, quando as águas estão rasas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A dragagem no canal de navegação mostra-se viável quando analisamos, a 

partir das curvas hidrostáticas das embarcações a perda de carga em função da 

profundidade reduzida do canal de navegação. 

 

TAB. 7.1 Capacidade de carga x profundidade do canal tramo norte 

TRAMO NORTE 

  
Características de 

Projeto 
Características atuais 

de operação 

Características de 
operação após a 

dragagem 

Canal Profundidade (m) 3,00 0,98 1,80 

Embarcação 

Calado (m) 2,60 0,68 1,50 

Deslocamento (m3) 768,846 191,917 433,739 

Deslocamento leve (m3) 110,921 110,921 110,921 

TPB (t) 655 80,99 322,818 

Perda de Carga/barcaça (t): 241,828 

 

 

 

 

 

FIG. 7.1 Draga Aspiradora 

Fonte: Empresa Comarsul 

Fonte: o próprio autor 
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FIG. 7.2 Curvas hidrostáticas de barcaça do tramo norte 

Fonte: Marship Engenharia 
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TAB. 7.2 Capacidade de carga x profundidade do canal tramo norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO SUL 

  
Características de 

Projeto 
Características atuais 

de operação 

Características de 
operação após a 

dragagem 

Canal Profundidade do 
Canal (m) 

3,75 0,78 3,00 

Embarcação Calado (m) 3,35 0,48 2,60 

Deslocamento (m3) 2288,88 255,418 1751,58 

Deslocamento leve 
(m3) 

336,05 336,05 336,05 

TPB (t) 1952,83 -80,632 1415,53 

Perda de Carga/barcaça (t): 1496,162 

FIG. 7.3 Curvas hidrostáticas de barcaça do tramo sul 

Fonte: Marship Engenharia 

 

Fonte: o próprio autor 
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Além disso, conforme informado por Armadores da região, os bancos de areia 

limitam a capacidade de carga, impedindo assim o crescimento da hidrovia. 

 

7.2 DERROCAMENTO 

 

 

Conforme descrito no capítulo 6, o derrocamento consiste no desmonte de 

rochas, do leito de rios ou canais, fazendo uso de explosivos (ondas de choque), 

percussão (marreta, soquete, aríete) ou por perfuração e percussão (martelete), 

além de ter como consequência o aumento da velocidade das águas e o 

rebaixamento do nível d’água a montante, resultando no desequilíbrio do rio. 

 

No caso da hidrovia em estudo, o derrocamento se torna inviável uma vez que, a 

mesma está inserida no Pantanal Matogrossense. Essa região está em evidência 

por tratar de uma área ambientalmente protegida, contida na Bacia do Alto Paraguai 

e constituindo a maior planície inundável contínua da América do Sul. 

 

7.3 EMBARCAÇÕES AUXILIARES À NAVEGAÇÃO EM TRECHOS SINUOSOS 

 

 

Apesar da retificação de rios que apresentam trechos sinuosos (meandros) ter 

como objetivo a diminuição dos raios de curvatura e, consequentemente reduzir o 

percurso para a navegação, sabe-se que é uma obra que altera o equilíbrio de um 

rio, provocando impactos ambientais negativos. 

 

O trecho retificado apresenta aumento da declividade, aumento na intensidade 

da força erosiva da corrente, aparecimento da erosão e assoreamento no trecho a 

jusante. 

 

Com base nos paramentos ambientais e na análise das consequências dessa 

obra, a proposta de embarcações auxiliares à navegação em trechos sinuosos se 

torna viável, sendo essa uma alternativa que proporciona melhora quanto a 
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manobrabilidade do comboio, diminuindo o tempo de viagem e evitando possíveis 

danos ao meio ambiente. 

 

7.4 EMBARCAÇÕES AUXILIARES PARA O DESMEMBRAMENTO EM VÃOS DE 

PONTES 

 

 

A mais conhecida obra de engenharia para viabilizar a transposição de um 

comboio fluvial entre os pilares de uma ponte é o alargamento dos vãos. No 

presente trabalho essa medida não será possível, pois, a Ponte Ferroviária Eurico 

Gaspar Dutra, local onde ocorre o desmembramento do comboio, foi tombada em 

2012 e passou a ser patrimônio cultural brasileiro. 

 

Nesse caso, comprova-se a viabilidade técnica da utilização de embarcações 

auxiliares, com porte inferior aquelas que realizam a viagem com o comboio e, 

portanto, com menor custo operacional quando consideramos que, o consumo de 

combustível e o custo com a tripulação podem ser reduzidos em até 70%. Sabe-se 

que esses são os dois maiores fatores para a formação do frete hidroviário. 

 

Além disso, se duas embarcações auxiliares forem disponibilizadas, o tempo 

para o desmembramento do comboio será reduzido em 50%, considerando-se que o 

Empurrador que está acoplado ao comboio não participará da operação. 

 

7.5 INSTALAÇÃO DE TERMINAIS PORTUÁRIOS PARA ABASTECIMENTO 

 

 

Conforme informado anteriormente por Armadores da região, não existem 

terminais de abastecimento para os Empurradores entre Corumbá – Brasil e 

Concepcion – Paraguai (822 Km). 

 

Durante a viagem de descida, onde o comboio está carregado, a distância 

percorrida é de 2775 quilômetros, leva dezesseis dias, com navegação 24 horas/dia. 
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O consumo médio de combustível é de 220 litros/hora, ou seja, tem um consumo 

total nesse sentido de 84.480 litros. 

 

Na viagem de subida o comboio está vazio. Também leva dezesseis dias para 

percorres os mesmos 2775 quilometros, com navegação 24 horas/ dia. O consumo 

médio de combustível passa a ser de 380 litros/hora, portanto o consumo total é de 

145.920 litros. 

 

O consumo total de combustível na viagem redonda é de 230.400 litros e a 

capacidade de armazenamento do maior empurrador da frota existente é de 200.000 

litros. Quantidade insuficiente para a realização da viagem sem a necessidade de 

abastecimento. 

 

Dessa forma torna-se necessária e viável a instalação de pelo menos um 

terminal portuário entre Corumbá e Assunção. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

 

O presente trabalho apresentou, inicialmente, o conceito da navegação fluvial, 

suas características físicas e operacionais. Foi citada a importância do maior 

aproveitamento dos recursos hídricos naturais existentes visando aumentar o 

percentual de utilização do transporte aquaviário na matriz de transportes brasileira 

com base na realização de estudos que viabilizem a navegabilidade nos rios. Esses 

estudos são justificados a partir do levantamento das características naturais do 

Brasil e do transporte hidroviário. Ainda nesse capítulo é definido o objetivo de 

estudar a viabilidade de melhorias na navegabilidade da Hidrovia Paraguai-Paraná, 

bem como a sua estrutura.  

