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1. APRESENTAÇÃO

O “Relatório do Estudo – EVTEA” consiste no Volume 1 do Estudo de 

Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Hidrovia do Rio Paraguai. O Projeto 

é fruto de um Termo de Cooperação celebrado entre o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

(Termo de Cooperação UFPR/DNIT: 096/2014), a qual realizou os estudos através 

do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI). 

O presente volume contempla a consolidação da Análise Técnica, a Avaliação 

de Impactos Ambientais, Análise Financeira e Socioeconômica, Estimativa de Custos 

e Análise de Custo/Benefício do empreendimento, apresentando as descrições 

sucintas dos estudos realizados, suas conclusões e recomendações, atendendo ao 

item 6 do Termo de Referência. 

O escopo dos trabalhos visa à dragagem dos principais passos críticos 

existentes ao longo do canal de navegação da Hidrovia do Rio Paraguai em trecho 

brasileiro, entre Cáceres -MT e a foz do Rio Apa -MS, sob jurisdição do Ministério dos 

Transportes – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) – 

Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ). 

____________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Ratton 

Coordenador-geral 

CREA 7657-PR 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Hidrovia Paraguai-Paraná é um dos mais extensos e importantes eixos 

continentais de integração política, social e econômica da América do Sul. Inicia no 

município de Cáceres, em Mato Grosso, e termina em Nova Palmira, no Uruguai, 

como mostra a Figura 2.1. São 3.442 km que servem a cinco países: Brasil, Bolívia, 

Paraguai, Argentina e Uruguai. Sua área de influência representa cerca de 700 mil 

km², atingindo uma população de 25 milhões de habitantes e divide-se em quatro 

trechos: 

 Tramo I: Rio Paraguai (eminentemente brasileiro) – de Cáceres a 

Corumbá (680 km); 

 Tramo II: Rio Paraguai – de Corumbá a Assunção (1.132 km); 

 Tramo III: Rios Paraguai e Paraná – de Assunção a Santa Fé (1.040 

km); 

 Tramo IV: Rio Paraná/Rio da Prata – de Santa Fé à foz (Nova Palmira, 

Uruguai) (aproximadamente 590 km). 

 

De acordo com o Termo de Referência, os trechos de interesse deste estudo 

são o Tramo I (Cáceres a Corumbá – 680 km) e o Tramo II (Corumbá à foz do Rio 

Apa – 590 km), que representam o trecho brasileiro da Hidrovia do Rio Paraguai, com 

aproximadamente 1.270 km de extensão (Figura 2.2).  

A área de influência do Rio Paraguai apresenta uma grande diversidade de 

riquezas naturais, como jazidas de minério de ferro e manganês, no Maciço do 

Urucum no Brasil e em Mutum na Bolívia, bem como a ocorrência de calcário em 

Corumbá e Vallemi. Também se ressalta a farta agricultura, sobretudo soja em grão, 

farelo de soja e a pecuária em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os principais 

terminais portuários estão localizados nas cidades de Cáceres-MT, Corumbá-MS e 

Porto Murtinho-MS. 

As baixas profundidade em alguns trechos do canal navegável são a principal 

dificuldade durante o período de estiagem. De acordo com Miguens (2000), essas 

alterações na profundidade do canal são um dos principais problemas relacionados à 

navegação, devido ao elevado risco de colisões e possíveis encalhamentos nos 

bancos de areia. 
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FIGURA 2.1 – HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 2.2 – TRECHO BRASILEIRO DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Com o intuito de assegurar o tráfego das embarcações e melhorar a 

segurança, a confiabilidade e a eficiência do transporte hidroviário, em um período 

mínimo correspondente a 90% do ano, foram realizados estudos que identificaram os 

gargalos logísticos e operacionais da Hidrovia e propuseram ações por meio de obras 

e serviços. Assim, foram previstas dragagens de manutenção em passagens críticas 

da Hidrovia, que atualmente representam obstáculos à navegação, seja por fatores 

naturais (larguras e profundidades restritivas) ou por estruturas (pontes) existentes ao 

longo do rio. 

O projeto do canal de navegação foi elaborado de forma a minimizar a 

necessidade das intervenções de dragagem, buscando traçados com maior 

profundidade. Nos passos críticos identificados, foram calculados os volumes de 

dragagem necessários para manter o canal com larguras e profundidades 

compatíveis com o comboio-tipo adotado. Para dragar esses locais, foram 

dimensionados equipamentos, mão de obra e materiais, bem como foram calculados 

os custos e o cronograma de execução dos serviços propostos. 

Espera-se que após a dragagem e a manutenção da sinalização náutica da 

Hidrovia, a navegação ocorra em condições adequadas de segurança, permitindo o 

tráfego de embarcações com maior fluidez e frequência, com consequente aumento 

do escoamento de cargas pelo corredor hidroviário Paraguai-Paraná, importante eixo 

para a consolidação do desenvolvimento do interior da América do Sul, principalmente 

em função do acordo de livre comércio representado pelo Mercosul. 
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3. CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA

Atendendo ao item 6.1.1 do Termo de Referência, neste capítulo serão 

apresentados a situação atual da navegação da Hidrovia do Rio Paraguai, incluindo 

análises sucintas das questões relativas aos problemas detectados, bem como as 

soluções técnicas encontradas, especificando e quantificando os principais 

parâmetros de projeto imprescindíveis à configuração da navegabilidade segura ao 

longo de toda a região de estudo. 

A seguir, são descritos sucintamente os trechos de estudo da Hidrovia. Na 

sequência, são apresentadas as análises das principais restrições e dificuldades à 

prática da navegação. Por fim, são propostas as soluções de engenharia, incluindo 

seu dimensionamento e procedimentos executivos. 

As intervenções e procedimentos propostos para assegurar a navegabilidade 

plena em toda a Hidrovia são apresentadas em maiores detalhes no “Volume 3A – 

Estudos hidráulicos, hidrodinâmicos, de balizamento e sinalização”. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS TRECHOS DA HIDROVIA 

Em detrimento das características técnicas e operacionais da Hidrovia do Rio 

Paraguai, os trechos de interesse deste estudo são (Figura 2.2): 

1. “Tramo Norte”: entre as cidades de Cáceres-MT e Corumbá-MS (680 km);

2. “Tramo Sul”: entre Corumbá-MS e a foz do Rio Apa (divisa entre o Brasil

e o Paraguai) (590 km).

3.1.1 Tramo Norte 

O Tramo Norte estende-se de Cáceres-MT a Corumbá-MS. Neste trecho, o 

Rio Paraguai é classificado como um rio de planície ou de baixo curso. Sua 

declividade regular e suave permite um cenário favorável à navegação. Ilhas fluviais 

e bifurcações são comuns, o que geram alternativas para a navegação. Dos desafios 

à navegação da região destacam-se bancos de areia e curvas com raios de curvatura 

pequenos. 
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O regime hidrológico do Rio Paraguai é bastante característico. As cheias na 

região de Cáceres acontecem entre os meses de janeiro e junho, com pico mais 

recorrente entre março e abril. A seca se estende de julho a dezembro, com vales 

mais recorrentes em setembro e outubro. A dinâmica do Pantanal atrasa a cheia, com 

defasagem de 3 a 4 meses entre Cáceres e Corumbá.  

No período de estiagem, lagoas na planície de inundação produzem grandes 

quantidades de vegetações aquáticas (macrófitas). Nas cheias, estas plantas 

(camalotes) são conduzidas para o Rio Paraguai gerando grandes concentrações que 

podem se prender às embarcações, oferecendo risco estrutural e diminuindo a 

eficiência da navegação.  

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.  

As dimensões máximas dos comboios neste trecho (Tabela 3.1) são 

estabelecidas pela Marinha do Brasil (2006). Na maior parte do trecho é adotada a 

configuração 2x3 (Figura 3.1), totalizando 140m de comprimento e 24m de largura. 

Cada barcaça tem capacidade para transportar em média 500 toneladas. O canal de 

navegação projetado possui 45m de largura e 1,80m de profundidade mínima, 

considerando um pé de piloto de 0,30m. Esta profundidade deve ser garantida no 

período de estiagem, de acordo com os níveis de redução (NR) das réguas 

linimétricas existentes na Hidrovia. 

 

TABELA 3.1 – RESTRIÇÃO DE COMPRIMENTO DE EMBARCAÇÕES NO TRAMO NORTE DA 
HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 

Trecho Início Fim 
Largura 

Máxima 

Comprimento 

Máximo 

1º Cáceres (km 2201,5) Boca do Rio Bracinho (km 2043) 24m 140m 

2º Boca do Rio Bracinho (km 2043) Foz do Rio Sararé (km 1983,5) 24m 80m 

3º Foz do Rio Sararé (km 1983,5) Volta do Pacu Gordo (km 1874,8) 24m 140m 

4º Volta do Pacu Gordo (km 1874,8) Volta do S (km 1818) 24m 80m 

5º Volta do S (km 1818) Ponta do Morro (km 1790) 24m 140m 

6º Ponta do Morro (km 1790) Corumbá (km 1522) 33m 200m 

FONTE: MARINHA DO BRASIL, 2006. 
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Excepcionalmente, os comboios dotados de facilidades de manobras, tais 

como “propulsão azimutal” e “brasílias” (embarcação acoplada na proa do comboio 

com funcionalidade semelhante a um bow-thrust), poderão exceder em até 30% o 

comprimento indicado para cada subtrecho, com prévia autorização do 

Representante da Autoridade Marítima Regional (MARINHA DO BRASIL, 2006). 

 

 

 

FIGURA 3.1 – COMBOIO TIPO (2X3) DO TRAMO NORTE (UNIDADE MÉTRICA). 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.1.2 Tramo Sul 

O Tramo Sul estende-se de Corumbá-MS à foz do Rio Apa, no município de 

Porto Murtinho-MS, limite sul da Hidrovia em trecho brasileiro, na fronteira entre Brasil 

e Paraguai. 

Os desafios à navegação no Tramo Sul são similares aos do tramo norte, 

destacando-se os bancos de areia existentes em confluências do Rio Paraguai com 

seus tributários e nas partes convexas das curvas, especialmente naquelas com 

menores raios de curvatura. Entre os obstáculos artificiais à navegação, pode-se citar 

como principal a ponte ferroviária Eurico Gaspar Dutra (Figura 3.2), cuja transposição 

requer o desmembramento sistemático dos comboios, com manobras que podem 

durar até um dia. 

FIGURA 3.2 – TRANSPOSIÇÃO DA PONTE EURICO GASPAR DUTRA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2012. 

Em relação ao regime hidrológico, as cheias do Tramo Sul acontecem entre 

os meses de junho e setembro, com pico mais recorrente em julho, podendo variar 

de ano para ano. A estiagem se estende de outubro a fevereiro, com níveis mais 

baixos normalmente em dezembro e janeiro. Os principais afluentes do Rio Paraguai 

a jusante de Corumbá são os rios Taquari, Negro, Miranda, Apa e Nabileque. 

A presença de balseiros e camalotes flutuantes ao longo do rio coloca em 

risco a segurança da navegação e a integridade das embarcações, o que ocorre com 

frequência no tramo norte. Entretanto, pelo fato do Tramo Sul apresentar uma largura 
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superior (cerca de 3 vezes a do norte), a probabilidade da ocorrência de entupimentos 

neste trecho é reduzida. 

O Tramo Sul concentra atualmente a totalidade de cargas transportadas pela 

Hidrovia, haja vista a paralisação do carregamento de commodities no porto de 

Cáceres. As características hidrogeomorfológicas desse trecho (canal mais largo e 

profundo) permitem a navegação de comboios na configuração 4x4 (Figura 3.3), com 

16 barcaças de 60 x 12m e um empurrador com 50m de comprimento. Assim, o 

comboio-tipo completo apresenta dimensões de 290 x 48m (BRASIL, 2000) e 

capacidade de 24 mil toneladas. Comboios maiores são autorizados pela Marinha do 

Brasil mediante estudos específicos de comprovação de manobrabilidade. 

A profundidade de projeto adotada para o canal de navegação neste tramo é 

de 3,0 m e a largura mínima em tangentes é de 105m. O pé-de-piloto mínimo definido 

pela Marinha do Brasil é de 0,30m. 

 

 
FIGURA 3.3 – COMBOIO TIPO (4X4) DO TRAMO SUL (UNIDADE MÉTRICA). 
FONTE: UFPR/ITTI, 2012.  
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3.2 ESTUDOS PRELIMINARES 

Os estudos preliminares que subsidiaram o desenvolvimento dos projetos de 

dragagem dos passos críticos compreendem os seguintes levantamentos: 

batimétricos, hidrológicos, hidrodinâmicos, geomorfológicos e geodésicos. Foram 

coletados dados primários através de medições de campo e dados secundários em 

literatura científica especializada, banco de dados de instituições e publicações 

diversas.  

A seguir são descritas sucintamente algumas análises e resultados 

alcançados em cada estudo. O detalhamento dessas informações consta no capítulo 

3 do “Volume 3A – Estudos hidráulicos, hidrodinâmicos, de balizamento e 

sinalização”. 

3.2.1 Reconhecimento terrestre-fluvial 

Atendendo ao item 5.2.2.1 do Termo de Referência, foram efetuadas 

campanhas de levantamento que visassem identificar trechos e pontos geográficos 

de maior interesse, incluindo os acidentes geográficos, obstáculos naturais e artificiais 

à navegação, afluentes e ilhas, áreas produtivas, terminais portuários existentes na 

Hidrovia, núcleos urbanos, entre outras informações relevantes para as subsequentes 

fases do estudo.  

As descrições detalhadas das campanhas de levantamento, contendo todas 

as informações supracitadas, são apresentadas nos Relatórios das Visitas Técnicas 

de Inspeção Conjunta, entregues ao DNIT/DAQ na Fase Preliminar do Estudo.  

3.2.2 Levantamento preliminar dos passos críticos 

De acordo com a Marinha do Brasil e a Ahipar, o tramo brasileiro da Hidrovia 

do Rio Paraguai apresenta muitos passos críticos conhecidos e históricos. Alguns 

desses passos críticos são apresentados nas cartas náuticas e por meio do boletim 

periódico de Aviso aos Navegantes (Marinha do Brasil, 2015). Com o intuito de 

verificar qual a localização dos passos críticos, foram realizados levantamentos 
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batimétricos longitudinais. Os resultados obtidos nesta fase nortearam os estudos 

para o Projeto Executivo de Dragagem. 

Atendendo ao item 5.2.2.2 do Termo de Referência, foram realizadas 

medições batimétricas longitudinais ao longo do canal de navegação do trecho 

brasileiro da Hidrovia. Também foram realizadas medições batimétricas em seus 

principais afluentes, como o Rio Miranda e o Rio Cuiabá. No total, foram levantados 

aproximadamente 2 mil km, somando a extensão navegável dos três rios. As 

descrições das campanhas de levantamento são apresentadas nos Relatórios das 

Visitas Técnicas de Inspeção Conjunta, entregues ao DNIT/DAQ na Fase Preliminar 

do estudo. 

A campanha de levantamento batimétrico do Rio Miranda identificou a ponte 

de madeira no Passo do Lontra como o principal entrave à navegação neste afluente. 

Localizada próxima à confluência com o Rio Paraguai, ela apresenta apenas 3 m de 

vão livre mínimo, o que é restritivo até para embarcações de turismo da região. Além 

disso, a insuficiência de réguas linimétricas nos 250 km percorridos ao longo do Rio 

Miranda impede a análise e a correção das profundidades sondadas. Por estes 

motivos, o Rio Miranda foi descartado como alternativa viável à navegação. 

Em relação à análise do Rio Cuiabá, verificou-se que as variações dos níveis 

d’água sofrem forte influência da Usina Hidrelétrica de Manso, instalada no ano 2000. 

Esta influência é determinante na definição dos níveis de redução do rio e impacta na 

viabilização da navegação para o período de 90% do ano. O regime de variação dos 

níveis em cada régua linimétrica mudou desde a instalação da usina. O curto espaço 

amostral subsequente repercute na insegurança estatística do cálculo do nível de 

redução.  

O Rio Paraguai oferece melhores condições de navegação e maior 

capacidade para o transporte de cargas, sendo escolhido como principal alternativa 

técnica para escoamento da produção de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No 

caso de futuramente ser necessário ampliar a capacidade de transporte de cargas da 

Hidrovia, serão necessários estudos mais aprofundados para cálculo dos níveis de 

redução das réguas linimétricas existentes ao longo do Rio Cuiabá, bem como para 

viabilizar uma gestão integrada desse afluente através de procedimentos de operação 

conjunta da navegação e da geração de energia elétrica pela UHE de Manso (Cuiabá 
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-MT). Dito isto, as análises técnicas para a navegação tiveram maior enfoque na

viabilização do Rio Paraguai em detrimento de seus afluentes. 

O levantamento batimétrico longitudinal do Rio Paraguai foi realizado entre 

os dias 10 e 20 de junho de 2014, preponderantemente ao longo do canal navegável 

balizado pela sinalização náutica da Hidrovia. O tratamento e análise dos dados 

compreendeu a eliminação de dados espúrios e a interpolação linear das 

profundidades entre os níveis de redução (NR) das réguas linimétricas existentes ao 

longo da Hidrovia. 

A Figura 3.4 ilustra a distribuição das profundidades reduzidas nos tramos 

Norte e Sul, ou seja, as profundidades garantidas em 90% do tempo. É possível 

verificar uma clara distinção entre a distribuição de profundidades. No Tramo Norte, 

ilustrado em azul, as profundidades são menores que no Tramo Sul. Entre Cáceres e 

Corumbá, aproximadamente 6% do trecho percorrido pode ser considerado crítico, 

com profundidades inferiores a 1,8m. No Tramo Sul (Corumbá – foz do Rio Apa), 

aproximadamente 1% do percurso é considerado crítico com profundidades inferiores 

a 3,0m. 

FIGURA 3.4 – HISTOGRAMAS DAS PROFUNDIDADES REDUZIDAS NOS TRAMOS NORTE E SUL 
DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 

Após a redução das profundidades, foi realizada uma análise de 

adensamentos baseada na aplicação do algoritmo DBSCAN, a qual permitiu a 

identificação da localização preliminar de 39 passos críticos (sendo 31 no Tramo 

Norte e 8 no Tramo Sul – Figura 3.5). 
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FIGURA 3.5 – LOCALIZAÇÃO DOS PASSOS CRÍTICOS SELECIONADOS COM BASE NA ANÁLISE 
DE ADENSAMENTOS. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 

 

Nos passos identificados, foi realizado o dimensionamento do canal de 

navegação, seguindo a metodologia da PIANC (1995). A geometria do canal foi 

desenvolvida buscando trajetos retilíneos, conectados por curvas de grandes raios, 

preferencialmente em trechos profundos, reduzindo a necessidade de dragagem. 

Com isso e outros refinamentos que ainda serão descritos, houve uma redução de 39 

para 21 no número de passos com real necessidade de dragagem. O detalhamento 

do cálculo dos volumes de dragagem consta na seção 3.3. 

 

3.2.3 Estudos Hidrológicos 

 

A Região Hidrográfica do Paraguai compreende no Brasil uma área de 

362.249 km², dos quais 188.375 km² correspondem a Mato Grosso e 173.874 km² a 

Mato Grosso do Sul, 52% e 48%, respectivamente. Inclui uma das maiores extensões 

úmidas contínuas do planeta, o Pantanal, considerado Patrimônio Nacional pela 

Constituição Federal de 1988 e Reserva da Biosfera pela UNESCO no ano de 2000. 
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Segundo o descritivo dos recursos hídricos superficiais, apresentados por 

CPRM (2015), a declividade da planície do Pantanal é de aproximadamente 40cm/km 

de leste a oeste e de 2cm/km de norte a sul. Os rios da região têm capacidade de 

suportar as descargas médias, mas durante as maiores cheias, provocadas pelas 

fortes precipitações que ocorrem na região do alto curso da bacia, alaga-se uma área 

de aproximadamente 30 mil km², correspondente à região do Pantanal.  

Devido ao baixo gradiente topográfico, a propagação das cheias do Rio 

Paraguai se dá ao longo de vários meses do ano, caracterizando o lento escoamento 

das águas (RADAMBRASIL, 1982). Isto se deve ainda à complexa combinação das 

contribuições de cada planície, cujas lagoas e baías funcionam como reguladores de 

vazão, acumulando água e amortecendo a elevação do nível durante o crescimento 

da cheia e cedendo água durante a recessão (CPRM, 2015). 

O Rio Paraguai nasce no município de Alto Paraguai no estado de Mato 

Grosso, junto à Chapada dos Parecis, na Região Amazônica, seguindo até a 

confluência com a foz do Rio Apa no município de Porto Murtinho-MS. Daí em diante, 

atravessa o Paraguai e deságua no Rio Paraná, totalizando 2.202 km de Hidrovia. A 

partir desse ponto, o Rio Paraná perfaz um percurso de 1.240 km até a Bacia do 

Prata, em territórios uruguaio e argentino, alcançando o Oceano Atlântico, sendo 

navegável em toda extensão descrita (Ahipar, 2015a). 

Os principais usos da água deste grande conjunto hidrográfico estão 

relacionados ao abastecimento público, às atividades industriais, à agricultura 

irrigada, à pecuária, à navegação comercial, à recreação, à pesca comercial e à 

geração de energia elétrica.  

Conforme RADAMBRASIL (1982), o Rio Paraguai regula toda a rede de 

drenagem da região. Seus principais afluentes se encontram nas áreas planaltinas a 

norte e a leste, destacando-se os rios Cuiabá, São Lourenço, Itaquira, Miranda, 

Taquari e Negro. Estes cursos desempenham um papel relevante nas cheias do 

Pantanal. 

No presente estudo, foram utilizados dados de cota (nível d’água) e vazão de 

11 (onze) estações fluviométricas situadas ao longo do Rio Paraguai em território 

brasileiro. Estes dados permitiram avaliar as variações sazonais dos níveis d’água e 

estimar as curvas-chaves das estações, subsidiando a modelagem matemática da 
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Hidrovia, a obtenção de um perfil longitudinal de lâmina d’água de referência e a 

definição do cronograma de dragagem. 

Com o intuito de complementar os dados hidrométricos existentes, foram 

realizadas medições de vazão, velocidade e batimetria em seções transversais ao 

longo da Hidrovia, com equipamento Perfilador Acústico de Correntes por Efeito 

Doppler (ADCP). 

 

3.2.4 Estudos Geomorfológicos 

 

O Rio Paraguai, ao longo do trecho brasileiro, possui uma caracterização 

geológica bastante complexa sendo constituído por uma diversidade de formações 

geológicas. Os Estudos Geomorfológicos foram desenvolvidos com o intuito de 

verificar as condições sedimentológicas ao longo da Hidrovia, atendendo ao item 

5.2.2.6 do Termo de Referência. As análises sedimentológicas forneceram subsídios 

para a avaliação técnica das alternativas de equipamentos e de técnicas de 

dragagem, além de fornecer informações de apoio na determinação dos impactos 

ambientais. 

A Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai caracteriza-se por distintos ambientes 

de sedimentação. As feições morfológicas são representadas por leques aluviais, 

pequenas lagoas, baías ou por antigos leitos de rio com conexão perene ou 

intermitente. Dentro do Pantanal os processos não são de erosão superficial, mas de 

modificação do leito pela ação do transporte de sedimentos provenientes do planalto 

e da energia que envolve a mobilidade do leito (TUCCI, 2004). A granulometria indica 

maior quantidade de fração areia, associada aos elementos ambientais e à 

capacidade de remobilização de sedimentos pelo fluxo do Rio Paraguai no período 

de cheia. As características de produção e transporte de sedimentos no Rio Paraguai 

e seus afluentes estão detalhadas no “Volume 3C – Diagnóstico ambiental”. 

Com a finalidade de complementar a caracterização dos sedimentos ao longo 

da Hidrovia do Rio Paraguai, foram coletadas 15 amostras de sedimento de fundo, 

entre setembro de 2014 e janeiro de 2015. Os resultados obtidos permitiram 

caracterizar o material de leito em diferentes localidades, bem como subsidiaram a 
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definição dos equipamentos propostos para as dragagens dos passos críticos, bem 

como suas produtividades e custos associados. 

A curva granulométrica de cada ponto amostrado foi analisada para identificar 

as características granulométricas do material constituinte do leito em cada trecho de 

rio. A utilização do granulômetro a laser permitiu uma análise mais detalhada e 

acurada. Cada amostra foi classificada conforme a Resolução CONAMA 454/2012. 

Observou-se que dois terços (66%) das amostras coletadas eram 

constituídos predominantemente por areia, das quais duas (2) eram areia muito fina, 

quatro (4) areia fina, três (3) areia média e uma (1) areia grossa. Os 33% restantes 

das amostras eram basicamente formados por materiais siltosos com um pouco de 

argila e alguma fração pequena de areia. 

 

3.2.5 Estudos Geodésicos 

 

Os estudos geodésicos compreenderam a materialização de uma rede 

geodésica, através de observações e técnicas espaciais, para fins de apoio a 

levantamentos hidrográficos realizados no Rio Paraguai. 

Além disso, também envolveram a vetorização de cartas náuticas, a 

determinação da declividade da linha d’água, a construção de um modelo digital de 

altitudes (MDA) e a atualização de dados batimétricos. 

As cartas náuticas digitais disponibilizadas pela Marinha do Brasil encontram-

se em formato raster. Para que as informações presentes nas cartas raster pudessem 

ser utilizadas, foi necessária a vetorização das cartas e posterior transformação para 

o sistema de projeção utilizado no estudo. Foram vetorizadas ao todo 143 cartas 

náuticas do tramo brasileiro do Rio Paraguai. 

Para apoiar os levantamentos hidrográficos, foram realizados o planejamento 

e a implantação de uma rede de Referências de Nível (RRNN) de marcos geodésicos, 

com coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude elipsoidal), com 

coordenadas cartográficas - coordenadas na projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM) e com altitudes ortométricas definidas em relação ao nível médio dos 

mares. Os resultados serviram como subsídio para o desenvolvimento dos estudos 
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dos recursos hídricos e ambientais ao longo do Rio Paraguai e como apoio básico 

para a correção dos levantamentos batimétricos dos passos críticos à navegação. 

As coordenadas geodésicas da rede altimétrica implantada foram 

determinadas pelo método de posicionamento espacial, utilizando principalmente o 

sistema Global Navigation Satellite System (GNSS). As altitudes ortométricas obtidas 

para os pontos da rede, para a lâmina d’água e para os zeros das réguas linimétricas, 

são resultados obtidos com posicionamento GNSS, transformando altitudes 

elipsoidais em altitudes ortométricas com desenvolvimento de um modelo geoidal 

local. A precisão dos levantamentos realizados foi da ordem do centímetro. Foram 

utilizados dois métodos GNSS para os levantamentos: o método absoluto 

denominado Posicionamento Preciso por Pontos (PPP) e o método de 

posicionamento relativo estático de alta precisão.  

No total foram implantados 77 pontos de RRNN, sendo 46 pontos no Tramo 

Norte da Hidrovia e 31 pontos no Tramo Sul. Com a obtenção de todas as 

coordenadas tridimensionais pós processadas e ajustadas para toda a rede de RRNN 

implantada, após aferidas as precisões necessárias para o projeto e utilizado o 

modelo de ondulação geoidal local, atingiu-se um refinamento altimétrico para a 

obtenção de altitudes ortométricas. Estas altitudes foram transportadas aos linímetros 

nos locais onde estes estão implantados. 

Nos locais onde não existem linímetros, as RRNN implantadas podem ser 

utilizadas como apoio aos trabalhos de dragagem do rio, bem como para o cálculo da 

declividade aproximada do nível d’água instantâneo do rio. Assim, após terem sido 

determinadas as altitudes ortométricas, foram realizados os nivelamentos entre os 

marcos implantados e a lâmina d’água, o mais próximo possível do marco, assim 

determinando as altitudes ortométricas da lâmina d’água para a data do 

levantamento. A declividade média instantânea do rio na data da implantação das 

RRNN no Tramo Norte foi de 3,64 cm/km e no Tramo Sul de 1,8cm/km. 

Uma vez que se disponha de dados batimétricos referenciados ao nível de 

redução, dados vetorizados das profundidades das cartas náuticas, de níveis da linha 

d’água rastreados com boa precisão altimétrica e de um traçado longitudinal do rio, 

pode-se transformar as profundidades informadas nas cartas em altitudes 

ortométricas, ou seja, pode ser criado um Modelo Digital de Altitude (MDA).  
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A determinação do MDA do Rio Paraguai utilizou os dados das campanhas 

de levantamento e consolidação das RRNN, onde rastrearam-se as altitudes e 

levantaram-se as altitudes da lâmina d’água nos locais de instalação. As leituras das 

lâminas d’água foram então reduzidas ao nível de redução das réguas linimétricas 

oficiais do Rio Paraguai. Esta redução foi realizada longitudinalmente e linearmente. 

Após as transformações de coordenadas e interpolações de altitudes, obteve-se o 

MDA que subsidiou o desenvolvimento do modelo hidrodinâmico. 

