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RESUMO 
A implantação de Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos, túneis) é considerada pela legislação 

ambiental brasileira uma atividade utilizadora de recursos ambientais e capaz de causar degradação 
ambiental por ser efetiva ou potencialmente poluidora, requerendo Estudos de Impacto Ambiental para 
obtenção de licenciamento do órgão ambiental competente. Um exemplo justificativo da necessidade de 
aplicação desta legislação é a implantação, no distrito de Porto Esperança, município de Corumbá, 
estado do Mato Grosso do Sul, da Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra (antiga Ponte Barão do Rio 
Branco) sobre o Rio Paraguai. Tendo sido implantada e inaugurada na década de 1940, portanto anterior 
à legislação ambiental vigente, esta ponte provocou alterações nas condições de escoamento do rio e 
causou impactos sobre o meio ambiente, como o assoreamento do canal de navegação, que teve como 
consequência a alteração da forma de operação do transporte hidroviário, conforme apontado no 
Relatório de Controle Ambiental das Obras de Dragagem do Canal do Passo do Jacaré (Hidrovia 
Paraguai – Paraná) elaborado pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da UFPR em 
cooperação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. 
Palavras Chave: ponte ferroviária, impactos ambientais, hidrovia, assoreamento, canal de navegação. 
 
1. Introdução 
 

O transporte hidroviário, ao proporcionar 
menores custos de logística, quando utilizado 
para longas distâncias, em relação a outros 
modais, induz à implantação de indústrias de 
beneficiamento e de transformação ao longo das 
vias interiores navegáveis, bem como viabiliza 
grandes projetos agropecuários e de mineração. 
Dessa forma, cria condições para o 
desenvolvimento agrícola e industrial de vastas 
áreas, permitindo a fixação do homem a terra. 

Por essa razão, toda vez que se declara uma 
hidrovia como instituída (disciplinada), o 
desenvolvimento na região de abrangência se 
acelera, dinamizando o serviço de transporte nos 
mais diversos modais. Assim, a navegação é um 
processo com dinamismo próprio e capaz de 
induzir desenvolvimento, o qual realimenta a 
navegação. 

A navegação interior é muito competitiva 
economicamente quando realizada em um 
sistema operacional que se denomina comboio, 
constituído por número elevado de barcaças (ou 
chatas), sem propulsão nem sistema de governo, 
empurradas quando solidárias a um rebocador 

(ou empurrador). Esses comboios, para sua plena 
operação ao longo do ano, ou seja, navegando 
em situações de cheias e estiagem hídrica, 
dependem de regularizações nos cursos d'água e 
da eliminação de obstáculos existentes no leito 
que possam colocar em risco os equipamentos e 
a sua própria integridade física. 

O trabalho aqui apresentado consiste em 
descrever como a construção de pontes pode 
alterar as condições hidrodinâmicas e 
morfológicas do rio em uma escala local e afetar o 
transporte aquaviário. 

Para detalhar o tema, será abordado o caso da 
ponte ferroviária Eurico Gaspar Dutra, localizada 
no Passo do Jacaré, na Hidrovia Paraguai-
Paraná. Mais precisamente, esta obra de 
engenharia situa-se nas imediações do distrito de 
Porto Esperança, no município de Corumbá, 
estado do Mato Grosso do Sul, no km 1391 do 
Rio Paraguai. 

Em função da construção desta ponte (1937-
1947) que já é uma restrição à navegação pela 
tecnologia empregada à época, o Passo do 
Jacaré, surgido com o advento da mesma, ficou 
caracterizado como um ponto crítico da hidrovia. 
Assim, desde sua implantação, a ponte tem 
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causado alterações nas condições de 
escoamento do Rio Paraguai, causando o 
assoreamento do canal de navegação em uma 
extensão de aproximadamente 5 km a montante. 
O resultado disso é o prejuízo da 
operacionalidade da hidrovia, principalmente na 
época de estiagem, quando os comboios têm 
dificuldades em trafegar pelo trecho a montante 
devido às restrições de profundidade. 

Para viabilizar o transporte hidroviário de 
cargas durante todo o ano, o Instituto 
Tecnológico de Transportes e Infraestrutura 
(ITTI), da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), em parceria com o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), elaborou um projeto de dragagem que 
contempla a readequação do canal de 
navegação em uma extensão de 4.200m e o 
adensamento da sinalização náutica existente. 

Para estudar a hidrodinâmica do Rio Paraguai 
e sua capacidade de transportar sedimentos, foi 
implementado um modelo fluviomorfológico. Os 
resultados alcançados corroboraram a afirmação 
de que a ponte alterou e continua alterando as 
condições de escoamento do rio, promovendo 
uma região de sedimentação a montante e 
erosão a jusante. 
 
2. A Hidrovia Paraguai-Paraná e o Passo do 

Jacaré 
 

A Hidrovia Paraguai-Paraná é um dos mais 
extensos e importantes eixos continentais de 
integração política, social e econômica da 
América do Sul. Ela corta metade da América do 
Sul, iniciando no município de Cáceres, no Mato 
Grosso, e terminando em Nova Palmira, no 
Uruguai (Figura 1). São 3.442 km que servem a 
cinco países: Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina 
e Uruguai. Sua área de influência representa 
cerca de 700.000 km², atingindo uma população 
de 25 milhões de habitantes. No Estado do Mato 
Grosso do Sul, a extensão é de 785 km, sendo 
que os 603 km a partir de Corumbá apresentam 
as melhores condições de navegabilidade 
(AHIPAR). 