 

Foi apresentada a malha hidroviária brasileira bem como suas bacias 

hidrográficas e administrações hidroviárias. Foram citadas as vantagens do 

transporte aquaviário, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista 

ambiental. Foi comprovado, a partir de dados levantados, que atualmente os 

recursos hídricos naturais existentes no Brasil são subutilizados e demonstrado o 

aproveitamento desse modal em países desenvolvidos, comprovando mais uma vez 

a sua importância. 

 

Além disso, foi exposto um panorama da hidrovia Paraguai-Paraná, inserido no 

contexto hidroviário brasileiro. Foram citados os aspectos gerais da hidrovia em 

estudo, tanto físicos quanto normativos. Demonstrou-se ainda sua importância 

social, econômica e política. Foi caracterizado nesse capítulo seu potencial de 

integração em âmbito internacional por se tratar de uma hidrovia que interliga cinco 

países. 

 

Foram levantados e estudados os principais entraves que hoje limitam, e até 

impedem a navegação, tais como, sinalização da via, dimensões máximas do 

comboio tipo, restrição na profundidade do canal, formação de bancos de areia, 

existência de pedrais, grande quantidade de meandros, quantidade insuficiente de 
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terminais para apoio logístico e dificuldade para transposição de pontes. As 

dificuldades apresentadas levam em consideração os aspectos naturais e 

normativos da região. 

 

Demonstrou-se a capacidade de carga atual bem como a demanda futura a ser 

transportada na hidrovia Paraguai-Paraná, fato esse que está intimamente ligado às 

obras de melhoramento na infraestrutura. Esse capítulo comprova a necessidade da 

utilização do modal aquaviário a partir da premissa de crescimento do setor 

produtivo da região estudada, onde os produtos a serem transportados tem 

características ideais para esse modal, ou seja, grandes quantidades e baixo valor 

agregado. 

 

Foram propostas melhorias que possibilitem o aumento da capacidade de 

cargas a serem transportadas na hidrovia em um cenário futuro, com base nos 

entraves encontrados e realizada uma análise de viabilidade técnica quanto as 

melhorias propostas, levando-se em consideração os aspectos sociais, políticos, 

físicos e normativos. 

 

Conclui-se a partir dos dados acima, das análises realizadas e dos 

levantamentos apresentados que a hidrovia Paraguai-Paraná necessita de obras 

que possibilitem o aumento da capacidade de carga, uma vez que, trata-se de uma 

via já em operação com alto potencial de transporte. 

 

A maioria das obras que melhoram e até permitem a navegabilidade dos rios, 

provocam impactos ambientais que devem ser cuidadosamente avaliados para 

adoção de medidas que venham a mitigar seus efeitos negativos no meio ambiente. 

 

Embora os resultados apresentados no presente trabalho indiquem o uso 

promissor da Hidrovia Paraguai-Paraná para o transporte de cargas, faz-se 

necessário continuar os estudos, realizando levantamentos mais detalhados sobre a 

via. 
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Grande parte da movimentação potencial da hidrovia é de granel sólido agrícola, 

que pode chegar a mais de 20 milhões de toneladas até o ano projetado de 2030. 

Essa carga, característica da exportação, percorrerá a hidrovia até o porto de 

Buenos Aires, de onde seguirão em navegação de longo curso até seu destino final. 

 

Outro ponto importante a se destacar é a representatividade do minério de ferro 

e seu principal polo, a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que fica às 

margens do Rio Paraguai e possui grandes jazidas de minério de ferro que já 

utilizam a hidrovia para seu escoamento, também com destino à exportação. Por se 

tratar de uma carga de baixo valor agregado,  

 

Considerando a demanda de carga crescente para a região de influencia da 

Hidrovia Paraguai-Paraná, as facilidades aduaneiras proporcionadas pelo 

MERCOSUL, e a grande capacidade de transporte de carga devido às condições 

naturais da hidrovia, com largura e profundidade capaz de navegar com um 

empurrador e seis balsas, no trecho mais problemático, com capacidade útil que 

pode chegar a 600 toneladas cada, totalizando 3.600 toneladas cada comboio, 

sendo que para transportar a mesma quantidade de carga por rodovia seriam 

necessários 102 caminhões, verifica-se que é de grande importância a 

potencialização da hidrovia para o desenvolvimento da matriz de transporte do 

Brasil, contribuindo para a redução de custos, uma vez que, para se transportar uma 

tonelada de carga por 1.000 km, são gastos 4,1 litros de combustível no transporte 

aquaviário enquanto que no transporte rodoviário esse número sobre para 15,4 

litros, e redução na emissão de poluentes. 

 

Esse estudo teve como objetivo levantar os problemas existentes na hidrovia 

Paraguai-Paraná e propor soluções viáveis que garantam a navegação durante todo 

o ano. 

 

Neste trabalho, optou-se por discutir os tipos de obras de melhoramento da via, 

porém não se levou em conta a viabilidade econômica das mesmas, já que algumas 

medidas devem ser tomadas, independentemente dos seus custos. 
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Verificou-se ainda a viabilidade técnica das medidas propostas, uma vez que, a 

não realização dessas obras podem parar por completo a navegação, como é o 

caso da dragagem no Passo M’Biguá, ou ainda limitar a navegação na hidrovia. 
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10 ANEXOS 
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ANEXO A - DRAGAS 

 

 

Atualmente existem vários tipos de dragas que são utilizadas. Abaixo serão 

descritas as mais utilizadas atualmente identificando suas aplicações, vantagens e 

desvantagens. Existem dois tipos de dragas: as mecânicas e as hidráulicas.  

 
10.1 TIPOS DE DRAGAS 

 

 

10.1.1 DRAGAS MECÂNICAS 

 

 

As dragas mecânicas removem sedimentos através da aplicação direta de uma 

força mecânica para escavar o material, independente de sua densidade. 

  

Geralmente são utilizadas para a remoção de cascalho, areia e sedimentos 

muito coesivos, como argila, turfa, e silte altamente consolidado. Os sedimentos 

escavados com a utilização de dragas mecânicas são geralmente transportados em  

barcas ou barcaças, até o pátio de deposição, dependendo do volume a ser 

transportado (TORRES, 2000). 

