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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório dos Estudos Hidráulicos, Hidrodinâmicos, de Balizamento e 

Sinalização consiste no Volume 3A do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA) 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 Volume 3 é composto das 

memórias descritivas e justificativa dos estudos realizados e foi subdivido em três 

partes: 

 

 VOLUME 3A – ESTUDOS HIDRÁULICOS, HIDRODINÂMICOS, 

DE BALIZAMENTO E SINALIZAÇÃO; 

 VOLUME 3B – ESTUDOS ECONÔMICOS; 

 VOLUME 3C – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 

 

O presente volume apresenta os estudos de base para os projetos básico e 

executivo de dragagem, balizamento, sinalização e dimensionamento do canal de 

navegação, além de outros melhoramentos. Atendendo ao item 6.2 do Termo de 

Referência, este relatório integra as questões hidrológicas, hidrodinâmicas, de 

dragagem, balizamento e sinalização ao longo do trecho brasileiro da Hidrovia do Rio 

Paraguai, localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em uma 

extensão de projeto de 1.270 km, 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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1.3 DADOS DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR  
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Infraestrutura (ITTI), do Departamento de Transportes/Setor de Tecnologia, da UFPR 

– Universidade Federal do Paraná, sob a coordenação do Prof. Dr. Eduardo Ratton, 

sendo a Equipe Técnica de nível superior composta pelos seguintes profissionais 
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2. DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

 

2.1 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO ESTUDO 

 

A hidrovia, do ponto de vista legal é definida não exclusivamente em virtude 

da aptidão intrínseca em permitir o ato de navegar, mas em virtude de ato declaratório 

do Poder Público, que manifesta, assim, uma intenção, a deliberação atual e futura 

em mantê-la ou dotá-la de condições que possibilitem seu uso como infraestrutura de 

transporte. Mediante esse ato declaratório, a hidrovia passa a fazer parte da rede 

básica utilizada na simulação dos fluxos de carga atuais e futuros da matriz de 

transportes de interiores adotada, bem como dos meios utilizados no exercício da 

atividade de transporte planejado (PNVNI, 1989). 

Ao proporcionar transporte barato em relação a outros modais, a utilização 

de hidrovias possibilita a implantação de indústrias de beneficiamento e 

transformação ao longo de suas margens, além de viabilizar grandes projetos 

agropecuários, criando, dessa forma, condições que possibilitam o desenvolvimento 

agrícola e industrial de vastas áreas ribeirinhas, permitindo a fixação do homem à 

terra. Por isso, toda vez que se declara uma hidrovia como instituída, o 

desenvolvimento na região de abrangência se acelera, dinamizando o serviço de 

transporte nos mais diversos modais. Assim, a navegação é um processo com 

dinamismo próprio, capaz de induzir desenvolvimento, o qual realimenta a navegação 

(UFPR/ITTI, 2011). 

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

continentais de integração política, social e econômica da América do Sul. Ela corta 

metade da América do Sul, iniciando no município de Cáceres, em Mato Grosso, e 

terminando em Nova Palmira, no Uruguai, como mostra a Figura 2.1.  

Segundo a Ahipar (2015a), 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: 
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 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) e o Tramo II (Corumbá à foz do Rio Apa), que 

representam o trecho brasileiro da Hidrovia Paraguai-Paraná e denomina-se Hidrovia 

do Rio Paraguai, com aproximadamente 1.270 km. Esses trechos serão doravante 

denominados Tramo Norte e Tramo Sul, conforme descrito na seção 2.2. A Figura 2.2 

ilustra a região de interesse do estudo.  

O eixo hidroviário Paraguai-Paraná tem sido tradicionalmente utilizado como 

via de ligação do interior do continente sul-americano, atendendo ao escoamento de 

carga argentina, boliviana, brasileira, paraguaia e uruguaia, caracterizando-se por 

percorrer importantes áreas destes países integrantes do Mercosul. Se por motivos 

históricos dos centros de decisão externos à região sul-americana, o litoral recebeu 

um maior fluxo de desenvolvimento, o atual momento de integração plena e de 

coesão continental do Mercosul fez com que o desenvolvimento da área de influência 

desse sistema fluvial ganhasse direitos de propriedade supranacional. 

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 e farelo de 

soja, e a pecuária em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tendo seus principais portos 

localizados nos munícipios de Cáceres - MT, Corumbá - MS e Porto Murtinho - MS. 
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FIGURA 2.1 – HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 2.2 – HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015.  
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Entre os desafios existentes na navegação ao longo do trecho brasileiro da 

Hidrovia do Rio Paraguai, a pouca profundidade em alguns trechos no canal 

navegável se apresenta como principal dificuldade durante o período de estiagem.  

De acordo com Miguens (2000a), essas alterações na profundidade do canal 

são um dos principais problemas relacionados à navegação durante o período de 

estiagem, devido ao elevado risco de colisões e possíveis encalhamentos nos bancos 

de areia. 

Além disso, a navegação interior só pode ser competitiva e econômica 

quando realizada em um sistema operacional que se denomina comboio de empurra, 

constituído por número elevado de barcaças, sem propulsão nem lemes, empurradas 

e dirigidas por um rebocador (ou “empurrador”). Esses comboios, para sua plena 

operação, dependem de regularizações nos cursos d’água e da eliminação de 

obstáculos existentes no leito, que possam colocar em risco os equipamentos. 

Adicionalmente a esses fatores, observa-se uma grande variabilidade 

temporal e espacial dos trechos com pouca profundidade devido ao grande aporte de 

sedimentos transportados no leito em forma de dunas ou em suspensão. Uma grande 

quantidade de publicações técnico-cientificas descrevem a dinâmica móvel do leito 

do Rio Paraguai, principalmente no Tramo Norte do trecho brasileiro, entre as cidades 

de Cáceres e Corumbá, destacando-se as publicações de IPH (1967), Souza (2004), 

Tucci (2004), Justiniano (2010), Santos et al (2012) e UFPR/ITTI (2012). 

Com o intuito de assegurar a passagem das embarcações na faixa do canal 

de navegação, ao longo de 1.270 km, entre a cidade de Cáceres-MT e a foz do Rio 

Apa, em um período mínimo que corresponde a 90% do ano, serão necessárias 

intervenções por meio de obras e serviços. O principal é a realização de dragagens 

do canal de navegação em pontos ou passagens críticas, que atualmente apresentam 

dificuldades à navegação, seja por fatores naturais (largura ou profundidades 

restritivas) ou por obstáculos artificiais (pontes, captações d’água) existentes ao longo 

do rio. 

Com os serviços de dragagem e com a implantação e manutenção da 

sinalização e balizamento da Hidrovia a navegação será mais segura permitindo o 

tráfego de embarcações de forma permanente. Com isso, o transporte hidroviário será 

mais confiável e, possivelmente, terá maior fluidez, com consequente aumento do 

escoamento de cargas pelo corredor hidroviário Paraguai-Paraná, importante eixo 
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para a consolidação do desenvolvimento do interior da América do Sul, principalmente 

em função do acordo de livre comércio representado pelo Mercosul. 

O dimensionamento do canal de navegação e a dragagem dos passos críticos 

têm como objetivo adequar a profundidade e largura do canal para o tráfego das 

embarcações, melhorando a segurança, a confiabilidade e a eficiência do transporte 

hidroviário. 

 

2.2 TRAMOS DO TRECHO BRASILEIRO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ  

 

A Hidrovia do Rio Paraguai, devido a suas características técnicas e 

operacionais, pode ser dividida em dois tramos (Figura 2.3): 

 

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). 
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FIGURA 2.3 - HIDROVIA DO RIO PARAGUAI, AFLUENTES E TRAMOS NORTE E SUL. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015.  
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Os dois trechos estão inseridos na Planície do Pantanal. As baixas 

declividades (relacionadas às características físicas da região) e o fundo arenoso 

(poucos locais com rochas) oferecem boas condições para a navegação. Por outro 

lado, o rio apresenta muitos meandros que dificultam a navegação, principalmente, 

devido aos pequenos raios de curvatura em alguns trechos. Essas características 

serão detalhadas nos subitens a seguir. 

O relevo sub fluvial normalmente não apresenta a mesma estabilidade que a 

topografia subaquática de uma área marinha (MIGUENS, 2000a). As condições 

naturais do Rio Paraguai alteram com razoável frequência a morfologia do leito, o que 

acarreta em variações no canal de navegação. 

A presença de bancos de areia ao longo do rio também é uma característica 

que limita a navegação. O aporte de sedimentos no rio é oriundo de suas margens e 

de seus principais afluentes, como os rios Jauru, Cuiabá e Taquari, por exemplo. O 

transporte de sedimentos é intensificado na época de cheia, gerando alterações no 

relevo de fundo a cada ciclo hidrológico (anual). Isso requer das autoridades 

responsáveis um processo de manutenção da Hidrovia, com constantes alterações 

na sinalização e intervenções pontuais. 

Atualmente, a Administração da Hidrovia do Paraguai (Ahipar) é o órgão 

responsável pelas manutenções na Hidrovia e detém as licenças para dragagens de 

manutenção ao longo de uma parte do Tramo Norte. Estas intervenções fazem parte 

do processo interanual de manutenção do canal de navegação, atualmente com 

predominância da navegação de embarcações de turismo. 

 

2.2.1 Caracterização do 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, como apresentado na Figura 2.4. 
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FIGURA 2.4 - EXEMPLOS DE CURVAS CRÍTICAS – COM PEQUENOS RAIOS DE CURVATURA. 
FONTE: DHN, 2015. 

 

No km-1974, uma bifurcação no Rio Paraguai dá origem ao trecho 

denominado Rio Bracinho. Nesta região, atualmente, a navegação ocorre 

preferencialmente por este afluente, até o local onde as águas dos dois trechos 

encontram-se novamente no km-2033. Esta divisão reduz consideravelmente o 

volume de água (vazão) para navegação. Isto, vinculado à sinuosidade intensa, faz 

com que esse trecho seja um dos que apresentam maior dificuldade. 

A Marinha do Brasil divulga e atualiza as informações de batimetria das cartas 

náuticas da Hidrovia. As atualizações são realizadas periodicamente. No entanto, 

alguns trechos estão desatualizados há mais de 5 anos. Para sanar essa falta, 

constam alertas nas cartas quanto à intensa variação batimétrica. Instrumentos como 

o “Aviso aos Navegantes” e alertas por rádio informam e notificam variações 

significativas (BRASIL, 2015A).  