Batimetrias detalhadas cedidas pela Marinha do Brasil e pela Ahipar dos 39 

passos críticos previamente identificados (seção 3.2.2) foram utilizadas para 

dimensionamento do canal navegável e cálculo dos volumes de dragagem. 

 

3.2.6 Modelagem Hidrodinâmica 

 

Após a definição preliminar dos passos críticos (seção 3.2.2), é necessária 

uma representação mais precisa no nível de água para o Cenário de Projeto 

(estiagem), uma vez que o nível inicialmente utilizado foi aquele interpolado 

linearmente entre as RRNN e as estações fluviométricas. 

Assim, o objetivo da modelagem hidrodinâmica é a simulação do Cenário de 

Projeto, para fins de determinação do perfil altimétrico da lâmina d’água no trecho 

brasileiro da Hidrovia do Rio Paraguai. Com isso, é possível atualizar as 

profundidades de todo o canal e calcular com melhor precisão os volumes de 

dragagem.  

Considerando a heterogeneidade do sistema fluvial nesta região, com a 

existência de diversas ilhas, bifurcações de canal, contribuições laterais da bacia 

hidrográfica e variações batimétricas significativas, além da extensão longitudinal do 

modelo hidrodinâmico, pode-se dizer que a existência de apenas 11 (onze) estações 

fluviométricas dificulta a representação da totalidade da Hidrovia através de simples 

interpolações lineares entre cada estação. 

A complementação de informações esparsas de nível d’água pode ser 

realizada através da modelagem matemática. A metodologia aplicada neste estudo 

representa o estado da arte e utiliza abordagens recém estabelecidas nas análises 

de sistemas fluviais. A calibração do modelo considera os efeitos de rugosidade 
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(representados pelo coeficiente de Manning), as variações longitudinais e 

transversais do leito e as contribuições laterais ao regime de escoamento. 

O método adotado foi a modelagem matemática unidimensional para análise 

em regime permanente das variações de níveis de água e de velocidades, utilizando 

a geometria e a batimetria do Rio Paraguai. A modelagem foi baseada em dados 

primários levantados em expedições de campo pela UFPR, com o apoio da Marinha 

do Brasil e da Capitania dos Portos, além de dados secundários obtidos por meio de 

agências reguladoras (ANA, CPRM, SSN-6), entidades públicas (IBGE, Embrapa, 

ANTAQ, Ahipar) e demais órgãos competentes. 

Os levantamentos de campo permitiram a determinação do nível d’água em 

77 pontos ao longo da Hidrovia (ver seção 3.2.5), além de valores de vazão e 

velocidade em aproximadamente 265 seções transversais no trecho brasileiro do Rio 

Paraguai em diferentes situações hidrológicas. Com estas informações foi elaborado 

o modelo hidrodinâmico através do software HEC-RAS.

A Figura 3.6 apresenta um diagrama da metodologia desenvolvida para a 

modelagem matemática dos níveis de água na Hidrovia do Rio Paraguai. 

FIGURA 3.6 – DIAGRAMA DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA A MODELAGEM DOS NÍVEIS DE 
ÁGUA NA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Dada a extensão do rio e a quantidade de dados disponíveis, o modelo foi 

subdivido em sete (7) trechos (Tabela 3.2 e Figura 3.7), os quais foram modelados 

separadamente. A descrição das etapas e resultados da modelagem hidrodinâmica 

unidimensional de cada um dos trechos é apresentada na seção 3.6 do “Volume 3A 

– Estudos Hidráulicos, Hidrodinâmicos, de Balizamento e Sinalização”.

Durante as simulações do cenário de projeto, foram consideradas as vazões 

associadas aos níveis de redução da Marinha do Brasil para cada uma das estações 

fluviométricas, bem como a redução das altitudes ortométricas da lâmina d’água das 

RRNN implantadas. 

TABELA 3.2 – TRECHOS MODELADOS NA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 

ID trecho Nome Extensão (km) 

01 Cáceres – Descalvados 107 

02 Descalvados – Porto Conceição 137 

03 Porto Conceição – Amolar 215 

04 Ladário – Porto Esperança 126 

05 Porto Esperança – Forte Coimbra 69 

06 Forte Coimbra – Barranco Branco 236 

07 Barranco Branco – Porto Murtinho 88 

TOTAL 978 

FONTE: UFPR/ ITTI, 2015. 

Cada trecho foi avaliado sob duas condições hidrológicas distintas. Cada 

condição apresenta uma vazão e um nível d’água (altitude ortométrica) associados 

às estações fluviométricas de montante e de jusante. Os cenários considerados estão 

descritos abaixo: 

 Cenário de Calibração: neste cenário foram consideradas as vazões das

medições de corrente efetuadas em campo pela UFPR, bem como as

altitudes ortométricas da lâmina d’água obtidas por nivelamento geométrico

em cada uma das 77 RRNN implantadas;

 Cenário de Projeto – Estiagem: neste cenário foram consideradas as vazões

associadas aos Níveis de Redução da Marinha do Brasil para cada uma das

estações fluviométricas, bem como a redução das altitudes ortométricas da

lâmina d’água em todas as RRNN implantadas.
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FIGURA 3.7 – TRECHOS MODELADOS NA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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O perfil longitudinal da lâmina d’água foi gerado para os dois cenários 

(Calibração e Projeto). A Figura 3.8 ilustra a distribuição longitudinal dos coeficientes 

de rugosidade de Manning durante a etapa de calibração para o trecho de Ladário a 

Porto Esperança. A Figura 3.9 ilustra o perfil longitudinal para o Cenário de Projeto 

com a profundidade mínima de 3,0 m (Tramo Sul da Hidrovia). O detalhamento dos 

resultados da modelagem é apresentado no “Volume 3A – ANEXO 03 – Descritivos 

do Modelo Hidrodinâmico”. 

FIGURA 3.8 – DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DOS COEFICIENTES DE RUGOSIDADE DE PARA 
UM TRECHO MODELADO DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

FIGURA 3.9 – PERFIL LONGITUDINAL DA LÂMINA D'ÁGUA PARA UM SUB TRECHO DA HIDROVIA 
DO RIO PARAGUAI PARA O CENÁRIO DE PROJETO – ESTIAGEM. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.3 DIMENSIONAMENTO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO 

 

O dimensionamento do canal de navegação nos 39 passos críticos 

identificados na seção 3.2.2 seguiu as recomendações do “Approach Channels - 

Preliminary Guidelines” (PIANC, 1995). 

A norma da PIANC não estabelece dimensões rígidas. Estabelece apenas 

formas de obtenção das dimensões dos canais de navegação, em função de diversos 

fatores. O método utilizado considera aspectos técnicos referentes à largura do canal 

em trechos em tangente e dá orientações para o desenvolvimento de curvas. No caso 

das profundidades, os valores considerados são os descritos pelo Termo de 

Referência e apresentados na seção 3.1 (3,0m no Tramo Sul e 1,8m no Tramo Norte). 

Vale destacar que a metodologia PIANC foi desenvolvida para aplicação em 

canais marítimos de aproximação para áreas portuárias. Sua aplicação em hidrovias 

consiste em uma adaptação que vem sendo aceita e aplicada pela Marinha do Brasil 

em decorrência da ausência de normativas nacionais específicas para hidrovias. A 

norma ABNT NBR 13.246/1995 estabelece critérios para canais marítimos de acesso 

a portos (BRASIL, 1995). 

Embora estas orientações possam ser aplicadas em todo tipo de canal, 

devem ser considerados aspectos locais, quanto à ocorrência de restrições à 

profundidade mínima necessária ou à geometria do traçado do canal. Devido às 

peculiaridades geomorfológicas e do meio ambiente local, podem ser adotados 

critérios diversificados das orientações da PIANC (1995). 

O dimensionamento do canal de navegação resultou em uma largura de 45m 

para o Tramo Norte e 105m para o Tramo Sul, com valores adicionais de sobrelargura 

nas curvas variando conforme o raio de curvatura. Ressalta-se que o canal, em 

ambos os tramos, foi considerado como via singela, isto é, com uma faixa de tráfego 

em um único sentido, tendo em vista a baixa densidade de cruzamentos de 

embarcações no trecho. Isto deve ser considerado no momento de instalação da 

sinalização da Hidrovia.  

O “Volume 3A – Estudos Hidráulicos, Hidrodinâmicos, de Balizamento e 

Sinalização” apresenta com detalhamento os critérios utilizados no cálculo dos 

adicionais de largura, bem como uma análise complementar sobre as curvas críticas 

existentes ao longo da Hidrovia. 
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Em resumo, o canal de navegação projetado tem as dimensões apresentadas 

na Tabela 3.3. O canal foi dimensionado e traçado para cada um dos passos críticos 

determinados no estudo e as pranchas constam no “Volume 2 – ANEXO 01 – Projeto 

Geométrico do Canal de Navegação”. 

TABELA 3.3 – RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO CANAL DE NAVEGAÇÃO. 

Característica Tramo Norte Tramo Sul 

Largura 45 m 105 m 

Profundidade 1,8 m 3,0 m 

Pé de Piloto 0,3 m 0,3 m 

Inclinação dos Taludes 1:6 (V:H) 1:6 (V:H) 

Sobrelargura nas curvas L²/8R L²/8R 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

A precisão dos serviços de dragagem pode variar em função do tipo de 

equipamento de dragagem (mecânico ou hidráulico), da experiência da equipe de 

dragagem e da interação com os aspectos físicos e ambientais do local da obra. Essa 

interação se modifica em função das características presentes no escoamento 

(marés, correntes, ondas), da espessura de sedimentos a ser dragada e do 

dimensionamento do canal projetado (profundidade e inclinação dos taludes laterais). 

Além da profundidade de projeto dimensionada para o canal de navegação, os 

serviços de dragagem normalmente consideram uma espessura adicional, 

denominada “sobredragagem”. Esta espessura de segurança deve ser pré-definida 

pelo projetista, com o intuito de limitar a dragagem excessiva, que pode gerar custos 

adicionais ao contratante.  

De acordo com a NBR 13.246/1995 Brasil (1995), a profundidade dos 

serviços de dragagem deve compreender uma profundidade de projeto (calado 

máximo da embarcação na estiagem + pé de piloto) adicionada de uma 

sobredragagem, que deve incluir os seguintes aspectos: imprecisão da batimetria 

realizada; camada de assoreamento estimada até o próximo serviço de dragagem; e 

faixa de tolerância em função da precisão do equipamento de dragagem (Figura 3.10). 
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FIGURA 3.10 – PROFUNDIDADE DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM.  
FONTE: BRASIL (1995). 

 

De acordo com a Marinha do Brasil (2011), para que um levantamento 

batimétrico seja considerado de categoria “A”, a precisão das sondagens, para 

profundidades de até 15 m, deve ser de até +/- 5cm.  

A determinação da espessura de assoreamento entre os serviços de 

dragagem de manutenção requer um vasto histórico de estudos morfológicos e de 

transporte de sedimentos em cada passo crítico analisado, visando estabelecer um 

modelo hidromorfológico bem calibrado que permita realizar previsões de 

assoreamento com adequada precisão. Devido à inexistência desse histórico, o valor 

atribuído para a sobredragagem permitida teve como base referências bibliográficas 

e projetos aprovados na área. 

De acordo com USACE (1996), a sobredragagem permitida abaixo do limite 

do canal de navegação projetado deve ser claramente estabelecida nos contratos de 

execução desses serviços. As especificações de contrato devem indicar que os 

volumes dragados além do limite da sobredragagem permitida não devem ser 

contabilizados nos serviços. Os valores estabelecidos devem ser inferiores a 60cm. 

Para a aplicação de valores iguais a zero ou superiores a 60cm é necessária uma 

aprovação prévia das autoridades responsáveis.  
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A nota técnica USACE (2007) descreve os intervalos sugeridos dependendo 

do tipo de draga utilizada e das condições do local físico. Para dragagens realizadas 

em locais sem a influência de ondas (protegidos) e com solos aluviais, a 

sobredragagem permitida pode variar entre 30 e 60cm. A NBR 13.246/1995 (BRASIL, 

1995) descreve que para águas tranquilas a tolerância de dragagem pode variar até 

30cm. Em Kinlan (2015), recomenda-se uma tolerância para a variação vertical da 

sobredragagem entre 25 e 50cm. 

Os planos de dragagem elaborados pela Ahipar (2015b) consideram uma 

sobredragagem de 30cm. O valor atribuído está dentro das faixas sugeridas nas 

publicações de referência, sendo aplicado também neste estudo. Sendo assim, 

durante a execução dos serviços de dragagem no Rio Paraguai, serão medidos e 

pagos pela Contratante os volumes de dragagem correspondentes ao limite de 30 cm 

de sobredragagem. Valores superiores a esse não serão reembolsados à empresa 

contratada. 
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3.4 CÁLCULO DOS VOLUMES DE DRAGAGEM 

O cálculo dos volumes de dragagem foi realizado a partir das seguintes 

informações: superfície da lâmina d’água obtida da modelagem hidrodinâmica, 

batimetrias detalhadas dos passos críticos e projeto do canal de navegação 

(profundidade de dragagem necessária em cada tramo).  

O projeto do canal foi realizado com o software AutoCAD Civil 3D 2016, tendo 

como premissa a otimização dos volumes de dragagem e o respeito à geometria 

necessária, conforme descrito na seção 3.7 do “Volume 3A – Estudos hidráulicos, 

hidrodinâmicos, de balizamento e sinalização”. 

A Figura 3.11 exemplifica o traçado de um canal de navegação no Passo do 

Jacaré (Tramo Sul da Hidrovia). É possível identificar locais com restrição de 

profundidade, permitindo traçar o canal de modo a minimizar o volume necessário de 

dragagem. A definição das áreas de bota-fora também foi feita com base na batimetria 

disponibilizada. 

O volume de dragagem foi calculado a partir da quantificação de todos os 

locais com profundidades inferiores a 1,8m no Tramo Norte e 3,0m no Tramo Sul, em 

cada passo crítico. Os mapas com a localização das áreas a serem dragadas são 

apresentados no “Volume 2 – ANEXO 02 – Espessura de Dragagem ao Longo do 

Canal de Navegação Projetado”. 

Após o projeto geométrico do canal de navegação nos 39 passos críticos 

identificados inicialmente, verificou-se que em onze (11) deles não há necessidade 

de dragagem. Isso se deve à readequação do traçado do canal, por meio de um trajeto 

com profundidades maiores que a mínima de projeto. 

Além disso, optou-se por descartar os passos críticos com volumes de 

dragagem inferiores a 1.000m³, por representarem quantidades muito pequenas que 

não justificam a mobilização de uma draga. Nesses locais, foi verificado que a 

espessura de dragagem seria inferior ao pé de piloto de 30cm, o que não impossibilita 

a priori o tráfego de comboios. Ademais, a passagem de embarcações nesses locais 

pode ter efeito “autolimpante”, promovendo a ressuspensão de sedimentos e a 

manutenção da profundidade do canal (PIANC, 2002). Foram identificados 7 passos 

com essas características (volume inferior a 1.000m³), onde considerou-se 

desnecessário o serviço de dragagem.  
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FIGURA 3.11 – EXEMPLO DE PROJETO DE CANAL DE NAVEGAÇÃO SOBRE BATIMETRIA 
DETALHADA – PASSO DO JACARÉ. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Ao final, foram identificados, portanto, vinte e um (21) passos críticos que 

necessitam intervenção (Figura 3.12). Destes, quatro (4) localizam-se no Tramo Sul 

e dezessete (17) no Tramo Norte, totalizando um volume de 508.654m³, considerando 

uma sobredragagem de 0,30m. A Tabela 3.4 apresenta os passos finais e seus 

detalhamentos. 

Foram elaboradas pranchas das seções transversais do canal de navegação, 

com espaçamento de 20m, ilustrando o perfil da batimetria e o fundo do canal de 

navegação (profundidade de referência). As pranchas com os perfis se encontram no 

“Volume 2 – ANEXO 04 – Seções Transversais de Dragagem ao Longo do Canal 

de Navegação Projetado”, entregue em mídia digital. 



43 

FIGURA 3.12 – PASSOS CRÍTICOS QUE NECESSITAM DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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TABELA 3.4 – ÁREAS E VOLUMES DE DRAGAGEM DOS PASSOS CRÍTICOS LEVANTADOS. 

Ordem 
N-S

Passo Tramo Área (m²) Extensão (m) Volume (m³) 
Sobredragagem 

∆z=30cm 
(m³) 

Volume Total 
(m³) 

1 Passo do Alegre Inferior Norte 6.415 828 2.805 1.925 4.730 

5 Passo Soldado Superior Norte 9.277 1.397 1.750 2.783 4.533 

10 Passo Baiazinha Norte 21.004 740 4.387 6.301 10.688 

12 Montante Passo Corixão Norte 10.047 640 2.356 3.014 5.370 

13 Passo Corixão Superior Norte 17.501 660 5.850 5.250 11.100 

14 Passo Corixão Inferior Norte 22.009 1.680 6.144 6.603 12.747 

15 Passo Baía das Éguas Superior Norte 54.079 500 18.265 16.224 34.489 

16 Passo Baía das Éguas Inferior Norte 23.702 1.080 7.489 7.111 14.600 

17 Passo Ilha do Rio Velho Norte 24.325 940 6.832 7.298 14.130 

18 Passo Morro Pelado Superior Norte 26.676 320 12.926 8.003 20.929 

19 Passo Paratudal Superior Norte 16.298 340 6.261 4.889 11.150 

20 Passo Paratudal Inferior Norte 17.712 560 5.122 5.314 10.436 

24 Passo Castelo de Areia Norte 5.461 3.167 1.235 1.638 2.873 

25 Rio Bracinho – Estirão da Reserva Norte 21.267 1.798 5.690 6.380 12.070 

26 Rio Bracinho Norte 115.687 17.791 37.470 34.706 72.176 

29 Passo Capitão Fernandes Norte 9.095 487 1.896 2.729 4.625 

31 Lagoa Gaíva Norte 24.907 215 24.239 7.472 31.711 

32 Passo Caraguatá Sul 62.926 526 47.623 18.878 66.501 

33 Passo do Jacaré Sul 106.670 4.200 86.665 32.001 118.666 

35 Passo M'Biguá Sul 26.353 979 31.321 7.906 39.227 

39 Passo Olimpo Sul 12.003 170 2.304 3.601 5.905 

TOTAL 633.414 39.016 318.630 190.024 508.654 

Sul 207.952 5.875 167.913 62.386 230.299 

Norte 425.462 33.141 150.717 127.639 278.356 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Nos passos críticos com necessidade de dragagem, foram identificadas 

possíveis áreas de bota-fora (BFs) com profundidades suficientes para receber os 

volumes dragados. Cada uma dessas áreas foi devidamente localizada e quantificada 

em relação à sua capacidade. 

A alternativa escolhida para despejo do material dragado envolve a alocação 

diretamente em áreas de bota-fora dentro do rio, por meio de operações simultâneas 

de sucção e recalque. Os critérios utilizados para o estabelecimento dos locais de 

descarte foram:  

 Maiores profundidades; 

 Local propício à sedimentação, evitando o carreamento para jusante; 

 Não interferência com o canal de navegação; 

 Proximidade de margens, visando auxiliar na estabilização de taludes com 

eventuais processos erosivos já deflagrados; 

 Menor distância da área de dragagem, reduzindo o comprimento da 

tubulação de sucção; 

 Distância entre o local de sucção e a área de despejo inferior a 1.000 m; 

 Agrupamento de bota-foras. 

Todos os 40 bota-foras selecionados foram situados contiguamente aos 

locais de dragagem, podendo haver mais de um BF por passo crítico. As pranchas 

com a localização dos BFs constam no “Volume 2 – ANEXO 02 – Espessura de 

Dragagem ao Longo do Canal de Navegação Projetado” e as coordenadas dos 

vértices das áreas de bota-fora são apresentadas no “Volume 3A – ANEXO 05 – 

Coordenadas dos vértices dos bota-foras”. 

Além disso, foi elaborada uma matriz de distâncias dos BFs ponderadas em 

função dos volumes de dragagem em cada passo. Com isso, foi possível identificar o 

comprimento médio da linha de recalque em todos os passos para fins de estimativa 

da produtividade da draga e definição do cronograma do empreendimento. A distância 

média dos BFs é de aproximadamente 400m. 
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3.5 BALIZAMENTO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA 

 

O estudo de balizamento e sinalização náutica engloba as ações necessárias 

para a manutenção da sinalização atualmente implantada na Hidrovia do Rio 

Paraguai, bem como as alterações necessárias para adequar a sinalização de acordo 

com canal de navegação. Foi elaborado um cronograma para a atualização da 

sinalização atual, com o ajuste e a implantação de novas balizas.  

As normas, procedimentos e instruções sobre auxílios à navegação utilizados 

em território brasileiro e em suas águas jurisdicionais são definidos pela NORMAM 

17 (Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação). Esta norma está baseada nas diretrizes da IALA 

(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), 

instituição que no período de 1976 e 1980 estabeleceu os dois padrões de sistema 

de balizamento internacionais atualmente utilizados: o sistema “A” e o sistema “B”. 

Entende-se um sistema de balizamento como o conjunto de balizas, boias, barcas-

faróis, objetos naturais ou artificiais, padronizados ou não, e de faróis e faroletes 

utilizados para sinalização náutica. 

O Brasil, através do decreto nº 92.267/1986, adotou o sistema de balizamento 

“B” como padrão. Neste sistema, uma embarcação proveniente de mar aberto e 

entrando em um canal tem o sinal lateral de bombordo (lado esquerdo) na cor verde 

e o sinal lateral de boreste (lado direito) na cor vermelha. 

A Hidrovia do Rio Paraguai é uma hidrovia internacional e possui um sistema 

de sinalização próprio, respeitando o sistema de balizamento “B” da IALA. É composto 

por balizas com painéis de sinalização únicos, homologadas pelo Comitê 

Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná (CIH), integrado por Brasil, 

Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai e promulgado no Brasil pelo Decreto nº 3.532 

de 2000 (BRASIL, 2015b). Devido ao maior custo e à dificuldade de implantar boias 

em canais com grande variação de nível da água, existe a preferência pela 

implantação de balizas (haste de metal fixada em terra) dotadas de painéis de 

sinalização.  

Os painéis de sinalização, instalados na extremidade superior, indicam a 

localização do canal navegável em relação às margens do rio (“canal junto à margem” 
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ou “canal no meio do rio”), bifurcação de canal, perigos isolados e a quilometragem 

do sinal, conforme apresentado na Figura 3.13. 

FIGURA 3.13 – PAINÉIS DE SINALIZAÇÃO UTILIZADOS NA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: DHN, 2008. 

Para realizar a avaliação de todos os sinais divulgados da Hidrovia, foi 

realizada uma viagem técnica, onde percorreu-se todo o trajeto brasileiro do Rio 

Paraguai, desde Cáceres - MT até a foz do Rio Apa - MS. A expedição de campo 

iniciou no dia 10/06/2014 e teve duração de 10 dias, sendo realizada em um barco-

hotel típico da região pantaneira. 

Durante a navegação, foram analisados todos os sinais divulgados por meio 

das Cartas Náuticas, Aviso aos Navegantes e Avisos-Rádio Náutico. Os aspectos 

avaliados foram: existência do sinal náutico, localização, informação transmitida e 

estado de conservação. O detalhamento da expedição é apresentado no Relatório da 

1ª Visita Técnica de Inspeção Conjunta do EVTEA.  

Como resultado da expedição, foi observado que 161 sinais não estão 

conformes de um total de 581 levantados (Figura 3.14). A distribuição dos sinais 

náuticos não conformes, nos tramos norte e sul, é ilustrada na Figura 3.15. As 

informações detalhadas sobre o levantamento e avaliação dos sinais náuticos da 
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Hidrovia estão descritas no “Relatório do Levantamento da Sinalização e do 

Balizamento Existente”. 

 
FIGURA 3.14 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA NO 
TRECHO BRASILEIRO DA HIDROVIA DO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 
FIGURA 3.15 – DISTRIBUIÇÃO DOS SINAIS NÃO CONFORMES, NOS TRAMOS NORTE E SUL. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Após a divulgação do “Relatório do Levantamento da Sinalização e do 

Balizamento Existente” para a Autoridade Marítima encarregada da sinalização 

náutica do trecho brasileiro da Hidrovia do Paraguai (Serviço de Sinalização Náutica 

do Oeste – SSN6), a entidade divulgou os Avisos-Rádio Náutico HI-0058/14 e HI-

0059/14 para alertar os navegantes sobre as não conformidades dos sinais náuticos. 

Até abril de 2015 o SSN-6 corrigiu 112 não conformidades, tais correções foram 

divulgadas através de Aviso-Rádio Náutico, restando apenas 49 sinais que 

necessitam de correções. 

Além dos sinais náuticos não conformes que necessitam manutenção, foram 

projetadas 44 alterações em função do novo canal navegável definido. A lista dos 

sinais náuticos para o novo canal navegável encontra-se no “Volume 3A – ANEXO 

04 – Lista dos Sinais Náuticos”, o Anteprojeto de Balizamento para o novo canal 

navegável encontra-se no “Volume 3A – ANEXO 05 – Anteprojeto de Balizamento” 

e o Projeto dos Sinais Náuticos utilizados encontra-se no “Volume 3A – ANEXO 06 
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– Projeto da Sinalização Fixa”. A Tabela 3.5 apresenta um resumo das alterações

a serem feitas e a duração média de cada atividade. 

TABELA 3.5 – DURAÇÃO DOS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA. 

Manutenção Duração (min) Quantidade Duração Total (horas) 

Implantação 60 44 44,0 

Desobstrução 30 7 3,5 

Alteração de Simbologia 20 11 3,7 

Rotação de placa 20 1 0,3 

Trocar Farolete 20 1 0,3 

Remoção 10 29 4,8 

Total 93 56,7 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

Adicionalmente acrescentou-se um fator de segurança de 20%, para 

compensar eventuais atrasos, totalizando 68 horas. Foi considerada uma jornada de 

trabalho de 10 horas, assumindo que a equipe trabalhe durante o nascer até o pôr do 

sol, totalizando 7 dias de trabalho.  

Somando ao tempo de aquisição das balizas, deslocamento da embarcação 

e reabastecimento, o tempo total para a manutenção da sinalização náutica é 69 dias, 

conforme a Tabela 3.6. O cronograma das atividades é apresentado na Tabela 3.7. 

TABELA 3.6 – DURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA. 

Manutenção Duração (dias) 

Aquisição Sinais Náuticos 30 

Deslocamento 26 

Reabastecimento 6 

Manutenção 7 

Total 69 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

TABELA 3.7 – CRONOGRAMA DA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA. 

Atividade 
Mês 

1 2 3 

1 Preparação 

2 Aquisição dos Sinais Náuticos 

3 
Manutenção, Deslocamento e 
Reabastecimento 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.6 DEMAIS ESTUDOS DE MELHORAMENTOS NA HIDROVIA 

 

Os estudos de melhoramentos na Hidrovia contemplam a alocação de pontos 

de apoio para o desmembramento de comboios, a instalação de estruturas de 

proteção de pilares de pontes (dolfins) e a elaboração de cartas náuticas eletrônicas 

vetorizadas. Também foi realizada uma análise de sensibilidade sobre o Canal do 

Tamengo (Bolívia-Brasil). 

 

3.6.1 Pontos de desmembramento 

 

De acordo com as normativas da Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), foram 

identificados quatorze (14) locais onde há necessidade de desmembramento de 

comboios, devido à redução do canal de navegação (profundidade e/ou largura) ou à 

existência de obras estruturais de engenharia (pontes, captação d’água). 

A partir da determinação desses locais, seguindo o “Protocolo Adicional do 

Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia do Rio Paraguai-Paraná sobre Segurança 

e Navegação” e as recomendações da CFPN, estabeleceram-se as zonas aptas para 

espera e desmembramento. 

A Tabela 3.8 e a Figura 3.16 apresentam a localização dos locais para 

desmembramento e o seu posicionamento em relação à margem do rio. 

 

TABELA 3.8 - ÁREAS DE APOIO PARA DESMEMBRAMENTO DOS COMBOIOS AO LONGO DA 
HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 

ID Local Início (km) Fim (km) Margem do rio 

AD-01 Cáceres 2199,2 2199,5 Esquerda 

AD-02 Boca do Rio Bracinho 2043,4 2044 Esquerda 

AD-03 Foz do Rio Sararé 1979,9 1980,2 Esquerda 

AD-04 Volta do Pacu Gordo 1873,6 1873,9 Esquerda 

AD-05 Volta do S 1817,3 1817,6 Esquerda 

AD-06 Ponta do Morro 1790 1790,4 Esquerda 

AD-07 Volta do Arancuã 1527,5 1528 Esquerda 

AD-08 Ladário 1513,3 1516,2 Esquerda 

AD-09 Ilha São Sebastião 1513 1514,5 Esquerda 

AD-10 Porto Morrinho (montante ponte rodoviária) 1405 1405,6 Esquerda 

AD-11 Porto Morrinho (jusante ponte rodoviária) 1403,3 1403,9 Esquerda 

AD-12 Porto Esperança (montante ponte ferroviária) 1391 1391,6 Esquerda 

AD-13 Porto Esperança (jusante ponte ferroviária) 1387,2 1387,8 Esquerda 

AD-14 Porto Murtinho 996,4 997,2 Esquerda 

FONTE: MARINHA DO BRASIL, 2006 - ADAPTADO. 
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FIGURA 3.16 – ÁREAS DE APOIO PARA DESMEMBRAMENTO DE COMBOIOS SEGUNDO A 
CAPITANIA FLUVIAL DO PANTANAL (CFPN). 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Nos locais indicados na Tabela 3.8, sugere-se a instalação de sistemas de 

amarração. Na construção desses sistemas, deve ser considerada a ação dos 

agentes ambientais como correntes, vento e ondas na embarcação, que provocam 

seu deslocamento e consequente aumento de tração das linhas. Assim, a qualidade 

das ferramentas de análise para reproduzir a dinâmica do sistema sob a ação dos 

agentes ambientais é de suma importância para o correto dimensionamento da 

estrutura de amarração. 