Dada a sua relevância, os países ribeirinhos, 
utilizando-se de acordos internacionais, 
instituíram o Comitê Intergovernamental da 
Hidrovia Paraguai-Paraná (CIH) e a elegeram 
como o vetor de integração por excelência dos 
países que compartilham seus recursos hídricos. 
Diversos regulamentos disciplinam atualmente a 
navegação da hidrovia, todos discutidos e 
aprovados por decisão unânime dos países e, 
posteriormente, referendados pelo Poder 
Legislativo de cada um deles. 
 

 
Figura 1– Hidrovia Paraguai-Paraná. 
Fonte: Adaptado de AHIPAR. 

 
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 (tramo 2 da 
hidrovia), 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. As Figuras 2, 3 e 4 ilustram o 
comboio-tipo utilizado. 
 

 
Figura 2 – Comboio-tipo da Hidrovia Paraguai-Paraná, trecho 
Corumbá-Assunção. 
Fonte: RCA – Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 
 

 
Figura 3 – Comboios utilizados para o transporte de minério de 
ferro na Hidrovia Paraguai-Paraná. 
Fonte: RCA – Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 
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Figura 4 – Representação esquemática do comboio-tipo da 
Hidrovia Paraguai-Paraná (Tramo 2). 
Fonte: RCA – Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
A ponte ferroviária Eurico Gaspar Dutra 

(antiga ponte Barão do Rio Branco) (Figura 5), 
situada imediatamente a montante de Porto 
Esperança, pode ser considerada o único 
obstáculo artificial no trecho brasileiro que causa 
dificuldades à navegação. Esse local é 
denominado Passo do Jacaré e é considerado 
um dos pontos críticos da hidrovia em território 
nacional devido a problemas recorrentes de 
assoreamento e às dificuldades de navegação 
para transpor a ponte. A localização do Passo do 
Jacaré é apresentada na Figura 6. 
 

 
Figura 5 – Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra – vão 
principal. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 

 
Figura 6 – Localização do Passo do Jacaré, km 1391 do Rio 
Paraguai. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
O vão da ponte utilizado como rota para a 

navegação situa-se próximo à margem esquerda. 
Nesta passagem inferior, a distância entre as 
faces dos pilares é de menos de 90m, o que 
impede o cruzamento de comboios no local e 
dificulta a navegação em condições 
hidrometeorológicas adversas. Além disso, a 
forma de arco do vão implica na variação das 
alturas livres ao longo da seção (Figura 7). 
 

 
Figura 7 – Croqui da Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
Atualmente, para a transposição do Passo do 

Jacaré é utilizado um canal secundário, situado 
entre a margem esquerda do Rio Paraguai e a 
Ilha da Figueirinha, como observado na Figura 8. 

O canal oficial homologado pela Marinha 
localiza-se 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 
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para as embarcações, as quais necessitam se 
alinhar perpendicularmente à ponte para transpô-
la. Devido a essa chegada em posição oblíqua e 
à forte influência da correnteza e dos ventos na 
região, há registros de acidentes (Figura 9) em 
que embarcações abalroaram o pilar e o arco da 
ponte, colocando em risco a estrutura da mesma, 
a segurança dos tripulantes e a qualidade das 
águas do Rio Paraguai (haja vista o potencial 
risco de derramamento de óleos e de cargas 
contaminantes). 
 

 
Figura 8 – Situação atual de transposição da Ponte 
FerroviáriaEurico Gaspar Dutra, no Passo do Jacaré. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 

 
Figura 9 – Detalhe do dano causado por abalroamento de 
embarcação no arco do vão principal da ponte. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
A restrição de largura do vão principal e as 

condições hidrometeorológicas desfavoráveis 
conduziram a Marinha a regulamentar e exigir o 
desmembramento sistemático dos comboios 
para a transposição da ponte. 

As embarcações que trafegam com 
configuração 4x4 (16 barcaças + 1 empurrador), 
são obrigadas a adotar a configuração 2x2 para 
passar sob a ponte. Esse procedimento é 

realizado através da amarração de barcaças em 
árvores. Após a passagem das 16 barcaças (4 
viagens de ida e volta do empurrador), o comboio 
é reconfigurado para seguir viagem. 

A Figura 10 ilustra a passagem de um comboio 
2x2 sob a ponte no sentido montante-jusante. 
 

 
Figura 10 – Comboio 2x2 transpondo a ponte no sentido 
montante-jusante após desmembramento. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
O desmembramento 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 Paraguai. 

Na Figura 11 e Figura 12 observa-se a 
amarração de barcaças em árvores durante uma 
operação de desmembramento realizada no canal 
entre a Ilha da Figueirinha e a margem esquerda 
do rio. 
 