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 em 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. Nesta última, os picos de 
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cheias mais recorrentes ocorrem nos meses de junho a agosto, podendo variar de 

ano para ano. O período de estiagem se estende de outubro a março. 

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.  

Em alguns casos, o desprendimento de blocos de terra com gramíneas 

(balseiros) flutua ao longo do rio, colocando em risco a integridade das embarcações. 

Devido à grande sinuosidade de alguns trechos no Tramo Norte, estas vegetações se 

acumulam em curvas podendo causar o ‘entupimento’ superficial do rio, ou seja, o rio 

fica recoberto por vegetação de margem a margem, como mostra a Figura 2.5. Este 

fenômeno impede o tráfego de embarcações e é intensificado principalmente nas 

localidades identificadas como: passos Boca da Anta (km-1805 da Hidrovia) e Volta 

do Boi (km-1826), espalhando-se por cerca de 2 quilômetros. A vegetação se 

concentra também, porém com menor intensidade, na Boca do Canafístola (km-

1809), na Volta Grande (km-1813), no Furado do Gualeguã (km-1818) e na Volta do 

Tarumeiro (km-1822) (DIÁRIO CORUMBAENSE, 2014).  

Atualmente, a Ahipar é responsável pela limpeza destes locais, para isso faz 

uso da embarcação “Engenheiro Avídio de Mello”, a qual dispõe de grades de 

empurra e pás mecânicas na proa, para realizar estas operações (Figura 2.6). 

Os principais tributários do Rio Paraguai no tramo norte são o Rio Jauru e o 

Rio Cuiabá. A incorporação do volume de água provinda dos tributários altera as 

características fluviais do Rio Paraguai, principalmente a jusante da foz do Rio 

Cuiabá.  

Com o aumento da largura do rio e a redução do número de bancos de areia 

e de curvas sinuosas, as condições de navegação são melhoradas à medida que o 

rio se aproxima da cidade de Corumbá. 
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FIGURA 2.5 - ENTUPIMENTO POR VEGETAÇÃO NO TRAMO NORTE. LOCALIDADE: RIO 
BRACINHO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 
FIGURA 2.6 - EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL PELA REMOÇÃO E PREVENÇÃO DA FORMAÇÃO 
DE BALSEIROS NO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

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 (Figura 2.7). As características 

hidrogeomorfológicas desse trecho o configuram como um trecho de difícil 

navegabilidade. Sabe-se de estudos anteriores e de trocas de informações com a 
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Administração da Hidrovia do Paraguai (Ahipar) e a Marinha do Brasil, de que a região 

logo ao sul da cidade de Cáceres, em épocas de estiagem, apresenta dificuldade de 

navegação inclusive a embarcações de turismo com baixo calado. O subtrecho 

denominado Rio Bracinho tem curvas acentuadas e problemas de entupimento por 

vegetação aquática (balseiros e camalotes – Figura 2.5). No Tramo Norte, define-se 

a profundidade mínima de 1,80m como necessária à navegação. Logo, os locais onde 

o canal de navegação apresenta profundidades inferiores a esta indica a presença de 

passos críticos.  

 

 
FIGURA 2.7 - EMBARCAÇÕES DE TURISMO "ABARRANCADAS" NO PORTO DE CÁCERES. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

2.2.2 Caracterização do 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 para a região do Tramo Sul são similares às do 

tramo norte, destacando-se os bancos de areia na confluência do Rio Paraguai com 

seus tributários, nas partes convexas das curvas e nos locais com raios de curvatura 

pequenos, a exemplo da Figura 2.8. Entre os obstáculos artificiais à navegação, pode-

se citar como principal a Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra (Figura 2.9), cuja 
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transposição requer o desmembramento sistemático dos comboios, com manobras 

que podem durar até um dia. 

 

 
FIGURA 2.8 - EXEMPLO DE CURVA (VOLTA DO REBOJO) COM RAIO DE CURVATURA 
PEQUENO. 
FONTE: DHN, 2015. 

 

 
FIGURA 2.9 - TRANSPOSIÇÃO DA PONTE EURICO GASPAR DUTRA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2012. 

 

Seguindo a mesma metodologia aplicada no Tramo Norte, a Marinha do Brasil 

divulga e atualiza as informações de batimetria das cartas náuticas do trecho, 

utilizando o “Aviso aos Navegantes” e alertas por rádios para informar e notificar 

quanto às variações significativas (MARINHA DO BRASIL, 2015a).  
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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 

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

neste tramo é de 290m x 50m, com configuração 4x4 e capacidade de 24 mil 

toneladas. Comboios maiores são autorizados pela Marinha do Brasil mediante 

estudos específicos, conforme explicado na seção 3.7.1. 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 105 m.  

  



 
 

 

39 

3. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DOS ESTUDOS REALIZADOS 

 

Este capítulo tem como intuito apresentar a memória descritiva e a justificativa 

dos estudos realizados, bem como apresentar as metodologias utilizadas por cada 

área multidisciplinar. Atendendo à fase preliminar do Termo de Referência, 

apresentam-se os levantamentos preliminares de campo (batimétricos, hidrológicos, 

hidrodinâmicos, geomorfológicos e geodésicos), os dados provindos de bancos de 

dados primários e secundários, publicações e literatura científica, além de medições 

realizadas em campo (UFPR, Marinha do Brasil, Capitania dos Portos, Ahipar).  

A seguir, são descritos os levantamentos preliminares realizados, as 

metodologias utilizadas, os resultados obtidos e as análises que balizaram os projetos 

de dragagem do canal de navegação e demais melhoramentos na Hidrovia. 

 

3.1 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, afluentes 

e ilhas, áreas produtivas, portos e terminais existentes na área de influência, porte 

das embarcações, núcleos urbanos, dentre 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. Ao 

longo deste volume são apresentadas algumas informações provenientes desses 

levantamentos.  
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3.2 LEVANTAMENTOS PRELIMINARES DOS PASSOS CRÍTICOS 

 

Apresenta-se nesta etapa as metodologias que nortearam os estudos para os 

Projetos de Dragagem da Hidrovia do Rio Paraguai, atendendo ao item 6.2.2.1 do 

Termo de Referência.  

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). Com o intuito de verificar qual 

a localização atual dos passos críticos existentes ao longo da Hidrovia, foram 

realizados levantamentos 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. O Termo de Referência ainda descreve a necessidade de levantamentos 

bibliográficos do Rio Jauru, Rio Taquari e um passo do Rio Paraguai, chamado de 

Passo do Jacaré. Esses levantamentos foram detalhados no “Relatório de 

Caracterização Ambiental das Bacias Hidrográficas do Rio Jauru/ Rio Taquari / 

Rio Paraguai (trecho do Passo do Jacaré)”. 

A campanha de levantamento batimétrico do Rio Miranda identificou a ponte 

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

Localizada próximo a confluência com o Rio Paraguai, ela apresenta apenas 3m de 

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

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

Miranda, que impede a análise e a correção das profundidades sondadas, inviabiliza 

a navegação no trecho. Por este motivo, o Rio Miranda foi descartado como 

alternativa viável à navegação. 
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O levantamento e análise do Rio Cuiabá foram realizados conforme os 

mesmos métodos descritos nesta seção. Verificou-se, contudo, que as variações dos 

níveis do rio 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 

chave para a viabilização da navegação para o período de 90% do ano, de acordo 

com o item 5.2.2.4 do Termo de Referência. O regime de variações das réguas mudou 

desde a instalação da usina. O curto espaço amostral subsequente repercute na 

insegurança estatística de cálculo do nível de redução. Entende-se que 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. 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 para a operação conjunta da navegação e 

da geração de energia elétrica pela UHE de Manso (Cuiabá -MT). Dito isto, foram 

apresentados nesta seção apenas os resultados da análise do Rio Paraguai. 

 

3.2.1 Levantamento batimétrico do canal de navegação 

 

No âmbito do desenvolvimento dos estudos preliminares, foi realizado 

inicialmente o levantamento batimétrico longitudinal de toda a Hidrovia em trecho 

brasileiro, constituindo a primeira Visita Técnica de Inspeção Conjunta (VTIC), a bordo 

do Barco “Jacaré” (Figura 3.1), entre os dias 10 e 20 de junho de 2014. O 

levantamento permitiu a identificação dos trechos críticos à navegação e o 

dimensionamento das soluções para adequação do canal navegável. 
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FIGURA 3.1 – BARCO “JACARÉ” UTILIZADO NA CAMPANHA DE LEVANTAMENTO 
BATIMÉTRICO LONGITUDINAL.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 

 

O levantamento batimétrico foi realizado preponderantemente ao longo do 

canal navegável balizado pela sinalização náutica da Hidrovia, de responsabilidade 

da Marinha do Brasil. Houve desvio em relação a esta rota nas seguintes situações: 

cruzamento com outra embarcação; inexistência de sinalização náutica; e quando, 

segundo o comandante, havia risco de encalhe da embarcação.  

O transdutor do ecobatímetro foi instalado na proa da embarcação a 50cm de 

profundidade em relação ao nível d’água. Esta prática visa minimizar efeitos de 

turbulência que podem interferir na medição adequada dos dados. 

 

3.2.2 Organização e tratamento dos dados 

 

O pré-tratamento dos dados batimétricos levantados seguiu as seguintes 

etapas: 

 

 Transformação do arquivo de texto em arquivo vetorial para visualização; 

 Eliminação dos registros entre o ponto de saída do canal principal e o ponto 

de amarração do barco à margem, ao final de cada dia (dados espúrios: 

baixas profundidades); 
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 Eliminação dos registros entre a margem de amarração e o ponto de entrada 

no canal principal, no início de cada dia (dados espúrios: baixas 

profundidades); 

 Identificação dos trechos com falhas na medição; 

 Adição de 50cm aos dados medidos (profundidade de instalação do 

transdutor). 

 

O cálculo da extensão da Hidrovia foi realizado somando-se a distância entre 

os pontos batimétricos consecutivos. Desta forma, cada ponto possui um valor “𝑠” 

iniciando em Cáceres (𝑠 = 0) e finalizando na foz do Rio Apa, onde o valor de “𝑠” é 

máximo. 

 

3.2.3 Redução batimétrica 

 

Nesta seção é descrita a metodologia aplicada para o ajuste dos valores das 

profundidades medidas aos níveis de redução das réguas linimétricas existentes ao 

longo do Rio Paraguai. Este procedimento é realizado para se obter as profundidades 

com permanência em 90% do tempo.  