A Figura 3.17 e a Figura 3.18 ilustram as duas sugestões para implantação 

de estruturas em áreas de espera e desmembramento de comboios. 

FIGURA 3.17 – BOIAS DE AMARRAÇÃO DO TIPO FLUTUANTE 
FONTE: LINDLEY, 2015. 

FIGURA 3.18 – ESTACAS PARA AMARRAÇÃO. 
FONTE: LINDLEY, 2015 
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Uma das sugestões refere-se às boias de amarração flutuante (Figura 3.17). 

São estruturas colocadas no interior do rio e devem estar posicionadas próximo às 

margens, conforme os indicativos da Tabela 3.8.  

O sistema de cravação de estacas também pode ser uma opção (Figura 

3.18), porém a sua instalação requer estudos mais aprofundados que relacionem a 

implantação das amarras com a morfodinâmica do sistema fluvial. 

Um fator que deve ser analisado e que pode influenciar na instalação dessas 

estruturas é a amplitude sazonal do regime hidrológico do Rio Paraguai, com 

variações de até seis metros entre cheia e estiagem. A fundação de ambas as 

estruturas sugeridas deve ser implantada de forma que a alteração no nível de água 

não afete seu posicionamento vertical e horizontal. 

 

3.6.2 Proteção de pilares de pontes (dolfins) 

 

A instalação de sistemas de proteção de pilares tem como objetivo proteger 

os pilares do(s) vão(s) navegável(is) de pontes contra eventuais colisões de 

embarcações (BRITO, 2014). Os riscos provocados pelo volume de tráfego na 

Hidrovia, pelas dimensões das embarcações, pelas condições meteorológicas, pela 

idade e localização de determinadas pontes evidenciam a necessidade da adoção de 

sistemas de proteção dos elementos estruturais. 

Para tanto, é essencial que sejam compatibilizadas a avaliação detalhada das 

condições do canal de navegação, do comboio tipo, do levantamento batimétrico e 

hidrológico do local de travessia e as diretrizes fornecidas pelas Administrações 

Hidroviárias. 

Em relação à Hidrovia do Rio Paraguai, ao longo do trecho de estudo 

destacam-se três pontes onde recomenda-se a instalação e/ou reconstrução de 

estruturas de proteção de pilares: 1) Ponte Marechal Rondon, nas proximidades do 

porto de Cáceres–MT; 2) Ponte Rodoviária Nossa Senhora do Pantanal, nas 

proximidades do distrito de Porto Morrinhos–MS; e 3) Ponte Ferroviária Eurico Gaspar 

Dutra, nas proximidades do distrito de Porto Esperança–MS.  

O capítulo 5.2 do “Volume 3A – Estudos hidráulicos, hidrodinâmicos, de 

balizamento e sinalização” apresenta duas propostas de estrutura para a proteção 
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dos pilares: sistemas estaqueados e flutuantes. O detalhamento das soluções 

dimensionadas para cada uma das três pontes existentes ao longo da Hidrovia 

também é apresentado. 

3.6.3 Elaboração de cartas náuticas eletrônicas vetorizadas 

Uma importante ferramenta para aumentar a segurança da navegação e 

gerar maior confiabilidade no transporte fluvial é a carta náutica vetorizada. Com isso 

e com o apoio de outras ferramentas e melhoramentos, pode-se ter navegação 

diuturnamente ao longo de todo o trecho brasileiro do Rio Paraguai.  

A Marinha do Brasil disponibiliza cartas náuticas eletrônicas do tipo 

vetorizadas para algumas localidades do país, entretanto, no que se refere à Hidrovia 

do Rio Paraguai, a disponibilização é apenas em formato raster.  

Durante a elaboração deste estudo, foram obtidas informações por meio da 

Marinha do Brasil, de que cartas náuticas do tipo Eletronic Chart Display and 

Information System (ECDIS) para o Tramo Sul da Hidrovia estão em fase de teste. 

As cartas náuticas nesse formato são a base para iniciar uma implementação 

de um sistema de controle de tráfego de navegação, como o Serviço de Tráfego de 

Navios (Vessel Traffic Services - VTS) nos Estados Unidos e o Sistema de Informação 

das Hidrovias (River Information Services - RIS) na União Europeia.  

Esses sistemas permitem a gestão mais eficiente e a rápida troca de 

informações entre os entes envolvidos no uso do rio, como o controle de tráfego, 

horários das operações nos terminais, informações meteorológicas, informações 

sobre profundidades e calados (EUROPEAN COMMISSION, 2005). São ferramentas 

que informam as condições da Hidrovia em tempo real, reduzindo a possiblidade das 

embarcações navegarem sob condições impróprias e permitindo a otimização das 

operações e do transporte de cargas. 
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3.6.4 Canal do Tamengo 

Afluente da margem direita do Rio Paraguai, o Canal do Tamengo constitui o 

principal acesso da Bolívia à Hidrovia e localiza-se na Província de Germán Busch. 

Um pouco ao norte de Corumbá e com extensão de 10,5 km, o canal conecta-se à 

Lagoa de Cáceres (Bolívia), onde se encontra a maioria dos portos bolivianos. Na 

fronteira com o Brasil, seus primeiros 7 km são de soberania compartilhada e os 3,5 

km restantes, de Arroyo Concepción à desembocadura do Paraguai, são 

exclusivamente brasileiros.  

O canal apresenta larguras de 80 a 100 m e suas profundidades permitem a 

navegação de embarcações durante 9 meses do ano, ficando interrompido seu 

trânsito durante os meses de estiagem. De acordo com Zugaib (2006), o crescimento 

da região de Santa Cruz de La Sierra, impulsionado pela exploração de petróleo e, 

principalmente, pelo cultivo da soja, despertou o interesse boliviano pela valorização 

do transporte fluvial. O Canal do Tamengo é considerado ponto estratégico para 

comércio dos produtos bolivianos, sendo sua principal saída para o oceano Atlântico. 

A discussão sobre as condições de navegação do Canal do Tamengo envolve 

questões como o assoreamento, a dimensão dos comboios e o entupimento do canal 

por conta da vegetação. A presença de autoridades bolivianas nas reuniões 

participativas do EVTEA da Hidrovia do Rio Paraguai mostra a preocupação com os 

problemas apresentados principalmente em decorrência da redução do fluxo de água 

do Canal Tuiuiú que deságua na Lagoa Cáceres.  

Uma das reivindicações dos bolivianos diz respeito à limitação da dimensão 

de comboios que transitam pelo Canal do Tamengo. Ao sair do canal, os comboios 

devem respeitar às normas da Marinha do Brasil, tendo suas dimensões já 

apresentadas nesse estudo. Além das limitações jurídicas, o Canal do Tamengo 

apresenta problemas de navegação. Conforme Zugaib (2006) e Trevisol (2008), 

existem pontos críticos dentro do canal, que necessitam de intervenções (dragagem 

e derrocamento) para que a navegação ocorra de forma ininterrupta (condições 

hidrológicas de cheia e de estiagem). 

Outro problema é a localização da captação de água da Empresa de 

Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul (Sanesul) na cidade de Corumbá. A 

tomada de água situa-se em frente à entrada do Canal do Tamengo, dificultando a 
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passagem dos comboios, que precisam ser desmembrados. Inúmeros acidentes já 

foram registrados no local, caracterizado como uma passagem crítica para a 

navegação boliviana. A Figura 3.19 mostra a tomada d’água da Sanesul. 

 

   

 
FIGURA 3.19 – TOMADA D’ÁGUA DA SANESUL. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015; ABIRH, 2008. 

 

Assim como no Tramo Norte da Hidrovia, o Canal do Tamengo também sofre 

problemas com “entupimentos” oriundos do acúmulo de vegetação (camalotes). Nos 

últimos anos a Ahipar tem prestado auxílio com a retirada da vegetação, 

desobstruindo o canal. 

A navegabilidade do Canal do Tamengo envolve questões técnicas, 

ambientais e diplomáticas. Zugaib (2006) descreve um acordo entre o Brasil e a 

Bolívia, no ano de 2004, criando a Comissão Mista Técnica Brasil-Bolívia, com a 

missão de realizar trabalhos de investigação e apresentar propostas de solução para 

o problema, no que diz respeito a aspectos hidrológicos e ambientais.  

O Termo de Referência do EVTEA da Hidrovia do Rio Paraguai não 

contempla o Canal do Tamengo. Entretanto, devido à importância do canal, 

recomenda-se a retomada do desenvolvimento de um estudo em conjunto (Brasil e 

Bolívia) sobre os problemas comentados nesta seção.  
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3.7 LAYOUT DO TERMINAL PORTUÁRIO 

 

O item 6.2.5 do Termo de Referência determina que sejam elaboradas 

proposições para a definição de layout de um terminal portuário, caso o cenário 

proposto apontado como mais viável pelos estudos econômicos necessite da 

ampliação ou implantação de um novo terminal. O cenário escolhido, apresentado no 

“Volume 3B – Estudos Econômicos”, propõe a instalação de um terminal 

hidroviário na região de Santo Antônio das Lendas, no Tramo Norte da hidrovia. A 

Figura 3.20 ilustra a localização escolhida para a implantação do terminal. 

A descrição detalhada do terminal proposto consta no capítulo 8 do “Volume 

2 – Estudos e Projetos dos Melhoramentos Cotejados”, contemplando o layout do 

terminal e a descrição das instalações fixas (cais, armazéns, silos e outras), 

profundidades, capacidades estáticas, acessos e equipamentos fixos e móveis. 

A proposição apresentada refere-se à instalação de um terminal de carga 

hidroviário especializado em granéis sólidos agrícolas (soja e milho) e contemplando: 

lotes reservados para a implantação de estacionamento de carretas, edifícios 

administrativos, áreas de convivência, entre outras atividades.  

A localização do terminal, na região de Santo Antônio das Lendas, necessita 

da implantação da BR-174 (já prevista pelo DNIT), que liga o terminal à BR-070, 

conforme a Figura 3.20. O layout do terminal não engloba a implantação da rodovia. 

A concepção adotada para a expansão foi modular. A partir das demandas 

de movimentações estipuladas para o horizonte de tempo, prevê-se a expansão 

necessária do terminal, considerando o arranjo físico, o sistema de movimentação e 

a armazenagem. 

O layout do terminal baseou-se no Projeto Básico do Terminal de Morrinhos 

(MACROLOGÍSTICA, 2000), desenvolvido pela empresa Macrologística, que projetou 

um terminal com previsões de transporte de 1 milhão de toneladas de soja 

anualmente, para um horizonte de 2000 a 2006.  

Estima-se uma movimentação anual no Terminal de Santo Antônio das 

Lendas (SAL) de 3,7 milhões de toneladas em 2015, sendo 1,5 milhões de toneladas 

de soja e 2,2 milhões de toneladas de milho. No horizonte de projeto (2025), é prevista 

uma movimentação anual de 5 milhões de toneladas, sendo 2,2 milhões de toneladas 
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de soja e 2,8 milhões de toneladas de milho. Esses dados são explicados com detalhe 

no capítulo 6 do “Volume 3B – Estudos Econômicos”. 

FIGURA 3.20 – LOCALIZAÇÃO DO TERMINAL DE SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS. 
FONTE: UFPR/ITTI 2015 
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O comboio-tipo de atracação no terminal tem as características apresentados 

na seção 3.1.1 deste volume, com capacidade de transporte de 3 mil toneladas por 

comboio, sendo 500 toneladas por barcaça. 

Para o dimensionamento das instalações fixas do terminal, foram analisados 

os meses de pico de exportação das principais cargas (soja e milho). Utilizando os 

dados da AliceWeb (2015), verificou-se que os meses de pico de exportação dos 

produtos são distintos e complementares ao longo do ano, com o pico de exportação 

de soja entre março e julho e de milho entre agosto e janeiro. Considerando a 

distribuição regular ao longo do ano do somatório dos volumes de movimentação dos 

dois produtos, o dimensionamento das instalações fixas do terminal foi realizado com 

base na média mensal de movimentação.  

As seguintes premissas foram adotadas no dimensionamento do terminal: 

 O regime de trabalho atribuído para o terminal foi de 20 horas/dia, com 6 dias 

por semana, totalizando um mês de 25 dias e com 2 turnos; 

 As instalações de estocagem terão características adequadas ao tipo de 

carga. Para o estoque de graneis sólidos (do tipo soja in natura), o sistema 

de armazenagem mais conveniente é o silo vertical; 

 O equipamento de transbordo adotado é o pneumático. A escolha foi baseada 

no tipo de granel sólido movimentado e na funcionalidade do equipamento; 

 O terminal não necessita de equipamentos de secagem, pois o terminal é de 

recepção hidroviária, portanto, o ingresso dos grãos no silo já ocorre seco. 

Por essa condição, os silos deverão ser providos de aeração forçada para 

manter a umidade e a temperatura dos grãos em níveis adequados. O fundo 

dos silos deve ser plano, eliminando a necessidade do emprego de um 

sistema de drenagem; 

 O terminal deve possuir uma capacidade de estocagem do granel, em silos, 

superior a duas vezes o volume de carga diário de embarque nos comboios;  

 O cálculo da capacidade efetiva de funcionamento das correias foi 

determinado pelo regime diário de trabalho (20 horas) descontando as perdas 

com mudanças de comboio e engate das chatas, sendo descontado 30 

minutos para cada alteração; 
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 O terminal será destinado à recepção de carretas rodoviárias, as quais serão 

descarregadas com a utilização de tombador. O material descarregado será 

lançado em uma moega de recepção e levado aos silos de estocagem; 

 O acesso viário à região do terminal será exclusivamente por meio do modal 

rodoviário e se estenderá ao longo do limite do terreno do complexo, 

facilitando o tráfego dos veículos com origem ou destino ao terminal. A carreta 

considerada para o cálculo da área de estacionamento e do fluxo de tráfego 

no terminal é um bitrem graneleiro, com 20 metros de comprimento e uma 

capacidade de transporte de 40 toneladas; 

 A profundidade junto ao cais flutuante deve obedecer às normas da Marinha 

do Brasil para o Tramo Norte da Hidrovia, que estabelece um pé de piloto de 

30 cm; 

 No sistema de embarque deverá ser instalada balança de fluxo para controle 

dos carregamentos das barcaças; 

 O terminal será dotado de instalações de acostagem flutuantes e com berços 

(dolfins) para atender uma embarcação por vez. 

 

O dimensionamento das instalações fixas do terminal de granéis sólidos 

seguiu as premissas apresentadas acima, considerando uma movimentação anual 

total dos produtos soja e milho de 3,7 milhões de toneladas em 2015 e 5 milhões de 

toneladas em 2025. 

O volume de carga mensal e diário para o ano de implantação (2015) foi 

calculado com base no regime de trabalho estipulado nas premissas. Foi considerada 

uma jornada de trabalho de 25 dias/mês e 20 horas/dia, das quais 5 horas/dia são 

destinadas à mudança de comboio e engate das chatas e 15 horas/dia são para o 

trabalho das correias de carregamento (produtividade de 75%). A Tabela 3.9 

apresenta o volume de carga mensal e diário previsto. Para transportar o volume de 

carga diário estabelecido, são necessários 5 (cinco) comboios-tipo por dia. Para 

conseguir carregar os comboios diariamente, a capacidade nominal de carregamento 

(shiploader) estabelecida foi de 900 toneladas/h. 

O recebimento diário de soja no terminal ocorre por conta da rotatividade de 

cerca 310 caminhões do tipo bitrem por dia. O layout do terminal deve conter um pátio 
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de espera de aproximadamente 30.000m², com capacidade equivalente ao tráfego 

diário de carretas, sendo 27.000m² de estacionamentos e 3.000m² para manobras. 

 

TABELA 3.9 – VOLUME DE CARGA MENSAL E DIÁRIO E CAPACIDADE DE CARREGAMENTO. 

Volume de carga mensal previsto 308.333 toneladas 

Volume de carga diário previsto 12.333 toneladas 

Número de comboios necessários para transportar o volume 
de carga diário (3 mil toneladas cada comboio) 

5 unidades 

Capacidade de carregamento (shiploader) 900 toneladas/hora 

FONTE: UFPR/ITTI 2015. 

 

Para que o volume de carga embarcada diariamente nos comboios seja 

equivalente à recebida no terminal por caminhões, foram considerados dois (2) 

tombadores com produtividade individual de 350 toneladas/hora. Com isso, a 

capacidade diária de recebimento de cargas é de 14 mil toneladas. O nível de 

ocupação dos tombadores será de 88% para a demanda diária estipulada. 

As capacidades das correias e do elevador de recebimento são iguais à soma 

da capacidade de carregamento dos tombadores, totalizando 700 toneladas/hora. 

Atendendo à premissa de estocagem, foram previstos, inicialmente, três (3) 

silos metálicos com capacidade estática de 10 mil toneladas cada. O valor é superior 

a duas (2) vezes o volume diário previsto de embarque no terminal. 

Com estas características propostas, o terminal terá capacidade de atender 

à demanda nos períodos de pico da soja e do milho. A capacidade anual de 

movimentação de cargas no terminal será de, aproximadamente, 4,0 milhões de 

toneladas, atendendo à demanda prevista no “Volume 3B do EVTEA – Estudos 

Econômicos”. 

O layout apresenta ainda espaços destinados para a ampliação futura do 

terminal, com a instalação de mais dois (2) tombadores e outros três (3) silos de 10 

mil toneladas, o que duplicaria a capacidade estática total de estocagem do terminal 

para 60 mil toneladas. Outra ampliação planejada é o espaço destinado à construção 

de 3 (três) galpões de granéis. 

Para atender à demanda de 5 milhões de toneladas em 2025, seriam 

necessários seis (6) comboios para carregamento do volume diário de 16.667 

toneladas, exigindo as seguintes alterações no layout do terminal:  
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 Implantação de mais 2 (dois) tombadores com produtividade de 350 ton/h, 

totalizando uma capacidade máxima de recebimento de 28.000 ton/dia; 

 Implantação de um shiploader complementar com produtividade de 600 

ton/h, totalizando uma capacidade máxima de carregamento dos comboios 

de 21.000ton/dia; 

 Ampliação do pátio de estacionamento para 37.000m²; 

 Implantação de mais dois (2) silos para estocagem dos granéis, totalizando 

cinco (5) silos e uma capacidade estática máxima de armazenamento de 

50 mil toneladas. 

Com isso, a capacidade anual de movimentação de cargas no terminal 

passará a ser de aproximadamente 6,3 milhões de toneladas. 

O detalhamento das características do terminal de grãos proposto é 

apresentado no “Volume 2 – Estudos e Projetos dos Melhoramentos Cotejados”. 
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4. PLANO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM

O Plano de Execução dos Serviços de Dragagem contempla as providências 

e operações que o executor dos serviços deverá efetivar, a fim de levar seus recursos 

em pessoal e equipamentos até o local da obra e fazê-los retornar ao seu ponto de 

origem ao término dos trabalhos. Engloba os seguintes assuntos: instalação do 

canteiro de obras, limitações durante a execução dos serviços, premissas de projeto, 

apoio logístico, abastecimento, equipamentos, recursos humanos, sistemas de 

prevenção de acidentes, destinação de resíduos, sistemas de segurança e medicina 

do trabalho. 

O planejamento dos serviços de dragagem considerou a época de início dos 

serviços, os volumes de dragagem, as restrições ambientais, a produtividade dos 

equipamentos e prazos para execução dos melhoramentos. 

4.1 PROVIDÊNCIAS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E INÍCIO 

DOS SERVIÇOS 

As áreas a serem utilizadas para instalação dos canteiros de apoio, 

alojamentos, refeitório, almoxarifado, etc., deverão ser definidas e requeridas às 

autoridades locais para obtenção de licenças e autorizações. 

Deverão ser obtidas licenças junto à Capitania dos Portos com jurisdição 

sobre o local e junto à Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil 

(DHN/MB), de forma a se obter as licenças de operação (LO). Deve-se garantir o 

atendimento às exigências quanto ao projeto de balizamento e sinalização da área. 

A programação de tráfego, no local dos serviços, deverá fazer parte do 

planejamento, de modo a subsidiar os trabalhos de execução da dragagem quanto à 

segurança e sequência dos procedimentos. Para isso é fundamental o 

estabelecimento de contato com as empresas de transporte local para se tomar 

conhecimento da programação de tráfego. 

Deverão ser consultados os órgãos ambientais locais com vistas à 

regularização dos locais de bota-fora de dragagem, nos moldes das determinações 

da Resolução Conama 454/2012. Esta estabelece as diretrizes gerais e os 
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procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas 

sob jurisdição nacional e a sua disposição final, aplicando-se para fins de 

implantação, aprofundamento, manutenção ou ampliação de canais hidroviários. 

De acordo com o tipo, tamanho e composição dos sedimentos que serão 

dragados, o órgão ambiental licenciador indicará as diretrizes a serem seguidas com 

relação a: ensaios que deverão ser realizados no material dragado, locais de bota-

fora, possibilidade de aproveitamento do material dragado e épocas propícias para as 

operações de dragagem. 

4.2 LIMITAÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM 

O regime de cheias é um quesito importante no planejamento dos serviços 

de dragagem. A variação do nível d’água do Rio Paraguai entre os períodos de 

estiagem e de cheia pode atingir até 6 metros. Durante o período de cheia, o rio 

apresenta um acréscimo de velocidade, intensificando o transporte de sedimentos e 

modificando a morfologia do leito.  

Recomenda-se que os serviços de dragagem ocorram após o período de 

cheia (vazante do rio), reduzindo possíveis alterações (erosão/sedimentação) no 

canal após as dragagens. Para isso, é necessário analisar os hidrogramas de cada 

estação fluviométrica, apresentados na seção 3.3 do “Volume 3A – Estudos 

Hidráulicos, Hidrodinâmicos, de Balizamento e Sinalização”. 

Sugere-se evitar o período da piracema, época de reprodução dos peixes 

quando eles migram rio acima para desovar, para realização dos serviços de 

dragagem. Este período se estende do dia 05 de novembro ao último dia de fevereiro 

e coincide com a subida das águas do Rio Paraguai. Por esta razão, pode-se dizer 

que a piracema não prejudica a janela de dragagem, tendo em vista que se 

recomenda o início dos serviços durante a vazante. Informações adicionais sobre a 

possibilidade de dragagem durante a piracema devem ser obtidas através de 

consultas ao órgão licenciador ambiental. 

Antes da execução dos serviços de dragagem, deverão ser refeitos os 

levantamentos batimétricos, em um período prévio e próximo ao início da dragagem, 

para atualizar os volumes em função de possíveis alterações na morfologia do leito. 
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Também se recomenda que o nível altimétrico de referência para as 

dragagens em cada passo crítico seja estabelecido conforme os procedimentos 

descritos na seção 6.2.2 do “Volume 3A – Estudos Hidráulicos, Hidrodinâmicos, 

de Balizamento e Sinalização”. 

 

4.3 PREMISSAS DE PROJETO 

 

Para fins de execução, o dimensionamento dos serviços referidos deverá ter 

como base, pelo menos as seguintes premissas: 

 

a) De acordo com a seção 3.4, o volume inicial previsto de dragagem, incluindo 

a sobredragagem, é de 508.654m³, distribuídos ao longo de 21 passos e 

divididos em 40 áreas de bota-foras; 

b) O tipo e a quantidade de equipamentos previstos devem atender as distâncias 

entre os locais a dragar, considerando a velocidade de deslocamento do 

parque de dragagem, seu posicionamento e início de produção em uma nova 

localidade, fatores importantes em função da extensão do rio e do período 

estabelecido para a execução dos serviços; 

c) A capacidade operacional efetiva do parque de dragagem deverá, 

comprovadamente, garantir a efetividade do desassoreamento programado 

em cada ano em todos os pontos ou passagens críticas definidos; 

d) Os serviços de dragagem serão realizados na faixa do canal de navegação, 

nas passagens onde o Plano de Dragagem elaborado em cada ano indicar a 

necessidade de sua realização, conforme o gabarito do canal de navegação 

para cada passo crítico; 

e) Os volumes a serem dragados a cada ano subsequente à contratação dos 

serviços iniciais serão calculados a partir dos levantamentos batimétricos, 

realizados nos serviços de monitoramento, e obedecerão ao Plano de 

Dragagem proposto pela empresa contratada e submetido à aprovação da 

Contratante; 

f) O deslocamento e a produtividade dos equipamentos de dragagem devem 

considerar, no caso da draga do tipo sucção e recalque, a necessidade de 
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montagem e desmontagem das tubulações para lançamento do material 

dragado, operação morosa e difícil, especificamente no Rio Paraguai, 

restringindo sua produtividade média efetiva; 

g) Nos passos críticos distantes entre si em menos de 10 km, assumiu-se não 

ser necessária a desmontagem integral da tubulação de recalque. Nesses 

casos, o deslocamento da draga até o passo seguinte ocorrerá a uma 

velocidade média de 4 km/h, com a tubulação de recalque acoplada; 

h) Nos passos críticos distantes em mais de 10 km, será realizada a 

desmontagem completa da tubulação, com reflexo financeiro estabelecido na 

composição de custo específica de montagem/desmontagem. Adotou-se o 

prazo de um (1) dia para montagem e um (1) dia para desmontagem da 

tubulação, totalizando  dois (2) dias. O deslocamento do parque de dragagem 

com a linha de recalque desmontada foi estimado em 8 km/h; 

i) A janela para realização das dragagens é de oito (8) meses a cada ano, uma 

vez que quatro (4) meses do ano (novembro a fevereiro) são destinados ao 

período de defeso. Portanto, o cronograma proposto (5 meses) atende à 

janela disponível; 

j) Considerando-se o deslocamento do hidrograma de cheias da Hidrovia e a 

recomendação para o início das obras no começo do período de vazante, o 

prazo para as dragagens em cada tramo da Hidrovia é restrito a 

aproximadamente cinco (5) meses.  

 No Tramo Norte, foram analisados os níveis reduzidos referentes 

às réguas de Cáceres e Ladário. A janela de dragagem encontra-

se entre os meses de março e julho, iniciando em Cáceres e 

coincidindo com o período de vazante desta régua. O período de 

defeso (piracema) coincide com a época de subida do hidrograma, 

entre os meses de novembro e fevereiro, como mostra a Figura 4.1. 

 No Tramo Sul, foram analisados os níveis reduzidos referentes às 

réguas de Ladário e Porto Murtinho. A janela de dragagem ocorre 

entre os meses de junho e outubro, iniciando em Corumbá e 

coincidindo com o período de vazante desta régua. O período de 

defeso (piracema) coincide com a época de subida do hidrograma, 

entre os meses de novembro e fevereiro, como mostra Figura 4.2. 
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FIGURA 4.1 – JANELA DE DRAGAGEM NO TRAMO NORTE DEFINIDA PELA RÉGUA DE 
CÁCERES. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

FIGURA 4.2 – JANELA DE DRAGAGEM NO TRAMO SUL DEFINIDA PELA RÉGUA DE LADÁRIO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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k) O comprimento das lanças de sução da draga de projeto deverá ser 

compatível com profundidades de até 8 metros, suficiente para atender a 

todos os locais pesquisados, considerando-se o início das obras ainda no 

começo do período de vazante, antecipando-se, assim, ao período de 

estiagem; 

l) Os equipamentos também deverão ser capazes de atuar em locais com 

profundidade mínima de 2,0 metros, necessária para executar trabalhos nos 

períodos de maior vazante nos locais de acesso mais difícil; 

m) É importante destacar que o Rio Paraguai apresenta significativas alterações 

de leito em função do ciclo hidrológico, as quais provocam mudanças 

consideráveis, tanto na posição do canal nos trechos críticos a serem 

dragados quanto nos volumes de cada passo, sendo imperativa a aferição 

batimétrica destes passos antes do início dos serviços de dragagem. 

 

4.4 APOIO LOGÍSTICO 

 

O apoio logístico à obra poderá ser feito na cidade de Corumbá-MS, 

localizada próximo ao centro da Hidrovia, facilitando o apoio para os dois tramos. Para 

reparos mais especializados, que necessitem de maiores recursos, deverá ser 

buscado suporte nas cidades de maior conveniência. As cidades de Cáceres-MT e 

Porto Murtinho-MS também poderão funcionar como apoio no caso de demandas 

menores, a depender da distância do parque de dragagem em relação a cada cidade. 