 
Figura 11 – Desmembramento dos comboios para a 
transposição da Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra (Rio 
Paraguai). 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 
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Figura 12 – Detalhe da amarração de barcaça em árvores 
para o desmembramento de um comboio. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
Com o objetivo de mitigar os passivos 

ambientais gerados por uma operação 
inadequada, o ITTI-UFPR elaborou estudos 
ambientais e um projeto de dragagem 
respaldado em premissas de segurança, 
confiabilidade e eficiência no transporte 
hidroviário. 

A dragagem do Passo do Jacaré visa 
readequar o canal de navegação, recriando 
condições próximas às existentes anteriormente 
à construção da ponte. Busca-se, assim, a 
garantia do tráfego seguro de embarcações 
durante todo o ano ao eliminar a necessidade de 
desmembramento. Um dos benefícios gerados é 
a redução do tempo de viagem dos comboios, 
com consequente diminuição do custo de 
transporte (redução do tempo de giro) e o 
aumento da fluidez do tráfego de embarcações, 
consubstanciado no desenvolvimento de um 
transporte de cargas a baixo custo e 
ambientalmente sustentável. 
 
3. Histórico da Ponte Ferroviária Eurico 

Gaspar Dutra 
 
A ponte ferroviária sobre o Rio Paraguai, nas 

imediações do distrito de Porto Esperança, foi 
inicialmente concebida e projetada pelo 
engenheiro Glebe Saharov com a denominação 
Ponte Barão do Rio Branco, posteriormente 
renomeada como Ponte Eurico Gaspar Dutra. 

Em decorrência da grande largura do leito do 
Rio Paraguai, a construção da ponte durou uma 
década e exigiu grande complexidade de 
engenharia para a época. 

Para vencer este obstáculo natural e levar os 
trilhos da antiga Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil (EFNOB) para a margem direita do rio, 
viabilizando a ligação com a Bolívia, foram 
necessários estudos topográficos, batimétricos e 
hidráulicos. Concluiu-se que a melhor alternativa 
seria construir a ponte, com 2 km de extensão, a 
montante de Porto Esperança, onde a 
profundidade do rio era 7m e onde existia uma 
ilha, a Ilha do Jacaré, que permitiria baratear 
consideravelmente as fundações. 

A decisão de construção da ponte se deu em 
1937, quando a ferrovia boliviana já estava em 
estágio avançado, aguardando a implantação do 
ramal Porto Esperança – Corumbá para completar 
o acesso da Bolívia ao Oceano Atlântico pelo 
Porto de Santos. Em território boliviano a estrada 
prolongava-se até Santa Cruz de la Sierra, cidade 
bastante afastada da fronteira, no centro da 
Bolívia. A inauguração da ponte ocorreu em 1947. 
Todavia, apenas em 1952 a ferrovia chegou a 
Corumbá. 

Devido ao longo prazo necessário para a 
realização de estudos, para a abertura de 
concorrência e para a execução de uma obra de 
tal magnitude, cogitou-se inicialmente a utilização 
de balsas (ferry-boat) para o transporte de 
passageiros, veículos e mercadorias. Entretanto, 
essa ideia foi logo descartada em virtude das 
grandes cheias do rio. 

Quanto à estrutura da ponte, foram 
consideradas duas alternativas: construir uma 
ponte fixa que permitisse a navegação mesmo na 
época das grandes enchentes; ou construir um 
vão móvel que, acionado por máquinas 
adequadas, permitisse a abertura no canal de 
navegação sempre que necessário. Esta última 
alternativa foi abandonada por vários motivos, 
dentre os quais, a frequente mudança de posição 
do canal devido à erosão do leito. Além disso, a 
precária manutenção que se poderia esperar 
naquela localidade longínqua implicaria na 
paralisação total da navegação com grandes 
prejuízos para o escoamento da produção. 

O período de construção da ponte foi marcado 
por paralisações devido às enchentes e às 
dificuldades surgidas na execução do primitivo 
sistema de fundações face à grande mobilidade 
do leito do rio. 

Nos anos que se seguiram após a conclusão 
da obra, foram observados sinais de erosão na 
margem esquerda, sobretudo a montante. 
Também foram constatadas erosões em torno das 
fundações dos pilares situados no leito maior, 
atribuídas à contração da seção transversal do rio 
no eixo da ponte, o que causou grande 
preocupação nas autoridades responsáveis pela 
obra. Visando estabilizar os processos erosivos e 
garantir a segurança estrutural da ponte, foram 
executadas proteções nos pilares P1 e P1A (vão 
principal próximo à margem esquerda) (Figura 13 
e Figura 14) através do lançamento de 
enrocamentos, no período de agosto de 1959 a 
abril de 1961. Além destes trabalhos, foi 
executada a proteção do pilar P2A e do talude da 
margem esquerda, em uma extensão total de 80 
m (40 m para cada lado do eixo da ponte) (Figura 
15). Estas medidas resultaram de consenso entre 
técnicos de renome que visitaram a obra na 
época, os quais emitiram pareceres favoráveis à 
proteção dos pilares com enrocamentos. 
(UFRGS- IPH 1967). 
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Figura 13 – Enrocamento lançado na base do pilar P1, 
próximo à margem esquerda (vão de navegação). 
Fonte: RCA – Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011) 