 

São adequadas para escavações próximas de pontes, docas, oleodutos, cais, 

estruturas de quebra-mar, entre outros, por ser possível de manobrar em áreas 

pequenas, desde que haja certo cuidado para não danificar as estruturas. Por não 

suportarem o carregamento do material dragado, é necessário operar as dragas 

mecânicas ao lado da área de disposição, ou utilizar barcaças de disposição durante 

a operação. Conseqüentemente, as dragas mecânicas são muito utilizadas quando 

á área de disposição está distante da área de dragagem, pois o material retirado 

pode ser transportado por longas distâncias através de barcaças. A seguir, serão 

descritos os principais tipos de dragas mecânicas. 

 

10.1.1.1 DRAGA ESCAVADEIRA (DIPPER DREDGE)  
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Consiste em uma draga de alta capacidade de escavação instalada em cima de 

uma barcaça fixada em estacas deslizantes presas ao solo, aumentando assim o 

poder de escavação, transferindo o peso da seção dianteira da draga para o fundo. 

O “balde” preso firmemente à barcaça possui uma extremidade cortante, e é 

empurrado violentamente contra o material a ser removido. A capacidade de cada 

“balde” normalmente é de 6,00 a 9,00 m³. Possui capacidade de escavar em 

profundidades de até 15,00 m aproximadamente. Este tipo de draga é mais utilizado 

para a escavação de materiais duros, compactados, rochas, ou outros materiais 

muito sólidos, após a utilização de dinamites. Também pode ser utilizada para 

remover cais velhos, quebra-mares, fundações, raízes, tocos, e outras obstruções.  

 

Apesar de ser utilizada para remover a maioria dos sedimentos de fundo, a ação 

violenta deste tipo de equipamento pode causar uma perturbação considerável nos 

sedimentos, além de uma ressuspensão de sedimentos de baixa granulometria 

durante uma dragagem de manutenção. Além disso, pode ocorrer uma perda 

significante do material de baixa granulometria durante o processo de escavação.  

 

Também não é aconselhável a utilização de dragas escavadeiras para mover 

sedimentos contaminados, já que parte do material pode ser dissipada durante a 

operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10.1 Draga Escavadeira 

Fonte: TORRES, 2000 
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10.1.1.2 DRAGA DE ALCATRUZES (BUCKET LADDER DREDGE)  

 

 

É o equipamento de dragagem mais antigo, sendo utilizado até os dias atuais. 

Possui uma corrente com caçambas, trazendo o material do fundo até uma esteira 

montada em uma lança que eleva e projeta o material dragado a certa distância ou o 

despeja em outra embarcação (TORRES, 2000). O guindaste com a draga é fixado 

em uma barcaça sustentada por estacas em mar aberto, ou em instalações fixas na 

área costeira. Atingem profundidades de até 30,00 m.  

 

As dragas de alcatruzes podem ser utilizadas para escavar quase todos os tipos 

de materiais, com exceção das rochas e dos sedimentos muito sólidos. Entretanto, 

ocorre perda de material ao trazê-lo para a superfície, sendo assim necessária a 

utilização de caçambas especiais para escavar sedimentos contaminados, ou até 

mesmo evitar sua utilização em tal situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1.2.1 DRAGA DE CAÇAMBA (GRAB/CLAM SHELL DREDGES)  

 

Está entre as dragas mecânicas mais utilizadas e também denominadas de 

escavadeiras flutuantes, são compostas de uma barcaça flutuante e um guindaste 

fixado com uma caçamba.  

FIG. 10.2 Draga de Alcatruzes 

Fonte: TORRES, 2000 
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Os tipos de caçamba existentes são a clam shell, orangepeele draglines, sendo 

que a clam shell, ou grab, é a mais utilizada.  

 

A capacidade de uma caçamba normalmente é de 0,75 a 9,00 m³. Atingem 

profundidades de até 30,00 m. Geralmente causam uma ressuspensão de 

sedimentos superior aos outros tipos de dragas, devido ao impacto dinâmico da 

caçamba com ofundo do canal que está sendo dragado, o transbordamento do 

material devido àlotação da caçamba, a perda de sedimentos durante a subida da 

caçamba pela coluna d’água, e a lavagem dos sedimentos restantes na caçamba 

depois de esvaziada, retornando ao fundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2 DRAGAS HIDRÁULICAS  

 

 

As dragas hidráulicas funcionam como estações de bombeamento flutuantes. 

Operam com bombas centrífugas, acionadas por motores a diesel ou elétricos, 

montadas sobre barcas ou barcaças, descarregando o material dragado através de 

tubulações mantidas sobre a água através de flutuadores. As bombas produzem 

vácuo na entrada das tubulações e a pressão força a água e o sedimento através da 

tubulação (TORRES, 2000).  

 

São mais utilizadas para a remoção de areia e silte pouco consolidados. Como o 

material é transportado através de tubulações, não há risco de perdas. Uma 

FIG. 10.3 Draga de Caçamba 

Fonte: Imagem da Internet - http://www.dredgers.nl/ 
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limitação das dragas hidráulicas é a operação de remoção de materiais que 

contenham grandes pedras.  

 

Os principais tipos de dragas hidráulicas são as de sucção e recalque e as auto-

transportadoras. Existem ainda as dragas pneumáticas, que utilizam ar comprimido 

ao invés de bombas centrífugas, sendo mais eficientes para dragar materiais pouco 

adensados. Estas dragas minimizam a agitação no local, o que é muito importante 

quando o material dragado é poluído.  

 

10.1.2.1.1 DRAGA AUTO-TRANSPORTADORA AUTO-PROPELIDA (TRAILING 

SUCTION HOPPER DREDGE)  

 

Está entre os principais tipos de dragas hidráulicas. São embarcações auto-

propulsadas, equipadas com maquinário de propulsão, bombas de sucção e 

cisternas para o transporte do material até o local de disposição. 

 

A capacidade das cisternas de armazenamento do material dragado nas dragas 

auto-transportadoras depende do porte da embarcação. O material no fundo é 

retirado pela bomba de sucção, através dos “braços de dragagem” ou tubulações de 

sucção, e descarregados nas cisternas a bordo. Quando se esgota a capacidade 

desses compartimentos, o excesso de água é retirado, e este procedimento é 

denominado de overflow.  

 

Após a realização do overflow, a embarcação se desloca até a área de 

disposição para o despejo do material dragado, sendo realizado através da abertura 

de comportas no fundo da embarcação, no caso de disposição em mar e através de 

tubos de sucção e recalque no caso de disposição em terra. A partir de então, é 

possível retornar à área de dragagem e continuar a operação.  