Com isso é possível definir os locais onde a profundidade do canal de 

navegação é menor que a mínima necessária para navegar, considerando a 

profundidade de projeto de cada tramo. Essa análise é fundamental para a posterior 

aferição dos passos críticos.  

Para realizar a redução dos valores medidos foram levantadas as seguintes 

informações: localização de cada régua linimétrica, níveis d’água diários lidos durante 

a campanha e o nível de redução (NR) de cada régua, informados pela Marinha do 

Brasil. Vale ressaltar que as réguas levantadas apresentam histórico de dados (níveis 

e vazões) disponibilizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), no site da 

Hidroweb. No procedimento de redução foram utilizados os dados oficiais de NR, 

localização e leitura fornecidos pelo Serviço de Sinalização Náutica do Oeste (SSN-

6), da Marinha do Brasil. 

A Tabela 3.1 apresenta o código, localização, altitude e nível de redução das 

cinco estações fluviométricas utilizadas para interpolação da batimetria. A Tabela 3.2 
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apresenta os valores das reduções de cada régua (valor a ser reduzido de cada 

medição batimétrica) conforme o dia de medição. 

 

TABELA 3.1 – ESTAÇÕES LINIMÉTRICAS UTILIZADAS, CÓDIGO, ALTITUDE, POSIÇÃO 
GEOGRÁFICA E NÍVEL DE REDUÇÃO. 

Nome 
Código 

ANA 
E N Altitude (m) NR (m) 

Cáceres 66070004 424883,10 8222533,47 99,12 2,01 

Bela Vista do Norte 66125000 426683,45 8049327,38 76,22 3,39 

Ladário 66825000 437390,80 7898839,27 74,71 2,02 

Forte Coimbra 66970000 421621,35 7797135,13 69,91 1,34 

Porto Murtinho 67100000 407780,37 7599975,17 61,64 3,54 

FONTE: SSN-6, 2014. 

 

TABELA 3.2 – REDUÇÕES DIÁRIAS DAS ESTAÇÕES LINIMÉTRICAS DURANTE A CAMPANHA DE 
LEVANTAMENTO. 

Data Cáceres 
Bela 

Vista do 
Norte 

Forte Coimbra Ladário Porto Murtinho 

10/06/2014 1,53 2,85 2,72 3,39 3,14 

11/06/2014 1,53 2,83 2,74 3,40 3,18 

12/06/2014 1,48 2,83 2,74 3,40 3,24 

13/06/2014 1,44 2,77 2,81 3,37 3,33 

14/06/2014 1,38 2,78 2,83 3,37 3,39 

15/06/2014 1,36 2,76 2,85 3,37 3,46 

16/06/2014 1,24 2,75 2,86 3,38 3.53 

17/06/2014 1,16 2,75 2,86 3,38 3,60 

18/06/2014 1,06 2,75 2,89 3,38 3,62 

19/06/2014 0,94 2,73 2,90 3,37 3,62 

FONTE: SSN-6, 2014. 

 

A redução de cada régua é definida como a diferença entre o valor lido e o 

nível de redução. Para o cálculo das reduções, foi elaborada uma rotina em linguagem 

de programação ‘Python’. A cada ponto medido foi atribuído um valor “𝑠” (distância 

longitudinal a partir de Cáceres), uma data e uma hora de medição, coordenadas (E, 

N) e uma profundidade medida. A profundidade reduzida de cada ponto foi calculada 

como a diferença entre a profundidade medida e a redução interpolada no ponto 

correspondente, como mostra a Equação (1). 

 

 𝑃𝑟𝑑 = 𝑃𝑚𝑑 − 𝑟𝑑 
 

(1) 
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Onde: 𝑃𝑟𝑑 é a profundidade reduzida; 𝑃𝑚𝑑 é a profundidade medida; e 𝑟𝑑 é a redução 

interpolada.  

A redução em um ponto foi calculada interpolando-se os valores de redução 

entre a régua a montante 𝑖 e a régua a jusante 𝑖 + 1 para o dia 𝑑 de sua medição. A 

generalização deste raciocínio é descrita pela Equação (2) a seguir: 

 

 𝑟𝑑(𝑠) = 𝑚𝑑 × 𝑠 + 𝑏𝑑 (2) 

 

Onde: o coeficiente angular 𝑚𝑑 =  
𝑅𝑖+1,𝑑−Ri,d

𝑆𝑖+1−𝑆𝑖
; 𝑏𝑑 = 𝑅𝑖,𝑑 −  

𝑅𝑖+1,𝑑−Ri,d

𝑆𝑖+1−𝑆𝑖
∗ 𝑆𝑖; 𝑆 é a distância  

 

longitudinal entre a régua e o ponto de início (Cáceres - MT); 𝑅 é o valor da redução 

da régua; 𝑠 é a variável domínio da função, representando a distância longitudinal 

entre o ponto de início e o ponto de interesse; e 𝑟 é o contradomínio, representando 

o valor a ser reduzido no ponto.  

A equação pode ser lida como: a redução em um ponto é o valor 𝑟 obtido por 

interpolação entre os valores de redução das réguas de montante e de jusante, 

conforme a localização (s) do ponto. Na Figura 3.2 estão ilustrados o traçado 

percorrido, a localização das réguas linimétricas e dos pontos de parada diários ao 

longo do trecho brasileiro do Rio Paraguai. Na Figura 3.3 são ilustradas as leituras 

diárias de cada régua, seus níveis de redução e o valor a ser reduzido (Equação (2)) 

de cada leitura ao longo do traçado percorrido.  

 



 
 

 

46 

 
FIGURA 3.2 – TRAÇADO PERCORRIDO E LOCALIZAÇÃO DAS RÉGUAS E PONTOS DE PARADA 
NO RIO PARAGUAI.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 



 
 

 

47 

 

 
FIGURA 3.3 – VALORES DE REDUÇÃO AO LONGO DO RIO PARAGUAI PARA OS DIAS DA 
CAMPANHA.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 

 

A Figura 3.4 ilustra a distribuição das profundidades reduzidas nos tramos 

Norte e Sul, ou seja, as profundidades garantidas 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 as do Tramo Sul. Entre Cáceres e 

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

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

aproximadamente 1% do percurso é considerado crítico com profundidades inferiores 

a 3,0 m. 
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FIGURA 3.4 – HISTOGRAMAS DAS PROFUNDIDADES REDUZIDAS NO TRAMO NORTE E SUL DA 
HIDROVIA DO RIO PARAGUAI.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 

 

3.2.4 Agrupamento de profundidades críticas 

 

Para a aferição dos passos da Hidrovia, as profundidades críticas foram 

agrupadas considerando suas posições geográficas e distâncias entre cada passo. 

Para a análise desses pontos foi utilizado um método de agrupamento. O método foi 

programado em linguagem de programação Python e desenvolvido para processar e 

avaliar cenários 3D e 2D. Nessa fase do estudo foram utilizados os dados batimétricos 

longitudinais na forma 2D (Perfil).  

O algoritmo DBSCAN foi utilizado para determinar o comprimento de cada 

passo. Esse algoritmo é baseado na densidade dos pontos para descobrir grupos 

com qualquer formato (ESTER et. al, 1996). Essa análise requer somente um 

parâmetro de entrada, o comprimento (𝜌) máximo para a exclusão de um ponto de 

um cluster (grupo). O valor de 𝜌 que resultou no melhor ajuste dos dados medidos foi 

de 500 m, ou seja, pontos críticos consecutivos distanciados a mais de 500 m são 

divididos em um novo passo.  

Em algumas situações uma quantidade muito pequena de pontos não 

representa um grupo significativo de interesse à análise, ou em outras palavras, não 

constitui essencialmente um passo crítico. Nestes casos e em casos como: perda de 

sinal, variações na velocidade do som na água (no caso de uma mancha de óleo, por 

exemplo) ou presença de vegetação próxima ao transdutor, os dados podem 
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apresentar ruídos que comprometem a qualidade final do processamento. Uma 

vantagem do DBSCAN é a constatação e a classificação dos dados considerados 

como ruído, oferecendo assim a possibilidade de exclusão da análise.  

Na Figura 3.5 é possível visualizar em cores diferentes os grupos gerados 

pelo DBSCAN em um subtrecho do Rio Paraguai. No centro da figura notam-se 

pontos de cor preta que exemplificam o que é considerado ruído. O ponto forte do 

DBSCAN é que sua classificação é similar ao do interpretador, onde se identificam 

com facilidade grupos distintos. Em rios com meandros expressivos como o Rio 

Paraguai essa distinção é fundamental e necessária.  

 

 

FIGURA 3.5 – ADENSAMENTOS GERADOS PELO ALGORITMO DBSCAN PARA UM TRECHO DE 
20 KM DO TRAMO NORTE DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 

 

3.2.5 Aferição dos passos 

 

O algoritmo DBSCAN gerou 126 agrupamentos ao longo de toda a extensão 

brasileira da Hidrovia do Rio Paraguai. A inspeção visual dos adensamentos sobre as 

cartas náuticas da Marinha e sobre imagens de satélite atuais norteou o refinamento 

da classificação e a eliminação de alguns desses grupos. Foram eliminados, por 

exemplo, agrupamentos localizados muito próximo a margens ou que correspondiam 

a volumes inferiores a 5.000 m³. 

O levantamento batimétrico foi realizado em águas altas e em alguns casos 

as placas não sinalizavam adequadamente o canal de navegação. Portanto, é 
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possível que parte dos agrupamentos eliminados tenha sido gerada por eventuais 

erros de traçado.  

Uma vez selecionados os adensamentos, foi realizada uma classificação 

quanto à criticidade. Como critério, foi utilizado o volume de dragagem do canal para 

a profundidade mínima de projeto (1,80m no Tramo Norte e 3,00m no Tramo Sul). 

Destaca-se que a largura do canal de navegação no Tramo Norte é diferente do 

Tramo Sul, correspondendo a 45m no primeiro e a 105m no segundo. Assim, o volume 

foi estimado multiplicando-se esta largura pela área longitudinal do passo. 