 
Figura 14 – Detalhe do enrocamento lançado na base do 
pilar P1. 
Fonte: RCA – Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011) 

 
Figura 15 – Proteção do talude da margem esquerda com 
enrocamento nas imediações da ponte. 
Fonte: RCA – Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011) 

Em 1963, a EFNOB contratou o Instituto de 
Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para a 
realização de estudos mais detalhados visando 
verificar a eficiência das estruturas hidráulicas de 
emergência colocadas para a proteção da ponte 
contra a ação erosiva do rio. Após 4 anos de 
estudos e medições de campo, foi constatado 
que a extensão do tapete de enrocamentos era 
insuficiente, tendo sido observadas erosões até 
400 m do eixo da ponte para montante, com 
exceção do trecho estabilizado de 40 m. 

Além disso, notaram-se indícios de 
assoreamento contínuo do banco de areia 
localizado nas imediações da ponte (face de 
montante), bem como a progressão sistemática 
das erosões no flanco da Ilha da Melancia (a 
jusante). 

Foram recomendadas medidas de 
monitoramento periódico das proteções dos 
pilares e das margens, visando caracterizar o seu 
desgaste natural pela ação das águas. Por fim, 
sugeriu-se que caso fossem necessários novos 
lançamentos de enrocamento, estes deveriam 
evitar a excessiva obstrução da seção de vazão. 

No final dos anos 80, a EFNOB contratou o 
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias 
(INPH-RJ), na época vinculado à Portobrás, para 
a construção de um modelo reduzido em que 
pudessem ser realizados estudos hidráulicos e 
morfológicos nas imediações da ponte. Estes 
estudos constataram a ocorrência de deposição 
de sedimentos a montante e a erosão do leito do 
rio imediatamente a jusante. 

Segundo a Administração da Hidrovia do 
Paraguai (AHIPAR), houve lançamento de pedras 
de mão nas bases dos pilares do vão principal até 
o início da década de 90. 

Em 25 de abril de 2011, foi publicado no Diário 
Oficial da União – Seção 3, p.12, o tombamento 
da Ponte Eurico Gaspar Dutra pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
 
4. A abordagem do problema de 

assoreamento do Passo do Jacaré 
 

Entre os obstáculos que se interpõe para uma 
segura interpretação das tendências de evolução 
de um curso d'água natural, moldado em leito 
aluvial, o mais relevante é a distinção entre os 
dois possíveis tipos de modificação, a saber: 
erosões ou assoreamentos. Um dos aspectos que 
geralmente dificulta a compreensão do 
comportamento morfológico de um rio é a 
execução de obras que se constituem em novos 
fatores que condicionam, ainda mais, as 
tendências do curso d'água. 

Nesse contexto, a construção da Ponte 
Ferroviária Eurico Gaspar Dutra e as posteriores 
intervenções realizadas para proteger a 
estabilidade dos pilares e a integridade das 
margens constituem obras que interferiram e 
continuam interferindo na hidrodinâmica e na 
morfodinâmica do Rio Paraguai, na localidade do 
Passo do Jacaré. 

Conforme citado anteriormente, o problema de 
assoreamento restringe a navegação de 
comboios durante o período de águas baixas 
(novembro-fevereiro). Visando garantir o tráfego 
durante todo o ano, o ITTI-UFPR, em parceria 
com o DNIT, elaborou os estudos ambientais e o 
projeto de dragagem necessários para a 
readequação do canal de navegação. 

Esse projeto foi desenvolvido no período 2010-
2011. O problema do assoreamento foi tratado 
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através da aplicação de um modelo 
hidromorfológico. O modelo consistiu em uma 
implementação computacional, que simulou a 
hidrodinâmica e a evolução morfológica do rio 
em uma extensão de aproximadamente 8 km (6 
km a montante da ponte e 2 km a jusante). Para 
a calibração foram utilizados dados oriundos de 
levantamentos de campo (ITTI-UFPR, 2011) tais 
como medições de vazão/velocidade, 
granulometria dos sedimentos e batimetria. 
Parâmetros não medidos foram estimados por 
calibração e por consulta à literatura. 

Após os ajustes paramétricos e a perfeita 
calibração do modelo, foram simulados 5 anos 
de evolução morfológica para diversas 
alternativas de canal, até que se encontrasse a 
alternativa mais eficiente do ponto de vista 
operacional e menos impactante ao meio 
ambiente. Os resultados finais demonstraram 
que uma dragagem com aproximadamente 
270.000 m³ ao longo de 4 quilômetros a 
montante da ponte seria suficiente para manter o 
canal operacionalmente navegável durante os 5 
anos modelados, com dragagens de manutenção 
anuais pouco frequentes e de baixa 
movimentação do leito arenoso. 

O modelo também permitiu constatar a 
influência da ponte sobre o processo 
hidrodinâmico e de transporte de sedimentos na 
área de estudo. 