 

São utilizadas em dragagens de manutenção em portos em mar aberto e canais 

de navegação quando o tráfego das embarcações e as condições de operação não 

permitem o uso de dragas estacionárias, sendo mais eficientes para dragar materiais 
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soltos, não consolidados. Também são indicadas quando a área de disposição final 

é distante da área de dragagem. Possui a limitação de não poder ser utilizada em 

águas rasas, devido às suas dimensões, além de não realizar uma dragagem 

contínua, já que sua operação é composta de três fases: carregamento, transporte e 

descarregamento, limitando-se à capacidade de armazenamento de material 

dragado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2.1.2 DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE (CUTTERHEAD DREDGE)  

 

Esta draga é um dos equipamentos mais utilizados nos Estados Unidos da 

América e possui um desagregador giratório na entrada do tubo de sucção, 

possibilitando a remoção dos materiais mais consolidados, para depois serem 

sugados pela tubulação. Geralmente é equipada com duas estacas utilizadas para 

fixar draga no local da operação e para avançar na área de retirada de material. 

  

Durante a operação, a draga de sucção e recalque movimenta-se de um lado 

para outro alternadamente, utilizando as âncoras como pivôs. Cabos fixados às 

âncoras em cada lado da draga controlam este movimento lateral. Ao invés de 

atuarem numa linha reta, o movimento da draga descreve a trajetória de um arco.  

FIG. 10.4 Draga Auto –Transportadora 

Fonte: Imagem da Internet - http://hidroviasinteriores.blogspot.com.br 
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No caso de disposição em mar aberto é utilizada uma tubulação de descarga 

flutuante. Para disposição em terra, são instaladas seções adicionais de tubos, 

permitindo assim, o bombeamento do material dragado para longas distâncias em 

terra. Entretanto, são utilizadas barcaças para o transporte do material para áreas 

distantes de disposição em mar aberto, ou para áreas isoladas de confinamento.  

 

São indicadas para dragagens de implantação, ampliação e manutenção. 

Apesar de serem eficazes na escavação da maioria dos materiais, inclusive os mais 

duros e os mais consolidados, não são indicados para dragagens de manutenção de 

materiais como argila (barro), lodo e areia fina, porque, nestes materiais, a rotação 

da draga de sucção e recalque causa uma nuvem de turbidez, aumentando o 

potencial de possíveis impactos ambientais. Entretanto, podem ser utilizadas como 

simples dragas de sucção, retirando-se o desagregador giratório da ponta do tubo 

de sucção. Este tipo de draga é indicado para dragagens de manutenção em canais 

navegáveis e bacias de evolução onde a agitação e a altura das ondas não são 

excessivas. É recomendável que não sejam utilizadas onde a altura das ondas 

ultrapasse 3 m, pois a ação das ondas pode interferir na ação do desagregador, 

causando impactos e cargas excessivas no solo e no equipamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10.5 Draga de Sucção e Recalque 

Fonte: Imagem da Internet - http://hfmcfabricio.blogspot.com.br 
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10.1.2.1.3 DRAGA ASPIRADORA (DUSTPAN DREDGE)  

 

Consiste em uma draga de sucção auto-propulsada, na qual a sucção é feita por 

meio de um grande bocal de aspiração, como o dos aspiradores de pó. Com o 

auxílio de jatos de água, o material é desagregado e, através de aberturas no bocal, 

é aspirado e levado junto com a água aos tubos de sucção. 

 

A draga opera contra a corrente, podendo fazer cortes em bancos de material 

sedimentado de até 10 m de largura. Cortes mais largos podem ser conseguidos por 

uma série de cortes paralelos. Este tipo de bocal é utilizado quando se tratar de 

material fino e de fraca coesão, em cortes rasos, não cortando material coesivo e 

não podendo fazer cortes em bancos cujo material pode desmoronar sobre o bocal e 

impedir a sucção.  

 

Como essas dragas se deslocam corrente acima com bastante rapidez, não é 

conveniente dispor de tubulação em terra ligadas a elas, e sim ligadas às barcas; e 

para maior eficiência, a tubulação de recalque não deveter mais de 300 m de 

comprimento, nem se elevar acima de 1,5 m do nível da água (ALMEIDA, 2004). 

 

Este tipo de equipamento não é indicado para dragagens em estuários ou baías 

sujeitas a ação das ondas, e sim para rios e águas tranqüilas, sendo utilizado para 

dragar grandes volumes de material solto, como areia e pedregulhos. Nos Estados 

Unidos da América, uma draga deste tipo é utilizada para a manutenção do canal de 

navegação no Rio Mississipi, em Missouri, nas épocas de baixa do rio, quando as 

águas estão rasas.  
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10.1.2.1.4 DRAGA DE LANÇA (SIDECASTING DREDGE) 

 

Consiste de uma embarcação similar às dragas auto-propulsadas do tipo 

hopper, porém, não possuem cisternas a bordo para o material dragado. Entretanto, 

possuem capacidade para escavar os mesmos materiais da draga hopper, sendo 

providas de propulsão própria, e o material é dragado por bombas de sucção através 

de uma tubulação que lança o material escavado lateralmente.  

 

É utilizada em locais de pouca profundidade, como bancos de areia e enseadas. 

Durante o processo de dragagem, a draga de lança percorre toda a área de 

dragagem, e a descarga do material pode ser efetuada tanto de um lado da draga, 

quanto do outro, pois a tubulação lançadora gira conforme o lado estabelecido para 

a descarga do material.  

 

Esta draga não possui capacidade de escavar grandes quantidades de material, 

como a draga hopper. Além disso, o material retirado pode voltar para o local da 

escavação devido às correntes marinhas. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10.6 Draga Aspiradora 

Fonte: Empresa Comarsul 
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FIG. 10.7 Draga de lança 

Fonte: Empresa Luschi Dragagem 
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ANEXO B – DECRETO No 2.716 DE 10/08/98 - ACORDO DA HIDROVIA 

 

 

Objeto e Alcance do Acordo (Capítulo I) 

 

 

“Art. 1º - O presente Acordo tem por objeto facilitar a navegação e o transporte 
comercial, fluvial longitudinal na Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-
Porto de Nova Palmira), doravante "a Hidrovia", no âmbito do Tratado da Bacia 
do Prata, mediante o estabelecimento de um marco normativo comum que 
favoreça o desenvolvimento, a modernização e a eficiência dessas operações 
e que facilite e permita o acesso em condições competitivas aos mercados de 
ultramar. 