Com a lista de adensamentos reduzida de 126 para 39 grupos (sendo 31 no 

Tramo Norte e 8 no Tramo Sul), foi realizada a comparação da localização dos grupos 

selecionados com os passos críticos informados pela Ahipar e SSN-6. A Tabela 3.3 

resume os 39 adensamentos finais identificados pela metodologia de classificação do 

DBSCAN, os quais são ilustrados na Figura 3.6. Salienta-se que estes foram os 

passos identificados na fase preliminar e embasaram os detalhamentos apresentados 

na seção 3.8. 

 

  
FIGURA 3.6 – LOCALIZAÇÃO DOS PASSOS CRÍTICOS SELECIONADOS COM BASE NA ANÁLISE 
DE ADENSAMENTOS. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 
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TABELA 3.3 – RESUMO DOS PASSOS CRÍTICOS SELECIONADOS. 

Ordem  
N-S 

Extensão 
(m) 

Volumes 
estimados (m³) 

Tramo Nome/Localização do Passo 

1 828,18 6.368 Norte Passo do Alegre Inferior 

2 242 5.743 Norte Passo Furado do Jatobá 

3 359,98 5.243 Norte Passo Ilha e Passo do Pote 

4 779,88 19.354 Norte Passo Tucum Superior 

5 1396,63 15.827 Norte Passo Soldado Superior 

6 857,78 17.944 Norte Passo Barranco Vermelho Superior 

7 1158,69 6.305 Norte Passo Ilha Barranco Vermelho 

8 360 5.290 Norte Passo Beiçudo Superior 

9 459,97 19.213 Norte Passo Beiçudo Inferior 

10 739,94 23.511 Norte Passo Baiazinha 

11 799,92 40.408 Norte Passo Margarida 

12 639,96 5.693 Norte Passo Montante Corixão 

13 659,88 6.456 Norte Passo Corixão Superior 

14 1679,52 39.721 Norte Passo Corixão Inferior 

15 499,81 18.274 Norte Passo Baía da Éguas Superior 

16 1079,85 37.173 Norte Passo Baía da Éguas Inferior 

17 939,7 25.584 Norte Passo Ilha do Rio Velho 

18 339,93 9.033 Norte Passo Paratudal Superior 

19 319,95 6.967 Norte Passo Morro Pelado Superior 

20 559,75 14.337 Norte Passo Paratudal Inferior 

21 388 10.898 Norte Passo Descalvados 

22 378 13.233 Norte Passo Piuva - montante Rio Bracinho 

23 1.798 42.731 Norte Rio Bracinho 

24 266 7.601 Norte Passo Boca da Gama 

25 3.167 54.409 Norte Passo Castelo de Areia 

26 17.791 383.747 Norte Rio Bracinho 

27 5.826 60.789 Norte Rio Bracinho 

28 5.916 47.296 Norte Rio Bracinho 

29 487,45 6.919 Norte Passo Capitão Fernandes 

30 467 11.643 Norte Estirão Inferior da Boca do Cará-Cará 

31 215 8.171 Norte Lagoa Gaíva 

32 526 18.761 Sul Passo Caraguatá 

33 4.200 270.000 Sul Passo do Jacaré 

34 297,7 5.528 Sul Passo Fazenda Primavera 

35 979 223.173 Sul Passo M'Biguá 

36 1.040 33.467 Sul Ilha Santa Rosa 

37 273 8.957 Sul Isla del Sauce 

38 1.711 87.923 Sul Baixas profundidades 

39 170 8.103 Sul Passo Olimpo 

Total 60.597 1.631.793 Tramo Norte = 31 passos  
Tramo Sul = 8 passos 

FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 
* Os volumes de dragagem foram estimados considerando um canal de navegação com largura de 
45 m no Tramo Norte e 105 m no Tramo Sul. 
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3.3 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

 

Esta seção consiste na caracterização do regime hidrológico para a região 

atravessada pela Hidrovia, por meio da caracterização das bacias de contribuição. 

Atendendo ao item 5.2.2.4 do Termo de Referência, foram avaliados os regimes 

pluviais e fluviais de estações localizadas nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul, na área de interesse da Hidrovia. A seguir, são apresentados os aspectos 

gerais da região hidrográfica do Paraguai, seguindo para uma descrição do sistema 

hidrológico superficial, da hidrometria e uma caracterização das estações 

fluviométricas utilizadas. Apresentam-se também os levantamentos referentes às 

medições de vazão e corrente.  

A análise detalhada dos passos críticos, bem como o detalhamento dos 

projetos de dragagem, requer estudos adicionais envolvendo aspectos hidrológicos, 

morfológicos e geodésicos complementares aos dados hidrográficos levantados em 

campo. Estes dados subsidiaram a modelagem hidrodinâmica necessária para a 

definição do nível de água no período de estiagem (condição de projeto). 

As análises hidrológicas foram importantes para o planejamento das 

atividades de dragagem, assim como para a determinação dos níveis d’água de 

referência dos postos linimétricos existentes ao longo do trecho em estudo.  

Visando à obtenção de elementos hidrológicos consistentes e que refletissem 

ao máximo a realidade de campo, foram consultados trabalhos técnico-científicos 

desenvolvidos nessa área de estudo e boletins de agências reguladoras, como em 

RADAMBRASIL (1982), PNRH (2006), Collischonn (2001), Paz (2010), Clarke et al 

(2003), Azenha (2014), Tomas (2014), Ratton (2015), CPRM (2015), bem como os 

dados de estações pluviométricas e fluviométricas do sistema de informações 

Hidroweb da Agência Nacional de Água (ANA, 2015a). 
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3.3.1 Aspectos gerais da região hidrográfica 

 

A Região Hidrográfica do Paraguai caracteriza-se como uma das 12 regiões 

hidrográficas brasileiras definidas pela Resolução nº 32, de 25 de outubro de 2003, 

do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Está localizada na porção oeste 

do país, compreendendo os territórios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na 

porção brasileira (Figura 3.7), também abrangendo áreas em território paraguaio e 

boliviano. 

Conforme a ANA (2015a), a região hidrográfica do Rio Paraguai abrange uma 

área de 1.095.000 km², sendo 33% no Brasil e o restante na Argentina, Bolívia e 

Paraguai. 

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. A Figura 3.8 ilustra a região hidrográfica do 

Rio Paraguai em território brasileiro, também conhecida como Bacia do Alto Paraguai 

(BAP). 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) ainda divide a bacia 

hidrográfica em 17 sub-bacias de acordo com os rios que as compõem, como mostra 

a Figura 3.9. 

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. 

Segundo o descritivo dos recursos hídricos superficiais, apresentados por 

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

grossense.  

No Pantanal, onde o gradiente topográfico é de 30 a 50cm/km no sentido 

leste/oeste e de 3 a 15cm/km no sentido norte/sul, a propagação das cheias do rio 

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

 

 
FIGURA 3.7 - DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.8 - REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAI EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.9 - SUB-BACIAS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALTO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015.  
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3.3.2 Hidrologia superficial 

 

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. 

O Rio Paraguai desenvolve sua bacia de drenagem sobre extensas planícies 

e pantanais, entremeando planaltos que comportam os relevos aplanados e que 

contornam a referida planície e pantanais, que correspondem a uma extensa 

superfície de acumulação sujeita a inundações periódicas. O Volume 3C – 

Diagnóstico Ambiental apresenta um detalhamento completo da região hidrográfica 

e da Bacia do Rio Paraguai.  

 

3.3.3 Hidrometria da Bacia do Alto Paraguai 

 

Para o presente estudo tem-se como referência os dados de 11 estações 

fluviométricas monitoradas pela ANA e demais agências reguladoras. Os dados foram 

obtidos por meio do Sistema de Informações Hidrológicas – Hidroweb, disponível na 

página eletrônica da ANA (atualizados semanalmente por meio de comunicação com 
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os observadores), permitiram avaliar o padrão de cheias e vazantes no rio. A Tabela 

3.4 e a Figura 3.10 informam a localização das estações fluviométricas selecionadas. 

A escolha das estações para este estudo teve como pré-requisitos a 

distribuição espacial das estações fluviométricas ao longo do Rio Paraguai, 

juntamente com a análise de consistência das informações de cada uma das 

estações. 

Dentre as 11 estações escolhidas, o Serviço de Sinalização Náutica do Oeste 

(SSN-6) da Marinha do Brasil exerce um monitoramento contínuo de níveis d’água 

em cinco delas (Tabela 3.1 – Cáceres, Bela Vista do Norte, Ladário, Forte Coimbra e 

Porto Murtinho). 

 

TABELA 3.4 – INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS UTILIZADAS. 

ESTAÇÃO CÓDIGO N (m) E (m) 

Cáceres* 66070004 8222533,48 424883,11 

Descalvados 66090000 8149808,50 420172,01 

Porto Conceição 66120000 8104551,95 461726,91 

Bela Vista do Norte* 66125000 8049327,39 426683,46 

Amolar 66800000 8005255,95 448200,42 

Ladário* 66825000 7899070,80 438606,90 

Porto da Manga 66895000 7871493,77 475482,05 

Porto Esperança 66960008 7832724,07 454560,83 

Forte Coimbra* 66970000 7797545,72 418017,74 

Barranco Branco 67030000 7668406,84 413441,98 

Porto Murtinho* 67100000 7600117,81 408631,86 

FONTE: ANA, 2015b. 
*Monitoramento contínuo pelo SSN-6 – Marinha do Brasil. 
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FIGURA 3.10 - LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS UTILIZADAS. 
FONTE: ANA, 2015B E UFPR/ITTI, 2015. 
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3.3.4 Caracterização das estações fluviométricas 

 

Esta seção tem como objetivo avaliar as variações sazonais dos níveis d’água 

e vazões registradas nas estações fluviométricas selecionadas para os estudos da 

Hidrovia, bem como a consistência dos dados disponíveis. 

A identificação dos cotagramas de cheias e vazantes e sua frequência mensal 

fornecem subsídios para a determinação do cronograma de dragagem. 

Em relação à elaboração das curvas-chave das estações, utilizou-se o 

método de ajuste logarítmico, que melhor avalia as variações positivas e negativas 

no regime de vazões. A curva-chave é utilizada para a geração de uma série de 

vazões que permitem o estudo de vazões extremas, máximas e mínimas. Neste 

estudo, o foco de interesse é nas vazões mínimas para análise dos períodos de 

estiagem. 

Para se obter uma curva-chave representativa é necessário medir a vazão do 

rio em situações de vazões baixas, médias e altas. Paiva et al. (2008) indicam que no 

estabelecimento da curva-chave existem incertezas associadas ao processo de 

medição da vazão, sendo as principais devidas à estimativa da velocidade e área da 

seção transversal do escoamento. 