Essas cidades servirão como base para necessidades imediatas inerentes à 

realização do empreendimento, tais como a manutenção e reparo de equipamentos, 

estocagem de peças sobressalentes, abastecimento, etc. Uma embarcação fará a 

ligação terra-flutuantes no transporte de pessoal, materiais, combustíveis, alimentos, 

devendo ser utilizados rádios portáteis VHF para a comunicação entre as 

embarcações.  
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4.5 ABASTECIMENTO 

A frequência de abastecimento dos equipamentos deverá suprir a demanda, 

considerando que a draga selecionada consome entre 1.500 e 2.000 litros de diesel 

por dia aproximadamente. Deverá ser previsto o estoque de combustível em tanques 

de grande capacidade no canteiro de obras flutuante que acompanha os serviços de 

dragagem. O combustível poderá ser obtido de postos regulamentados situados nas 

cidades de Cáceres-MT, Corumbá-MS e Porto Murtinho-MS. 

As refeições das equipes de trabalho serão disponibilizadas no canteiro de 

apoio flutuante, que funciona como alojamento para os trabalhadores e dispõe de 

cozinha e refeitório. O rebocador também poderá ser utilizado para esse fim, já que 

também possui cozinha. 

Os resíduos provenientes das refeições deverão ser acondicionados em 

sacos plásticos e posteriormente transferidos pela empresa contratada ao ponto de 

coleta de resíduos municipal. 

Os óleos lubrificantes utilizados deverão ser armazenados em tambores para 

posterior envio à sede de Corumbá, onde a empresa contratada providenciará sua 

destinação final adequada. 

A disponibilização de lancha e veículo de apoio para transporte de pessoal, 

carga e equipamentos deverá ser providenciada de acordo com o planejamento 

proposto. 

4.6 CANTEIRO DE OBRAS 

As instalações de apoio à obra, deverão ser definidas dentro das alternativas 

possíveis existentes na região ou implantadas dentro de dimensões básicas 

sugeridas levando em consideração o tamanho da obra e o prazo de execução, tendo 

em vista a especificidade dos serviços e o tempo previsto para sua conclusão. 

Foi previsto como instalação de apoio apenas um canteiro de obras fluvial, 

englobando uma balsa, um barco-hotel e um empurrador de apoio. Sugere-se a 

implantação, considerando as equipes dimensionadas para os serviços, da seguinte 

estrutura:  



70 

 Balsa de 42 x 11 x 2,3 m com capacidade de 600 toneladas; 

 Barco-hotel de 300 HP com capacidade para 32 pessoas; 

 Empurrador de apoio multi-propósito com potência de 400 HP. 

As dimensões acima propostas foram arbitradas de acordo com modelos 

padrões propostos no NOVO SICRO/DNIT. Dimensões menores poderão ser aceitas 

desde que devidamente justificadas à fiscalização da obra, respeitando às condições 

mínimas exigidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

4.7 EQUIPAMENTOS 

Devido às características da Hidrovia do Rio Paraguai e de seus passos 

críticos, o equipamento selecionado foi a draga hidráulica de sucção e recalque com 

cortador, similar ao modelo IHC BEAVER 45, usada como referência (Figura 4.3 e 

Figura 4.4), cujas especificações são apresentadas na Tabela 4.1. 

TABELA 4.1 – ESPECIFICAÇÕES DA DRAGA IHC BEAVER 45. 

Comprimento total 26,10 m 

Largura 6,91 m 

Profundidade mínima de operação 2,00 m 

Profundidade máxima de sucção 10 m 

Diâmetro de sucção 450 mm 

Potência da bomba 746 KW ; 1.800 rpm 

Potência do cortador 110 KW (150 HP) 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

FIGURA 4.3 – DRAGA IHC BEAVER 45 EM CAMPO. 
FONTE: IHC MERWEDE, 2015. 
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FIGURA 4.4 – CROQUI DA DRAGA IHC BEAVER 45. 
FONTE: IHC MERWEDE, 2015. 

 

Este modelo de draga foi definido em função da sua produtividade e da sua 

compatibilidade com os serviços de dragagem a serem realizados na Hidrovia, bem 

como pela sua disponibilidade no mercado nacional, o que não ocorre por exemplo 

com o modelo IHC BEAVER 50, que embora apresente boas condições de 

rendimento, não apresenta a mesma disponibilidade de mercado. 

Vale ressaltar que a vazão efetiva (volume de sólido na mistura) é obtida a 

partir de ábacos fornecidos pelo fabricante. Cada ábaco possui curvas de 

produtividade que variam em função do material a ser dragado. Definido o tipo de 

material, a produtividade efetiva será obtida na curva usando-se como parâmetro o 

comprimento da tubulação de recalque. A Figura 4.5 apresenta o ábaco para definição 

da produtividade horária da Draga IHC Beaver 45. 

Considerando que durante a execução dos serviços de dragagem o 

comprimento da tubulação de recalque será variável em função da localização de 

cada área de bota-fora, a vazão real de sólidos em cada dragagem também sofrerá 

variação, conforme indicado na Figura 4.5. No entanto, observou-se que a distância 

média dos 40 bota-foras pré-definidos é de aproximadamente 400 metros, o que 

resulta em um bombeio efetivo médio de 870 m³/h. Aplicando fatores de eficiência 

relativos à correnteza, tráfego de embarcações e tipo de equipamento, obtém-se a 

vazão real de sólidos de 443,7 m³/h (detalhamento apresentado na seção 8.3.2 do 

Volume 4 do EVTEA – Custos). 
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FIGURA 4.5 – ÁBACO PARA DEFINIÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA DRAGA IHC BEAVER 45. 
FONTE: IHC MERWEDE, 2016. 

Para a execução do empreendimento será necessária a mobilização de 

recursos humanos e de um conjunto de equipamentos complementares, além da 

draga. A Tabela 4.2 lista os principais equipamentos requisitados. 

TABELA 4.2 – PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DRAGAGEM 

Equipamento Unidade Quantidade 

Draga de Sucção e Recalque (1000 HP) un. 1 

Embarcação de Transporte de Pessoal (120 HP) un. 1 

Oficina flutuante (balsa 600 toneladas) un. 1 

Empurrador de apoio (400 HP) un. 1 

Embarcação de Batimetria (120 HP) un. 1 

Tubo PEAD PE 100 PN 8 – Diâmetro 450 mm m 1.000 

Alojamento flutuante (barco-hotel) un. 1 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

4.8 RECURSOS HUMANOS 

O pessoal a ser disponibilizado foi calculado conforme as composições 

unitárias do SICRO/DNIT dos diferentes equipamentos previstos e demais serviços 

considerados pertinentes. O planejamento prevê uma frente de trabalho, com mão de 
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obra folguista a cada 30 dias. A equipe técnica mínima sugerida, com experiência 

comprovada no tipo de equipamento de dragagem deverá conter: 

a. Canteiros Administrativo e Flutuante:

 01  engenheiro civil – coordenador; 

 01  hidrólogo; 

 01  auxiliar administrativo; 

 01  técnico de segurança; 

 01  mecânico; 

 01  soldador; 

 01  eletricista; 

 02  marinheiros; 

 01  cozinheiro; 

 Subtotal = 10 trabalhadores. 

b. Operação de dragagem:

 02  imediatos; 

 04  marinheiros; 

 Subtotal = 06 trabalhadores. 

c. Barco-hotel:

 03  imediatos; 

 03  mestres de embarcação; 

 03  mecânicos; 

 Subtotal = 09 trabalhadores. 

d. Empurrador de apoio:

 02  imediatos; 

 02  marinheiros; 

 Subtotal = 04 trabalhadores. 

e. Lancha de apoio:

 02  mestres de embarcação; 

 Subtotal = 2 trabalhadores. 

f. Lancha batimétrica:

 02  mestres de embarcação; 

 02  técnicos de batimetria; 

 Subtotal = 04 trabalhadores. 

TOTAL = 35 trabalhadores. 
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4.9 PROCEDIMENTOS SISTÊMICOS 

As instruções de trabalho deverão ser obedecidas em cada fase do 

empreendimento e os procedimentos sistêmicos de todas as operações deverão ser 

redigidos em diário de obra. A equipe deverá ser treinada de modo a atender os 

melhores padrões de segurança, qualidade operacional, aspectos ambientais e 

saúde/higiene no trabalho. 

4.10 PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

Na execução dos trabalhos deverá haver plena proteção contra o risco de 

acidentes com o pessoal de dragagem e com terceiros. Para isso deverá ser 

cumprido fielmente o estabelecido na legislação nacional concernente à segurança, 

saúde e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as normas próprias e 

específicas de cada serviço. 

4.11 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

A dragagem trata da remoção de sólidos, que constituem sedimentos naturais 

depositados ao longo do rio como parte do transporte sólido. São constituídos em 

mais de 95% por areia inerte, classificados como Resíduos Classe II B – Inertes, 

podendo o 5% restante conter finos coloidais ou outros elementos que dependem de 

qualificação laboratorial física e química, de acordo com a norma NBR 10004. 

4.12 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

Os requisitos necessários para atender aos padrões mínimos de qualidade 

em relação a aspectos de segurança e medicina no trabalho devem ser cumpridos 

em todas as etapas do empreendimento. Deverão ser observadas as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego condizentes com as 
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atividades realizadas, tais como: NR 6, NR 26 e NR 30. Destaca-se a necessidade de 

atendimento aos seguintes procedimentos mínimos: 

 Implantação de um Plano de Segurança; 

 Medidas de Alcance Individual e Coletivo; 

 Procedimentos de Sinalização; 

 Equipamentos de Salvatagem; 

 Sistema de Vigilância; 

 Sistemas de Iluminação; 

 Plano de Higiene; 

 Assistência Social e Atendimento Médico. 

 

O detalhamento dessas ações consta na seção 6.12 do “Volume 3A – 

Estudos Hidráulicos, Hidrodinâmicos, de Balizamento e Sinalização”. 

 

4.13 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição dos serviços de dragagem será através dos volumes obtidos pelos 

levantamentos batimétricos, realizados antes, durante e após a execução dos 

serviços. Assim, os pagamentos serão feitos mensalmente, conforme o cronograma 

do empreendimento. A mobilização será paga no primeiro mês de serviço em item 

específico, assim como a desmobilização no último mês. 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Atendendo ao item 5.3.2.2.1 do Termo de Referência, apresenta-se neste 

capítulo a metodologia desenvolvida, bem como um contexto geral para a 

identificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes da execução dos 

melhoramentos propostos na Hidrovia. A seguir, contempla-se uma análise local que 

permitiu o estabelecimento das condições e possíveis impactos gerados, 

principalmente aqueles decorrentes da realização dos serviços de dragagem e 

daqueles associados à implantação de terminais portuários.  

A elaboração desta etapa considerou que “a análise e avaliação dos impactos 

ambientais positivos e negativos devem focalizar as alterações no meio ambiente, em 

decorrência da inserção do empreendimento, consideradas as fases de implantação 

e operação” (Termo de Referência).  

Assim, esta avaliação considerou os impactos adversos e benéficos 

decorrentes de duas situações, a saber: 

 

a) As atividades de dragagem e a operação da Hidrovia; 

b) A implantação e a operação de terminais hidroviários. 

 

Os impactos ambientais foram caracterizados através de sua significância e 

de sua probabilidade de ocorrência, e avaliados separadamente, em virtude de 

representarem intervenções diferentes, conforme o meio analisado (físico, biótico ou 

socioeconômico). 

Para tal, foram consideradas as condições do ambiente na fase anterior aos 

serviços de dragagem e/ou da implantação de novos terminais, bem como as 

situações ambientais durante as suas realizações e, ainda, após a entrada em 

operação. 

 

  



77 

5.1 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Para a avaliação dos impactos ambientais é importante lembrar que as 

intervenções propostas (dragagem dos passos críticos, implantação de pontos de 

amarração e a implantação de novos terminais hidroviários) visam a melhoria das 

condições de navegabilidade e a redução do risco de acidentes. Conforme 

apresentado no “Volume 3A – Estudos Hidráulicos, Hidrodinâmicos, de 

Balizamento e Sinalização”, foram identificados 21 passos críticos, dos quais 11 já 

possuem licença ambiental para a dragagem de manutenção.  

Em relação à implantação dos eventuais novos terminais, o “Volume 3B – 

Estudos Econômicos” apresentou alternativas associadas aos terminais que 

apresentaram viabilidade técnica e econômica. 

Desta forma, a identificação dos potenciais impactos ambientais contemplou 

as seguintes etapas, que serão detalhadas a seguir: 

 Identificação das atividades geradoras de impactos; 

 Determinação dos componentes ambientais impactados; 

 Descrição dos impactos ambientais relacionados ao serviço ou ao 

empreendimento; 

 Avaliação da significância e da probabilidade de ocorrência dos 

impactos identificados. 

5.1.1 Identificação das atividades geradoras de impactos 

I. Serviço de dragagem

No caso dos serviços de dragagem são consideradas duas fases: 

(A) Fase de implantação

Esta fase corresponde à execução das intervenções físicas necessárias para 

a recuperação da profundidade mínima do canal, afim de garantir a segurança da 

navegação.  
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A dragagem propriamente dita, consiste na retirada de sedimentos do leito do 

rio, mais especificamente do canal de navegação, transporte e a disposição do 

material dragado, realizados por meio de tubulação de sucção e recalque, 

responsável pela condução destes sedimentos até os locais apropriados para sua 

disposição (áreas de bota-fora).  

A implantação ou a realização de serviços desta natureza implica em algumas 

intervenções nos meios físico, biótico e socioeconômico. As intervenções previstas 

para esta etapa ocorrem em dois momentos: durante as atividades preparatórias para 

a dragagem e a atividade de dragagem propriamente dita. Para estas fases foram 

identificadas as seguintes atividades potencialmente impactantes: 

 Contratação e mobilização de mão-de-obra; 

 Mobilização de equipamentos e embarcações; 

 Dragagem do canal por meio da retirada de sedimentos; 

 Disposição do material dragado; 

 Manutenção dos equipamentos e das embarcações utilizadas; 

 Desmobilização de equipamentos e embarcações; 

 Desmobilização da mão de obra utilizada. 

(B) Fase de operação

Esta fase corresponde ao momento a partir do qual os serviços de dragagem 

estão concluídos e a Hidrovia encontra-se apta à navegação das embarcações 

compatíveis com a nova profundidade do canal, em total segurança. Neste contexto, 

o tráfego de embarcações/comboios foi identificado como atividade potencialmente

geradora de impactos. 

II. Implantação de terminais hidroviários

A melhoria nas condições de navegabilidade da Hidrovia do Rio Paraguai 

proporcionará o aumento na movimentação de cargas. Neste contexto, conforme os 

estudos apresentados no “Volume 3B – Estudos Econômicos”, poderá ser 
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necessária a implantação de novos terminais hidroviários para suprir a demanda 

gerada. 

A eventual implantação de novos terminais ocorre em locais previamente 

selecionados, e que apresentem condições favoráveis para a atracação das 

embarcações, conectividade rodoviária ou ferroviária adequada, e necessita de 

licenciamento ambiental específico. Assim, foram levantados, de forma generalizada, 

os possíveis impactos para a implantação de terminais hidroviários na área de 

influência da Hidrovia do Rio Paraguai, a saber: 

(A) Fase de implantação

O processo de avaliação de impactos ambientais para a fase de implantação 

de terminais hidroviários considerou as características físicas do empreendimento, 

tais como: tamanho e grau de especialização do terminal e do tipo de carga a ser 

manejada.  

Além disso, é necessário avaliar a vulnerabilidade e o contexto ambiental do 

trecho da Hidrovia onde se pretende implantar o terminal. Devem ser consideradas 

informações sobre a morfologia fluvial, o regime de fluxo do rio, o grau de preservação 

do leito ativo, os ecossistemas preservados na sua área de influência, a presença de 

outras obras ou infraestruturas, o grau de desenvolvimento regional e a existência de 

áreas legalmente protegidas. 

Os portos ou terminais hidroviários interiores apresentam algumas 

características que diferem dos portos e terminais marítimos. No complexo portuário 

de uma Hidrovia são definidas áreas específicas, tais como: o anteporto, o porto e o 

retroporto. O anteporto consiste em área adjacente ao terminal, no corpo d’água, onde 

se encontram os canais de acesso e as áreas de fundeio; o porto corresponde à área 

destinada à bacia de evolução, as instalações de acostagem, os berços, as estações 

de serviço e a faixa do cais onde se localizam os equipamentos de carga e descarga; 

e o retroporto se constitui em área terrestre, circunvizinha e onde se situam as 

instalações de armazenagem, com seus edifícios de administração e serviços, os 

acessos terrestres, os pátios, as instalações auxiliares e as interfaces com os serviços 

externos (SANTANA, 2008).  
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Segundo Santana (2008), no anteporto são realizadas obras que visam a 

melhoria das condições de acesso das embarcações ao cais ou atracadouro, de 

forma a permitir uma atracação fácil e segura. Nestas áreas poderão ser necessários 

serviços de dragagem. 

No porto, são realizadas obras para as instalações de acostagem, como 

berços, píeres, trapiches e a instalação de equipamentos para a movimentação das 

cargas. Poderão ser necessários serviços de preparação do sitio, tais como: 

 Dragagens;  

 Desmatamento e limpeza do terreno;  

 Aterros flutuantes (aterros hidráulicos);  

 Obras de terraplenagem (cortes, aterros, empréstimos e bota-foras);  

 Obras de fundação, tais como a cravação de estacas ou sapatas de 

apoio;  

 Obras de proteção das margens. 

 

Já no retroporto, são realizadas obras como a construção de armazenagem 

e de prédios de administração e serviços, as vias internas de tráfego e de 

estacionamento, os pátios de armazenagem e de movimentação, oficinas, áreas de 

abastecimento, instalações para tratamento de resíduos, interfaces com os serviços 

externos e vias de acesso a outros modais. São comuns as seguintes atividades e 

obras:  

 Desmatamento e limpeza do terreno;  

 Obras de terraplenagem (cortes, aterros, empréstimo e bota-foras); 

 Execução de obras civis; 

 Infraestruturas de utilidades diversas (energia, saneamento, 

comunicações, drenagem, proteção contra incêndios, etc.); 

 Execução de vias de acesso internas e externas (rodoviária e 

ferroviária);  

 Instalação de sistemas destinados ao tratamento dos resíduos das 

operações de carga e descarga. 
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(B) Fase de operação 

 

Correspondente ao momento a partir do qual o terminal está concluído e 

passa a operar realizando sua função precípua, ou seja, a movimentação de cargas. 

Para esta fase, foram identificadas as seguintes atividades potencialmente geradoras 

de impactos: 

 Atracação e desatracação de embarcações ou comboios; 

 Movimentação de cargas de acordo com suas especificidades; 

 Armazenagem de cargas e de insumos; 

 Abastecimento e manutenção de equipamentos e de embarcações; 

 Transporte rodoviário ou ferroviário de cargas de entrada e/ou saída 

do terminal. 

 

5.1.2 Determinação dos componentes ambientais impactados 

 

Os componentes ambientais sobre os quais poderão ocorrer impactos são 

apresentados a seguir. Salienta-se que poderão existir impactos que atingem mais de 

um componente. Os aspectos ambientais relacionados a seguir podem ser afetados 

pelas atividades de dragagem e/ou pela implantação e operação de terminais. 

 

 Qualidade do ar e ruídos 

 

Na fase de operação da Hidrovia e dos terminais hidroviários, poderá ocorrer 

um aumento da emissão de gases de combustão, decorrentes da movimentação de 

embarcações e de equipamentos. 

Deverá também ocorrer um aumento nos níveis de emissões sonoras, 

decorrentes da movimentação de embarcações e mesmo durante as operações de 

dragagem. 
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 Hidrodinâmica

As dragagens pontuais do canal de navegação não devem acarretar 

alterações das condições hidrodinâmicas, nem mesmo influenciar os processos de 

erosão e de assoreamento, pois estes processos são naturais e de escala muito 

maior. Por outro lado, o aumento da navegação deverá inclusive auxiliar à 

manutenção das profundidades do canal de navegação, pois a simples passagem 

das embarcações impede o acúmulo de sedimentos no canal. 

 Qualidade e características da água

As intervenções de dragagem previstas poderão ocasionar o aumento 

momentâneo e localizado da turbidez das águas, devendo esta alteração cessar em 

pouco tempo. O aumento da navegação e das operações dos terminais hidroviários 

apresentam riscos de poluição das águas por óleos e graxas e outras modificações 

físico-químicas, porém, vinculadas a uma baixa probabilidade de ocorrência. 

 Biota Aquática

As operações de dragagem a serem pontualmente realizadas poderão 

interferir momentaneamente nos habitats de peixes, macrófitas aquáticas e, 

principalmente, de organismos bentônicos. A operação da Hidrovia não deve causar 

nenhuma interferência significativa na biota aquática, exceto na ocorrência de algum 

acidente com cargas perigosas, cuja probabilidade de ocorrência é muito reduzida. 

 Organismos de interesse para a pesca

As dragagens previstas poderão ocasionar interferências pontuais no 

deslocamento e alimentação de peixes, as quais podem interferir ou não nas 

atividades de pesca comercial e amadora. No entanto, as autorizações e licenças de 

dragagem na Hidrovia sempre condicionam a preservação e a proibição da realização 

de tais serviços durante o período de defeso (início de novembro a fim de fevereiro). 
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 Emprego e Renda 

 

Na fase de operação, o aumento das atividades de navegação no canal e nos 

terminais terá consequências diretas e indiretas sobre o nível de emprego. Uma vez 

que mais empregos diretos poderão ser criados, existirá uma maior demanda por 

serviços de transporte de carga, por exemplo, com possível aumento dos níveis de 

renda e melhoria da qualidade de vida na região. 

 

 Infraestrutura de Transportes 

 

A melhoria nas condições de navegabilidade do Rio Paraguai poderá gerar 

incremento da utilização da infraestrutura de transporte terrestre para o 

abastecimento dos terminais, uma vez que se espera maior agilidade no transporte 

de cargas em geral. 

 

 Economia Regional e Finanças Públicas 

 

A melhoria e intensificação das atividades do transporte hidroviário na região 

poderão determinar o aumento de renda, emprego e arrecadações de impostos 

diversos, gerando um incremento na economia regional e nas finanças públicas. 

 

 Qualidade de Vida 

 

A melhoria das condições operacionais deve também ser considerada em 

termos de impactos sobre a demanda por transporte terrestre e a expansão das áreas 

de armazenagem, refletindo em termos de tráfego, ocupação de áreas e, por 

consequência, interferindo na melhoria da qualidade vida da população das áreas de 

influência. 

 

 Uso e Ocupação do Solo 

 

A eventual implantação de novos terminais e de vias de acesso terrestre a 

estes poderá implicar na modificação do uso do solo, com consequente supressão de 
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vegetação, movimentações de terra e decorrentes modificações do meio físico e 

biótico associado. 

5.1.3 Descrição dos impactos ambientais relacionados ao serviço ou ao 

empreendimento 

I. Serviço de dragagem

Considerando a natureza dos serviços de dragagem, foram antecipados os 

seguintes impactos com probabilidade de ocorrência durante a fase de realização das 

atividades. 

(A) Fase de implantação:

 Alteração da qualidade do ar;

 Alteração dos níveis de ruído;

 Alteração da qualidade da água (ressuspensão de sedimentos);

 Alteração da qualidade da água (acidentes com derramamentos de

óleos e graxas);

 Alteração de habitats da fauna aquática;

 Dispersão da biota aquática;

 Exposição dos organismos da coluna d’água ao material dragado e

aos sedimentos ressuspensos;

 Exposição da biota aquática ao derramamento de óleos e graxas;

 Aumento da oferta de emprego;

 Redução temporária da pesca profissional, esportiva e artesanal;

 Interferência no tráfego hidroviário;

 Melhoria da capacidade hidroviária na região;

 Melhoria das condições de segurança à navegação;

 Qualificação de mão de obra na atividade hidroviária.
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(B) Fase de operação

 Alteração da qualidade do ar;

 Alteração dos níveis de ruído;

 Alteração da qualidade da água (acidentes com derramamentos de

óleos e graxas);

 Exposição da biota aquática ao derramamento de óleos e graxas;

 Dispersão da biota aquática;

 Aumento da oferta de emprego;

 Aumento das receitas públicas;

 Interferência com o tráfego hidroviário local;

 Ocorrência de acidentes hidroviários;

 Redução do custo de transporte;

 Qualificação de mão de obra na atividade hidroviária;

 Redução do tráfego de carga no modal rodoviário e/ou ferroviário.

II. Novos terminais hidroviários

Considerando a natureza dos serviços para a implantação e para a operação 

de novos terminais hidroviários, foram antecipados os seguintes impactos com 

probabilidade de ocorrência. 

(A) Fase de implantação

 Mudança localizada de habitats da fauna;

 Possibilidade de instalação de processos erosivos;

 Mudança das condições da drenagem natural;

 Risco de contaminação do solo por poluentes;

 Alteração da paisagem local;

 Geração de ruídos e de material particulado;

 Aumento de turbidez das águas superficiais;

 Supressão da cobertura vegetal;
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 Interferência em sítios arqueológicos;  

 Interferências em áreas de preservação permanente;  

 Geração de resíduos sólidos e líquidos;  

 Aumento da demanda local por bens e serviços;  

 Geração de empregos. 

 

(B) Fase de operação 

 

 Possibilidades de acidentes com embarcações; 

 Aumento das receitas públicas; 

 Expansão da oferta de empregos; 

 Crescimento da atividade econômica; 

 Risco de acidentes rodoviários e/ou ferroviários; 

 Geração de ruídos e de material particulado; 

 Aumento de turbidez das águas superficiais;  

 Geração de resíduos sólidos e líquidos;  

 Aumento da demanda local por bens e serviços. 

 

5.1.4 Metodologia de avaliação e valoração dos impactos 

 

Após a identificação dos impactos ambientais, esses foram avaliados de 

maneira a possibilitar uma melhor compreensão das repercussões ambientais dos 

serviços de dragagem, da operação da Hidrovia e da implantação e funcionamento 

de novos terminais hidroviários. 

Para tanto, foram considerados os impactos mencionados e seus atributos 

qualitativos. Para a valoração dos impactos e a elaboração da Matriz de Valoração 

dos Impactos, foi utilizada a Metodologia de Valoração de Impactos Ambientais 

proposta pela UFPR-ITTI/DNIT-CGMAB (PIMENTA et al., 2014), a qual considera os 

parâmetros de significância e respectivas valorações apresentadas no Decreto nº 

6848/2009 (BRASIL, 2009), referente à determinação do grau de impacto de um 
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empreendimento para fins de compensação ambiental. Assim, é estabelecida a 

significância dos impactos, associados à sua probabilidade de ocorrência, sendo:  

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (∑ 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐â𝑛𝑐𝑖𝑎) 𝑥𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

Onde: 

∑ 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 +  𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 +  𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 + 𝐴𝑏𝑟𝑎𝑛𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

A metodologia utilizada permitiu identificar os diversos impactos 

qualitativamente, bem como valorá-los, de forma que ao final foi possível efetuar a 

comparação da média dos valores dos impactos positivos com a média do valor dos 

impactos negativos. 

O método em questão propõe a seguinte escala de avaliação dos graus de 

impacto de uma atividade ou empreendimento: 

 Baixo = valores de 4 a 14; 

 Moderado = 15 a 28; 

 Forte = 29 a 42. 

Assim, os impactos identificados foram caracterizados pelos seguintes 

atributos: 

- Natureza: Positivo, quando resultar em melhoria da qualidade ambiental

e Negativo, quando resultar em danos ou perturbação em algum

componente ambiental;

- Localização: Posição espacial da ocorrência do impacto, podendo este

ocorrer na Área Diretamente Afetada (ADA), na Área de Influência Direta

(AID) ou na Área de Influência Indireta (AII);

- Temporalidade: Refere-se à persistência dos impactos no meio

ambiente, podendo ser: imediata até 05 anos após a instalação do

empreendimento (valorado com a nota 01); curta que ocorre entre 05 e

15 anos (valorado com a nota 02); média de 15 a 30 anos (valorado com

a nota 03); e longa quando sua permanência excede aos 30 anos

(valorado com a nota 04), conforme o Decreto nº 6848/2009;
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- Reversibilidade: Reversível, quando pode ser objeto de ações que

restaurem o equilíbrio ambiental próximo ao pré-existente à intervenção

(nota 01); ou irreversível quando a alteração causada ao meio não pode

ser revertida por ações/intervenção (nota 03);

- Magnitude: Indica a intensidade do impacto em face de um

determinado fator ambiental ou área de ocorrência, considerando os

graus de intensidade, duração e importância do impacto, sendo

classificada de modo qualitativo em: pequena (valorado com a nota 01),

média (valorado com a nota 02) e grande (valorado com a nota 03);

- Abrangência: Em conformidade com o Decreto nº 6848/2009 deve ser

avaliada a extensão espacial dos impactos sobre os recursos

ambientais, sendo classificados em: limitados à área de uma micro bacia

(nota 01), ou que ultrapassam a área de uma micro bacia mas limitados

à área de uma bacia de 3ª ordem (nota 02), ou os que ultrapassam a

área de uma bacia de 3ª ordem mas em área inferior a uma bacia de 1ª

ordem (nota 03), ou aqueles que ultrapassam a área de uma bacia de

1ª ordem (nota 04);

- Probabilidade de Ocorrência: É a possibilidade de o evento ocorrer,

podendo ser de baixa probabilidade (valorado com a nota 01); média

probabilidade (valorado com a nota 02); e alta probabilidade (valorado

com a nota 03).