Art. 2º - A Hidrovia compreende os Rios Paraguai e Paraná, incluindo os 
diferentes braços de desembocadura deste último, desde Cáceres na 
República Federativa do Brasil, até Nova Palmira na República Oriental do 
Uruguai e o Canal Tamengo, afluente do Rio Paraguai, compartilhado pela 
República da Bolívia e pela República Federativa do Brasil. 

Art. 3º - As disposições do presente Acordo são aplicáveis à navegação, ao 
comércio e ao transporte de bens e de pessoas que compreendam a utilização 
da Hidrovia. 

    Excetua-se desta norma a passagem de navios de guerra e outras 
embarcações com atividades sem fins de comércio, bem como o transporte 
fluvial, transversal fronteiriço, os quais se regerão pelos tratados e pelas 
normas existentes ou que forem celebrados no futuro entre os países 
ribeirinhos da Hidrovia ou entre estes e terceiros países.” 

 

Liberdade de navegação (Capítulo II) 

 

“Art. 4º - Os países signatários reconhecem-se reciprocamente a liberdade de 
navegação em toda a Hidrovia das embarcações de suas respectivas 
bandeiras, bem como a navegação de embarcações de terceiras bandeiras. 

Art. 5º - Sem prévio acordo dos países signatários, não se poderá estabelecer 
nenhum imposto, gravame, tributo ou direito sobre o transporte, as 
embarcações ou suas cargas, baseado unicamente no fato da navegação.” 

 

Igualdade de Tratamento (Capítulo III) 
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“Art. 6º - Em todas as operações reguladas pelo presente Acordo os países 
signatários outorgam reciprocamente às embarcações de bandeira dos demais 
países signatários idêntico tratamento ao concedido às embarcações nacionais 
em matéria de tributos, tarifas, taxas, gravames, direitos, trâmites, praticagem, 
pilotagem, reboque, serviços portuários e auxiliares, não se podendo ter 
nenhum tipo de discriminação por razão da bandeira. 

Art. 7º - Os países signatários compatibilizarão e/ou harmonizarão suas 
respectivas legislações na medida em que seja necessário, para criar 
condições de igualdade de oportunidade, de forma tal que permitam 
simultaneamente a liberalização do mercado, a redução de custos e a maior 
competitividade. 

Art. 8º - Todas as vantagens, favores, franquias, imunidades e privilégios que 
os países signatários aplicarem às embarcações em todas as operações 
regidas pelo presente Acordo, em virtude de convênios entre os países 
signatários ou entre estes e terceiros países ou que concedam de forma 
unilateral a qualquer um deles, serão extensivas automaticamente aos demais 
países signatários do presente Acordo.” 

 

Liberdade de trânsito (Capítulo IV) 

 

 

“Art. 9º - É reconhecida a liberdade de trânsito pela Hidrovia das embarcações, 
bens e pessoas dos países signatários, e somente poderá ser cobrada a taxa 
em retribuição aos serviços efetivamente prestados aos mesmos. 

    Igualmente se reconhece entre os países signatários a liberdade de 
transferência de carga, alijamento, trasbordo e depósito de mercadorias em 
todas as instalações habiIitadas para esses efeitos, não se podendo efetuar 
discriminação alguma por causa da origem da carga, dos pontos de partida, de 
entrada, de saída ou de destino ou de qualquer outra circunstância relativa à 
propriedade das mercadorias, das embarcações ou da nacionalidade das 
pessoas.” 

 

Reserva de Carga (Capítulo V) 

 

 

“SEÇÃO 1 – Reserva de Carga Regional 

Art. 10. - O transporte de bens e de pessoas entre os países signatários que se 
efetue com origem e destino em portos localizados na Hidrovia está reservado 
aos armadores dos países signatários em igualdade de direitos, tratamento e 
condições estabelecidas no presente Acordo. 

    O exercício do direito de reserva de carga regional efetivar-se-á de forma 
multilateral e sua implantação se baseará no princípio de reciprocidade. 
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SEÇÃO 2 - Reserva de Carga Nacional 

Art. 11. - Ficam eliminadas em favor das embarcações da bandeira dos países 
que integram a Hidrovia, a partir da entrada em vigor do presente acordo, as 
limitações existentes ao transporte de determinados bens ou pessoas 
reservados em sua totalidade ou em parte às embarcações que naveguem sob 
bandeira nacional do país de destino ou de origem. 

    Fica excluído do âmbito de aplicação deste acordo e de seus Protocolos o 
transporte de cabotagem nacional, o qual está reservado às embarcações dos 
respectivos países. 

    Disposição transitória 

    A República do Paraguai se compromete a eliminar cinqüenta por cento 
(50%) de sua reserva de carga em 31 de agosto de 1992, e dez por cento 
(10%) adicional a partir da entrada em vigor do Acordo. 

    Após sua entrada em vigor, eliminará vinte por cento (20%) em 31 de 
dezembro de 1993 e os restantes vinte por cento (20%) antes de 31 de 
dezembro de 1994.” 

 

Armador da Hidrovia (Capítulo VI) 

 

 

“Art. 12. - Para os efeitos do presente Acordo se considerará Armador da 
Hidrovia os armadores dos países signatários, reconhecidos como tais por 
suas respectivas legislações. 

Art. 13. - As embarcações fluviais registradas como tais em cada um dos 
países signatários serão reconhecidas como embarcações da Hidrovia pelos 
outros países signatários. Para tais fins, os organismos nacionais competentes 
trocarão as informações pertinentes. 

Art. 14. - Os armadores da Hidrovia poderão utilizar na prestação de seus 
serviços embarcações próprias ou sob contrato de afretamento ou 
arrendamento a casco nu, de conformidade com a legislação nacional de cada 
país signatário. 

Art. 15. - Os países signatários se comprometem a adotar as normas 
necessárias para facilitar o desenvolvimento de empresas de transporte na 
Hidrovia, com participação de capitais, bens de capital, serviços e demais 
fatores de produção de dois ou mais países signatários.” 

 

Facilitação do transporte e do comércio (Capítulo VII) 
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“Art. 16. - Com a finalidade de facilitar as operações de transporte de bens, 
pessoas e de comércio que se realizem na Hidrovia, os países signatários se 
comprometem a eliminar gradualmente os entraves e restrições 
regulamentares e de procedimento que obstaculizem o desenvolvimento 
dessas operações. 