Durante os estudos para o desenvolvimento 
do projeto, foi questionada a possibilidade de se 
remover um dos pilares da ponte (localizado no 
vão principal) e reforçar a estrutura da mesma. 
Esta alternativa promoveria significativa melhora 
à navegação, tanto do ponto de vista da 
segurança das embarcações, quanto no sentido 
de reduzir o assoreamento a montante (devido 
ao aumento da seção transversal do rio). 
Todavia, essa hipótese foi logo descartada, haja 
vista o elevado valor histórico da ponte, tombada 
pelo IPHAN em abril de 2011. 

 
5. O estabelecimento do Nível de Redução 

(NR) e da Profundidade de Dragagem 
para a elaboração do projeto 

 
A profundidade definida como cota de 

dragagem para fins de projeto deve ser sempre 
“reduzida”. Isto significa dizer que a profundidade 
tem origem no plano de referência conhecido 
como nível de redução (NR) e não na superfície 
da água. Desta forma, as variações dos níveis 
d'água por influência das marés ou em 
decorrência dos períodos de cheias e vazantes 
dos rios são subtraídas. 

Segundo a Marinha do Brasil, nas áreas sem 
influência das marés e onde predominam os 
períodos de cheias e vazantes dos rios, são 
empregadas as estações fluviométricas 
pertencentes à Agência Nacional de Águas 
(ANA). O NR de cada estação é resultante de 
cálculo estatístico, que garante o nível d'água 

acima desse limite em 90% das observações. 
Para isso são utilizadas, em média, séries 
históricas de trinta (30) anos. 

Para a definição do NR da Régua de Porto 
Esperança, foi considerada a série histórica de 30 
anos (1981-2010) disponibilizada no sítio 
eletrônico da Hidroweb, Sistema de Informações 
Hidrológicas da ANA. A partir dos níveis d’água 
médios diários observados, foi criado, para cada 
ano, um histograma de frequências. 

O acúmulo das frequências relativas a cada 
nível medido permitiu determinar o valor acima do 
qual o nível d’água permaneceu durante 90% do 
tempo. Esse procedimento foi realizado para cada 
um dos 30 anos analisados, fornecendo 30 
valores. 

Essas persistências anuais (30 valores) 
receberam tratamento estatístico, sendo 
ajustadas a uma distribuição normal. O nível de 
redução (NR) foi definido como o nível d’água 
igualado ou ultrapassado em 90% de um ano com 
período de recorrência de 10 anos, ou seja, o 
nível d’água que, estatisticamente, não é atingido 
durante 36 dias de um ano seco que ocorre uma 
vez a cada 10 anos. Assim, o NR do posto de 
Porto Esperança correspondeu ao nível 0,48m 
daquela régua. 

Levantamentos geodésicos foram necessários 
para determinar a altitude do início da graduação 
da régua (zero) de Porto Esperança, a qual 
resultou em 80,075 m. 

Esse valor foi correlacionado com os dados de 
batimetria (maio de 2011), fornecendo cotas do 
fundo (elevação) referenciadas ao geóide da 
Terra, o qual pode ser definido como a superfície 
do nível médio dos mares em repouso prolongada 
através dos continentes. Dessa forma, foram 
determinadas as altitudes ortométricas do leito do 
Rio Paraguai com precisão melhor que 2cm. 

O cálculo do volume a ser dragado foi 
realizado a partir do dimensionamento do canal 
de navegação através das recomendações do 
PIANC – Permanent International Association of 
Navigation Congresses. Segundo suas 
orientações, a profundidade mínima necessária 
para que se garanta uma navegação segura 
corresponde à soma do calado da embarcação 
tipo (2,60m) com os efeitos e as tolerâncias 
necessárias, conforme a equação abaixo: 
 

D = d + Z + T   (1) 
 
onde: 
 
D = profundidade do canal; 
d = calado da maior embarcação; 
Z = efeito squat; 
T = tolerâncias. 

 
De acordo com o PIANC, deve-se admitir uma 

margem de 0,60 metros para o total de tolerâncias 
necessárias. Uma vez que a razão 
profundidade/calado tenha sido calculada, deve-
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se verificar que a mesma seja maior que 1,10, 
mínimo necessário para águas calmas. Deve-se 
garantir ainda, que o Fnh (Froude Depth 
Number), fator que dimensiona a resistência 
hidrodinâmica ao movimento de um navio em 
águas rasas, possua um valor absoluto menor 
que 0,70. 

Para o cálculo do efeito squat utilizou-se o 
gráfico, função da velocidade e do comprimento 
da embarcação, disponibilizado pelo PIANC, o 
qual resultou, para o caso em estudo, no valor de 
0,30m. 

Após todos os cálculos necessários obteve-se 
a profundidade do canal, em relação ao NR, 
necessária para garantir a operacionalidade da 
hidrovia nas condições previstas: 
 

D = 2,60 + 0,30 + 0,60 = 3,50m  (2) 
 

A altitude ortométrica do NR foi calculada em 
80,555m. As figuras geradas a partir da 
modelagem e apresentadas nas seções a seguir 
ilustram as cotas (altitudes) do leito do rio em 
relação ao geóide. A altitude do fundo do canal 
de navegação após a dragagem será 77,055m. 
 