O resultado da avaliação e valoração dos impactos ambientais para o período 

de execução dos serviços de dragagem na Hidrovia classificou o grau dos impactos 

negativos como “FRACO” e dos positivos como “MODERADO”. Já para a fase de 

operação da Hidrovia, o grau para os impactos negativos foi classificado como 

“MODERADO” e para os impactos positivos como “FORTE”. 

A seguir são descritos os impactos relacionados aos meios físico, biótico e 

socioeconômico, decorrentes dos serviços de dragagem e da operação da Hidrovia, 

seguindo a classificação apresentada anteriormente nesta seção. O detalhamento 

dos impactos ambientais está apresentado no Volume 3C – Diagnóstico Ambiental. 

 MF-01 Alteração da qualidade do ar
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Este impacto pode ser decorrente dos serviços de dragagem e da operação 

da Hidrovia. Para as atividades de dragagem serão utilizadas máquinas, 

equipamentos e embarcações cujas emissões de gases se assemelham àquelas das 

embarcações que já circulam pela Hidrovia. Sua significância na área onde se insere 

é baixa em função do ambiente bastante disperso (aberto), além de o volume estar 

somente relacionado aos motores de uma embarcação e de uma draga, bem como o 

local da atividade ser restrito ao canal de navegação. 

Durante a fase de operação da Hidrovia, as emissões de gases dos 

empurradores, das balizas e dos propulsores possuem efeito local e são de baixa 

intensidade (em função do ambiente bastante disperso), contudo, estão instalados ao 

longo de toda a extensão da Hidrovia e sua ocorrência se dá enquanto houver a 

operação hidroviária. 

Sendo assim, para as atividades de dragagem, este impacto é considerado 

negativo, localizado na Área Diretamente Afetada (ADA), com temporalidade 

imediata, reversível (por cessar na ausência dos serviços de dragagem) e, dadas as 

condições, de pequena magnitude e abrangência equivalente ao espaço de uma 

micro bacia, porém com alta probabilidade de ocorrência. De acordo com a equação 

(1), sua classificação enquadra-se na categoria de “FRACO”. 

Para a operação da Hidrovia, trata-se de um impacto de natureza negativa, 

localizado na Área Diretamente Afetada (ADA), temporalidade longa (considerando a 

operação contínua da Hidrovia), reversível, de pequena magnitude, abrangência 

superior a área de uma bacia de 1ª ordem (toda a extensão da Hidrovia), e com alta 

probabilidade de ocorrência. A valoração deste impacto ficou atribuída como 

“FORTE”. 

 MF-02 Alteração dos níveis de ruído

Este impacto pode ser decorrente dos serviços de dragagem e da operação 

da Hidrovia. Quanto à geração de ruídos devido aos serviços de dragagem, dado que 

se trata de uma área hidroviária, não são esperados impactos significativos, podendo 

ser citado o afugentamento da fauna, de forma localizada, nas proximidades das 

margens. Assim, este impacto se restringe ao local dos serviços de dragagem e é 
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considerado de natureza negativa, localizado na Área Diretamente Afetada (ADA), 

com temporalidade imediata, reversível (por cessar com o término da dragagem) e, 

dadas as condições, de pequena magnitude e abrangência equivalente ao espaço de 

uma micro bacia, com alta probabilidade de ocorrência, classificando-o como 

“FRACO”. 

Para a operação da Hidrovia, esse impacto caracteriza-se como sendo de 

natureza negativa, localizado na Área Diretamente Afetada (ADA), de temporalidade 

longa (considerando a operação contínua da Hidrovia), reversível (impacto 

condicionado à operação, cessando ao término da passagem das embarcações), de 

pequena magnitude, abrangência que ultrapassa a área de uma bacia de 1ª ordem e 

com alta probabilidade de ocorrência, classificando-o como “FORTE”. 

Para fins de prevenção e de mitigação, sugere-se principalmente a regulagem 

e a correta manutenção dos equipamentos que serão utilizados durante a dragagem 

e a operação da Hidrovia, além do cumprimento dos critérios e das diretrizes 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 001/1990. As atividades de dragagem 

deverão ser monitoradas por meio do Programa de segurança e controle ambiental 

das obras de dragagem. 

 

 MF-03 Alteração da qualidade da água (ressuspensão de sedimentos) 

 

Este impacto está relacionado aos serviços de dragagem. O processo de 

dragagem promove a ressuspensão de sedimentos, o que implica em mudanças nos 

parâmetros físicos e químicos da água, podendo alterar a sua qualidade. A 

quantidade de material suspenso dependerá da técnica e da duração do processo de 

dragagem, da granulometria do material de fundo, do volume, da profundidade da 

coluna d’água e da velocidade das correntes.  

 

 Aumento da disponibilidade de poluentes para a coluna d’água.  

A remobilização de sedimento durante os serviços de dragagem pode 

promover a liberação de contaminantes e nutrientes para a coluna d’água. A 

ressuspensão de contaminantes devido ao processo de dragagem é geralmente de 

efeito local e seu nível de aceitabilidade é uma questão específica de cada área. Para 

determinar se um nível de ressuspensão previsto é aceitável, a obra da dragagem 
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deve ser vista como parte de um processo global que inclui as condições existentes 

na área (por exemplo, nível de ressuspensão natural devido a correntes, 

tempestades, enchentes, passagem de embarcações, etc.), a natureza dos 

sedimentos existentes no leito do rio e no fundo de disposição e o potencial de 

liberação de contaminantes através de outras vias associadas com alternativas de 

disposição (PALERMO et al., 1993).  

 

 Aumento da concentração de sólidos em suspensão e da turbidez.  

O aumento da concentração de sólidos em suspensão na área de dragagem 

e da disposição ocorre devido à desagregação de sedimentos de fundo provocado 

pelos equipamentos e bombas. Esta suspensão de sólidos para a coluna d’água 

ocorre quando o excesso do material dragado passa para a água, causando a 

turbidez e a perda de transparência.  

A significância desse impacto dependerá da duração do fenômeno, no 

entanto, deve-se ressaltar que corpos d’água sujeitos à ação hidrodinâmica de grande 

porte e influência dos rios afluentes são ambientes onde a turbidez e a quantidade de 

sólidos em suspensão pode ser naturalmente alta.  

O impacto será dependente de todos os fatores citados acima, podendo 

ocorrer em menor ou maior grau de espalhamento da pluma de sedimentos em 

suspensão. Além disso, sabe-se que as mudanças na qualidade físico-química da 

água por processos de dragagem são localizadas e de curto período.  

Pode-se dizer que se trata de um impacto negativo, localizado na Área 

Diretamente Afetada (ADA), de temporalidade imediata, reversível, de média 

magnitude, abrangência equivalente à área de uma micro bacia e com alta 

probabilidade de ocorrência, classificando-o como “MODERADO”. 

Ambas as situações descritas acima (aumento da concentração de sólidos 

em suspensão e da turbidez e aumento da disponibilidade de poluentes para a coluna 

d’água) poderão ser monitoradas por meio dos Programas de monitoramento da 

qualidade da água e Monitoramento do material sedimentar e hidrodinâmico no canal. 
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 MF-04 Alteração da qualidade da água (acidentes com derramamentos

de óleos e graxas)

Este impacto está relacionado com os serviços de dragagem e com a 

operação da Hidrovia. Os equipamentos e motores que utilizam óleos combustíveis 

podem apresentar vazamentos acidentais em graus variáveis de intensidade, 

dependendo do estado de conservação, regulagem e até mesmo operação do 

maquinário. Este impacto pode ser significativo em caso de acidentes de grandes 

proporções, portanto, todas as embarcações operando no canal deverão estar 

rigidamente de acordo com as normas de segurança, operacionais e de manutenção 

cabíveis e, sua tripulação devidamente atualizada nos treinamentos para agir em 

situações de emergência de acidentes envolvendo derramamento de óleo. Os 

vazamentos de pequenas proporções deverão ser evitados por meio de manutenção 

adequada de equipamentos, executada somente por pessoal autorizado e treinado. 

Se adotadas eficientes medidas de segurança e um programa de 

contingência para o caso desse tipo de acidente, a probabilidade de ocorrência deste 

impacto será bastante reduzida. Além disso, para que esse impacto seja mitigado 

durante a fase de operação, as seguintes atitudes e atividades deverão ser 

desenvolvidas: 

 Proibir o armazenamento de combustíveis nas embarcações; 

 Não manter nas embarcações recipientes com restos de derivados 

de petróleo ou outras substâncias enquadradas como perigosas; 

 A lavagem das embarcações deve ser feita em local adequado, nos 

estaleiros onde haja um sistema de disposição de águas 

contaminadas; 

 As manutenções dos equipamentos devem ser procedidas com as 

embarcações atracadas, preferencialmente e em terra firme; 

 As embarcações deverão possuir recipientes apropriados para 

disposição dos resíduos gerados;  

 Possuir equipe treinada e equipamentos de sucção e contenção de 

óleo (barreiras) para utilização na limpeza de rios e córregos que 

eventualmente venham a ser atingidos em caso de acidentes; 

 Fiscalização acentuada; 
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 Atividades de orientação voltadas aos trabalhadores ligados à 

operação. 

Para os serviços de dragagem, trata-se de um impacto negativo, localizado 

na Área Diretamente Afetada (ADA), com temporalidade imediata (possibilidade de 

ocorrência durante os serviços de dragagem), reversível, sendo sua magnitude alta e 

de baixa probabilidade de ocorrência, tendo em vista as medidas de prevenção, o que 

classifica esse impacto como “FRACO”. 

Para a operação da Hidrovia, trata-se de um impacto de natureza negativa, 

localizado na Área Diretamente Afetada (ADA), temporalidade longa, reversível, de 

alta magnitude, abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem, e de baixa 

probabilidade de ocorrência, classificando-o como “FRACO”. 

 MB-01 Alteração de habitats da fauna aquática

Este impacto está relacionado com os serviços de dragagem. Alguns 

impactos sobre as comunidades aquáticas, principalmente os macroinvertebrados 

bentônicos estão relacionados às operações de dragagem. Os principais impactos 

são primeiramente de natureza física e envolvem a desestruturação mecânica dos 

substratos não consolidados, habitats de espécies bentônicas. 

O processo de dragagem, independentemente do equipamento utilizado, 

remove os organismos sésseis de fundo ou com pouca capacidade de locomoção 

(organismos bentônicos) e promove a alteração de habitats.  

Este impacto ocorrerá em toda a extensão do canal dragado. Contudo, ao 

encerrar a dragagem haverá substrato livre para ser recolonizado por outros 

organismos bentônicos. Segundo Harvey e Lisle (1998), em um primeiro momento há 

uma redução na abundância de invertebrados bentônicos após a dragagem. No 

entanto, ao longo do tempo, a diversidade de organismos que colonizam o substrato 

tende a aumentar. Já o processo de deposição do material dragado pode provocar o 

soterramento de organismos bentônicos e a alteração das características dos habitats 

de fundo, como a introdução de sedimentos de granulometria fina e grossa com 

aumento na carga de nutrientes.  
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O impacto da disposição do sedimento para os organismos bentônicos varia 

de acordo com o volume e as características do sedimento disposto, a profundidade 

da coluna d’água, a superfície e a hidrografia da área de disposição, a estação do 

ano, os tipos de organismos que habitam o local de disposição e a similaridade do 

sedimento disposto e do local de disposição, o tempo de turbidez e a presença de 

substâncias tóxicas no material depositado. 

O local considerado como alternativa para disposição situa-se nas margens, 

em locais próximos às passagens críticas de navegação, na calha do próprio rio. 

Sendo assim, o impacto de soterramento de organismos de fundo corresponde a uma 

área restrita aos locais de disposição e suas imediações. Além disso, alguns estudos 

apontam que as áreas impactadas por processos de dragagem que foram 

completamente defaunadas, apresentaram uma recolonização, tanto por migração 

vertical como por recrutamento (HALL; FRID, 1998; WILSON, 1998). 

Este impacto é caracterizado como negativo, tanto no local de dragagem 

quanto no local de disposição, restrito à Área Diretamente Afetada (ADA), de 

temporalidade imediata (o substrato estará livre para ser colonizado após disposição), 

reversível e de pequena magnitude, abrangência equivalente à área de uma micro 

bacia e de alta probabilidade de ocorrência, atribuído com a valoração de “FRACO”. 

A implantação do Programa de Monitoramento das áreas de descarte do 

material dragado (bota-foras) e do Programa de monitoramento da biota aquática 

fornecerão os indicadores necessários para a avaliação da dinâmica dos impactos 

previstos, permitindo ajustes ao longo da execução das obras, caso necessário. 

 MB-02 Dispersão da biota aquática

Este impacto está relacionado com os serviços de dragagem e com a 

operação da Hidrovia. Em todas as fases dos serviços de dragagem pode ocorrer o 

afugentamento da biota aquática devido à movimentação das embarcações e dos 

equipamentos. O afastamento de organismos com grande mobilidade (peixes) 

durante a atividade de dragagem e da operação da Hidrovia já ocorre devido à 

movimentação das embarcações no canal de navegação.  

Entretanto, podem ser observadas interrupções na migração de peixes devido 

aos ruídos e vibrações provocados pelos equipamentos utilizados na dragagem 
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(PIANC, 2009) e, portanto, aconselha-se evitar o período de piracema para a 

execução do empreendimento. Este período se estende do dia 05 de novembro ao 

último dia de fevereiro e coincide com a subida das águas do Rio Paraguai. De acordo 

com o cronograma de dragagem proposta neste estudo, a piracema não prejudica a 

janela de dragagem, uma vez que se recomenda a execução dos serviços entre os 

meses de março e de outubro. 

Para os serviços de dragagem, este impacto é de natureza negativa, 

localizado na Área Diretamente Afetada (ADA), temporalidade imediata, reversível, 

de média magnitude, e abrangência semelhante à área de uma micro bacia, porém 

com alta probabilidade de ocorrência, classificando-o na matriz de valoração como 

“MODERADO”.  

Para a operação da Hidrovia, este impacto é de natureza negativa, localizado 

na Área Diretamente Afetada (ADA), temporalidade longa (operação contínua da 

Hidrovia), reversível, de média magnitude, e abrangência superior à área de uma 

bacia de 1ª ordem, com alta probabilidade de ocorrência, classificando-o na matriz de 

valoração como “FORTE”.  

Das propostas para monitoramento e de mitigação deste impacto recomenda-

se a execução do Programa de monitoramento da biota aquática. 

 

 MB-03 Exposição dos organismos da coluna d’água ao material 

dragado e aos sedimentos ressuspensos 

 

Este impacto está relacionado com os serviços de dragagem. A consequência 

da ressuspensão de elementos contaminados ou muito enriquecidos em nutrientes é 

a alteração da qualidade da água no entorno da área de dragagem e o aumento na 

quantidade de material particulado em suspensão. 

Para os organismos com grande capacidade natatória, a redução na 

qualidade da água em uma extensão limitada não causa grandes problemas, uma vez 

que estes organismos rapidamente se deslocam para áreas não afetadas. No entanto, 

para as comunidades bentônicas este impacto pode ser significativo caso ocorram 

longos períodos de exposição. 

Outro fator que pode ser observado é que o processo de dragagem altera os 

padrões de ciclagem de nitrogênio no sedimento (ZHONG et al., 2010), o que também 
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pode afetar a biota aquática como um todo. Uma alta liberação de nutrientes oriundos 

do sedimento pode favorecer aflorações de microalgas (PIANC, 2009), que podem 

ser prejudiciais a algumas espécies aquáticas, mas em um ambiente lótico, o aporte 

adicional de nutrientes na coluna de água deve ser inexpressivo, considerando a alta 

velocidade de mistura e o volume de água envolvido. 

Neste empreendimento, a maior ressuspensão de sedimentos ocorre durante 

as atividades de dragagem. Por outro lado, devido às baixas cargas de contaminação 

encontradas nos sedimentos, o impacto sobre os organismos aquáticos se dará 

principalmente por alteração de parâmetros físico-químicos da qualidade da água, 

como: turbidez, sólidos totais e sedimentáveis, introdução de nutrientes e de matéria 

orgânica. 

Para os organismos fotossintetizantes, como algas planctônicas, enquanto o 

material particulado permanecer na coluna d’água poderá ocorrer uma redução da 

energia luminosa e consequente redução das taxas fotossintéticas. No entanto, este 

impacto terá significado momentâneo e espacialmente limitado, já que a maioria das 

microalgas do fitoplâncton atinge a saturação das taxas fotossintéticas mesmo com 

baixa luminosidade. Adicionalmente, a produtividade primária por protistas e bactérias 

planctônicas é de importância reduzida em ambientes lóticos, especialmente em rios 

da ordem do Rio Paraguai (VANNOTE et al., 1980).  

Assim, trata-se de um impacto de natureza negativa, restrito à Área 

Diretamente Afetada (ADA), de temporalidade imediata, reversível, de média 

magnitude e abrangência equivalente à área de uma micro bacia, com alta 

probabilidade de ocorrência, classificado como “MODERADO”. 

A implantação do Programa de monitoramento do material sedimentar e 

hidrodinâmico no canal, do Programa de monitoramento das áreas de descarte do 

material dragado (bota-foras) e do Programa de monitoramento da biota aquática 

fornecerão os indicadores necessários para a avaliação da dinâmica desse impacto 

previsto ao longo da execução dos serviços de dragagem. 
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 MB-04 Exposição da biota aquática ao derramamento de óleos e

graxas

Este impacto está relacionado com os serviços de dragagem e com a 

operação da Hidrovia. O derramamento acidental de óleos lubrificantes, combustíveis 

e produtos químicos durante o abastecimento de máquinas poderá acarretar na 

poluição e na degradação dos cursos de água. Este impacto causará efeitos danosos 

para a fauna aquática, provocando inclusive eventos de mortandade de peixes e de 

macroinvertebrados aquáticos. 

Entretanto, se forem adotadas medidas de segurança eficientes e um 

esquema de contingência para o caso de derramamentos, a probabilidade de 

ocorrência e a extensão deste impacto será bastante reduzida. 

Para os serviços de dragagem, trata-se de um impacto de natureza negativa, 

que pode ocorrer na Área Diretamente Afetada (ADA), temporalidade imediata, 

irreversível (devido a mortandade de organismos aquáticos), de pequena magnitude, 

abrangência equivalente à área de uma micro bacia, e de baixa probabilidade de 

ocorrência, tendo em vista as medidas de prevenção e de monitoramento propostas. 

Portanto, esse impacto está classificado como “FRACO”. 

Para a operação da Hidrovia, trata-se de um impacto de natureza negativa, 

que pode ocorrer na Área Diretamente Afetada (ADA), temporalidade longa, 

irreversível (devido a mortandade de organismos aquáticos), de alta magnitude, 

abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem, e de baixa probabilidade de 

ocorrência, tendo em vista as medidas de prevenção e de monitoramento propostas. 

Portanto, de acordo com a equação (1), esse impacto foi classificado como “FRACO”. 

 MS-01 Aumento da oferta de emprego

Este impacto está relacionado com os serviços de dragagem e com a 

operação da Hidrovia. As atividades relacionadas à dragagem do canal de navegação 

(dragagem e a disposição do material em bota-fora) demandarão um número reduzido 

de trabalhadores na fase de realização. Já durante a fase de operação da Hidrovia, o 

incremento no transporte hidroviário proporcionará um acréscimo na movimentação 
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econômica a nível internacional, resultando em um aumento significativo na geração 

de empregos. 

Assim, para os serviços de dragagem considera-se que este seja um impacto 

positivo, localizado na Área de Influência Direta (AID), com temporalidade imediata 

(ocorrendo durante a execução dos serviços de dragagem), reversível, de média 

magnitude, abrangência superior a área de uma bacia de 1ª ordem e com alta 

probabilidade de ocorrência (uma vez que os serviços de dragagem são essenciais 

para manutenção da Hidrovia), sendo classificado como “MODERADO”. 

Para a operação da Hidrovia, considera-se que este seja um impacto positivo, 

localizado na Área de Influência Indireta (AII), com temporalidade longa, reversível, 

de média magnitude, abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com 

alta probabilidade de ocorrência, classificando este impacto como “FORTE”. 

 MS-02 Redução temporária da pesca profissional, esportiva e

artesanal

Este impacto está relacionado com as atividades de dragagem. 

As atividades de dragagem no canal de navegação e a disposição de 

sedimentos poderão levar a uma redução temporária da atividade pesqueira, afetando 

os pescadores profissionais, artesanais e esportivos na Área Diretamente Afetada 

(ADA), principalmente no que se refere ao sistema de mobilização/desmobilização 

dos serviços e ao próprio processo de sucção/recalque das atividades de dragagem. 

Sendo assim, trata-se de um impacto de natureza negativa, localizado na 

Área Diretamente Afetada (ADA), com temporalidade imediata (restrito aos serviços 

de dragagem), de ordem reversível, com pequena magnitude, abrangência 

equivalente à área de uma micro bacia e de média probabilidade de ocorrência, 

classificado como “FRACO”. 

Para a mitigação deste impacto deverão ser executadas atividades e ações 

de apoio à comunidade pesqueira dentro da metodologia do Programa de Educação 

Ambiental. Sugere-se também o Programa de monitoramento da fauna aquática, cuja 

implementação buscará entre outros aspectos, a sustentabilidade a médio e longo 

prazo para essa atividade e a elaboração de um banco de dados da fauna afim de 

quantificar temporalmente a incidência deste impacto. 
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 MS-03 Interferência com o tráfego hidroviário local

Este impacto está relacionado aos serviços de dragagem e à operação da 

Hidrovia. Como as atividades de dragagem serão desenvolvidas no próprio canal de 

navegação, as mesmas irão interferir em diferentes momentos no tráfego das 

embarcações, e consequentemente nas atividades de carga/descarga dos mesmos. 

Assim, será necessário um planejamento criterioso das atividades de dragagem para 

que exista interferência mínima sobre as atividades de navegação. 

Para as atividades de dragagem, trata-se de um impacto negativo, localizado 

na Área Diretamente Afetada (ADA), de temporalidade imediata, ordem reversível, de 

pequena magnitude e abrangência equivalente à área de uma micro bacia (afetando 

o tráfego apenas no local da dragagem), e com alta probabilidade de ocorrência,

resultando em uma valoração do tipo “FRACO”. 

Para a operação da Hidrovia, trata-se de um impacto de natureza negativa, 

localizado na Área Diretamente Afetada (Ada), de temporalidade longa, reversível, de 

pequena magnitude, abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem e alta 

probabilidade de ocorrência, classificando-o como “FORTE”. 

O Programa de segurança e controle ambiental da obra da dragagem, que 

prevê em sua metodologia medidas de segurança para toda a fase dos serviços 

servirá como uma ação mitigadora para este impacto. 

 MS-04 Melhoria da capacidade hidroviária na região

Este impacto está relacionado com os serviços de dragagem. As obras de 

dragagem resultam na melhoria das condições de navegabilidade do Rio Paraguai. 

Ademais, a garantia de que a profundidade esteja adequada para que as 

composições hidroviárias das embarcações operem com maior confiabilidade e 

segurança contribuem para o incremento da atividade hidroviária. 

Sendo assim, trata-se de um impacto de natureza positiva, localizado na Área 

Diretamente Afetada (ADA), reversível, com temporalidade longa (uma vez que os 

efeitos das atividades de dragagem proporcionarão benefícios a longo prazo e serão 

realizados periodicamente), de alta magnitude, abrangência superior à área de uma 
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bacia de 1ª ordem e de alta probabilidade de ocorrência, classificando-o como 

“FORTE”. 

 

 MS-05 Melhoria das condições de segurança à navegação 

 

Este impacto está relacionado com os serviços de dragagem. O 

dimensionamento do canal de navegação e as atividades de dragagem resultam na 

certificação das profundidades mínimas estabelecidas no canal, e oferecerão 

melhores condições de segurança à navegação, permitindo a operação de 

embarcações em situações e locais onde atualmente existem restrições. As propostas 

de melhoria na infraestrutura da Hidrovia, principalmente em relação aos pontos de 

apoio para o desmembramento dos comboios também fornecerão maior segurança à 

passagem das embarcações. Além disso, os serviços de dragagem reduzirão os 

riscos de abalroamento das embarcações relacionados à ponte ferroviária Eurico 

Gaspar Dutra, na localidade de Porto Esperança – município de Corumbá-MS. 

Sendo assim, trata-se de um impacto de natureza positiva, temporalidade 

longa, uma vez que os serviços serão realizados periodicamente e poderão reduzir a 

magnitude das dragagens ao longo do tempo, localizado na Área Diretamente Afetada 

(ADA), de ordem reversível, de alta magnitude, abrangência superior à área de uma 

bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de ocorrência, classificando esse impacto 

como “FORTE”. 

 

 MS-06 Qualificação de mão de obra na atividade hidroviária  

 

Este impacto está relacionado aos serviços de dragagem e à operação da 

Hidrovia. Para a execução dos serviços de dragagem são necessários elevados 

recursos financeiros, dragas e equipamentos adequados, técnicas e pessoal 

especializados. O planejamento do processo consiste na elaboração de projetos de 

dragagem que, quando bem estruturados, resultam em maior eficiência ao longo de 

toda a cadeia de atividades de dragagem. Relacionado a esse impacto, tem-se que a 

qualificação da mão-de-obra poderá propiciar melhores condições de trabalho e de 

renda para os operadores envolvidos nas atividades de dragagem (retirada, 
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transporte e despejo dos materiais submersos, manuseamento de material e 

operação de equipamentos).  

Já no que se refere à operação hidroviária, a viabilidade operacional 

(relacionada com a maior segurança e a garantia das profundidades mínimas) poderá 

incentivar a modernização da frota de comboios hidroviários e equipamentos que 

atuam na operação da Hidrovia, como empurradores, bow thrusters, dentre outros. 

Tal condição exige uma maior qualificação da mão-de-obra. Em ambas as situações, 

o aumento da qualificação da mão-de-obra propiciará melhores condições de trabalho 

e de renda. 

Sendo assim, para as atividades de dragagem este é um impacto positivo, 

localizado na Área de Influência Direta (AID), com temporalidade longa (a capacitação 

é caracterizada como um investimento de longo prazo), irreversível (os efeitos da 

qualificação da mão de obra são permanentes), de média magnitude, abrangência 

superior à área de uma bacia de 1ª ordem, e com alta probabilidade de ocorrência, 

classificando-o como “FORTE”. 

Para a operação da Hidrovia, este é um impacto de natureza positiva, 

localizado na Área de Influência Indireta (AII), temporalidade longa, irreversível, de 

média magnitude, abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem, e alta 

probabilidade de ocorrência, classificando-o como “FORTE”. 

 

 MS-07 Aumento das receitas públicas 

 

Este impacto está relacionado com a operação da Hidrovia. O incremento da 

atividade hidroviária em toda a área de influência poderá servir como estímulo ao 

aumento da produção, contribuindo para a atração de investimentos públicos e 

privados em termos de infraestrutura fixa e de transportes, melhoria nas condições 

de recebimento de insumos, podendo ocasionar um aumento na arrecadação de 

tributos estaduais e federais em toda a Área de Influência. 

Sendo assim, trata-se de um impacto de natureza positiva, localizado na Área 

de Influência Indireta (AII), de temporalidade longa, reversível, de alta magnitude, de 

abrangência local e regional (AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 

1ªordem, e com alta probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “FORTE”. 
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 MS-08 Ocorrência de acidentes hidroviários

Este impacto está associado com a operação da Hidrovia. O aumento do 

transporte de cargas implica, em mesma magnitude, com o risco de ocorrência de 

acidentes hidroviários. De acordo com a NORMAN-09/DPC, os acidentes hidroviários 

podem ocorrer devido às condições de mau tempo, imprudência, má adequação e 

conservação da via, e podem gerar consequências como naufrágios, encalhes, 

colisões, abalroamentos, explosões, dentre outros. Podem ainda ser decorrentes da 

manipulação das cargas (carga/descarga) durante a operação hidroviária e do 

sistema de operação das embarcações (acidentes com cargas perigosas, e 

consequente contaminação das águas e/ou do solo). Para o transporte de cargas 

perigosas, sugere-se a utilização de casco duplo nas embarcações. 

Em geral, a magnitude dos acidentes hidroviários quando comparados com a 

ocorrência de acidentes rodoviários é significativamente inferior, com ocorrência de 

98% para 1%, de acordo com AHRANA, 2017. 

Sendo assim, esse impacto pode ser classificado como negativo, com 

ocorrência na Área Diretamente Afetada (ADA), temporalidade longa (acidentes estão 

condicionados à operação contínua da Hidrovia), de média magnitude, reversível, de 

abrangência superior à área de uma bacia de 1ªordem e com baixa probabilidade de 

ocorrência (dadas as propostas de prevenção), classificando esse impacto como 

“FRACO”. 