Art. 17. - Com a finalidade de lograr o cumprimento do presente Acordo, os 
países signatários convêm em celebrar, sem prejuízo de outros oportunamente 
indicados, os seguintes Protocolos Adicionais: 

a) Assuntos Aduaneiros 

b) Navegação e Segurança 

c) Seguros 

d) Condições de igualdade de oportunidades para uma maior competitividade 

 e) Solução de controvérsias 

f) Cessação Provisória de Bandeira” 

 

Serviços portuários e serviços auxiliares de navegação (Capítulo VIII) 

 

 

“Art. 18. - Os países signatários garantem-se mutuamente as facilidades que se 
outorgaram até o presente momento e as que outorgarem no futuro para o 
acesso e operações em seus respectivos portos localizados na Hidrovia. 

Art. 19. - Os países signatários promoverão medidas tendentes a incrementar a 
eficiência dos serviços portuários prestados às embarcações e às cargas que 
se movimentarem pela Hidrovia e ao desenvolvimento das ações de 
cooperação em matéria portuária e de coordenação de transporte intermodal. 

Art. 20. - Os países signatários adotarão as medidas necessárias para criar as 
condições que permitam otimizar os serviços de praticagem de porto e 
praticagem fluvial para as operações de transporte fluvial realizadas pelas 
embarcações dos países que integram a Hidrovia. 

Art. 21. - Os países signatários revisarão as características e custos dos 
serviços de praticagem fluvial e de porto com o objetivo de readequar sua 
estrutura, de modo a harmonizar as condições de prestação do serviço, reduzir 
seus custos e garantir uma eqüitativa e igualitária aplicação destes para todos 
os armadores da Hidrovia.” 

 

Órgãos do acordo (Capítulo IX) 
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“Art. 22. - Os órgãos do Acordo são: 

a) o Comitê Intergovernamental da Hidrovia (C.I.H) - órgão do Tratado da Bacia 
do Prata - é o órgão político. 

b) a Comissão do Acordo - doravante "a Comissão" - é o órgão técnico. 

    Os países signatários designarão os organismos nacionais competentes 
para a aplicação do presente Acordo. Os representantes acreditados destes 
organismos constituirão a Comissão, que será o órgão técnico para a 
aplicação, acompanhamento e desenvolvimento do Acordo dentro das 
competências atribuídas no artigo 23. 

Art. 23. - A Comissão terá as seguintes funções: 

a) zelar pelo cumprimento das disposições do presente Acordo para resolver os 
problemas que se apresentarem em sua aplicação; 

b) estudar e propor a adoção de medidas que facilitem o cumprimento dos 
objetivos do presente Acordo; 

c) aprovar seu regulamento interno e estabelecer as disposições que considere 
necessárias para seu funcionamento; 

d) recomendar a C.I.H. modificações ou acréscimos ao presente Acordo; 

e) informar o C.I.H., pelo menos uma vez por ano, dos avanços logrados nos 
compromissos e os resultados alcançados na aplicação e no desenvolvimento 
do presente Acordo; e 

f) cumprir qualquer outra tarefa determinada pelo C.I.H. 

Art. 24. - A Comissão poderá convocar reuniões de representantes de outros 
organismos da Administração Pública e do Setor Privado para facilitar a 
aplicação e o desenvolvimento do Acordo. 

Art. 25. - Cada país signatário terá um voto e as decisões da Comissão serão 
tomadas por unanimidade e com a presença de todos os países signatários.” 

 

Solução de Controvérsias (Capítulo X)  

 

 

“Art. 26. - As controvérsias que surgirem por motivo da interpretação, aplicação 
ou descumprimento das disposições do presente Acordo, bem como de seus 
Protocolos e das decisões do C.I.H. e da Comissão do Acordo serão 
submetidas ao procedimento do Protocolo sobre Solução de Controvérsias, 
previsto no Artigo 17, alínea e) do presente Acordo.” 

 



134 

 

Avaliação e ajustes (Capítulo XI)  

 

 

“Art. 27. - A Comissão avaliará anualmente os resultados alcançados no âmbito 
do presente Acordo, devendo apresentar suas conclusões ao C.I.H. para sua 
consideração. 

Art. 28. - Anualmente, por ocasião da avaliação mencionada, a Comissão 
poderá levar à consideração do C.I.H. propostas de modificação e 
desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento do presente Acordo. 

Art.. 29. - As modificações e acréscimos ao presente Acordo deverão ser 
aprovadas pelo do C.I.H. e formalizados por meio de Protocolos Adicionais ou 
Modificatórios.” 

Entrada em vigor e duração (Capítulo XII) 

 

 

“Art. 30. - O presente Acordo e seus Protocolos adicionais entrarão em vigor 30 
dias após a data em que a Secretaria-Geral da ALADI comunicar aos países 
signatários o recebimento da última notificação relativa ao cumprimento das 
disposições legais internas necessárias a sua entrada em vigor, e terá uma 
duração de dez (10) anos. 

    Seis meses antes do término da vigência, as partes se reunirão com a 
finalidade de avaliar os resultados do Acordo para determinar conjuntamente a 
conveniência de prorrogá-lo. 

    Não obstante, este prazo poderá ser antecipado pelo C.I.H., levando em 
conta os avanços logrados no desenvolvimento do Acordo. 

    Neste caso, será fixado um novo período de vigência, o qual poderá ser 
indefinido.” 

 

Adesão (Capítulo XIII) 

 

 

“Art. 31. - O presente Acordo estará aberto à adesão, com prévia negociação, 
dos países-membros da ALADI que desejarem participar em todos os aspectos 
do Programa da Hidrovia Paraguai - Paraná. 

Art. 32. - A adesão será formalizada uma vez que se tenham negociado seus 
termos entre os países signatários e o país solicitante, mediante a celebração 
de Protocolo Adicional ao presente Acordo, o qual entrará em vigor trinta (30) 
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dias após o cumprimento dos requisitos estabelecidos no parágrafo primeiro do 
Artigo 30 do presente Acordo.” 

 

Denúncia (Capítulo XIV) 

 

 

“Art. 33. - Qualquer país signatário do presente Acordo poderá denunciá-lo 
transcorridos quatro (4) anos de sua entrada em vigor. Para tal fim, notificará 
sua decisão com sessenta (60) dias de antecedência, depositando o 
instrumento respectivo na Secretaria-Geral da ALADI, a qual informará da 
denúncia os demais países signatários. Transcorridos sessenta (60) dias da 
formalização da denúncia, automaticamente cessarão para o país denunciante 
os direitos e obrigações contraídos em virtude do presente Acordo.” 

 

Disposições gerais (Capítulo XV) 

 

 

Art. 34. - Nenhuma das disposições do presente Acordo poderão limitar o 
direito dos países signatários de adotar medidas para proteger o meio 
ambiente, a salubridade e a ordem pública, de acordo com suas respectivas 
legislações internas. 