 

3.3.4.1 Estação Fluviométrica de Cáceres 

 

A Figura 3.11 e a Figura 3.12 apresentam o cotagrama de cheias e vazantes 

observadas, e a ocorrência das cotas máximas e mínimas para esta estação.  

Na região de Cáceres, o trimestre mais chuvoso compreende os meses 

iniciais do ano. Por essa razão, foram registradas 23 ocorrências de cotas máximas 

no mês de março e 16 no mês de fevereiro, no período de 1967 a 2015 como mostra 

a (Figura 3.12). As cotas mínimas são observadas nos meses de setembro e outubro, 

com frequência de 20 e 16, respectivamente. A Figura 3.13 apresenta a curva-chave 

de Cáceres. 
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FIGURA 3.11 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE CÁCERES. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

 

 
FIGURA 3.12 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE CÁCERES. 
FONTE: (UFPR/ITTI, 2015). 
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FIGURA 3.13 - CURVA-CHAVE DE CÁCERES. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

3.3.4.2 Estação Fluviométrica de Descalvados 

 

A Figura 3.14 apresenta o cotagrama de vazantes e cheias observadas, com 

uma amplitude para as máximas de aproximadamente 100 cm, ao passo que para as 

mínimas já se tem uma distribuição mais irregular. 

 

 
FIGURA 3.14 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE DESCALVADOS. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015.  
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A Estação Fluviométrica de Descalvados apresenta distribuição de cotas 

máximas e mínimas em um intervalo bem definido, sendo as máximas nos meses de 

fevereiro e março e as mínimas nos meses de setembro e outubro, como mostra a 

Figura 3.15. 

 

 
FIGURA 3.15 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE DESCALVADOS. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A Figura 3.16 apresenta a curva-chave dessa estação fluviométrica. Observa-

se uma grande dispersão entre os dados de descarga disponíveis para geração da 

curva. 
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FIGURA 3.16 - CURVA-CHAVE– DESCALVADOS. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.3.4.3 Estação Fluviométrica de Porto Conceição 

 

A Figura 3.17 apresenta o cotagrama de cheias e vazantes para a estação de 

Porto Conceição. 

 

 
FIGURA 3.17 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE PORTO CONCEIÇÃO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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A distribuição das cotas máximas e mínimas ao longo do ano é bem definida, 

com os períodos de cheia ocorrendo entre março e abril, e os períodos de estiagem 

predominantes em setembro e outubro, como mostra a Figura 3.18. 

A Figura 3.19 apresenta a curva-chave ajustada para essa estação 

fluviométrica. 

 

 
FIGURA 3.18 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE PORTO CONCEIÇÃO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

FIGURA 3.19 - CURVA-CHAVE – PORTO CONCEIÇÃO 66120000. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015.  
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3.3.4.4 Estação Fluviométrica de Bela Vista do Norte 

 

A Figura 3.20 apresenta os valores associados aos máximos, mínimos, de 

10% e de 90% de permanência para os valores de cotas ocorridos em cada dia do 

ano para a Estação Fluviométrica de Bela Vista do Norte. 

Os valores associados à permanência de 10% ou 90% são os valores acima 

dos quais as cotas observadas estiveram em 10% ou 90% do tempo do histórico de 

dados (CPRM, 2015). 

 

 
FIGURA 3.20 - VALORES DE PERMANÊNCIA EM 10,50 E 90% DO TEMPO DETERMINADOS A 
PARTIR DA SÉRIE HISTÓRICA DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE BELA VISTA DO NORTE. 
FONTE: CPRM, 2015. 

 

As máximas e mínimas já observadas nessa série histórica podem ser 

visualizadas na Figura 3.21.O período de cheias para esta região compreende os 

meses de abril, maio e junho, com 9, 21 e 10 ocorrências, respectivamente, como 

mostra a Figura 3.22. As cotas mínimas são observadas nos meses de novembro e 

dezembro, com frequência de 16 e 17, respectivamente. 
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FIGURA 3.21 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE BELA VISTA DO NORTE. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 
FIGURA 3.22 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE BELA VISTA DO NORTE. 
FONTE: (UFPR/ITTI, 2015). 

 

Em relação à curva-chave desta estação, notou-se que os dados 

fluviométricos de vazão são escassos para a elaboração da curva e apresentam alta 

variabilidade, dificultando o processo de ajuste. Por este motivo, optou-se por utilizar 

apenas os dados de leitura de régua desta estação durante os estudos. 

De acordo com ANA (2015b), a ocorrência de erosões e/ou assoreamento ao 

longo do tempo podem causar alterações na geometria da seção transversal ou na 
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declividade do rio, resultando em mudanças na velocidade do escoamento e nas 

relações entre área, raio hidráulico e profundidade. Esses fatores afetam diretamente 

na relação cota-descarga. O histórico desta estação fluviométrica mostra que durante 

os últimos 10 anos foram notificadas mudanças em relação à área de drenagem, 

podendo ser um dos motivos da disparidade dos dados fluviométricos. 

 

 

3.3.4.5 Estação Fluviométrica de Amolar 

 

A Figura 3.23 ilustra a distribuição anual das cheias e vazantes observadas 

para esta estação. 

 

 
FIGURA 3.23 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE AMOLAR. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A frequência de cotas máximas e mínimas é apresentada na Figura 3.24, 

sendo o período de águas altas compreendido entre os meses de abril e junho, e o 

período de estiagem entre os meses de novembro e dezembro. 

A curva-chave ajustada da estação fluviométrica de Amolar é apresentada na 

Figura 3.25 para um período de dados de 1968 a 2014.  
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FIGURA 3.24 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE AMOLAR. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

 

FIGURA 3.25 – CURVA-CHAVE – AMOLAR 668000000. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

  

3

10

21

8
6

1

5

16

13

0

5

10

15

20

25

O
c
o
rr

ê
n
c
ia

s
Amolar (66800000) - Frequência de cotas máximas e mínimas 

observadas
(1967 - 2015)

Cotas máximas Cotas mínimas

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

C
o
ta

 (
c
m

)

Vazão (m³/s)

Curva-chave - Amolar (66800000)

Medições de descarga (1968-2014) Estimativa da curva-chave



 
 

 

70 

3.3.4.6 Estação Fluviométrica de Ladário 

 

A Figura 3.26 apresenta os valores associados aos máximos, mínimos, de 

10% e de 90% de permanência para os valores de cotas ocorridos em cada dia do 

ano para a Estação Fluviométrica de Ladário.  

Os valores associados à permanência de 10% ou 90% são os valores acima 

dos quais as cotas observadas estiveram em 10% ou 90% do tempo do histórico de 

dados. A zona de atenção para o período de cheia corresponde à faixa entre 10% de 

permanência e o valor máximo já ocorrido. Para o período de vazante, a zona de 

atenção corresponde à faixa entre 90% de permanência no histórico e o valor mínimo 

já ocorrido. 

 

 
FIGURA 3.26 - VALORES DE PERMANÊNCIA EM 10, 50 E 90% DO TEMPO DETERMINADOS A 
PARTIR DA SÉRIE HISTÓRICA DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE LADÁRIO. 
FONTE: CPRM, 2015. 

 

Esta estação possui a série histórica mais longa daquelas contempladas 

neste estudo, com mais de 100 anos de dados disponíveis, como pode ser observado 

na Figura 3.27. Fica bastante evidente o período de estiagem ocorrido no Pantanal 
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Mato-grossense no início da década de 70, com uma redução nas cotas de 

aproximadamente 200 cm.  

 

 
FIGURA 3.27 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICAS DE LADÁRIO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

O período de cheias nesta região compreende o período de maio a julho, com 

maior frequência em junho (57 ocorrências). As cotas mínimas são observadas nos 

meses de novembro, dezembro e janeiro, com frequência de 32, 34 e 30, 

respectivamente. Esses valores estão apresentados na Figura 3.28. 

A curva-chave ajustada desta estação pode ser dividida em dois períodos 

distintos, de 1965 a 1973 e 1974 a 1981 (Figura 3.29). Os dados utilizados para 

análise correspondem ao primeiro período, por apresentarem comportamento mais 

realístico e menor dispersão. Vale destacar que as medições de vazão com ADCP 

efetuadas pela UFPR em 2015 coincidiram com as informações desta curva-chave. 
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FIGURA 3.28 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE LADÁRIO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

 
FIGURA 3.29 – CURVA-CHAVE – LADÁRIO 66825000. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.3.4.7 Estação Fluviométrica de Porto da Manga 

 

A Estação Fluviométrica de Porto da Manga é a que apresenta o menor 

número de dados disponíveis para análises de cotagrama e frequência anual de 

máximas e mínimas. A Figura 3.30 apresenta as cheias e vazantes observadas para 

esta estação. 

 

 
FIGURA 3.30 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICAS DE PORTO DA MANGA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A Figura 3.31 apresenta a distribuição das cotas máximas e mínimas, sendo 

que as máximas se concentram no trimestre de maio a julho, e o período de estiagem 

normalmente ocorre entre os meses de novembro e janeiro. 

A curva-chave ajustada para a Estação de Porto da Manga está apresentada 

na Figura 3.32, e assim como na Estação Fluviométrica de Ladário, os dados podem 

ser divididos em dois períodos distintos, de 1971 a 1982 e 1993 a 2003.  
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FIGURA 3.31 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE PORTO DA MANGA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

 
FIGURA 3.32 – CURVA-CHAVE – PORTO DA MANGA 66895000. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.3.4.8 Estação Fluviométrica de Porto Esperança 

 

A Figura 3.33 apresenta os valores associados aos máximos, mínimos, de 

10% e de 90% de permanência para os valores de cotas ocorridos em cada dia do 

ano para Porto Esperança. 

 

 
FIGURA 3.33 - VALORES DE PERMANÊNCIA EM 10,50 E 90% DO TEMPO DETERMINADOS A 
PARTIR DA SÉRIE HISTÓRICA DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE PORTO ESPERANÇA. 
FONTE: CPRM, 2015. 

 

A Figura 3.34 apresenta o cotagrama de cheias e vazantes para o período da 

estação. Observa-se também a estiagem ocorrida no início dos anos 70 para o 

Pantanal, registrando uma sequência de valores de cota muito baixos para esta 

estação. 