 MS-05 Redução do custo de transporte

Esse impacto está relacionado com a operação da Hidrovia. A viabilização e 

a intensificação do transporte hidroviário permitirão, como anteriormente mencionado, 

a dinamização da economia, notadamente no Tramo Norte (Cáceres a Corumbá), 

haja vista a grande produção das commodities agrícolas (soja e milho). Se estes 

produtos passarem a ser transportados pela Hidrovia haverá uma expressiva redução 

do custo de transporte, proporcionado ganhos importantes para os produtores e 

impulsionando a economia local de forma direta e indireta. 

Conforme visto no diagnóstico socioeconômico, as embarcações que operam 

no canal e terminais adjacentes despendem um tempo significativo para seu 
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deslocamento entre os terminais de origem e de destino. A melhoria das condições 

de navegabilidade e de segurança operacional acarretará na redução do consumo de 

combustível e do custo do frete hidroviário. Além disso, a viabilização da passagem 

de comboios maiores, de forma contínua e com segurança dinamizará a utilização da 

Hidrovia, com consequente redução dos custos de transporte. 

Sendo assim, este impacto é de natureza positiva, localizado na Área de 

Influência Indireta (AII) uma vez que a redução do custo de transporte é de 

abrangência internacional, com temporalidade longa, reversível, se houver algum 

impedimento futuro da navegação na Hidrovia, de alta magnitude, abrangência 

superior à área de uma bacia de 1ªordem e com alta probabilidade de ocorrência, 

classificando esse impacto como “FORTE”. 

 MS-08 Redução do tráfego de cargas no modal rodoviário/ferroviário

Esse impacto está associado à operação da Hidrovia. O aumento do 

transporte de cargas através da Hidrovia implica, na mesma grandeza, na redução do 

transporte de cargas pelos modais rodoviário e/ou ferroviário nas vias terrestres.  

Sendo assim, trata-se de um impacto de natureza positiva, localizado na Área 

de Influência Indireta (AII), com temporalidade longa, reversível, de alta magnitude, 

abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de 

ocorrência, classificando esse impacto como “FORTE”. 

De acordo com as valorações aplicadas a cada um dos impactos nesta seção, 

para as atividades de dragagem, os impactos negativos têm-se uma média de 11, 

sendo categorizado como “FRACO”, ao passo que a média dos impactos positivos 

totalizou 34, classificando-os como “FORTE”.  

Para a operação da Hidrovia, a média dos impactos negativos totalizou um 

valor de 23, enquadrando-se na categoria de “MODERADO”, já os impactos positivos 

totalizaram o valor de 36, compreendendo na categoria “FORTE”. 

Para os impactos ambientais decorrentes da implantação de novos terminais 

hidroviários, a Tabela 5.1 apresenta as ações/atividades geradoras de impactos, os 

possíveis componentes afetados e as medidas preventivas, mitigadoras ou 

compensatórias.
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TABELA 5.1 – IMPACTOS AMBIENTAIS QUE PODEM OCORRER DURANTE IMPLANTAÇÃO DE PORTOS E TERMINAIS HIDROVIÁRIOS. 

Ação ou atividade 
Possíveis componentes 

ambientais afetados 
Impactos ou efeitos 

Medidas preventivas, mitigadoras 
ou compensatórias 

Desapropriação de áreas para 
implantação de porto e retroporto 

 Paisagem;

 Uso e ocupação do solo;

 Qualidade de vida;

 População Local;

 Propriedades;

 Cultura e Hábitos;

 Atividades Econômicas;

 Locais;

 Organizações e Interações;

 Sociais.

 Interrupção ou perda de áreas e
atividades produtivas;

 Impactos Culturais;

 Mudanças das atividades locais
e humanas.

 Realizar ações indenizatórias;

 Realocar as atividades 
produtivas;

 Remover a população atingida
para locais que apresentem
condições semelhantes ou
superiores às anteriores.

Supressão de vegetação e limpeza 
do terreno 

 Solo;

 Águas Superficiais;

 Fauna Terrestres;

 Fauna Aquática;

 Flora Aquática;

 Vegetação;

 Paisagem;

 Unidades de Conservação;

 Uso e Ocupação do solo;

 Saúde Pública.

 População Local.

 Danos à fauna e flora;

 Aumento da erosão;

 Assoreamento dos recursos
hídricos;

 Alterações na drenagem local;

 Proliferação de vetores;

 Contaminação do solo.

 A supressão da vegetação deve
ser restrita ao necessário nas
áreas de construção dos 
terminais; 

 Realizar o replantio de espécies
vegetais de interesse;

 Realizar programas de manejo da
fauna;

 Realizar campanhas preventivas
de saúde e de transmissão de
doenças.
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Ação ou atividade 
Possíveis componentes 

ambientais afetados 
Impactos ou efeitos 

Medidas preventivas, mitigadoras 
ou compensatórias 

Execução de obras de 
terraplenagem (cortes e aterros em 
terra, aterros sobre as águas, 
empréstimos e “bota-foras”) 

 Ar;  

 Solo;  

 Recursos Minerais;  

 Drenagem;  

 Relevo;  

 Águas Superficiais;  

 Águas Subterrâneas;  

 Fauna Terrestres;   

 Fauna Aquática;  

 Flora Aquática;  

 Vegetação;  

 Paisagem;  

 Unidades de Conservação;  

 Uso e Ocupação do solo;   

 Patrimônio Arqueológico;  

 Uso múltiplos das Águas. 

 Alterações na paisagem local;  

 Poluição sonora e do ar;    

 Aumento de turbidez das  

 Águas superficiais;  

 Alterações na topografia;  

 Alterações na drenagem das 
águas;  

 Destruição das matas;  

 Alterações da fauna aquática e 
terrestre;  

 Aceleração dos processos 
erosivos;  

 Alterações na conformação das 
margens e interferências no 
escoamento original das  

 Águas; 

 Intervenção em sítios 
arqueológicos.  

 

 Recompor a vegetação nas áreas 
abandonadas;   

 Aspergir água no caminho de 
serviços;  

 Realizar análises periódicas da 
qualidade das águas superficiais;   

 Implantar projeto de drenagem 
para minimizar o carreamento de 
sedimentos para as águas;   

 Executar serviços para o controle 
da erosão;  

 Solicitar autorização para a 
execução de aterros hidráulicos 
para as águas junto aos órgãos 
responsáveis como autoridades 
marítimas (fluviais), patrimonial e 
ambiental (exigência legal);  

 Elaborar estudo prévio com 
modelos físicos e/ou 
matemáticos, para verificação 
dos efeitos;  

 Realizar prospecção e 
salvamento arqueológico com 
acompanhamento da obra por 
especialistas.  

 

Execução de obras de acostagem e 
de proteção (cais, berços, trapiches, 
molhes etc.) 

 Ar;  

 Solo;  

 Águas Superficiais;  

 Aumento da turbidez das águas;  

  Afugentamento da fauna 
aquática; 

 Realizar análises periódicas da 
qualidade das águas superficiais;   
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Ação ou atividade 
Possíveis componentes 

ambientais afetados 
Impactos ou efeitos 

Medidas preventivas, mitigadoras 
ou compensatórias 

 Fauna Aquática;

 Flora Aquática;

 Vegetação;

 Paisagem;

 Usos Múltiplos das Águas.

 Alteração localizada da 
comunidade bentônica;   

 Alteração da vegetação 
ribeirinha como matas ciliares, e 
instabilidade das margens;  

 Geração de resíduos;

 Impactos oriundos de aterros
hidráulicos.

 Tratar e dar destino adequado
para os resíduos sólidos
produzidos pelos serviços;

 Proteger as margens afetadas
durante e após as obras;

 Sinalizar o local das obras e
informar os detalhes dos serviços
para a autoridade marítima ou
fluvial local como Capitanias dos
Portos e Fluvial, delegacias e
agências. (medida legal de
segurança).

Execução de obras civis na área do 
retroporto: (construção de 
edificações, instalações de 
armazenagem, galpões, pátios, 
instalações de interfaces externas 
(luz, água, comunicações), de 
tratamento de efluentes e 
montagem de equipamentos) 

 Ar;

 Solo;

 Drenagem Natural;

 Águas Superficiais;

 Fauna Aquática;

 Flora Aquática;

 População Local;

 Atividades Econômicas;

 (Setores secundário e terciário).

 Aumento da demanda local por
bens e serviços;

 Poluição das águas;

 Geração de ruídos;

 Alterações na drenagem das
áreas.

 Tratar e dar destino adequado
dos resíduos líquidos e sólidos
produzidos;

 Realizar os serviços sempre que
possível, em horários comerciais;

 Construir redes de drenagem;

 Para o escoamento das águas
pluviais e captação de resíduos
líquidos.

FONTE: SANTANA, 2008. 
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Em relação à operação de terminais hidroviários, sabe-se que um terminal 

pode concentrar diversas e distintas atividades relacionadas com o manejo de cargas, 

de tal maneira que, se não forem devidamente controladas poderão gerar impactos 

importantes em vários componentes do ambiente.  

Os principais aspectos a serem analisados durante a operação dos terminais 

portuários são:  

i. Cargas perigosas (Manuseio, Controle e Armazenamento);  

ii. Poluição das águas;  

iii. Atividades de dragagem e destinação final do material dragado;  

iv. Relações entre porto e cidade/núcleos populacionais;  

v. Resíduos das atividades portuárias e de embarcações;  

vi. Contaminação do solo;  

vii. Regulamentos e regras para as atividades industriais;  

viii. Alteração da qualidade do ar;  

ix. Ruídos.  

 

Ante a particularidade de localização de cada terminal hidroviário, seria 

inviável detalhar os impactos da operação do terminal neste estudo, uma vez que 

existe a necessidade realizando prévia de estudos ambientais específicos 

contemplando as fases de implantação e de operação do terminal. 
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6. ANÁLISE FINANCEIRA E SOCIOECONÔMICA

Este capítulo apresenta os estudos de macroeconomia, das características 

socioeconômicas dos estados e municípios inseridos na área de influência da 

Hidrovia, a caracterização dos portos e terminais portuários existentes no Brasil e nos 

demais países atravessados pelo Rio Paraguai, a análise dos fluxos de importação e 

de exportação das principais cadeias produtivas e, finalmente, a análise de viabilidade 

econômica dos terminais portuários existentes e/ou a implantar para se garantir o uso 

da Hidrovia para o transporte das cargas estudadas. 

De forma sucinta, os estudos realizados permitiram obter, de forma analítica 

e objetiva, conclusões diversas que oferecem ao DNIT a possibilidade de apresentar 

ao Ministério dos Transportes e aos demais órgãos do Governo Federal envolvidos, 

elementos substanciais para a tomada de decisão de investir ou não nesta rota de 

modalidade de transporte alternativa para o escoamento de cargas regionais, seja de 

exportação ou de importação. 

Por serem estes estudos interdisciplinares, algumas análises apresentadas 

são fundamentadas em informações provindas de outros tópicos, que foram 

abordados e relatados em detalhe nos demais volumes do estudo. As principais 

conclusões deste estudo econômico são apontadas na sequência. 

6.1 MACROECONOMIA 

a) O principal foco de análise das vantagens econômicas da movimentação de

cargas na Hidrovia fundamenta-se nas tendências de comercialização das principais 

commodities identificadas na produção regional (estados do MT e MS), a saber: 

minério de ferro, soja e seus derivados e milho; 

b) A análise conjuntural da evolução da economia brasileira nos últimos anos

constata que ocorreu uma gradativa diminuição do superávit primário do Governo, em 

decorrência da renúncia fiscal e da ampliação dos gastos públicos, ocasionando uma 

diminuição gradativa das taxas de crescimento do PIB; 
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c) Nos últimos anos, no campo fiscal, o Governo manteve praticamente 

inalterada a política de aumento de gastos, em um cenário de reduzido crescimento 

do PIB, traduzindo-se em uma piora dos resultados do Governo central; 

d) Com o objetivo de se manter o aumento da demanda agregada, o Governo, 

de forma equivocada no campo monetário, aplicou uma flexibilização no regime de 

metas através da redução da taxa de juros em um contexto de inflação acima do 

centro da meta; 

e) Os frágeis resultados macroeconômicos obtidos entre 2010-2014 refletiram-

se na retração do PIB (2,2%) e no aumento da inflação (9,5%), em 2015; 

f) A necessidade de ajustes nas contas públicas, em 2015, levou o Governo 

Federal a promover cortes do orçamento da ordem de R$ 69,9 bilhões, causando a 

perda do grau de investimentos na classificação de grandes Agências internacionais 

(ex: Standart & Poors), com reflexos evidentes sobre a taxa de câmbio e de juros 

futuros; 

g) Os graves problemas socioeconômicos atuais necessitam ser superados em 

curto prazo e esta é uma condição imperativa para a retomada do crescimento 

econômico nacional em longo prazo; 

h) Quanto aos gargalos estruturais para o desenvolvimento, pode-se resumir no 

seguinte: as deficiências existentes na infraestrutura econômica; o ambiente 

institucional desfavorável para investimentos produtivos; a fragilidade do sistema 

brasileiro de inovação; e a deficiência no sistema educacional e de formação 

profissional; 

i) Quanto às vantagens competitivas estruturais, estas dependem da superação 

dos gargalos estruturais, além da melhoria do comportamento das variáveis 

macroeconômicas; 

j) No cerne da questão do desenvolvimento e da utilização econômica da 

Hidrovia do Rio Paraguai existem fatores externos, os quais independem de ações do 

governo brasileiro, a saber: o crescimento da economia mundial e a evolução dos 

mercados de commodities (agrícolas e minerais);  

k) A partir do ano de 2014 observou-se uma queda no valor das commodities 

minerais, produzindo uma resposta negativa no crescimento da movimentação de 

cargas de minérios na Hidrovia; 
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l) No entanto, ao se analisar o comportamento futuro das commodities agrícolas

(soja e milho) conclui-se pela manutenção de seus preços atuais, com pequenos 

crescimentos para a próxima década; 

m) As análises dos cenários de evolução das exportações brasileiras das

commodities agrícolas (pessimista, de referência e otimista), para os próximos 20 

anos, demostraram-se sempre positivas, o que significa que a utilização da Hidrovia 

para o transporte destas cargas, com destino aos principais compradores, será 

crescente; 

n) Outro fator constatado, que poderá reduzir ainda mais o custo do transporte

destas commodities de exportação pela Hidrovia, é de que existe um grande potencial 

de cargas de retorno, ou seja, de importações que são de interesse dos estados do 

MT e MS, principalmente em relação a adubos e fertilizantes; 

o) Como recomendação final dos estudos macroeconômicos, é citada a

necessidade da diversificação de cargas transportadas, de forma a se garantir uma 

utilização da Hidrovia durante qualquer época do ano, lembrando que esta utilização 

plena passa pela imperativa necessidade de investimentos para a construção de uma 

logística adequada, notadamente para se garantir o transporte das commodities 

agrícolas. 
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6.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

 

A Área de Influência Direta (AID) da Hidrovia é composta pelos municípios 

lindeiros a esta, inseridos nos estados do MT e MS, motivo pelo qual são 

apresentadas separadamente suas principais características. 

 

6.2.1 Estado de Mato Grosso do Sul 

 

a) Quanto ao desenvolvimento humano no MS, o Estado vem apresentando um 

crescimento do IDH-M nos últimos 20 anos, com valores muito próximos da média 

nacional atual (em 2010, MS = 0,729 e BR = 0,727); 

b) Na análise do índice Gini, que mede a desigualdade de distribuição de renda 

da população, os resultados dos últimos 20 anos são melhores do que a média 

nacional (em 2010, MS = 0,56 e BR = 0,60), o que indica uma melhor divisão de renda 

e de aumento da qualidade de vida da população; 

c) Os dados estatísticos demonstram, também, que ocorreu uma diminuição dos 

índices de pobreza no Estado nos últimos 20 anos, atestado pelo aumento do ganho 

de renda da população e pelo aumento do bem-estar e acesso às infraestruturas 

básicas (habitação, energia, saneamento), inclusive acima das médias nacionais; 

d) As exportações do estado do MS apresentaram significativo crescimento 

desde o ano 2000 até o presente, no entanto, se analisado o resultado da balança 

comercial, a partir de 2008 constatam-se valores negativos em decorrência da 

importação de gás natural da Bolívia, que é contabilizada como entrada pelo MS, 

falseando o resultado do superávit; 

e) No MS, atualmente, o setor de comércio e serviços representa 63% do valor 

adicionado, enquanto que o setor industrial corresponde a 20% e o setor primário é 

de apenas 14%. Por outro lado, se analisada a distribuição de empregos, o setor de 

comércio e serviços ocupa 80% dos postos de trabalho, contra 11% na indústria e 

apenas 3% na agropecuária; 

f) Quanto à produção agrícola do MS, destacam-se os seguintes produtos, por 

ordem de importância econômica (2013): soja em grãos (6,0 milhões de t), milho (7,6 

milhões de t) e cana-de-açúcar (43 milhões de t). 
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6.2.2 Estado de Mato Grosso 

a) Quanto ao desenvolvimento humano no MT, o Estado vem apresentando um

crescimento do IDH-M nos últimos 20 anos, com valores muito próximos da média 

nacional atual (em 2010, MT = 0,725 e BR = 0,727); 

b) Na análise do índice Gini, que mede a desigualdade de distribuição de renda

da população, os resultados dos últimos 20 anos são melhores do que a média 

nacional (em 2010, MT = 0,55 e BR = 0,60), o que indica uma melhor divisão de renda 

e aumento da qualidade de vida da população; 

c) Os dados estatísticos demonstram, também, que ocorreu uma diminuição dos

índices de pobreza no Estado nos últimos 20 anos, atestado pelo aumento do ganho 

de renda da população e pelo aumento do bem-estar e acesso às infraestruturas 

básicas (habitação, energia, saneamento), inclusive acima das médias nacionais; 

d) As exportações do estado do MT apresentaram significativo crescimento

desde o ano 2000 (1,0 bilhão de US$) até 2014 (15 bilhões de US$), tendo o Estado 

colaborado expressivamente no aumento das exportações de commodities 

brasileiras, notadamente para a China; 

e) Com relação à pecuária, o MT é o maior produtor nacional de gado de corte,

com um plantel de aproximadamente 30 milhões de cabeças, o que equivale a 13% 

da produção nacional; 

f) Por outro lado, o setor industrial demonstra uma estagnação desde 2011 e,

por manter o domínio da produção primária para exportação, apresenta consequente 

diminuição das arrecadações fiscais, em decorrência das isenções vigentes sobre os 

produtos voltados à exportação. 

6.3 O TURISMO NA REGIÃO 

a) Os recursos naturais e culturais da região atravessada pela Hidrovia do Rio

Paraguai revelam um cenário propício para o desenvolvimento das atividades 

turísticas, apresentando um crescimento expressivo desde 1990; 

b) Por pressões ambientais, a pesca esportiva, que em 1999 registrou 59 mil

participantes, decresceu aos patamares da ordem de 30 mil participantes anuais; 
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c) Por outro lado, as belezas cênicas do Pantanal têm atraído turistas, nacionais 

e internacionais, para as atividades de ecoturismo e de contemplação da natureza. 

Esta modalidade do turismo é responsável pelo grande número de barcos-hotéis que 

se concentram, principalmente, em Cáceres-MT, Corumbá-MS e Porto Murtinho-MS; 

d) A análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) do turismo 

náutico da região apresentou como principais características positivas as ímpares 

belezas cênicas, a facilidade da navegação segura e o aumento das oportunidades 

econômicas diretas e indiretas; em contrapartida, aponta para a insuficiência da 

infraestrutura de acesso (rodoviária e aeroviária), a carência de mão-de-obra 

especializada, a excessiva burocracia para a obtenção das licenças para tais 

atividades e o baixo conhecimento dos operadores quanto aos impactos ambientais 

que a atividade possa trazer. 

 

6.4 PRINCIPAIS PORTOS AO LONGO DO TRECHO BRASILEIRO DA 

HIDROVIA 

 

Os principais terminais portuários inseridos na Hidrovia são: 

 

a) Porto de Cáceres 

Construído no período de 1973 a 1975, operou até 1986, basicamente, o 

embarque de arroz, milho e madeira, e o desembarque de cimento e derivados de 

petróleo. Desde 1989 movimentava grãos, principalmente soja. Foi administrado pela 

Empresa de Portos do Brasil S/A (Portobrás), por meio da Administração da Hidrovia 

do Paraguai (Ahipar) até 1990, quando a empresa Portobrás foi extinta. A partir 

daquele ano o porto passou a ser administrado pela Companhia Docas do Estado de 

São Paulo (Codesp), por convênio, por meio da mesma Ahipar. Em março de 1998, 

firmou-se o convênio de delegação com o estado de Mato Grosso, a quem está hoje 

subordinado. 

 

b) Porto de Corumbá 

No passado foi administrado pela extinta Portobrás, posteriormente pela 

Ahipar e, ainda, pela Codesp em convênio com a Ahipar. Atualmente, opera com 
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embarcações de turismo e pequenas cargas, possuindo um cais de atracação em 

plataforma com 202m de extensão e, desde 1998, foi delegado à Prefeitura Municipal 

de Corumbá através de convênio com o Ministério dos Transportes; 

c) Porto de Cuiabá

Trata-se de uma instalação portuária que atualmente funciona como um

“porto seco”, ou seja, possui áreas de armazenagem, controle alfandegário, com 

alavanca tributária excepcional (diferimento e redução de ICMS nas importações), 

além de agilidade e simplicidade no desembaraço aduaneiro; 

d) Porto Murtinho

De grande importância para a região do oeste e sudoeste do MS, possui um

armazém com área de 23.000 m² e correia transportadora com capacidade de 180t/h. 

Teve suas operações reduzidas em 2010 em decorrência de determinações da 

Secretaria da Fazenda do Estado do MS que impunha, de forma restritiva, a cobrança 

de ICMS para os produtos de exportação. Em outubro de 2015, esta determinação foi 

cancelada e, assim, espera-se a retomada da movimentação de cargas agrícolas para 

exportação neste terminal; 

e) Porto da Manga

Situado 70 km a jusante da cidade de Corumbá, atualmente opera apenas

com pequenas embarcações em decorrência da precariedade do acesso rodoviário, 

realizado por rodovia vicinal com revestimento primário e com pontes em madeira que 

não suportariam a passagem de caminhões carregados. Mais utilizado como ponto 

de saída de embarcações de turismo para a pesca esportiva; 

f) Porto Esperança

Composto por um enorme pátio e por um armazém com capacidade de

23.000 t. Atualmente, existe um destacamento do Exército instalado em Porto 

Esperança; 
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g) Porto Sobramil 

Caracterizado por um cais de paramento vertical para atracação, com dois 

dolfins complementares para a atracação de embarcações e cinco outros para 

atracação e movimentação de cargas. Movimenta até 800.000 t/ano de minérios de 

ferro e manganês; 

 

h) Porto Gregório Curvo 

Com capacidade de armazenamento de até 180.000 t, não possui armazéns 

e caracteriza-se pela movimentação exclusiva de minério de ferro. Serve de estação 

de transbordo do minério de ferro transportado por via férrea desde as jazidas de 

Urucum, fazendo o carregamento de comboios de até 4x5 que se destinam ao Porto 

de São Nicolas (Argentina) e/ou ao Porto de Nueva Palmira (Uruguai); 

 

i) Porto Cimento Itaú Portland S/A 

Situado na cidade de Corumbá - MS, destina-se à exportação de cimento em 

saco, descarga de gesso e coque, possui um pequeno cais de atracação além de 

pátio de estocagem para 2.000 t. As cargas de cimento embarcadas destinam-se, 

principalmente, aos Portos de Vallemi (Paraguai) e San Nicolas (Argentina); 

 

j) Porto Granel Química 

Possui estrutura física com capacidade de 48.000 t de carga seca (grãos), 

duas moegas rodoferroviárias, 03 berços de atracação e um pátio de 75.000 m² para 

movimentação de minérios. Apresenta a vantagem de receber e exportar cargas por 

via rodoviária e ferroviária; 

 

k) Porto de Ladário 

As instalações do Porto de Ladário contam com um cais de 200m e um 

armazém de carga geral de 1400 m², mas encontra-se fora de uso. Atualmente, opera 

unicamente como apoio ao turismo. 
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6.5 ANÁLISE DOS PRINCIPAIS FLUXOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

a) Para avaliar os produtos com potencial para serem transportados pela

Hidrovia, estes foram agrupados em 04 grupos: 

Grupo 1 – Fluxos de Exportação da Área de Influência Direta Brasil: 

produtos exportados de baixo valor agregado e de baixa perecibilidade, cujos 

produtores estejam instalados na área de influência direta e que apresentem 

prospecção positiva de volume exportado para os cenários de curto, médio e longo 

prazos. 

Grupo 2 – Fluxos de Importação da Área de Influência Direta Brasil: 

produtos importados pelos estados inseridos na área de influência direta, de baixa 

perecibilidade e que apresentem prospecção positiva de volume exportado para os 

cenários de curto, médio e longo prazos. 

Grupo 3 – Fluxos de Importações brasileiras para AID Cone Sul: produtos 

importados pelo Brasil oriundos de países lindeiros à Hidrovia (Argentina, Bolívia, 

Paraguai e Uruguai), que atualmente utilizam ou possam vir a utilizar o modal 

hidroviário integrado aos demais modais para serem distribuídos no território 

brasileiro, reduzindo custos globais de transporte:  

 Os produtos devem apresentar alguma relevância de consumo final ou 

intermediário na região Centro-Oeste; 

 Área produtora ofertante deverá estar ligada aos portos hidroviários dos 

países lindeiros;  

 O mercado para estes produtos deverá apresentar prospecção positiva 

na análise de cenários de curto, médio e longo prazos. 

Grupo 4 – Fluxos de Mercadorias dos países do Cone Sul potenciais 

usuários da infraestrutura brasileira para escoamento de produtos: produtos 

primários ou secundários cujo escoamento pela Hidrovia integrado a outros modais 

possa ampliar economicidade e contribuir para mobilização de recursos econômicos 
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no território brasileiro. Exemplo: a soja boliviana e os produtos finais da cadeia de 

minérios na Argentina. 

b) Para a escolha das cadeias produtivas potencialmente usuárias da Hidrovia,

na AID no Brasil (grupos 01 e 02) foram estabelecidos 04 critérios: 

 Critério 01: Produtos exportados ou importados de baixo valor agregado; 

 Critério 02: Produtos de baixa perecibilidade; 

 Critério 03: Produtos que apresentem prospecção positiva de volume 

exportado ou importado para os cenários de curto, médio e longo prazos; 

 Critério 04: Oferta de infraestrutura adequada e aceitável para os 

possíveis impactos ambientais. 

c) Quanto às cadeias produtivas potenciais usuárias da Hidrovia nos demais

países do Cone Sul, igualmente, foram definidos cinco critérios para subdividir os 

produtos em cadeias produtivas potenciais, a saber: 

 Critério 01: Os produtos deverão ter frequência nos fluxos recentes de 

comércio para dois ou mais países do Cone Sul com o Brasil;  

 Critério 02: Os produtos devem ser caracterizados por baixa 

perecibilidade; 

 Critério 03: Os produtos devem apresentar alguma relevância de 

consumo final ou intermediário na AID Brasil; 

 Critério 04: A área produtora ofertante deverá estar ligada aos portos 

hidroviários dos países da AID Cone Sul (Argentina, Bolívia, Paraguai e 

Uruguai); 

 Critério 05: O mercado para estes produtos deverá apresentar 

prospecção positiva na análise de cenários de curto, médio e longo 

prazos. 

d) Os critérios foram analisados para cada produto da lista pré-selecionada. Em

caso de atendimento do critério, foi conferido o grau “positivo”; para aqueles que 

não se enquadram ou não atendem ao critério, foi conferido o grau “negativo”; e 

para os casos que requerem aprofundamento de estudos mais precisos, foi conferido 

o grau “não conclusivo”;
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e) O ponto de partida foi a análise dos fluxos entre o Brasil e cada um dos países 

que são lindeiros à Hidrovia Paraguai-Paraná. A partir daí foram realizados 

cruzamentos de informações para definir as cadeias de produção mais relevantes e 

dos produtos mais significativos, dentre as quais as perspectivas comerciais, o grau 

de dependência brasileiro deste produto, a quota de mercado (Market share) do país 

analisado em relação às importações brasileiras do produto, suas regiões produtoras 

e consumidoras, as vias de transporte atualmente utilizadas e os portos principais de 

entrada no Brasil; 

f) A análise do perfil das importações dos estados de Mato Grosso e de Mato 

Grosso do Sul possibilitou completar o quadro dos fluxos relacionados ao comércio 

exterior, que pressionam os modais de transporte; 

g) Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul o item mais relevante das importações 

refere-se a insumos para a produção de fertilizantes. O item mais expressivo é 

designado como “outros cloretos de potássio”. Entre os principais parceiros 

comerciais destas transações destacam-se a Argentina, a Belarus, o Canadá, a 

China, os EUA e a Rússia; 

h) Os principais portos marítimos de entrada destes insumos são: 

Paranaguá/PR, Santos/SP e São Francisco do Sul/SC, neste caso com a 

predominância do primeiro; 

i) Em relação à quantidade de itens comercializados nas transações de 

importações para o Brasil, na série 2009-2013, observa-se a preponderância da 

Argentina em termos de diversidade de itens (4.379), seguida pelo Uruguai (1.633); 

j) Dentre os produtos que possuem frequência nas transações com dois ou 

mais países, conforme seus potenciais de análise de viabilidade de direcionamento 

para a Hidrovia, foram identificados: malte, trigo e derivados, soja, sais, produtos 

químicos, entre outros; 

k) Para cada um destes produtos foi estudada sua participação nas importações 

brasileiras dos demais países do cone sul; 

l) Portanto, o estudo apresenta uma análise sintetizada dos fluxos de 

importações entre os países da Área de Influência Direta da Hidrovia do Rio Paraguai, 

incluindo uma análise contempla das importações entre o Brasil e os demais países; 

m) Relativo às exportações brasileiras, principalmente para os países do Cone 

Sul, foram analisados os fluxos ocorridos nos últimos anos, em particular de produtos 
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oriundos do MT e MS, dentre os quais: soja e derivados, milho, carnes (bovinos, aves 

e suínos), madeira e derivados, açúcar, cimento e algodão; 

n) No que diz respeito à porta de saída dos produtos exportados com origem na 

área de influência da Hidrovia (MT e MS), 95% é transportado por via rodoviária até 

os portos marítimos e apenas 5% é escoado por via fluvial, não necessariamente pela 

Hidrovia do Paraguai; 

o) Foram levantadas todas as unidades produtivas exportadoras sediadas nos 

diversos municípios do MT e MS e classificadas por faixas de valores anuais de 

exportação; 

p) Foram igualmente levantados os fluxos de movimentação de carga de cada 

terminal portuário descrito, seja por faixa de valores, por produtos e por destinos; 

q) Em síntese, a análise das transações destinadas ao comércio internacional, 

por via fluvial, utilizando três conjuntos importantes de portos ao longo do trecho 

brasileiro da Hidrovia do Rio Paraguai, quais sejam, Corumbá/Ladário, Porto Murtinho 

e Cáceres, revelam uma expressiva concentração da utilização econômica da 

Hidrovia do Rio Paraguai no transporte de minério de ferro para exportação através 

dos portos de Corumbá/Ladário; 

r) Porto Murtinho e Cáceres, quando observados sob uma perspectiva temporal 

mais ampla, apresentam expressiva retração em sua utilização econômica. A 

projeção de ações que permitam dinamizar e/ou reativar os fluxos pela Hidrovia é 

analisada a partir deste contexto no capítulo que trata dos Estudos de Viabilidade 

Econômica. 