6. Modelo Hidromorfológico 
 

O modelo hidrodinâmico e morfológico 
implementado foi o sistema de modelagem do 
CCHE (Center for Computational Hydroscience 
and Engineering, Universidade do Mississipi, 
USA), que resolve as equações de Navier-
Stokes/Reynolds médias, assim como outros 
modelos disponíveis no mercado. Além disso, 
este sistema resolve a evolução morfológica do 
canal usando conservação de sedimentos de 
fundo e em suspensão. O método numérico é 
baseado em volumes finitos com elementos 
eficientes. 
 

 
Figura 16 – Esquema da modelagem matemática. 

Fonte: User’s Manual – CCHE2D. 
 
As equações resolvidas estão resumidas 

abaixo. Equação da continuidade (do volume) (3) 
e da quantidade de movimento integradas ao 
longo da vertical na direções x (4) e y (5): 
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onde: 0  é uma densidade constante de 

referência;   é a velocidade angular de rotação 
da terra no sistema de coordenadas local; e os 

termos com   são as forças de Coriolis, em que 

  é o ângulo de Latitude,  é a elevação da 

superfície livre, ij
 

são as tensões de 

cisalhamento, h é a profundidade, U e V são as 
velocidades médias na vertical, H é a 

profundidade total (h+), 
S

i  e 
B

i  são as 

tensões de cisalhamento no fundo. O índice i 
representa a direção, por exemplo: i=1 representa 
a componente x, i=2 a componente y e i=3 a 
componente z. 

Todas as tensões de Reynolds ij
 são 

modeladas usando um modelo de fechamento de 
turbulência conhecido por k-ε. 

As equações acima foram discretizadas para 
pontos (nós) em uma malha de elementos com 
volumes finitos e resolvidas numericamente. Na 
modelagem da circulação hidrodinâmica, é 
necessário o estabelecimento de condições de 
contorno para o campo de velocidade e elevação 
da superfície livre da água. Nos contornos de 
terra (rios e reservatórios), são prescritas 
condições de contorno para o campo de 
velocidade que podem ser a determinação da 
componente de velocidade (UN) ou de vazão 
(QN) normal à seção transversal de 
entrada/saída. As condições iniciais necessárias 

são os valores da elevação da superfície livre (


) 
e as componentes da velocidade, U e V, para 
todos os nós do domínio. 

O modelo de transporte de escalares consiste 
em uma equação de advecção-difusão para um 
escalar qualquer, particularmente para a 
concentração de sedimento em suspensão. A 
equação geral para a modelagem bidimensional é 
apresentada abaixo: 
 

2 2

2 2
( , , , )j

C C C C C
E U V f c x y t

t x y x y

     
     

     

 (6) 

 

U i (x,y,t)
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z = x,y,t)
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z
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onde, C é a concentração da substância de 
interesse (sedimento), U e V são as 
componentes da velocidade nas direções x e y 
integradas na direção vertical, E é o coeficiente 
de difusão turbulenta e f(cj,x,y,t) é o somatório de 
fontes, sumidouros, sedimentações e eventuais 
reações cinéticas entre as várias componentes 
presentes no modelo. Novamente, é preciso 
especificar condições de contorno em toda a 
fronteira do domínio, e também condições iniciais 
para todos os nós. 

A Figura 17 ilustra o esquema do modelo 
morfológico. 
 

 
Figura 17 – Esquema da Modelagem de Fundo. 
Fonte: User’s Manual – CCHE2D. 

 
A equação integrada na vertical para a fração 

de concentração de sedimentos em suspensão 
Ck é: 
 

bkbk
xzxx

ss DE
z

S

x

S

y

C
h

x

C
h

ChVChUCh
t































































kk

kkk

)(
y

)(
x

])([
y

])([
x

])[(





 (7) 
onde: 









s

b

z

z

kk dzc
h

C




1

  (8) 
 
onde, Ck é a concentração promediada da coluna 
de água, Sxx e Sxz são coeficientes de dispersão, 
Ebk e Dbk são taxas de deposição e 
ressuspensão.  

A equação para material de fundo é: 
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onde, cbk é a concentração de material de fundo, 
e p’ é a porosidade do material. 

Estas equações juntamente com algumas 
relações auxiliares e algumas considerações 
geométricas são resolvidas pelo método de 
elementos finitos. Maiores detalhes constam no 
manual do usuário do modelo CCHE 
(www.ncche.olemiss.edu/software/cche2d). 
 
6.1. Preparação e calibração do modelo 
 

O modelo foi utilizado para realizar 
simulações da evolução hidrodinâmica e 
morfológica do Rio Paraguai no trecho em 

estudo para diversas alternativas (geométricas) 
de canal e para um período de 5 anos. Nesse 
trabalho serão apresentadas apenas as duas 
alternativas de maior representatividade: 

 Canal de 105,6 m de largura e 3,5 m de 
profundidade (alternativa escolhida). 

 Situação sem intervenção. 

A Figura 18 apresenta a região do Passo do 
Jacaré em imagem de satélite e a localização do 
canal definitivo projetado para a dragagem 
(extensão: 4,2 km). Em amarelo a Ilha da 
Figueirinha, em verde a Ilha do Jacaré, em azul a 
Ilha da Melancia, em vermelho o Porto Gregório 
Curvo (terminal operado pela empresa VALE S/A 
para o carregamento de comboios com minério de 
ferro e manganês). 