Na Figura 3.35 observa-se que o período de cheias ocorre entre maio e julho, 

com máximas recorrentes em junho, ao passo que o período de estiagem é mais 

evidente no trimestre de novembro a janeiro. 

A curva-chave ajustada de Porto Esperança pode ser visualizada na Figura 

3.36, para um período de dados de 1964 a 1981.  
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FIGURA 3.34 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICAS DE PORTO ESPERANÇA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

 
FIGURA 3.35 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE PORTO ESPERANÇA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.36 - CURVA-CHAVE – PORTO ESPERANÇA 66960008. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.3.4.9 Estação Fluviométrica de Forte Coimbra 

 

A Figura 3.37 apresenta os valores associados aos máximos, mínimos, de 

10% e de 90% de permanência para os valores de cotas ocorridos em cada dia do 

ano para a Estação Fluviométrica de Forte Coimbra. 

 

 
FIGURA 3.37 - VALORES DE PERMANÊNCIA EM 10,50 E 90% DO TEMPO A PARTIR DA SÉRIE 
HISTÓRICA DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE FORTE COIMBRA. 
FONTE: CPRM, 2015. 

-10

90

190

290

390

490

590

690

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800

C
o
ta

 (
c
m

)

Vazão (m³/s)

Curva-chave - Porto Esperança (66960008)

Medições de descarga (1973-1981) Estimativa da curva-chave



 
 

 

78 

A Figura 3.38 ilustra o cotagrama das máximas e mínimas entre 1967 e 2015. 

Como mencionado anteriormente, o pico de cheias para a Estação de Forte Coimbra 

fica bastante evidente nos meses de junho e julho, com 17 e 16 ocorrências, ao passo 

que as mínimas observadas se concentram entre dezembro e janeiro, com 16 

ocorrências em cada um desses meses (Figura 3.39). 

A Figura 3.40 ilustra a curva-chave da Estação Fluviométrica de Forte 

Coimbra, para um período de dados de 1968 a 2014. 

 

 
FIGURA 3.38 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICAS DE FORTE COIMBRA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.39 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE FORTE COIMBRA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 
FIGURA 3.40 – CURVA-CHAVE – FORTE COIMBRA 66970000. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.3.4.10 Estação Fluviométrica de Barranco Branco 

 

A Figura 3.41 apresenta o cotagrama para a Estação de Barranco Branco. 

Aqui também se nota o período de estiagem registrado no início dos anos 70. A partir 

dessa análise, pode-se gerar o histograma de frequências ao longo do ano para esta 

estação, como mostra a Figura 3.42. O período de cheias concentra-se entre junho e 

agosto, com maior ocorrência em julho, ao passo que o período de estiagem tem 

maior ocorrência entre dezembro e janeiro. 

A Figura 3.43 apresenta a curva-chave ajustada para esta estação, com 

período de dados de 1971 a 1978. 

 

 
FIGURA 3.41 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICAS DE BARRANCO BRANCO. 
FONTE: (UFPR/ITTI, 2015). 

 

máxima = 980
(1980)

mínima = 19 (1971)0

200

400

600

800

1000

1200

L
e
it
u
ra

 d
a
 r

é
g
u
a
 (

c
m

)

Barranco Branco (67030000) - Cheias e vazantes observadas

Máximas anuais Mínimas anuais



 
 

 

81 

 
FIGURA 3.42 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE BARRANCO BRANCO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 
FIGURA 3.43 -  CURVA-CHAVE – BARRANCO BRANCO 67030000. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.3.4.11 Estação Fluviométrica de Porto Murtinho 

 

A Figura 3.44 apresenta os valores associados aos máximos, mínimos, de 

10% e de 90% de permanência para os valores de cotas ocorridos em cada dia do 

ano para a Estação Fluviométrica de Porto Murtinho. A Figura 3.45 apresenta o 

cotagrama das máximas e mínimas. 

 

 
FIGURA 3.44 - VALORES DE PERMANÊNCIA EM 10,50 E 90% DO TEMPO DETERMINADOS A 
PARTIR DA SÉRIE HISTÓRICA DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE PORTO MURTINHO. 
FONTE: CPRM, 2015. 
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FIGURA 3.45 - COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES OBSERVADAS ANUALMENTE DAS 
SÉRIES HISTÓRICAS DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICAS DE PORTO MURTINHO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

As máximas alcançam a região de Porto Murtinho entre os meses de julho e 

agosto, com 19 e 14 ocorrências ao longo dos 76 anos de dados. As mínimas ocorrem 

nos meses de dezembro e janeiro, com respectivamente 20 e 19 ocorrências. Esses 

valores podem ser observados na Figura 3.46. 

 

 
FIGURA 3.46 - OCORRÊNCIAS DE COTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ANUAIS PARA A ESTAÇÃO 
FLUVIOMÉTRICA DE PORTO MURTINHO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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A Figura 3.47 apresenta a curva-chave ajustada para a Estação de Porto 

Murtinho para o período de 1974 a 2014.  

 

 
FIGURA 3.47 – CURVA-CHAVE – PORTO MURTINHO 6710000. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.3.5 Medições de vazão e velocidade 

 

Com o intuito de complementar os dados hidrométricos existentes, foram 

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

longo da Hidrovia. Esta seção descreverá as análises de vazão e a extração da 

batimetria destas medições. Os resultados das medições foram utilizados como base 

para os estudos de hidrodinâmica fluvial e do projeto de dragagem.  

Foram realizadas três campanhas, duas no ano de 2014 (setembro e 

novembro) e uma no ano de 2015 (janeiro), totalizando 325 medições de seções 

transversais ao longo dos rios Cuiabá e Paraguai. A Figura 3.48 ilustra a localização 

dessas campanhas. 

O equipamento utilizado foi um ADCP, modelo ADP-M9, série SN-3754 da 

marca Sontek Inc.™, cujas especificações técnicas são descritas no Quadro 3.1. 
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QUADRO 3.1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ADCP SONTEK M9. 

Alcance do perfilador 0,06 - 40m 

Limite de velocidade do perfilador ±20 m/s 

Velocidade — precisão ±0,25% da velocidade medida 

Velocidade — resolução 0,001 m/s 

Número de células Até 128 

Tamanho da célula 0,02 - 4m 

Número de transdutores Nove (9) 

Configuração do feixe 
Dois conjuntos de quatro feixes 

3,0 mhz/1,0 mhz 

Ângulo do transdutor 25° em relação a vertical 

Frequência do feixe vertical 0,5 mhz 

Profundidade — alcance 0,20 - 80m 

Profundidade — precisão 0,01 

Profundidade — resolução 0,001 m 

Alcance da medição de vazão —bottom track 0,3 a 40m 

Alcance da medição de vazão —rtk gps 0,3 a 80 m 

Computação da medição de vazão Interna 

FONTE: SONTEK YSI RIVERSURVEYOR S5/M9, 2010. 

 



 
 

 

86 

 
FIGURA 3.48 - LOCALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES DE VAZÃO E CORRENTE NOS RIOS CUIABÁ E 
PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

O ADCP (Sontek RiverSurveyor M9) é composto por uma sonda com nove 

transdutores, sendo dois conjuntos de quatro transdutores (cada conjunto possui sua 

própria frequência) e um transdutor “vertical” (para medição da profundidade). A 

sonda também possui uma bússola para referenciar as medições e um sistema 
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inercial para corrigir inclinações devido ao movimento de balanço do equipamento. 

Além da sonda, o equipamento possui GPS, PCM (Power Communications Module – 

parte do equipamento que faz a comunicação entre sonda-GPS-computador e 

alimenta a sonda através de bateria) (SONTEK, 2015). A Figura 3.49 ilustra os 

diferentes componentes do equipamento. 

 

 
FIGURA 3.49 - EQUIPAMENTO ADCP. A) SONDA; B) PCM; C) GPS; D) SONDA, PCM E GPS 
MONTADOS EM BÓIA; E) RTK. 
FONTE: ADAPTADO DE SONTEK, 2015. 

 

Quando montado em uma embarcação ou suporte, o ADCP é orientado no 

plano vertical com os transdutores para baixo. Como o efeito Doppler ocorre no eixo 

do transdutor, o transdutor do equipamento mantém um ângulo em relação à vertical 

(Sontek M9 utiliza 25 graus) para poder calcular trigonometricamente a velocidade da 

água, como mostra a Figura 3.50. Caso esse ângulo fosse zero o transdutor não 

mediria velocidades horizontais, apenas velocidades verticais. 

 

a b c 

d e 
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FIGURA 3.50 - ÂNGULO DO TRANSDUTOR DO ADCP. 
FONTE: ADAPTADO DE GAMARO, 2012. 

 

Conforme é realizada a travessia do rio o ADCP divide a seção transversal 

do rio em várias células. As células podem ter comprimento e largura selecionados 

pelo operador ou definidas automaticamente pelo equipamento. Neste caso as 

dimensões variam em função da profundidade do fundo e velocidade do equipamento 

em relação à travessia, como mostra a Figura 3.51. Para cada célula, o equipamento 

calcula a velocidade média da água e após realizar a travessia no rio realiza um 

cálculo de integração para obter sua vazão. 

 

 
FIGURA 3.51 - PERFIL VERTICAL CONSTRUÍDO PELO ADCP. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 
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Devido às restrições do aparelho e da seção de medição, algumas áreas não 

são medidas e são calculadas por meio de extrapolação e interpolação. São as áreas 

junto à superfície, perto do leito do rio e perto das margens. 

A área não medida na superfície é devido à uma restrição acústica do 

aparelho, chamada “blank”, e à profundidade de imersão do aparelho. A restrição 

acústica também implica na ausência de medição em uma área do fundo equivalente 

a 11% da profundidade, sendo extrapolada a vazão nestas áreas (SONTEK, 2015). 

Devido à baixa profundidade próximo às margens, não é possível medir a 

seção completamente, comprometendo as batimetrias nesses locais. A seção é 

complementada por meio de uma extrapolação entre a última medição do aparelho e 

a margem real (zero de profundidade), sendo a distância fornecida pelo operador e 

utilizada para extrapolação também das vazões, como mostra a Figura 3.52. 