 

6.6 ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Esta seção pode ser considerada o “coração” do EVTEA, pois de nada 

adianta haver a viabilidade técnica de melhoria das condições de navegação, da 

implantação ou reativação de terminais hidroviários, inclusive atendendo-se a todas 

as exigências ambientais, se a viabilidade econômica não se demonstrar favorável. 

Assim sendo, o entendimento da análise realizada pressupõe a definição de 

alguns elementos e condições básicas, já estudadas nos volumes e capítulos 

complementares, a saber: 
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1- Estudo de demanda de produtos para exportação 

- Produção de soja e milho para exportação pelos municípios dos 

estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Exportação de 

minérios e outros produtos diversos por Mato Grosso do Sul. 

 

2- Custos de Infraestrutura e de Transporte 

- Custos de elaboração dos projetos finais e dos estudos ambientais 

(EIA-RIMA); 

- Implantação dos terminais incluindo vias de acesso; 

- Custos de manutenção da Hidrovia incluindo dragagem e sinalização; 

- Custos de transporte conforme distâncias por modais rodoviários, 

ferroviários, hidroviários e de longo curso (marítimos). 

 

3- Área de Influência 

- Análise da produção exportada dos municípios e das rotas de saída 

atuais e com a revitalização da Hidrovia;  

- Definição das distâncias rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias e de 

longo curso (marítimas) para a exportação das cargas dos municípios 

dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para os principais 

destinos; 

- Cálculo da distância total rodoviária equivalente para as cargas dos 

municípios conforme as saídas utilizadas; 

- Definição dos municípios da área de influência conforme os terminais 

hidroviários existentes e propostos. 

 

4-Viabilidade Econômica 

- Redução das distâncias rodoviárias totais equivalentes conforme as 

alternativas de novos terminais hidroviários estudados ou reativados; 

- Redução dos momentos de transporte (t x km) para a exportação pelos 

municípios de acordo com cada alternativa de implantação ou 

reativação dos novos terminais hidroviários estudados. 

- Elaboração dos indicadores de viabilidade econômica das alternativas 

para cenários pessimista, intermediário e otimista. 



121 

5-Complementações

- Foram também estudadas a viabilidade econômica da implantação dos

terminais de Santo Antônio das Lendas sem os custos de rodovia de

acesso e de Porto Cercado sem os custos de rodovia de acesso. Além

disso, demais alternativas, considerando trechos de hidrovias

alimentadoras e utilização de barcaças menores e contêineres

também foram estudadas, pois considera-se que no futuro os terminais

poderão operar inclusive sem cargas oriundas de rodovias.

Após o estudo das demandas e das características da Hidrovia, foram 

definidas as viabilidades econômicas para as seguintes alternativas de terminais 

hidroviários: 

Estado de Mato Grosso: 

Alternativa 1 – Implantação do terminal de Santo Antônio das Lendas e do 

terminal de Porto Cercado; 

Alternativa 2 – Implantação do terminal de Santo Antônio das Lendas; 

Alternativa 3 – Implantação do terminal de Porto Cercado; 

Alternativa 4 – Reativação e ampliação dos terminais de Cáceres; 

Alternativa 5 – Reativação do terminal de Cáceres e implantação dos 

terminais de Santo Antônio das Lendas e Porto Cercado; 

Estado de Mato Grosso do Sul 

Alternativa 6 – Reativação e ampliação do terminal de Porto Murtinho. 

Com respeito à análise comparativa dos custos de transporte pelos diversos 

modais (rodoviário, ferroviário e hidroviário), foram utilizados os custos 

recomendados pelo Plano Hidroviário Estratégico (PHE, 2013), que apresentou as 

relações da Tabela 6.1 , variáveis em função da distância de transporte. 

O documento conclui que o custo do transporte hidroviário representa entre 

10% a 17% dos custos do transporte rodoviário, dependendo da distância, sem 

considerar os custos de transbordo (estimado em R$ 5,00/t) e, ainda que o custo do 

transporte ferroviário é cerca de 2 vezes maior que o custo de transporte hidroviário. 
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TABELA 6.1 – COMPARAÇÃO DE CUSTOS E ÍNDICES RELATIVOS AO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO, POR FAIXA DE DISTÂNCIA. 

Distâncias 
(km) 

R$/t Índices (%) 

Rodoviário Ferroviário Hidroviário Rodoviário Ferroviário Hidroviário 

100 49,46 13,0 5,04 100 26 10 

250 73,42 25,5 9,50 100 35 13 

500 113,36 43,0 16,94 100 38 15 

1.000 193,23 72,0 31,81 100 37 16 

2.000 353,31 120,0 61,56 100 34 17 

FONTE: ANTAQ, 2013. 

 

A metodologia utilizada para o cálculo do custo do transporte rodoviário foi a 

da NTC & Logística – Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, com 

dados da ATC – Associação dos Transportadores de Carga de Mato Grosso. Os 

dados levantados pela ATC (2014) mostram os custos logísticos apurados em 30 

empresas de pequeno, médio e grande porte, atuantes no estado de Mato Grosso, 

para o transporte de soja através de caminhões bitrem graneleiros, com capacidade 

de carga de até 40 toneladas, considerando-se uma quilometragem média de 80.000 

km/ano por caminhão e desprezando a existência de cargas de retorno (rodando 50% 

cheio e 50% vazio).  

Os estudos mostram que, a partir de determinada distância de transporte, os 

custos em R$ / 1.000 t.km convergem para uma assíntota (Figura 6.1). 

 

 
FIGURA 6.1 – CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015 
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No entanto, há que se diferenciar “custo das empresas transportadoras” vs 

“fretes praticados”, onde incidem sobre os primeiros os custos indiretos (impostos, 

lucros, despesas administrativas, seguros, comunicação, seguros e depreciação), de 

sorte que o frete rodoviário é dado por uma função, cujo resultado varia com a 

distância (Figura 6.2). 

 

 
FIGURA 6.2 – ESTIMATIVA DO FRETE RODOVIÁRIO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015 

 

Para o estudo das demandas, em função das alternativas pré-estabelecidas 

como áreas propícias para o funcionamento de terminais hidroviários na AID, foram 

consideradas as exportações de soja e de milho, separadamente. Apenas para a 

alternativa de implantação e ampliação do terminal de Porto Murtinho foram 

considerados demais produtos produzidos na região.  

Para todas as alternativas consideradas obtiveram-se as distâncias atuais de 

destino e as distâncias futuras, de acordo com as implantações propostas de novos 

terminais hidroviários. 

Utilizou-se das distâncias rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias até os portos 

marítimos de saída na situação atual (Santos, Itacoatiara, Belém) e na situação futura 

(Nova Palmira), considerando os municípios que passariam a se utilizar dos terminais 

hidroviários considerados em cada alternativa. 

Para a definição da demanda futura, as distâncias por ferrovia, Hidrovia e via 

marítima de longo curso foram transformadas em distâncias rodoviárias equivalentes, 
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utilizando relações entre os custos de transporte definidas no Plano Hidroviário 

Estratégico (ANTAQ, 2013), conforme Tabela 6.1. 

Para cada alternativa estudada foram realizados os seguintes passos: 

a) Avaliação das distâncias rodoviárias desde a sede dos municípios de origem

da produção, até o porto fluvial de transbordo (em km);

b) Avaliação das distâncias ferroviárias ou hidroviárias até o porto marítimo de

destino;

c) Transformação em distância total equivalente em termos rodoviários;

d) Para os destinos finais das cargas foram considerados os portos de Roterdã

(35% das exportações) e de Shangai (65% das exportações);

e) Definição das rotas de menor custo para exportação de soja a partir do

município de origem;

f) Projeção das demandas de transporte de soja a partir do terminal em estudo,

para 2015, 2020 e 2025.

g) Repetição do processo para outras cargas, por exemplo, o milho;

h) Finalmente, a obtenção da provável demanda de exportação das cargas (soja

e milho) a partir de cada terminal e para cada destino.

Esta avaliação foi realizada para todas as alternativas estudadas e, após a 

definição das prováveis demandas, foram estudados os benefícios logísticos, 

adotando-se os custos de transporte relativos para os diversos modais em relação ao 

modal rodoviário, conforme o estabelecido no Plano Hidroviário Estratégico (2013). 

A partir da análise dos valores provenientes de diversas referências, 

sobretudo a aplicação, por exemplo, do programa VOC (HDM do Banco Mundial), 

foram adotados três cenários para estudo: o cenário otimista, o cenário intermediário 

e o pessimista, sendo o cenário intermediário utilizado como parâmetro para cálculo 

dos custos dos demais. 

Para o cenário intermediário utilizou-se o valor de R$ 0,14. Para o cenário 

pessimista, optou-se por diminuir 30% (R$ 0,10 = R$ 0,14 – 0,14 x 0,3), valor este 

considerado como o maior erro admissível, e para o cenário otimista optou-se por 

aumentar 25% (R$ 0,17 = R$ 0,14 + 0,14 x 0,25), procurando-se não aumentar 

demasiadamente os ganhos. Observa-se que os valores de custos de transporte 
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rodoviário estudados não consideram custos de pedágio, que em alguns casos 

podem ser equivalentes aos custos com combustível. 

A Tabela 6.2 apresenta a redução dos momentos de transporte totais para os 

volumes de cargas das alternativas de terminais hidroviários propostos. 

Considerando a redução dos momentos de transporte para cada uma das alternativas 

(Tabela 6.2) e o valor atribuído ao custo de transporte por rodovia de acordo com 

cada cenário, foram calculados os benefícios logísticos. Estes benefícios são obtidos 

através da multiplicação entre a redução dos momentos de transporte e os custos de 

transporte adotados para cada cenário, estando apresentados na Tabela 6.3, na 

Tabela 6.4 e na Tabela 6.5 a seguir, para os anos de 2015; 2020 e 2025.  

A metodologia completa para a elaboração dos custos de transporte, bem 

como cálculos da redução dos momentos e dos benefícios logísticos está descrita no 

Volume 3B – Estudos Econômicos. 

TABELA 6.2 – REDUÇÃO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE TOTAIS PARA A EXPORTAÇÃO 
DE PRODUTOS. 

Redução dos Momentos de transporte 
t x km 

Alternativas 
Totais 

2015 2020 2025 

1 
Santo Antônio das Lendas e Porto 
Cercado 

808.878.595 962.297.133 1.103.112.923 

2 Santo Antônio das Lendas 398.112.574 477.639.294 543.952.532 

3 Porto Cercado 545.023.726 646.908.015 737.798.171 

4 Cáceres 658.506.871 785.778.835 896.953.370 

5 
Cáceres com Santo Antônio das Lendas 
e Porto Cercado 

218.691.120 260.233.873 296.919.121 

6 Porto Murtinho 50.000.000 55.204.040 60.949.721 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

TABELA 6.3 – BENEFÍCIOS LOGÍSTICOS PARA O CENÁRIO OTIMISTA. 

Benefício logístico conforme alternativas (R$) 

Alternativas 
Totais 

2015 2020 2025 

1 
Santo Antônio das Lendas e 
Porto Cercado 

137.509.361,24 163.590.512,52 187.529.197,39 

2 Santo Antônio das Lendas 67.679.137,64 81.198.679,94 92.471.930,38 

3 Porto Cercado 92.654.033,48 109.974.362,58 125.425.689,10 

4 Cáceres 111.946.168,11 133.582.401,91 152.482.072,90 

5 
Cáceres com Santo Antônio 
das Lendas e Porto Cercado 

37.177.490,47 44.239.758,49 50.476.250,49 

6 Porto Murtinho 10.200.000,00 11.824.595,56 13.707.947,07 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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TABELA 6.4 – BENEFÍCIOS LOGÍSTICOS PARA O CENÁRIO INTERMEDIÁRIO. 

  Benefício logístico conforme alternativas (R$) 

Alternativas 
Totais 

2015 2020 2025 

1 
Santo Antônio das Lendas e 
Porto Cercado 

113.243.003,37 134.721.598,55 154.435.809,61 

2 Santo Antônio das Lendas 55.735.760,41 66.869.501,13 76.153.354,43 

3 Porto Cercado 76.303.321,69 90.567.122,13 103.291.743,97 

4 Cáceres 92.190.961,97 110.009.036,87 125.573.471,80 

5 
Cáceres com Santo Antônio 
das Lendas e Porto Cercado 

30.616.756,86 36.432.742,29 41.568.676,87 

6 Porto Murtinho 8.400.000,00 9.503.828,99 10.752.710,17. 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

TABELA 6.5 – BENEFÍCIOS LOGÍSTICOS PARA O CENÁRIO PESSIMISTA. 

  Benefício logístico conforme alternativas (R$) 

Alternativas 
Totais 

2015 2020 2025 

1 Santo Antônio das Lendas e 
Porto Cercado 

80.887.859,55 96.229.713,25 110.311.292,58 

2 Santo Antônio das Lendas 39.811.257,44 47.763.929,38 54.395.253,17 

3 Porto Cercado 54.502.372,64 64.690.801,52 73.779.817,12 

4 Cáceres 65.850.687,12 78.577.883,48 89.695.337,00 

5 Cáceres com Santo Antônio 
das Lendas e Porto Cercado 

21.869.112,04 26.023.387,35 29.691.912,05 

6 Porto Murtinho 6.000.000,00 6.624.484,82 7.313.966,52 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Os benefícios logísticos dependem da redução das distâncias de transporte 

e da previsão das demandas. Os valores de demanda para 2015 são considerados 

como ponto de partida para as projeções, efetuadas para 30 (trinta) anos nos estudos 

de viabilidade econômica, sendo utilizadas taxas de crescimento de 2% ao ano para 

o cenário pessimista, 2,5% ao ano para o cenário intermediário e 3% ao ano para o 

cenário otimista. Estas taxas de longo prazo são menores que as taxas projetadas 

pela equipe de economia do EVTEA para 2020 (5 anos) e 2025 (10 anos). 

Para as alternativas de 1 a 5, foram utilizadas as projeções dos volumes de 

exportação apresentados pelos estudos de economia da seção 6.2 do Volume 3B – 

Estudos Econômicos. Para a alternativa de Porto Murtinho, os volumes foram 

projetados com as taxas referentes às projeções para o período de 30 anos, dessa 

forma utilizou-se taxas de crescimento anual menores. 
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6.6.1 Custos de implantação 

Os custos de implantação para cada uma das alternativas referem-se 

inicialmente aos custos para a elaboração dos Estudos dos Impactos Ambientais 

(EIA/RIMA), incluindo a apresentação do Plano Básico Ambiental (PBA), que 

permitirão obter as Licenças Ambientais para a implantação dos terminais. Na 

avaliação econômica os custos para os estudos ambientais e projetos são alocados 

durante o primeiro ano e utilizaram-se de modelos os custos de terminais de mesma 

tipologia.  

Para os estudos de implantação de terminal, tomou-se como base o Termo 

de Referência do Terminal Portuário Presidente Kennedy (2012), obtendo os valores 

dispostos na Tabela 6.6. Para os estudos de ampliação de terminal, utilizou-se como 

modelo o Termo de Referência da Ampliação do Terminal Portuário da Ponta do Fênix 

(2011) (Tabela 6.7). 

TABELA 6.6 – CUSTOS DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL 
PORTUÁRIO. 

IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL PORTUÁRIO 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA LP  R$   4.259.177,92 

Plano Básico Ambiental - PBA LI  R$    724.982,37 

 R$   4.984.160,28 

FONTE: ELABORADO POR UFPR/ITTI. ADAPTADO DE TERMINAL PORTUÁRIO PRESIDENTE 
KENNEDY, 2012. 

TABELA 6.7 – CUSTOS DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AMPLIAÇÃO DE TERMINAL 
PORTUÁRIO. 

AMPLIAÇÃO DE TERMINAL PORTUÁRIO 

Estudo Ambiental - EA LP  R$   2.825.367,88 

Plano Básico Ambiental - PBA LI  R$    483.457,88 

 R$   3.308.825,76 

FONTE: ELABORADO POR UFPR/ITTI. ADAPTADO DE TERMINAL PORTUÁRIO DA PONTA DO 
FÊNIX, 2011. 

Após os custos envolvendo a obtenção das licenças ambientais, ocorrem os 

custos de adequação da Hidrovia, envolvendo custos de dragagem, sinalização e 

manutenção (incluindo a eliminação de “balseiros” - plantas que invadem o rio em 
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certas épocas do ano) e os custos de implantação dos terminais hidroviários que 

serão realizados concomitantemente. Na avaliação econômica, os custos de 

implantação dos terminais estão distribuídos nos dois primeiros anos. 

Atualmente a Administração da Hidrovia do Rio Paraguai realiza anualmente 

os serviços de dragagens e a Marinha do Brasil (6º Distrito Naval) realiza a sinalização 

devendo-se, na análise de viabilidade econômica, serem considerados somente os 

custos adicionais que venham a ser necessários para as dragagens complementares 

propostas. 

Os custos de dragagem estão relacionados com os volumes a serem 

dragados, os quais foram quantificados pela equipe de hidráulica com estudos 

detalhados de batimetria, estando estes custos expostos no “Volume 4 – Custos” 

deste estudo.  

Os custos de implantação dos terminais hidroviários dependem de seu 

dimensionamento, que deverá estar relacionado com a previsão das demandas. Na 

Tabela 6.8 têm-se as demandas obtidas conforme as alternativas estudadas.  
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TABELA 6.8 – DEMANDAS DE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS (EM TONELADAS). 

Ano 2015 

Alternativa/Saída 
Shangai 
(31%) 

Roterdã 
(32%) 

Bandar 
Abbas 
(37%) 

Total (t) 

1 
Santo Antônio das Lendas e Porto 
Cercado 

7.368.348 4.240.665 3.690.758 15.299.771 

2 Santo Antônio das Lendas 2.182.926 627.730 919.324 3.729.981 

3 Porto Cercado 6.963.030 4.199.688 3.331.969 14.494.688 

4 Cáceres 2.465.632 1.531.525 1.282.814 5.279.973 

5 
Cáceres com Santo Antônio das 
Lendas e Porto Cercado 

2.465.632 1.531.525 1.125.108 5.122.267 

6 Porto Murtinho - - - 500.000 

Ano 2020 

Alternativa/Saída 
Shangai 
(31%) 

Roterdã 
(32%) 

Bandar 
Abbas 
(37%) 

Total (t) 

1 
Santo Antônio das Lendas e Porto 
Cercado 

8.904.275 5.015.632 4.175.754 18.095.662 

2 Santo Antônio das Lendas 2.662.731 749.358 1.052.497 4.464.587 

3 Porto Cercado 8.418.602 4.967.787 3.769.817 17.156.207 

4 Cáceres 2.992.912 1.827.647 1.451.386 6.271.947 

5 
Cáceres com Santo Antônio das 
Lendas e Porto Cercado 

2.992.912 1.827.647 1.272.956 6.093.517 

6 Porto Murtinho - - - 552.204 

Ano 2025 

Alternativa/Saída 
Shangai 
(31%) 

Roterdã 
(32%) 

Bandar 
Abbas 
(37%) 

Total (t) 

1 
Santo Antônio das Lendas e Porto 
Cercado 

10.184.685 5.717.035 4.724.482 20.626.202 

2 Santo Antônio das Lendas 3.036.395 855.436 1.176.812 5.068.645 

3 Porto Cercado 9.629.924 5.662.614 4.265.202 19.557.741 

4 Cáceres 3.425.708 2.086.251 1.642.111 7.154.070 

5 
Cáceres com Santo Antônio das 
Lendas e Porto Cercado 

3.425.708 2.086.251 1.440.233 6.952.193 

6 Porto Murtinho - - - 600.949 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

Para as alternativas de 1 a 5 foram considerados os produtos soja e milho, 

apenas. Para a alternativa 6 foram consideradas as exportações de outros produtos, 

como açúcar, madeira, complexo frigorífico, cimento, algodão, papel e celulose. Os 

principais destinos destes complexos de produtos para a avaliação de Porto Murtinho 

são: 

– Açúcar e etanol: China, Argélia, Bangladesh, Rússia, Indonésia e Malásia;

– Complexo frigorífico: China, Japão, Arábia Saudita, Irã, Rússia, Chile e

Venezuela; 
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– Extrativismo mineral: Argentina (98%); 

– Óleos vegetais/ soja mesmo triturada: China, Holanda e Tailândia; 

– Papel e celulose: China, Holanda, Itália, Estados Unidos e Coréia do Sul. 

 

Considerando as demandas obtidas, pode-se obter uma aproximação do 

custo de implantação dos terminais hidroviários empregando-se a equação obtida no 

PNIH – Plano Nacional de Integração Hidroviária (2013): 

Y = 1.405,2X-0,3 

Sendo: 

X = carga movimentada por ano (t); 

Y = investimento realizado em R$/t. 

 

TABELA 6.9 – CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO (2013) DE TERMINAIS HIDROVIÁRIOS EM FUNÇÃO 
DA DEMANDA. 

X (t) Y (R$/t) Custo Implantação (R$) 

200.000 36,0935 7.218.702 

1.000.000 22,2709 22.270.919 

2.000.000 18,0896 36.179.215 

3.000.000 16,0178 48.053.278 

4.000.000 14,6933 58.773.308 

5.000.000 13,7419 68.709.556 

6.000.000 13,0105 78.062.781 

7.000.000 12,4225 86.957.445 

8.000.000 11,9347 95.477.520 

9.000.000 11,5203 103.683.082 

10.000.000 11,1619 111.619.938 

11.000.000 10,8473 119.319.938 

12.000.000 10,5678 126.813.361 

13.000.000 10,3170 134.121.527 

14.000.000 10,0902 141.262.786 

15.000.000 9,8835 148.252.499 

16.000.000 9,6940 155.103.690 

17.000.000 9,5193 161.827.523 

18.000.000 9,3574 168.433.663 

19.000.000 9,2069 174.930.550 

20.000.000 9,0663 181.325.606 

FONTE: UFPR/ITTI ADAPTADO DE PNIH, 2013. 

 

A análise de viabilidade permitiu identificar, para as diversas alternativas 

estudadas em 03 cenários (pessimista, intermediário e otimista), os parâmetros de 

análise econômica usuais (TIR, VPL, Relação Benefícios/Custos e Tempo de Retorno 
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do Capital). De forma sintética, esses resultados estão tabulados e são apresentados 

na sequência. 

6.6.2 Resumo dos resultados obtidos para a viabilidade econômica das 

alternativas estudadas 

As tabelas a seguir apresentam o resumo de cada alternativa estudada para 

cada cenário de análise (pessimista, intermediário e otimista). 

TABELA 6.10 – INDICADORES ECONÔMICOS DAS ALTERNATIVAS NO CENÁRIO PESSIMISTA. 

Alternativas 

Cenário pessimista 

TIR 
(%) 

VPL Custos 
(1)(milhões 

R$) 

VPL Benefícios 
(2)(mi R$) 

VPL 
(mi R$) 

(2)/(1) 
Recuperação 

capital 

1 
Santo Antônio das 
Lendas e Porto 
Cercado 

13,37 616,46 674,27 57,80 1,093 7 ANOS 

2 
Santo Antônio das 
Lendas 

14,63 275,71 331,86 56,15 1,204 7 ANOS 

3 Porto Cercado 16,12 362,54 454,32 91,78 1,253 6 ANOS 

4 Cáceres 50,29 132,45 548,92 416,47 4,144 2 ANOS 

5 

Cáceres com 
Santo Antônio das 
Lendas e Porto 
Cercado 

17,84 130,27 182,30 52,02 1,399 5 ANOS 

6 Porto Murtinho 28,88 19,58 50,01 30,43 2,554 4 ANOS 

7 
Sto. A. das Lendas 
sem rodovia 

40,68 101,62 331,86 230,23 3,266 3ANOS 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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TABELA 6.11 – INDICADORES ECONÔMICOS DAS ALTERNATIVAS CENÁRIO INTERMEDIÁRIO. 

Alternativas 

Cenário intermediário 

TIR 
(%) 

VPL Custos 
(1)(milhões 

R$) 

VPL Benefícios 
(2)(mi R$) 

VPL 
(mi R$) 

 (2)/(1) 
Recuperação 

capital 

1 
Santo Antônio das 
Lendas e Porto 
Cercado 

21,91 543,68 982,89 439,21 1,807 5 ANOS 

2 
Santo Antônio das 
Lendas 

21,91 263,82 483,76  219,93 1,834 5 ANOS 

3 Porto Cercado 27,19 301,64 662,27  360,63 2,196 4 ANOS 

4 Cáceres 69,70 117,19 800,17  682,97 6,828 2 ANOS 

5 

Cáceres com 
Santo Antônio das 
Lendas e Porto 
Cercado 

27,70 115,01 265,74  150,72 2,310 4 ANOS 

6 Porto Murtinho 39,10 19,28 72,91  53,62 3,781 3 ANOS 

7 
Sto. A. das Lendas 
sem rodovia 

57,35 89,74 483,76 394,02 5,391 2 ANOS 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

TABELA 6.12 – INDICADORES ECONÔMICOS DAS ALTERNATIVAS CENÁRIO OTIMISTA. 

Alternativas 

Cenário otimista 

TIR 
(%) 

VPL Custos 
(1)(milhões 

R$) 

VPL Benefícios 
(2)(mi R$) 

VPL 
(mi R$) 

 (2)/(1) 
Recuperação 

capital 

1 
Santo Antônio das 
Lendas e Porto 
Cercado 

27,91 505,46 1.244,00 738,53 2,461 5 ANOS 

2 
Santo Antônio das 
Lendas 

26,25 257,58 612,27 354,68 2,377 4 ANOS 

3 Porto Cercado 35,08 269,67 838,21 568,53 3,108 3 ANOS 

4 Cáceres 83,52 109,18 1.012,74 903,55 9,275 2 ANOS 

5 

Cáceres com 
Santo Antônio das 
Lendas e Porto 
Cercado 

34,72 107,00 336,33 229,32 3,143 3 ANOS 

6 Porto Murtinho 46,36 19,12 92,27 73,15 4,825 3 ANOS 

7 
Sto. A. das Lendas 
sem rodovia 

69,25 83,49 612,27 528,77 7,333 2 ANOS 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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7. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

As planilhas orçamentárias dos serviços de dragagem foram elaboradas com 

a maior precisão possível, utilizando custos unitários de serviços, quantitativos 

definidos com base nos projetos, tabelas e especificações do DNIT, dados de 

experiência da equipe de trabalho e de consultas a empresas do ramo, e ainda de 

trabalhos publicados em revistas especializadas. 