O volume total a ser dragado foi calculado pelo 
Software Hypack e corresponde a 268.310,800m³. 
 

 
Figura 18 – Localização do canal projetado no Passo do 
Jacaré. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
Para se utilizar os dados de batimetria 

(MICROARS, 2011), foi feita uma interpolação 
espacial pelo método de kriging. Na Figura 19 
visualiza-se as cotas em metros (altitudes 
ortométricas) do fundo do rio antes da dragagem.  

Na Figura 20 visualiza-se as cotas (altitudes 
ortométricas) do fundo do rio após dragagem. 
Nota-se que a região um pouco a montante do 
centro do canal é onde deverá se concentrar o 
maior volume de dragagem. A área em vermelho 
em forma de trapézio, próxima à margem direita, 
é a região designada para bota-fora do material 
dragado. 
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Figura 19 – Cotas (altitudes em metros) do fundo do rio antes 
da dragagem. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 

 
Figura 20 – Cotas (altitudes em metros) do fundo do rio após 
a dragagem (canal com 110m de largura). 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
A calibração do modelo foi realizada a partir 

de dados de velocidade medidos em campo com 
ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). 

A campanha de medição de vazão foi 
realizada nos dias 22 e 23 de maio de 2011 e 
teve como principal objetivo gerar informações 
sobre o campo de velocidade e vazão em 15 
seções transversais do rio para a calibração do 
modelo. 

Durante a campanha, a cota altimétrica do 
nível d'água em Porto Esperança era 85,46m, 
caracterizando um período de cheias. A seguir, 
são apresentados os registros de velocidade 
média em 4 seções e os perfis de velocidade 
calculados pelo modelo (Figuras 22 a 25). É 
notável que o modelo capturou muito bem as 
velocidades médias ao longo de todo o trecho 
simulado, apresentando valores bastante 
verossímeis em comparação com as medições 
de campo, o que validou o modelo como 
instrumento de projeção. 
 

 
 

 
Figura 21 – Velocidades na seção mostrada calculada pelo 
modelo e média medida por ADP (em vermelho 0,76 m/s). 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 

 
 

 
Figura 22 – Velocidades na seção mostrada calculada pelo 
modelo e média medida por ADP (em vermelho 0,86 m/s). 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 
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Figura 23 – Velocidades na seção mostrada calculada pelo 
modelo e média medida por ADP (em vermelho 0,75 m/s). 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 
 

 
 

 
Figura 24 – Velocidades na seção mostrada calculada pelo 
modelo e média medida por ADP (em vermelho 0,86 m/s). 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
6.2. Evolução Morfológica 
 

Foram feitas 2 simulações de evolução 
morfológica do trecho de interesse para o 
período de 5 anos. A primeira simulação 
considera o canal dragado com 105,6m x 3,5m. 
A segunda considera a não realização do 
empreendimento. 

A vazão e o nível d'água utilizados para a 
simulação consideram um hidrograma de 5 anos 
(Figura 25) típico do Rio Paraguai retirado do 
histórico de Porto Esperança. 

O coeficiente de manning de melhor ajuste 
para o modelo foi 0,025. Os parâmetros de 
sedimento (distribuição granulométrica) usados 
para as condições de contorno do modelo foram 
obtidos por medições locais. A análise dos 
sedimentos caracterizou a existência de areias 
finas siltosas. 
 

 
Figura 25 – Hidrograma usado nos 5 anos de simulação. 
Fonte: Hidroweb – ANA. 
 

6.2.1. Simulação do canal dragado com 
105,6m x 3,5m 
 

Após a dragagem de um canal com 105,6 m 
de largura e 3,5 m de profundidade, o fundo do 
canal toma a configuração já apresentada 
anteriormente (Figura 20). 

Os resultados da modelagem da evolução 
morfológica (configuração do fundo) ao término do 
primeiro e do quinto ano de simulação são 
ilustrados, respectivamente, na Figura 26 e na 
Figura 27. 

É possível notar que a dragagem claramente 
cria uma nova configuração de correntes, mais 
favorável à navegação, redirecionando o maior 
fluxo d'água para o canal projetado de modo a 
mantê-lo em boas condições de navegabilidade 
durante o período simulado. 

Após 5 anos, percebe-se algum assoreamento 
mais pronunciado em alguns pontos, mas, ainda 
assim, o canal continua operacionalmente 
navegável em condições de segurança, 
principalmente se o tráfego de embarcações 
continuar crescendo. Nota-se também a dispersão 
dos sedimentos depositados na área de bota-fora. 

Para ilustrar o que ocorre com o escoamento, 
um campo de velocidades no período de cheias, 
um ano após a dragagem, é apresentado na 
Figura 28. Verifica-se a intensificação das 
correntes na região do canal dragado próxima à 
área de bota-fora, o que reduzirá a deposição 
nesse local de materiais em suspensão. 
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Figura 26 – Altitude (m) do fundo, 1 ano após dragagem. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 

 
Figura 27 – Altitude (m) do fundo, 5 anos após dragagem. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 

 
Figura 28 – Campo de velocidades (m/s) em período de cheia 
no primeiro ano de simulação após dragagem. 
FONTE: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-
UFPR (2011). 
 