 

 
FIGURA 3.52 - ÁREAS MEDIDAS E NÃO MEDIDAS. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Para realizar medições das seções transversais, o equipamento foi acoplado 

a uma embarcação de pequeno porte, realizando travessias de uma margem a outra 

do rio, como ilustrado na Figura 3.53 e Figura 3.54. 
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FIGURA 3.53 - DETALHE DA INSTALAÇÃO DO ADCP EM UMA DAS EMBARCAÇÕES DE 
PEQUENO PORTE UTILIZADAS. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 
FIGURA 3.54 - EXEMPLO DE TRAVESSIA PERPENDICULAR AO ESCOAMENTO REALIZADA POR 
ADCP. 
FONTE: ENVIRONMENT AGENCY MANAGER FOR HEREFORDSHIRE AND WORCESTERSHIRE, 
2014. 

 

O transdutor acústico do ADCP precisa ser imerso de forma a estar sempre 

completamente coberto d’água. Isso permite conduzir o barco em velocidades aceitáveis 

para não permitir grandes variações em decorrência das oscilações da embarcação. Tal 

fato provocaria a entrada de ar em baixo da face dos transdutores, bloqueando a 

penetração da energia acústica na água (RDI, 1989).  

O software utilizado para a aquisição dos dados de campo foi River Surveyour 

Live (SONTEK, 2015).  

Na Tabela 3.5 são apresentados os parâmetros do sistema utilizados nas três 

campanhas. 
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TABELA 3.5 - INFORMAÇÕES DO SISTEMA UTILIZADO DURANTE AS CAMPANHAS DE CAMPO 

Parâmetro Primeira Campanha Segunda Campanha Terceira Campanha 

Profundidade dos 
Transdutores (m) 

0,05 0,30 0,27 

Declinação Magnética - 14º a -16º* - 14º a -16º* - 14º a -16º* 

* Declinação magnética estimada (NGDC.NOAA, 2015).  
FONTE: FRIGO et al., 2015. 

 

A medição da vazão do Rio Paraguai procedeu da seguinte maneira: 

 

i. Calibração da bússola do equipamento: referência do sistema de 

navegação pelo fundo (bottom-track); 

ii. Configuração dos dados básicos do equipamento: Definição da 

profundidade do transdutor, screening distance, salinidade, 

declinação magnética, correção da bússola, distâncias horizontais e 

verticais da antena GPS em relação ao transdutor, referência do 

deslocamento, profundidade de referência, sistema de coordenadas 

e ativação do SmartPulseHD; 

iii. Medição da vazão na margem: nesta etapa a embarcação aproxima-

se da margem e permanece estática pelo menos 10 segundos para 

poder estimar a vazão na margem; 

iv. Travessia: a embarcação atravessa o rio tentando manter sua direção 

em uma reta perpendicular ao rio. 

 

O pós-processamento das medições consistiu na verificação das travessias 

de cada seção transversal. As configurações das medições foram ajustadas de 

acordo com a Tabela 3.6, para posteriormente serem analisadas seguindo o 

procedimento padrão do United States Geological Survey (USGS) no programa de 

Quality Assurance (QA) e pelos procedimentos de análise de medição adaptados para 

o Brasil (GAMARO, 2012). 

A escolha da travessia utilizada para a extração da batimetria foi realizada em 

função da maior perpendicularidade ao sentido do rio. 

Com os dados de profundidade e da Distância Retilínea Real (DMG) extraídos 

do software River Surveyour Live, foi gerado o gráfico batimétrico da seção no 

software Excel. A construção do gráfico de batimetria se deu plotando a profundidade 
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em função do Distance Made Good (DMG), ou seja, a distância definida pelo usuário 

do local do final da medição à margem do rio, como mostra a Figura 3.55. 

 

TABELA 3.6 - CONFIGURAÇÕES DAS MEDIÇÕES DE CADA CAMPANHA 

Parâmetro 
Primeira 

Campanha 
Segunda 

Campanha 
Terceira 

Campanha 

Referência de Trajeto Bottom-Track Bottom-Track Bottom-Track 

Referência de Profundidade Feixe Vertical Feixe Vertical Feixe Vertical 

Sistemas de Coordenadas ENU ENU ENU 

Método de extrapolação da 
Margem Esquerda 

Gradual Gradual Gradual 

Método de extrapolação da 
Margem Direita 

Gradual Gradual Gradual 

Extrapolação do fundo 
Lei Exponencial 
(0,167) 

Lei Exponencial 
(0,167) 

Lei Exponencial 
(0,167) 

Extrapolação do fundo 
Lei Exponencial 
(0,167) 

Lei Exponencial 
(0,167) 

Lei Exponencial 
(0,167) 

FONTE: FRIGO et.al., 2015. 

 

 
FIGURA 3.55 - BATIMETRIA DE UMA SEÇÃO TRANSVERSAL COM EXTRAPOLAÇÃO DE 
MARGENS. 
FONTE: FRIGO et al., 2015. 

 

Após o processamento de todos os dados das três campanhas de campo, 

incluindo a análise da qualidade dos dados brutos, a extrapolação de margens e a 

elaboração de um gráfico batimétrico de cada seção transversal, foi elaborado um 

relatório individual de cada seção, que pode ser consultado por completo no 

“Relatório de análises das medições de vazão e extração da batimetria para o 

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Hidrovia do Rio 

Paraguai (2015)”. A localização das medições de vazão e corrente encontram-se no 
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Volume 3A - ANEXO 07 – Seções de ADCP – Rio Paraguai. As Tabelas 3.8 e 3.9 

apresentam um resumo dos resultados das medições no Tramo Norte e no Tramo Sul 

da Hidrovia. 

 

TABELA 3.7 - MEDIÇÕES DE VAZÃO E CORRENTE NO TRAMO NORTE. 

TRAMO NORTE 

Data da 
Medição 

Nome seção 

Velocidade 
média 

medida no 
canal (m/s) 

Área 
medida 

(m²) 

Vazão 
medida 
(m³/s) 

     

15/11/2014 S15 – Montante Passo da Ponte 0,59 537,49 320,772 

13/11/2014 Jusante Inharosa 0,679 389,959 264 

13/11/2014 S4 Montante Passagem Velha 0,69 443,18 306 

13/11/2014 S3 Meio Passagem Velha 0,60 521,71 314 

13/11/2014 S2 Jusante Passagem Velha 0,62 487,25 299 

16/11/2014 S16 – Montante Ilha de Portobrás 0,63 542,24 343 

16/11/2014 S1 – Meio Ilha de Portobrás 0,81 191,48 154 

17/11/2014 S16 – Ilha do Alegre 0,68 538,02 364 

13/11/2014 S1 Montante Jacobina 0,60 432,529 260 

17/11/2014 S15 – Jusante Jacobina 0,40 840,89 334 

12/11/2014 S13 Montante furado do totico 0,51 569,894 291 

12/11/2014 S12 Meio furado do totico 0,28 792,195 291 

12/11/2014 S11 Jusante furado do totico 0,66 476,287 314 

12/11/2014 S10 Montante simão nunes 0,63 501,616 317 

12/11/2014 S9 Jusante simão nunes 0,67 459,277 306 

12/11/2014 S8 Montante passo Jauru velho 0,51 680,591 345 

12/11/2014 S6 Jusante passo Jauru velho 0,50 895,291 450 

12/11/2014 S5 Montante passo cambará 0,49 923,337 450 

12/11/2014 S4 Meio passo cambará 0,56 825,186 460 

12/11/2014 S3 Jusante passo cambará 0,57 797,14 454 

12/11/2014 S2 Montante passo do pote 0,43 1052,51 449 

12/11/2014 S1 Jusante passo do pote 0,59 767,723 450 

11/11/2014 S12 – Montante Passo Tucum 0,55 855,94 467 

17/11/2014 S11 – Jusante Passo Tucum 0,51 900,78 450 

11/11/2014 S10 – Montante Passo Soldado 0,59 663,27 390 

11/11/2014 S9 – Jusante Passo Soldado 0,47 954,94 452 

11/11/2014 S8 – Montante Barranco Vermelho 0,50 914,28 457 

17/11/2014 S13 – Barranco Vermelho 0,65 684,26 441 

11/11/2014 S6 – Jusante Barranco Vermelho 0,53 887,39 466 

11/11/2014 S4 – Jusante Ilha Barranco Vermelho 0,57 827,13 471 

11/11/2014 S3 – Montante Ilha do Beiçudo 0,62 750,25 463 

11/11/2014 S2 – Meio Ilha do Beiçudo 0,61 686,14 416 
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TRAMO NORTE 

Data da 
Medição 

Nome seção 

Velocidade 
média 

medida no 
canal (m/s) 

Área 
medida 

(m²) 

Vazão 
medida 
(m³/s) 

17/11/2014 S12 – Montante Ilha da Baiazinha 0,56 808,37 436 

11/11/2014 S1 – Jusante Ilha do Beiçudo 0,58 808,37 465 

10/11/2014 S15 – Jusante Baía das Éguas 0,57 798,04 450 

10/11/2014 S13 –Montante Morro Pelado 0,56 825,83 461 

10/11/2014 S12 – Jusante Morro Pelado 0,57 851,87 487 

10/11/2014 S11 – Montante Passo Presidente 0,67 727,7 489 

17/11/2014 S10 – Passo Presidente 0,56 755,96 426 

10/11/2014 S9 – Jusante Passo Presidente 0,66 724,27 474 

10/11/2014 S8 – Montante Passo Papagaio 0,65 731,32 472 

10/11/2014 S7 – Jusante Passo Papagaio 0,60 804,14 477 

10/11/2014 S6 – Montante Passo Descalvadinho 0,67 719,06 482 

10/11/2014 S5 – Passo Descalvadinho 0,70 690,7 479 

10/11/2014 S4 – Jusante Passo Descalvadinho 0,59 786,6 461 

10/11/2014 S3 – Montante Passo Paratudal 0,62 747,64 463 

10/11/2014 S2 – Passo Paratudal 0,62 771,08 480 

17/11/2014 S10 – Boca do Descalvado 0,62 668,32 413 

17/11/2014 Jusante Passo Descalvado 0,58 723,68 420 

17/11/2014 Volta do Sinimbo 0,59 465,17 275 

17/11/2014 Jusante Castelo de Areia 0,53 176,03 93 

17/11/2014 Rio Bracinho 0,76 218,41 167 

08/11/2014 S4 Montante 0,78 261,81 203 

08/11/2014 S3 – Jusante 0,63 311,25 196 

08/11/2014 S2 Jusante 0,62 311,87 193 

08/11/2014 S1 M_M_M_JUSANTE 0,67 288,88 194 

07/11/2014 S9 Jusante 0,68 264,60 181 

17/11/2014 S1 – Jusante Estirão do Arrombado 0,75 1346,67 166 

07/11/2014 S8 Jusante 0,78 237,18 186 

07/11/2014 S7 Jusante 0,74 239,80 176 

07/11/2014 S6 Montante 0,65 275,18 180 

07/11/2014 S5 Meio 0,66 270,81 179 

07/11/2014 S4 Jusante 0,81 217,77 177 

07/11/2014 S2 Meio 0,67 263,26 177 

07/11/2014 S2 Meio 2 0,78 228,45 177 

07/11/2014 S1 Jusante 0,67 265,39 178 

18/11/2014 Montante Estirão do Paraguai 0,61 275,64 176 

18/11/2014 Jusante Estirão do Paraguai 0,58 463,49 169 

18/11/2014 Meio Estirão do Paraguai (afluente) 0,34 276,17 269 

18/11/2014 Montante Boca Inferior da Baía Branca 0,54 489,63 94 

18/11/2014 Jusante Boca Inferior da Baía Branca 0,46 597,53 267 
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TRAMO NORTE 