 

7.1 PREMISSAS DE ORÇAMENTO 

 

As seguintes premissas foram adotadas para elaboração da estimativa de 

custos: 

 

a) Na elaboração das composições de custo unitário foi considerada uma frente 

de trabalho para execução da obra, com dois (2) turnos de oito (8) horas;  

b) As instalações de apoio consideram a adoção de “Canteiro Flutuante” – tipo 

Barco-hotel, que acompanha a frente de serviço;  

c) Dada a utilização de canteiro flutuante, onde a tripulação permanecerá 

embarcada durante todo o período de trabalho, foi necessária a apropriação 

de mão de obra folguista. Ou seja, a troca da equipe a cada 30 dias, 

consoante Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2016; 

d) Para os itens “Canteiro Flutuante” e “Mão de Obra Folguista 30 x 30 dias” foi 

considerada a quantidade de 5 meses; 

e) Para o item “Montagem e desmontagem de tubulação” foi considerada a 

quantidade de 22 dias em função do número de passos críticos descritos no 

projeto e de ser necessária mudança em trechos mais extensos; 

f) Para os itens “Mobilização de equipamentos e pessoal com montagem” e 

“Desmobilização de equipamentos e pessoal com desmontagem” foi 

considerada quantidade igual a 1; 

g) Para o item “Mobilização e desmobilização mensal da equipe de folguistas” 

foi considerada a quantidade igual a 4 (quatro) unidades, dado que durante a 

janela de dragagem são necessárias 4 trocas de equipe (mob./desmob.); 
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h) A medição dos serviços de dragagem será através dos volumes obtidos pelos 

levantamentos batimétricos, realizados antes e após a execução dos 

serviços. Assim, os pagamentos serão realizados mensalmente, conforme o 

cronograma do empreendimento. A mobilização será paga no primeiro mês 

de serviço em item específico, assim como a desmobilização no último mês; 

i) A janela para realização das dragagens é de 8 meses, uma vez que 4 meses 

do ano (novembro a fevereiro) são destinados ao período de defeso. Portanto, 

o cronograma proposto (5 meses) atende à janela disponível, com margem 

de 3 meses no caso de eventuais atrasos; 

j) O deslocamento entre passos considera como ponto de partida a cidade de 

Cáceres-MT e de chegada a cidade de Porto Murtinho-MS, perfazendo um 

total de 1.147 km;  

k) Para o cálculo da produtividade do equipamento de dragagem foi considerado 

que o tipo de material a ser extraído é areia fina e a distância média de bota-

fora é 400m, com disponibilidade de comprimento máximo da linha de 

recalque até 1.000m;  

l) Para a mobilização e desmobilização do equipamento “Draga”, foi 

considerada como origem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pela maior 

disponibilidade de empresas de dragagem naquela localidade. A mobilização 

será feita para a cidade de Cáceres-MT, onde serão iniciados os serviços de 

dragagem, e a desmobilização ocorrerá em Porto Murtinho-MS, ao sul da 

Hidrovia. 

 

A estimativa dos custos de dragagem foi realizada com base nos quantitativos 

dos passos críticos. Foram utilizados como referência os custos unitários 

apresentados no Parecer Técnico Nº 83-11/2015 – CPN/CGCIT/DIREX, que definiu 

as composições de serviço utilizadas na dragagem do Rio Madeira, além de 

informações repassadas pela CGCIT que nortearam a elaboração das planilhas 

orçamentárias do empreendimento aqui descrito. A Tabela 7.1 apresenta alguns 

quantitativos utilizados para a estimativa de custos do Projeto de Dragagem da 

Hidrovia do Rio Paraguai. 
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TABELA 7.1 – PREMISSAS E QUANTITATIVOS – PROJETO BÁSICO DE DRAGAGEM DA 
HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 

Premissas 
Equipamento 

Draga IHC 45 

Frentes de Trabalho 1 

Elevação da linha de Recalque máx 4m 

Comprimento máximo da linha de recalque (m) 1000 

Material (granulometria) Areia Fina 

Curva A (1900 kg/m³) 

Vazão de Sólido (m³/h) bombeio efetivo 870 

Fator de Tipo de Dragagem (sucção e recalque) 0,60 

Fator de Correnteza (maior que 1,5 m/s) 1,00 

Fator de Tráfego de outras embarcações 0,85 

Fator de Eficiência para Dragagem 0,51 

Vazão Real de sólidos (m³/h) 443,7 

Projeto - Dragagem 

Volume a ser Dragado 508.654 

Horas Necessárias 1.146 

Turnos 2 

Tempo de Turno 8 

Dias Necessários 71,6 

Projeto - Deslocamento 

Velocidade do parque de dragagem desmontado (km/h) 8 

Velocidade do parque de dragagem montado (km/h) 4 

Distância total (km) 1.147 

Dias necessários (12 horas de navegação p/ dia) 12 

Projeto - Montagens e desmontagens de tubos 

Dias necessários 22 

Projeto - Cronograma 

Tempo Total (dias efetivos) 106 

Semanas Necessárias (6 dias de trabalho a cada 7 dias) 18 

Prazo previsto (meses) 5 
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7.2 RESUMO DO ORÇAMENTO 

 

Conforme orientação da CGCIT/DNIT, foi necessário elaborar dois 

orçamentos para os serviços de dragagem: um com desoneração de mão de obra e 

outro sem desoneração de mão de obra. O detalhamento dos cálculos é apresentado 

no Volume 4 do EVTEA – Custos. O orçamento que apresentou o menor valor global 

e que deverá ser utilizado como referência para a licitação do empreendimento é o 

orçamento com desoneração (Tabela 7.2). 

 
TABELA 7.2 – CUSTO TOTAL PARA AS DRAGAGENS (ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO). 

 
Item Discriminação Unid Quant. Preço Unit. 

(R$) 
Preço Total 

(R$) 

1 Serviços Gerais      

1.1 Canteiro Flutuante (PN01) mês 5 407.488,61 2.037.443,03 

1.2 Mão de obra folguista 30x30 dias (PN07) mês 5 258.478,00 1.292.389,99 

1.3 Sub-Total    3.329.833,01 

      
2 Mobilização e Desmobilização     

2.1 Mobilização de equipamentos e pessoal com 
montagem (PN05) 

un. 1 371.507,92 371.507,92 

2.2 Desmobilização de equipamentos e pessoal com 
desmontagem (PN06) 

un. 1 399.263,58 399.263,58 

2.3 Mobilização e desmobilização da equipe de 
folguistas (PN08) 

mês 4 27.000,00 108.000,00 

2.4 Sub-Total    878.771,50 

      
3 Dragagem     

3.1 Serviço de Dragagem (PN02) m³ 508.654 3,70 1.884.087,26 

3.2 Deslocamento entre Passos (PN03) km 1.147 81,22 93.116,02 

3.3 Montagem e desmontagem de tubulação (PN04) dia 22 23.005,62 506.123,61 

3.4 Sub-Total    2.483.326,89 

      

4 Total Geral    6.691.931,40 

      

5 Determinação do BDI     

5.1 BDI = 38,97% - com desoneração de mão de obra e ISSQN = 5,0%  2.565.475,48 

5.2 BDI diferenciado = 21,24% aplicado somente sobre o item 2.3 (PN08) 22.939,20 

5.3 Sub-Total    2.588.414,68 

      
6 Custo Total    9.280.346,08 

   Custo por m³ = 18,24 
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7.3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Com bases nas análises executadas e considerando todas as limitações da 

janela de tempo para realização das dragagens, foi dimensionada uma frente de 

trabalho, funcionando em dois (2) turnos de oito (8) horas. O cronograma para a 

execução dos serviços de dragagem é apresentado na Tabela 7.3. 
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TABELA 7.3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS DRAGAGENS. 

Passo 
Ordem 

N-S 
Extensão 

(km) 
km 

inicial 
km 

final 
Dist. 
(km) 

Vol. (m³) 
Obra 
(dias) 

Desloc 
(dias) 

Mont/ 
Desm. 
(dias) 

Prazo 
Total 
(dias) 

Meses 

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Cáceres    2184,0 2184,0      0,5  0,5 MO                   

Alegre Inferior 1 0,8 2139,5 2138,7 44,5 4.730 0,7 0,4 2,0 3,0                     

Soldado Superior 5 1,4 2103,2 2101,8 35,5 4.533 0,6 0,1 2,0 2,7                     

Baiazinha 10 0,7 2091,5 2090,8 10,3 10.688 1,5 0,1 0,0 1,6                     

Montante Corixão 12 0,6 2087,5 2086,9 3,3 5.370 0,8 0,0 0,0 0,8                     

Corixão Superior 13 0,7 2086,4 2085,7 0,5 11.100 1,6 0,0 0,0 1,6                     

Corixão Inferior 14 1,7 2084,8 2083,1 0,9 12.747 1,8 0,0 0,0 1,8                     

Baía das Éguas 
Superior 

15 0,5 2082,6 2082,1 0,5 34.489 4,9 0,0 0,0 4,9                     

Baía das Éguas 
Inferior 

16 1,1 2081,7 2080,6 0,4 14.600 2,1 0,1 0,0 2,1                     

Ilha do Rio Velho 17 0,9 2077,1 2076,2 3,5 14.130 2,0 0,0 0,0 2,0                     

Morro Pelado 
Superior 

18 0,3 2074,8 2074,5 1,4 20.929 2,9 0,1 2,0 5,1                     

Paratudal Superior 19 0,3 2061,8 2061,4 12,7 11.150 1,6 0,1 0,0 1,6                     

Paratudal Inferior 20 0,6 2058,1 2057,5 3,3 10.436 1,5 0,2 2,0 3,7                     

Castelo de Areia 24 3,2 2036 2032,8 21,5 2.873 0,4 0,0 0,0 0,4                     

Rio Bracinho - 
Estirão da Reserva 

25 1,8 58,4 56,6 1,0 12.070 1,7 0,0 0,0 1,7                     

Rio Bracinho 26 17,8 55,8 38 0,8 72.176 10,2 1,2 2,0 13,4                     

Capitão Fernandes 29 0,5 1898,7 1898,2 114,3 4.625 0,7 1,2 2,0 3,8                     

Lagoa Gaíva 31 0,2 1785,2 1785 113,0 31.711 4,5 3,8 2,0 10,3                     

Caraguatá 32 0,5 1419,5 1419 365,5 66.501 9,4 0,3 2,0 11,6                     

Passo do Jacaré 33 4,2 1393,2 1389 25,8 118.666 16,7 1,0 2,0 19,7                     

M'Biguá 35 1,0 1293,2 1292,2 95,8 39.227 5,5 2,1 2,0 9,6                     

Olimpo 39 0,2 1090,6 1090,4 201,6 5.905 0,8 0,9 2,0 3,8                     

Porto Murtinho    1000,0 1000,0 90,4                  DES       

     1.147 508.654 72 12 22 106                    

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. D=DIAS; MO=MOBILIZAÇÃO; DES=DESMOBILIZAÇÃO. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este volume constitui um dos produtos pertencentes ao escopo do EVTEA da 

Hidrovia do Rio Paraguai, fruto do Termo de Cooperação nº 096/2014, celebrado 

entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Contempla o relatório de todos os estudos 

desenvolvidos durante a elaboração do EVTEA e do Projeto de Dragagem dos passos 

críticos existentes ao longo do trecho brasileiro da Hidrovia do Rio Paraguai, entre a 

cidade de Cáceres - MT e a foz do Rio Apa - MS. 

Neste documento foram apresentados estudos referentes aos seguintes 

tópicos: caracterização dos trechos da Hidrovia; levantamentos preliminares; estudos 

hidrológicos; estudos geomorfológicos; estudos geodésicos; modelagem 

hidrodinâmica; dimensionamento do canal de navegação; cálculo dos volumes de 

dragagem e definição das áreas de bota-fora; estudos de balizamento e sinalização 

náutica; estudos de melhoramentos complementares; plano de execução da 

dragagem; cronograma de execução; estimativa de custos; diagnóstico ambiental; 

avaliação de impactos ambientais; análise financeira e socioeconômica; análise de 

custo/benefício. 

ANÁLISE TÉCNICA 

O principal diagnóstico quanto à análise técnica é que atualmente a Hidrovia 

possui condições adequadas para a navegação segura de comboios no Tramo Sul, 

desde que mantidas as ações de manutenção de praxe (desassoreamentos, 

sinalização náutica, desmembramentos sistemáticos). No Tramo Norte, embora 

predomine a navegação de turismo, é viável a retomada do transporte de cargas 

desde que sejam realizados investimentos para prover a Hidrovia de estrutura que 

garanta segurança e confiabilidade aos armadores. O principal investimento 

necessário refere-se a intervenções iniciais e frequentes para dragagem e 

manutenção de passos críticos, a fim de assegurar a navegação sustentável em 

períodos de estiagem. 

Durante a elaboração dos estudos hidromorfológicos, constatou-se a 

escassez de estações fluviométricas e de dados hidrológicos e sedimentológicos, 
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dada a extensão e a importância do Rio Paraguai nos âmbitos ambiental, social e 

econômico. Os levantamentos efetuados durante a execução deste EVTEA 

complementaram e aprimoraram as informações existentes, permitindo, por exemplo, 

uma maior precisão na medição da declividade da linha d’água do Rio Paraguai. Outro 

diferencial deste estudo foi a elaboração e aplicação de um modelo hidrodinâmico 

para toda a Hidrovia, devidamente calibrado para avaliação de situações de estiagem, 

acrescentando assim maiores informações a respeito de processos fluviais, o que 

embasou a quantificação das intervenções necessárias.  

Os estudos geomorfológicos retrataram as características de rios de leitos 

arenosos, com predominância de areias médias e finas e deslocamento em formas 

de dunas com muita dinâmica morfológica. As medições e análises complementam 

os estudos geológicos apresentados no “Volume 3C – Diagnóstico Ambiental”. 

Em relação à identificação de passagens críticas ao longo da Hidrovia e à 

determinação dos volumes de dragagem para assegurar a navegação, o estudo de 

cada área a ser dragada forneceu subsídios para o dimensionamento do Plano de 

Execução de Dragagem e definição dos equipamentos necessários para a execução 

desses serviços. 

O volume de dragagem calculado, para todo o trecho brasileiro da Hidrovia, 

totalizou 508.654 m³, ao longo de 21 passos críticos identificados, os quais serão 

dragados por uma draga de sucção e recalque (modelo IHC Beaver 45). O 

cronograma estabelecido estipula um prazo de 7 meses para a fase de execução do 

empreendimento: 1 mês para mobilização, 5 meses produtivos de execução e 1 mês 

para desmobilização. Durante o ano, a região apresenta 4 meses improdutivos 

(período do defeso), entretanto os trabalhos de mobilização e desmobilização não 

alteram as condições locais sendo permitidos nesse período. 

A partir da associação dos equipamentos, materiais e mão de obra, foi 

possível calcular as composições unitárias dos serviços e estimar os custos totais 

para a execução do empreendimento. O custo total de dragagem resultou em um 

montante de R$ 9.280.346,08 para a condição com desoneração de mão de obra, 

que equivale a um custo unitário final de R$ 18,24/m³. O detalhamento desse assunto 

consta no “Volume 4 – Custos”. 
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Cabe ressaltar que, de acordo com a PIANC (2002), a intensificação do 

tráfego de embarcações ajuda a estabilizar a profundidade do canal de navegação, 

reduzindo assim os volumes de dragagens futuras de manutenção.  

A análise técnica considerou todo o trecho brasileiro da Hidrovia, conforme 

solicitado no Termo de Referência. Entretanto, considerando os resultados obtidos 

nos estudos econômicos, descritos no “Volume 3B – Estudos Econômicos”, o 

cenário com a implantação do Terminal Hidroviário de Santo Antônio das Lendas 

(cenário 2), localizado 90 km a jusante da cidade de Cáceres, permitiria a redução de 

25% do volume total de dragagem.  

Todavia, tendo em vista a existência do Terminal Hidroviário de Cáceres, que 

poderá retomar sua operação, independentemente da implantação do Terminal 

Hidroviário de Santo Antônio das Lendas, e considerando a permanência das 

atividades de turismo fluvial no Tramo Norte da Hidrovia, a UFPR/ITTI recomenda que 

todas as intervenções previstas sejam realizadas, mantendo assim profundidades 

adequadas para a navegação em todo o trecho brasileiro da Hidrovia.  

Complementando o cenário 2 dos estudos econômicos, foi elaborado o 

Layout do Terminal de Santo Antônio das Lendas, com base no projeto da 

Marcrologística (2000). O terminal foi dimensionado para suportar a projeção de carga 

descrita no capítulo 6 do “Volume 3B – Estudos Econômicos”, com um volume de 

carga total (soja e milho) de 3,7 milhões de toneladas em 2015 e de 5,0 milhões de 

toneladas em 2025.[PR1] 

Devido à grande dinâmica de transporte de sedimentos no Rio Paraguai e à 

sensibilidade da sua bacia hidrográfica, recomenda-se que durante a execução das 

dragagens sejam realizadas as seguintes ações: 

 Medições geodésicas de alta precisão para instalação de novas RRNN e 

réguas linimétricas (temporárias ou fixas) para medições de nível d’água três 

vezes por dia (antes, durante e após as intervenções);  

 Medições hidrossedimentológicas (vazão líquida e sólida) a montante e a 

jusante de cada passo crítico, antes e após as intervenções; 

 Medições batimétricas antes e após as dragagens, referenciadas às cotas 

das RRNN implantadas, para aferição volumétrica; 

 Elaboração de um modelo hidrossedimentológico para planejamento e 

previsão da durabilidade das dragagens propostas. As simulações deveriam 
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contemplar ao menos dois cenários: 1) não intervenção; e 2) dragagem do 

canal proposto com disposição dos sedimentos em áreas de bota-fora 

(simulação de projeto). Algum tempo após a execução do empreendimento 

(meses ou anos), recomenda-se a realização de novas medições de campo 

(batimetria, vazões sólidas e líquidas) para efeito de comparação com os 

resultados inicialmente previstos pelo modelo e avaliação da sua capacidade 

de reproduzir adequadamente a realidade. 

 

Destaca-se a importância de se avaliar com melhor precisão os níveis de 

redução (NRs) das réguas linimétricas existentes na Hidrovia. Atualmente, os valores 

oficiais dos NRs são divulgados pela Marinha do Brasil, com base em cálculos 

estatísticos sobre as séries históricas de cada régua. No entanto, foi observado que 

os NRs de muitas réguas estão defasados, por utilizarem análises estatísticas de 

períodos com atrasos de mais de 10 anos em relação à atualidade. Assim, é 

fundamental que se proceda à atualização dessas informações, uma vez que os NRs 

refletem diretamente no cálculo dos volumes de dragagem e na segurança da 

navegação. Após a correção dos níveis de redução, as cartas náuticas da Hidrovia 

também deverão passar por processo de atualização. 

Em médio prazo, para garantir a sustentabilidade das intervenções, 

recomenda-se que sejam desenvolvidos: 

 Estudos detalhados sobre os processos e características do transporte de 

sedimentos em diferentes trechos do Rio Paraguai e em diferentes situações 

hidrológicas. Estes estudos têm o objetivo de estimar com boa precisão a 

quantidade de sedimentos transportados em diferentes trechos do rio ao 

longo do ano. Com isso, é possível entender melhor o comportamento do rio, 

realizar previsões da eficiência das dragagens com mais confiabilidade e 

otimizar as intervenções propostas. Estes estudos englobam coletas de 

dados em campo, análises em laboratório e atividades em escritório com 

modelos hidromorfológicos;  

 Plano de monitoramento contínuo da Hidrovia (níveis, vazão, batimetria, 

transporte de sedimento, sinalização náutica) para identificação de pontos 

críticos, redução de custos de intervenções necessárias, otimização do 

carregamento de comboios e aumento da eficiência na gestão da Hidrovia; 
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 Avaliação detalhada de impactos ambientais e socioeconômicos (positivos e 

negativos) para a quantificação objetiva dos benefícios e impactos do 

transporte de cargas na Hidrovia; 

 Plano de manutenção da Hidrovia baseado nos resultados dos estudos 

anteriores. Este plano poderia ser elaborado e executado por uma empresa 

específica, contratada por período mínimo de 5 anos, para auxiliar na gestão 

da Hidrovia, contribuindo para a ampliação da eficiência, segurança e 

confiabilidade do transporte hidroviário. 

 

ANÁLISE AMBIENTAL 

O Diagnóstico Ambiental avaliou os principais impactos ambientais advindos 

dos serviços de dragagem, da operação da Hidrovia e da implantação e operação de 

terminais hidroviários. O diagnóstico ambiental apresenta a caracterização da área 

onde se insere a operação da Hidrovia, com ênfase na bacia hidrográfica do Alto 

Paraguai, sua cobertura vegetal, áreas de preservação e/ou conservação próximas, 

uso do solo, existência de pontos regionais de interesse histórico, cultural, científico 

e natural, atividades principais desenvolvidas, assentamentos populacionais, 

comunidades, entre outros aspectos sociais. Além de descrição básica sobre a 

geologia, pedologia, geomorfologia, clima, qualidade da água, fauna e flora aquática 

e terrestre. 

Foi possível identificar, que atualmente, a Hidrovia opera com embarcações 

de passageiros e comboios para o transporte de cargas, com restrições de navegação 

relacionadas principalmente às constantes mudanças naturais da posição do canal 

de navegação e alterações das profundidades em decorrência da dinâmica 

morfológica do Rio Paraguai. Portanto, o principal investimento necessário refere-se 

às intervenções iniciais e periódicas, principalmente de dragagem e de manutenção.  

Os processos de dragagem são realizados e já fazem parte da rotina de 

operação da Hidrovia, sendo necessária sua continuidade, a fim de garantir a 

segurança e sustentabilidade da navegação, mesmo em períodos de estiagem, 

devendo ser monitorado para minimizar os impactos decorrentes de sua realização. 

De acordo com a metodologia de valoração dos impactos ambientais 

aplicada, pode-se concluir que, para as atividades de dragagem, os impactos 
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positivos apresentam um valor médio de 34 (forte), enquanto que o valor médio dos 

impactos negativos foi de 11 (fraco). 

Desta forma, ao comparar os valores dos impactos identificados para os 

serviços de dragagem, pode-se concluir que existe uma predominância de impactos 

ambientais positivos em relação aos negativos, principalmente quanto aos aspectos 

socioeconômicos. Cabe aqui ressaltar a importância da execução dos programas de 

monitoramento ambiental durantes as atividades de dragagem para a atenuação e 

fiscalização dos serviços. 

Quanto à operação da Hidrovia, de acordo com a metodologia de valoração 

dos impactos aplicada (PIMENTA et al., 2014), pode-se concluir que os impactos 

positivos apresentaram um valor médio de 36, sendo classificados como fortes, 

enquanto os que os impactos negativos apresentaram um valor médio de 23, sendo 

classificados como moderados. 

Ao comparar os valores dos impactos identificados para a operação da 

Hidrovia, verifica-se a predominância dos efeitos positivos sobre os efeitos negativos, 

ou seja, os resultados da análise ambiental concluem pela total viabilidade da 

operação da Hidrovia exigindo-se a execução de programas de monitoramento 

ambiental e fiscalização contínua da dragagem e da operação. 

A melhoria nas condições de navegabilidade do Rio Paraguai proporcionará 

aumento na movimentação de cargas ao longo da Hidrovia. Nesse contexto, conforme 

apresentado no estudo de macrologística e de viabilidade econômica, poderá ser 

necessária a implantação de novos terminais hidroviários para suprir a demanda de 

transporte de cargas gerada. Assim, foram levantados, de forma generalizada os 

possíveis impactos para a implantação e a operação de novos terminais hidroviários 

na área de influência da Hidrovia do Rio Paraguai. 

O processo de avaliação de impactos ambientais para a implantação de 

terminais hidroviários deve considerar as características físicas do empreendimento 

tais como: tamanho e grau de especialização do terminal e do tipo de carga a ser 

manejada. Além disso, será necessário avaliar a vulnerabilidade e o contexto 

ambiental de cada local onde se pretenda implantar um novo terminal hidroviário. 

Devem ser consideradas informações sobre geomorfologia fluvial, regime de fluxo 

das águas do rio, o grau de preservação do leito, os ecossistemas presentes na sua 

área de influência, a presença de outras obras ou infraestruturas hidráulicas, o grau 
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de desenvolvimento regional, a presença de populações indígenas e de movimentos 

sociais. Tais implantações exigirão licenciamentos ambientais específicos para cada 

novo empreendimento que possa vir a ser implantado às margens da Hidrovia. 

Salienta-se que o EVTEA é um estudo inicial de avaliação do 

empreendimento, de forma a verificar os possíveis impactos ambientais devidos ao 

tráfego das embarcações fluviais, das operações portuárias e das ações de 

melhoramento da Hidrovia. Assim, o que se apresenta aqui é um contexto geral de 

caracterização da Hidrovia do Rio Paraguai e sua área de influência, relativo aos 

possíveis impactos ambientais associados, contemplando uma análise 

macrorregional que permitiu concluir sobre a viabilidade ambiental dos serviços de 

dragagem e da operação da Hidrovia. 

 

ANÁLISE ECONÔMICA 

A quase totalidade dos resultados obtidos para a avaliação econômica, 

considerando as alternativas estudadas, foi significativa, sobretudo para os casos da 

implantação/ampliação do Terminal de Cáceres (Alternativa 4) e da implantação do 

Terminal de Santo Antônio das Lendas, no caso em que os custos da rodovia de 

acesso não são considerados (Alternativa 2). 

Os resultados mais significativos foram para a Alternativa 4, a qual se refere 

à recuperação e à ampliação do terminal hidroviário de Cáceres. Neste caso 

obtiveram-se valores da Taxa Interna de Retorno (TIR) de 50,29% para o Cenário 

Pessimista; 69,70% para o Cenário Intermediário e 83,52% para o Cenário Otimista. 

A alternativa de implantação do Terminal de Santo Antônio das Lendas, sem 

considerar os custos da via de acesso, também apresenta valores elevados, com 

Taxa Interna de Retorno de 40,68% para o cenário pessimista; 57,35% para o cenário 

intermediário e 69,25% para o cenário otimista. 

A Alternativa 6 – Reativação do terminal de Porto Murtinho, em Mato Grosso 

do Sul, apresenta valores atrativos de Taxa Interna de Retorno, sendo 28,88%, 

39,10%, e 46,36% para os cenários, pessimista, intermediário e otimista, 

respectivamente. 

A seguir são citados alguns aspectos positivos que contribuem para uma 

avaliação econômica ainda mais expressiva das alternativas estudadas e alguns 

aspectos negativos e prejudiciais, os quais necessitam ser considerados. 
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A. ASPECTOS POSITIVOS

1) As taxas de projeção das demandas de transporte (2% ao ano para o

cenário pessimista; 2,5% ao ano para o cenário intermediário e 3% ao ano para o 

cenário otimista) são conservativas e estão abaixo das taxas previstas pelos estudos 

econômicos do EVTEA, nas projeções de demanda das exportações de soja e milho 

até 2025.  

2) Em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul existe grande quantidade de

áreas que poderão ter um melhor aproveitamento, se utilizadas pela agricultura. Tal 

solução traria a possibilidade de um volume de cargas ainda maior para a Hidrovia. 

3) Outras cargas (açúcar, carnes), além de soja e milho, poderão ser

consideradas, inclusive os custos seriam menores se houver cargas de retorno. 

Dentre as cargas de retorno estão os fertilizantes, como o cloreto de potássio. Cita-

se que a Bolívia deverá produzir e exportar ao Brasil cerca de 1 milhão de toneladas 

por ano de ureia, a partir do ano de 2016. A partir de Santa Cruz por ferrovia, até os 

portos da Bolívia ou Corumbá, a ureia poderá ser usada como adubo nas áreas 

agrícolas de Mato Grosso, sendo novamente uma demanda potencial de carga para 

ser transportada pela Hidrovia. 

4) Não estão apresentados os outros ganhos proporcionados pela Hidrovia,
tais como: 

- Redução de acidentes em rodovias.

- Redução do custo de manutenção das rodovias.

- Redução do congestionamento em rodovias.

- Redução da poluição atmosférica.

- Redução do consumo de combustíveis.

- Redução das perdas de grãos no transporte.

- Redução do roubo de cargas.
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B. ASPECTOS NEGATIVOS 

1) Armadores se queixam de que existe uma indústria de multas no setor 

(Ministério do Trabalho, Anvisa, Marinha, etc.). 

2) Os países não cumprem os regulamentos do Acordo Internacional da 

Hidrovia. Por exemplo, o Paraguai exige que “Práticos” paraguaios façam a condução 

das embarcações em determinados trechos de seu território.  

3) O Paraguai impede a navegação pelo lado direito da Ilha Marguerita, nas 

imediações de Porto Murtinho, obrigando o desmembramento dos comboios para 

passagem neste local, com perda de tempo e aumento dos custos do transporte. O 

terminal existente em Porto Murtinho fica na margem esquerda, próximo ao canal de 

navegação por onde passam as barcaças. Com a ativação do porto haverá mais 

dificuldades de passagem e o consequente aumento do custo de transporte. 
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