 

Art. 35.- O presente Acordo será denominado "Acordo de Santa Cruz de la 
Sierra". 

Art. 36. - A Secretaria-Geral da ALADI será a depositária do presente Acordo e 
enviará cópia do mesmo, devidamente autenticada, aos Governos dos países 
signatários. 

    EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários subscrevem o presente 
Acordo no Valle de Las Leñas, Departamento Malargüe, Província de 
Mendoza, República Argentina, aos vinte e seis dias do mês de junho de mil 
novecentos e noventa e dois, em um original, nos idiomas português e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos. 
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ANEXO C – DECRETO No 3.532 DE 30 DE JUNHO DE 2000 - REGULAMENTO 

ÚNICO DE BALIZAMENTO DA HIDROVIA 

 

“Artigo 1° - Os países signatários adotarão o sistema I.A.L.A (Região B) 
adaptado a navegação fluvial ou o sistema de sinalização de “AÇÕES A 
EMPREENDER” ou ambos em forma indistinta, segundo as características 
particulares dos diferentes trechos da hidrovia. Nos trechos em que for utilizado 
o sistema de “AÇÕES A EMPREENDER”, o mesmo será de acordo com o 
especificado nos Artigos seguintes, e representados nos Anexos I e II deste 
regulamento. 

Artigo 2° - Se entende por margem esquerda a margem situada do lado 
esquerdo com relação a direção da nascente até a desembocadura. 

Artigo 3° - Se entende por margem direita a margem situada do lado direito 
comrelação a direção da nascente até a desembocadura. 

Artigo 4° - Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de mudança de margem, 
quando estiverem situados na margem esquerdadevem exibir o símbolo “X”, 
confeccionado com material retroreflectivo de cor vermelha, sobre um painel 
em forma de rombo pintado de branco. 

Artigo 5° - Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de mudança de margem, 
quando estiverem situados na margem direita devem exibir o símbolo “X”, 
confeccionado com material retroreflectivo de cor verde, sobre um painel em 
forma de rombo pintado de branco. 

Artigo 6° - Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de canal junto a margem, 
quando estiverem situados na margem esquerda devem exibir o símbolo “X”, 
confeccionado com material retroreflectivo de cor vermelha, sobre um painel 
triangular pintado de branco. 

Artigo 7° - Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de canal junto a margem, 
quando estiverem situados na margem direita devem exibir o símbolo “X”, 
confeccionado com material retroreflectivo de cor verde, sobre um painel 
quadrangular pintado de branco. 

Artigo 8° - Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de canal na metade do rio, 
quando estiverem situados na margem esquerda devem exibir o símbolo “H”, 
confeccionado com material retroreflectivo de cor vermelha, sobre um painel 
triangular pintado de branco. 

Artigo 9° - Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de canal na metade do rio, 
quando estiverem situados na margem direita devem exibir o símbolo “H”, 
confeccionado com material retroreflectivo de cor verde, sobre um painel 
quadrangular de branco. 

Artigo 10° - Os sinais visuais cegos fixos, indicadores da “Bifurcação do Canal”, 
devem exibir o símbolo “Y”, confeccionado com material retroreflectivo de cor 
amarela, sobre um painel quadrangular ou triangular segundo se situe na 
margem direita ou esquerda, pintado de preto. Existindo um canal principal, o 
símbolo deverá ter, na sua parte superior, um braço mais largo que o outro, 
indicando a direção desse canal. 
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Artigo 11° - Os sinais visuais fixos, indicadores de perigo isolado , devem exibir 
o símbolo “+”, confeccionado com material retroreflectivo de cor branca, inscrito 
em dois painéis circulares pintados de preto, um encima do outro. 

Artigo 12° - Os sinais visuais luminosos fixos, quando estiverem situados na 
margem esquerda, devem possuir uma estrutura pintada na cor branca com 
duas franjas vermelhas e devem exibir luz de clarão vermelhos. 

Artigo 13° - Os sinais visuais luminosos fixos, quando estiverem situados na 
margem direita, devem possuir uma estrutura pintada na cor branca com duas 
franjas verdes e devem exibir luz de clarão verdes. 

Artigo 14° - Os perigos recentemente descobertos e ainda não especificados 
nos documentos náuticos recebem a denominação de “novo perigo”, podendo 
incluir obstruções como bancos de areia, rocha ou perigos resultantes da ação 
do homem, tais como cascos soçobrados, etc. 

Parágrafo 1 - Os novos perigos devem ser sinalizados de acordo as presentes 
normas, o mais rapidamente possível. Provisoriamente, os novos perigos 
podem ser sinalizados com qualquer tipo de balizamento (bóia, cilindro, baliza, 
etc.) inclusive com balizamento luminoso utilizando luz branca com qualquer 
ritmo, exceto os utilizados nos sinais cardiais do sistema I.A.L.A., com a 
finalidade de definir suas posições, sendo necessária a divulgação dos novos 
perigos e dos balizamentos estabelecidos, através dos Radios-Avisos. 

Parágrafo 2 - Se a autoridade competente considerasse o novo perigo 
especialmente grave para a navegação, pelo menos um dos sinais usado para 
o seu balizamento poderá ser duplicado por um sinal adicional, o mais rápido 
possível, idêntico ao seu par. 

Parágrafo 3 - Um novo perigo pode ser marcado por um sinal de “racon”, 
exibindo em código Morse a letra “D”, mostrando ao largo de uma milha náutica 
na tela do radar. 

Parágrafo 4 - O sinal usado para duplicar pode ser removido quando a 
autoridade competente estime que a informação referente ao novo perigo foi 
suficientemente divulgado. 

Artigo 15° - As pontes fixas sobre a hidrovia Paraguai-Paraná, que tenham 
pilares de suporte sobre a água, devem receber sinalização e iluminação nos 
diversos vãos. 

Parágrafo 1 - O(s) vão(s) principal(ais) deve(m) exibir: 

I - no centro, em baixo da ponte, uma luz rápida branca e nos pilares laterais 
luzes fixas ou rítmicas, de acordo com as convenções para o balizamento 
marítimo; 

II - no pilar que deve ser deixado a bombordo pelo navegante que sobe o rio, 
um painel retangular branco contendo um retângulo verde, com a maior 
dimensão vertical, adotando-se para o retângulo interior a dimensão mínima de 
dois vírgula quatro (2,4) metros na direção horizontal e dois vírgula cinco (2,5) 
metros na direção vertical; e 

III - no pilar que deve ser deixado a estibordo pelo navegante que sobe o rio, 
um painel retangular branco contendo um triângulo equilátero vermelho, 
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adotando-se a dimensão a dimensão mínima um vírgula cinco (1,5) metros 
para o lado do triângulo. 