 
 

6.2.2. Simulação sem dragagem 
 
Analogamente às figuras anteriores para a 

situação de dragagem, são apresentadas, na 
Figura 29 e na Figura 30, as posições do fundo do 
rio após 1 e 5 anos, porém, neste caso, sem a 
dragagem. 

É possível notar que há regiões em que existe 
um processo de erosão e intensificação do canal 
na margem direita do rio entre as duas ilhas, 
enquanto que no meio do canal há uma tendência 
de deposição, efeito conhecido por “crossing”. 
Fica clara a dificuldade de navegação existente, 
uma vez que o rio tende a favorecer um 
escoamento ao longo da margem direita, o que 
prejudica a navegação das embarcações de maior 
porte que precisam utilizar o vão localizado 
próximo à margem esquerda para transpor a 
ponte ferroviária. 

 

 
Figura 29 – Altitude (m) do fundo após 1 ano sem dragagem. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 

 
Figura 30 – Altitude (m) do fundo após 5 anos sem dragagem. 
Fonte: Projeto de Dragagem do Passo do Jacaré, ITTI-UFPR 
(2011). 

 
A não realização da dragagem agravará a 

situação atual de navegação tanto em termos 
ambientais quanto operacionais. Ou seja, o 
assoreamento do canal de navegação continuará 
de forma progressiva e contínua, exigindo o 
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desmembramento dos comboios e a sua 
amarração em árvores, intensificando os 
processos erosivos. 
 
7. Considerações Finais 
 

A comparação entre os estudos realizados 
por ITTI-UFPR e os registros históricos de 
erosão/sedimentação nas imediações do Passo 
do Jacaré permitiu constatar que o problema de 
assoreamento do Rio Paraguai está associado à 
existência da Ponte Ferroviária Eurico Gaspar 
Dutra, que diminuiu a capacidade hidráulica de 
escoamento do rio neste local. 

Como o equilíbrio morfológico é função da 
velocidade do rio e da sua capacidade de manter 
o sedimento em constante movimento, a região a 
montante da ponte perdeu sua capacidade de 
transportar sedimento e se tornou, ao longo dos 
anos, um local propício ao assoreamento. 

O déficit de sedimento a jusante da ponte, por 
sua vez, causou um aumento de profundidades 
(erosão) com riscos de comprometimento da 
estabilidade das fundações. 

O lançamento de enrocamento em torno dos 
pilares e nos taludes da margem esquerda 
atenuaram temporariamente os processos 
erosivos. 

É importante, contudo, o monitoramento 
contínuo desse trecho da hidrovia, visando 
caracterizar a evolução da hidrodinâmica e da 
morfodinâmica após o empreendimento de 
dragagem e de retificação do canal de 
navegação. 

Um aspecto não estudado nesse trabalho, 
mas que influencia a dinâmica de escoamento, é 
a forma dos corpos imersos (pilares e 
fundações). No caso da ponte em estudo, nota-
se a robustez de sua estrutura, haja vista a 
época em que foi construída. A concepção de 
pilares mais esbeltos e hidrodinamizados, sem 
dúvida teria reduzido a resistência ao 
escoamento, diminuindo o assoreamento a 
montante. 

Além disso, a existência de vãos maiores, 
capazes de comportar o tráfego de embarcações 
sem impor a necessidade de desmembramentos 
sistemáticos, embora normalmente represente 
maiores custos à execução da obra, 
proporcionaria ganhos econômicos e ambientais 
significativos quando se considera o 
desenvolvimento do modal hidroviário. Este é, 
portanto, um aspecto que deve ser sempre 
considerado nas etapas iniciais de projeto. 

É notória a necessidade de se proporcionar a 
maior integração entre os diversos modais de 
transporte no Brasil. No entanto, as soluções 
devem ser estudadas de forma integrada e de tal 
maneira que a ampliação de um determinado 
sistema (ferroviário) não prejudique a utilização 
de outro (hidroviário), como no caso estudado. 
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ABSTRACT 
 
Brazil's environmental legislation considers the implementation of bridges, overpasses and tunnels to be 
an activity that uses environmental resources and may result in environmental degradation due to its 
pollution potential, demanding Environmental Impact Assessment as a requirement of the environmental 
licensing process. An example justifying the need for this legislation is the construction of the Railway 
Bridge Eurico Gaspar Dutra (previously called Barão do Rio Branco), in the district of Porto Esperança, 
municipality of Corumbá, state of Mato Grosso do Sul, on the Paraguay river. Having been built in the 
40’s, so prior to the current environmental legislation, this bridge led to changes in the river's flow 
conditions and caused impacts on the environment, such as the aggradation of the navigation channel, 
which has changed how the waterway transportation operates, as highlighted by the Environmental 
Control Report of Passo do Jacaré Channel Dredging Works (Paraguay-Paraná Waterway) developed by 
UFPR's Technological Institute of Transport and Infrastructure in cooperation with the National 
Department of Transportation and Infrastructure (DNIT). 
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