Parágrafo 2 - O(s) vão(s) secundário(s), se houver(em) pilar(es) de suporte(s) 
sobre a água, deve(m) ter esse (s) pilar(Es) sinalizado(s) por uma luz fixa 
branca ou iluminado(s) por refletor(es) com luz branca que não ofusque. 

Parágrafo 3 - Para os fins mencionados anteriormente, se entende como vão(s) 
principal(ais) aquele(s) aconselhado(s) para a navegação e como 
secundário(s), o (s) outro(s) vão(s). 

Parágrafo 4 - Os alcances luminosos noturnos de todas a luzes de sinalização 
deverão ser iguais ou maiores que cinco(5) milhas náuticas. 

Artigo 16° - As esquinas ou extremidades de moles, trapiches, dolfins, bóias de 
amarração e terminais devem ser sinalizados, no período noturno de acordo 
com as convenções para o balizamento marítima. 

Parágrafo 1 - Sempre que a dimensão principal dos moles, trapiches, dolfins, 
bóias de amarração e terminais que exceda dez(10) metros, os mesmos deve 
ser iluminados por luzes brancas que não ofusquem.  

CORREÇÃO APROVADA PARA A REDAÇÃO DO ARTIGO N° 10 

(Aprovada a XIª reunião da C.I.H) 

que no “Regulamento Unico de Balizamento e sinalização”, no Artigo 10, se 
havia incorrido numa omissão, pelo qual a atual redação não compatibilizava 
com o estabelecido em outras partes do Regulamento. 

As Delegações acordarão recomendar ao C.I.H. que devia se salvar desta 
omissão, sendo necessário para isso que o artículo citado ficará relatado da 
seguinte maneira: 

“Artigo 10° - Os sinais visuais cegos fixos, indicadores da “Bifurcação do Canal, 
devem exibir o símbolo “Y”, confeccionado com material retroreflectivo de cor 
amarela, sobre um painel quadrangular ou triangular segundo se situe na 
margem direita ou esquerda, pintado de preto. Existindo um canal principal, o 
símbolo deverá ter, na sua parte superior, um braço mais largo que o outro, 
indicando a direção desse canal.” 

No dia 5 de maio de 1993, os Grupos Técnicos vão clausurar as deliberações, 
lavrando e assinando a presente ata que elevam ao C.I.H” 
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ANEXO D – DECRETO No 3.533, DE 30 DE JUNHO DE 2.000 - REGIME 

ÚNICO DE DIMENSÕES MÁXIMAS DOS COMBOIOS DA HIDROVIA 

PARAGUAI=PARANÁ 

 

 

“Art 1
o
 O presente Regulamento é de aplicação à navegação de reboque em 

comboio nas condições atuais da Hidrovia Paraguai-Paraná, Porto Cáceres-
Nova Palmira, incluindo os diferentes braços de desembocadura do Rio Paraná 
e o Canal Tamengo. 

Art. 2° Navegação de empurro: 

2.1. Trecho do Rio Paraná entre a desembocadura do Canal Honda no Rio 
Paraná das Palmas e o Km 177 do Rio Paraná (estacionamento entre a Ilha 
Dourada e as Palmas). 

 Comprimento Boca 

Categoria A: 236 metros 50 metros 

Categoria B: 180 metros 37,50 metros 

2.1.1 Canais nas bocas do Rio Paraná Guaçu-Sauce-Paraná Bravo até Km. 
458 do Rio Paraná. 

 Comprimento Boca 

Categoria A: 290metros 50 metros 

Categoria B: 180 metros 37,50 metros 

Referências: 

Categoria A: São os rebocadores equipados com radar aptos para rios. 

Categoria B: São os rebocadores que não contam com radar. 

2.1.2 Águas acima do complexo San Martín - San Lorenzo (Km. 458): as 
dimensões dos comboios ficarão a critério de seus Capitães em função das 
condições de navegação, capacidade e potência de máquinas tomando as 
devidas precauções nas situações de cruzamento e ultrapassagem. A partir do 
Km. 714 até o Km. 1200 vão se tomar especiais precauções de segurança da 
navegação, em consideração as condições imperante no rio e fatores 
meteorológicos. 

2.2 Trecho Rio Paraguai 

2.2.1 Os comboios em navegação de empurro não poderão exceder de um 
comprimento máximo de 290 mts., considerada desde a proa da primeira 
barcaça até a popa da última embarcação. 
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2.2.2 A boca máxima nesta modalidade de navegação será de 50 mts. 

2.3 A potência de máquinas dos rebocadores deverá estar de acordo com o 
deslocamento dos comboios e a segurança dos mesmos com características 
suficientes para garantir a manobra em trechos críticos. Como elemento de 
referência não obrigatório se acrescenta ao Anexo A uma tabela com a força 
total de tração estática longitudinal requerida para diferentes TPB. 

Art.3° Navegação com rebocado pela popa: 

Nessa modalidade de reboque, em navegação normal, o comprimento dos 
cabos será a adequada para permitir o bom governo das embarcações e com 
isso cumprir com as regras de segurança estabelecidas, especialmente para 
franquear passos críticos e no cruzamento com as embarcações de rumos 
opostos. 

Art. 4° Navegação com reboque a contrabordo: 

Os rebocadores que realizam a navegação nesta modalidade, poderão levar 
até duas embarcações, uma por cada bordo. Para adotar esta modalidade 
deve-se contar com visibilidade desde a ponte de governo que abranja todo o 
horizonte, assegurando que o comboio ofereça um bom governo. 

Art. 5° Sistema combinado: 

A contrabordo e pela popa. 

Esta modalidade de reboque será regida pelo determinado no Art.3° 

.Art. 6° Os armadores, na construção de suas embarcações com mastros fixos, 
deverão levar em conta a altura dos vãos mínimos das pontes existentes na 
Hidrovia. 

Art. 7° Este regulamento sobre dimensões máximas dos comboios, poderá ser 
objeto de modificação e/ou ampliação de comum acordo entre os Estados 
Partes, na medida em que avancem os trabalhos de melhoramento das vias 
navegáveis, permitindo a adequação permanente das dimensões dos comboios 
às condições de navegação. 

As demais situações que possam se apresentar ficarão sujeitas as normas 
vigentes na Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 