Data da 
Medição 

Nome seção 

Velocidade 
média 

medida no 
canal (m/s) 

Área 
medida 

(m²) 

Vazão 
medida 
(m³/s) 

18/11/2014 Jusante Rio Cassange 0,43 599,48 271 

18/11/2014 Montante Porto Conceição 0,48 543,86 255 

18/11/2014 Montante Porto Conceição 0,48 883,45 261 

18/11/2014 Meio Porto Conceição 0,28 621,94 250 

18/11/2014 Jusante Porto Conceição 0,42 634,86 262 

18/11/2014 Montante Piquitito 0,42 651 269 

18/11/2014 Meio Piquitito 0,41 654,92 266 

18/11/2014  Jusante Piquitito 0,40 630,47 264 

06/11/2014  Montante Capitão Fernandes 0,42 635,27 264 

06/11/2014 Jusante – Meio – Capitão Fernandes 0,41 633,89 257 

18/11/2014 Monte do Cará-Cará 0,43 535,07 273 

06/11/2014 Estirão Superior da Boca do Cará-Cará 0,46 194,41 248 

19/11/2014 Boca do Anta Jusante 0,31 145,18 45 

19/11/2014 Fazenda Bela Vista 0,51 194,41 100 

19/11/2014 Gaiva_jusante 0,33 1221,36 366 

19/11/2014 Jusante Boca do Carandá e Mont. Volta 
Canafrista 

0,51 653,61 330 

19/11/2014 Jusante Volta Canafrista e Monte Volta 
Argolão 

0,53 495,85 262 

19/11/2014 BF4_MONTANTE 0,59 536,44 287 

19/11/2014 BF4_MEIO 0,55 511,43 282 

05/11/2014 BF4_JUSANTE 0,54 536,44 287 

05/11/2014 Jusante Estirão Grande 0,54 509,54 276 

05/11/2014 Fazenda Acurizal 0,46 512,02 235 

19/11/2014 Rancho ITAPUA 0,42 585,06 242 

19/11/2014 Montante Refúgio das Três Bocas 0,42 443,05 184 

05/11/2014 Jusante Baía do Cará-Cará 0,15 2203,36 336 

19/11/2014 Montante Corixó do Moquém 0,55 1429,04 791 

FONTE: UFPR/ ITTI, 2015. 
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TABELA 3.8 - MEDIÇÕES DE VAZÃO E CORRENTE NO TRAMO SUL. 

TRAMO SUL 

Data da 
Medição 

Nome seção 

Velocidade 
média 

medida no 
canal (m/s) 

Área 
medida 

(m²) 

Vazão 
medida 
(m³/s) 

09/01/2015 Ladário 0,689 1767,95 1218 

10/01/2015 Santana ou Jatobá 0,656 2101,75 1379 

10/01/2015 Jusante Ilha do Formigueiro 0,573 2320,91 1329 

10/01/2015 Montante Miguel Henrique 0,63 2100,03 1323 

10/01/2015 Montante Ilha Tira Catinga 0,63 2429,72 1531 

10/01/2015 Meio Ilha Tira Catinga 0,677 1850,95 1253 

10/01/2015 KM 1440 0,682 2014,03 1373 

10/01/2015 Porto da Manga (régua) 0,616 2186,49 1346 

10/01/2015 Braço Esquerdo Ilha da Manga 0,692 1135,37 - 

10/01/2015 Braço Direito Ilha da Manga 0,492 1118,90 559 

10/01/2015 Jusante Ilha da Manga 0,742 1813,40 1345 

11/01/2015 Braço Direito Ilha das Laranjeiras 0,629 636,06 400 

11/01/2015 Braço Esquerdo Ilha das Laranjeiras 0,577 1599,29 923 

11/01/2015 Estirão do Cambará Ferrado 0,66 2072,55 1368 

11/01/2015 Braço Esquerdo Ilha Cambará 0,739 1346,67 995 

11/01/2015 Montante Ilha Caraguatá 0,721 2241,94 1616 

11/01/2015 Braço Esquerdo Ilha Caraguatá 0,71 1162,85 1162 

11/01/2015 Jusante Ponte Rodoviária 0,533 2978,51 1586 

11/01/2015 Ponte Rodoviária Central 2 0,556 2813,85 1564 

11/01/2015 Ponte Rodoviária Central 1 0,546 2907,15 1587 

11/01/2015 Braço Esquerdo Ilha Jacaré 0,453 2976,47 1349 

11/01/2015 Porto Gregório Curvo 0,49 3207,57 1596 

11/01/2015 Porto Gregório Curvo 0,498 3207,57 1596 

11/01/2015 Ilha do Bugio 0,565 2498,94 1411 

12/01/2015 Montante Passo do Conselho 0,583 2729,33 1590 

12/01/2015 Central Passo do Conselho 0,579 1862,75 1077 

12/01/2015 Ilhas Gaivota 0,725 2029,68 1472 

12/01/2015 Ilha da Ferradura 0,576 2682,88 1547 

12/01/2015 Jusante Ilha da Ferradura 0,44 3426,38 1507 

12/01/2015 Ilha Piúva 0,586 2780,15 1628 

12/01/2015 Entrada Paratudal 0,509 3058,33 1556 

12/01/2015 Jusante Ilha Paratudal - Braço Esquerdo 0,696 1563,44 1085 

12/01/2015 Jusante Ilha Paratudal - Braço Direito 0,456 1019,98 465 

12/01/2015 Estirão São Francisco - Montante 0,636 2545,94 1621 

12/01/2015 Régua Linimétrica Forte Coimbra 0,527 3118,51 1643 

12/01/2015 Forte Coimbra 0,53 3118,51 1643 

12/01/2015 Ilha Porto Carreira Braço Direito 0,59 2292,02 1342 

12/01/2015 Ilha Fernandes Braga Braço Esquerdo 0,51 2032,38 1039 

12/01/2015 lhas Fernandes Braga Jusante 0,59 2721,40 1595 
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TRAMO SUL 

Data da 
Medição 

Nome seção 

Velocidade 
média 

medida no 
canal (m/s) 

Área 
medida 

(m²) 

Vazão 
medida 
(m³/s) 

13/01/2015 Montante Rebojo Grande 0,40 4004,38 1597 

13/01/2015 Km 1298.8 0,62 2604,24 1602 

13/01/2015 Jusante Rebojo Grande 0,63 2530,41 1604 

13/01/2015 Ilha Biguá Braço Menor Esq 0,66 591,63 393 

13/01/2015 Jusante Ilha Biguá 0,65 2463,32 1609 

13/01/2015 Braço Esquerdo Ilha Santa Fé 0,76 1326,40 1011 

13/01/2015 Montante Ilha Sta Rosa 0,66 2458,27 1627 

13/01/2015 Braço Esquerdo Ilha Santa Rosa 0,52 501,66 261 

13/01/2015 Braço Direito Ilha Santa Rosa 0,67 1983,70 1331 

13/01/2015 Braço Esquerdo Ilha Sauce 0,69 2258,75 1567 

13/01/2015 Jusante Ilha Sauce 0,64 2559,27 1638 

13/01/2015 Montante Baía Negra 0,62 2746,21 1696 

13/01/2015 Ilha Alarcon - Iuquery 0,59 2790,84 1640 

13/01/2015 Braço Direito Ilha Sepultura 0,67 2087,12 1401 

14/01/2015 Braço Esquerdo Ilha Sepultura 0,67 2124,92 1425 

14/01/2015 Jusante Ilha Sepultura 0,58 2901,75 1678 

14/01/2015 Ilha Cabeça de Boi 0,60 2783,45 1672 

14/01/2015 Braço Esquerdo Ilha de Puerto Esperanza 0,60 2490,15 1482 

14/01/2015 Ilha Esperanza Canal Principal 0,63 2577,12 1629 

14/01/2015 Montante Ilha Capão Queimado 0,59 2891,61 1705 

14/01/2015 Braço Esquerdo Capão Queimado 0,61 2452,39 1482 

14/01/2015 Braço Esquerdo Ilha Puerto Novo 0,59 2745,14 1630 

14/01/2015 Jusante ilha Puerto Novo 0,59 2876,30 1694 

15/01/2015 Braço Direito Ilha do Chapéu 0,63 2138,66 1346 

15/01/2015 Km 1191.8 0,58 2893,25 1665 

15/01/2015 Jusante Porto Leda 0,61 2676,63 1635 

15/01/2015 Porto Volta Rápida (Km 1182) 0,58 2863,53 1673 

15/01/2015 Km 1176 0,62 2735,47 1686 

15/01/2015 Km 1175.4 Braço Esquerdo Ilha Voluntad 0,62 1973,77 1220 

15/01/2015 Jusante Ilha Algodoal 0,66 2550,67 1673 

15/01/2015 Fazenda Nuguazu 0,54 3121,30 1691 

15/01/2015 Passo Algodoau Km 1170 0,60 2596,10 1560 

16/01/2015 Montante Passo Alegrete Superior  0,63 2595,11 1638 

16/01/2015 Ilha Passo Alegrete 0,62 2336,94 1437 

16/01/2015 Passo Alegrete Inferior 0,67 2259,18 1508 

16/01/2015 Jusante Passo Alegrete 0,61 2763,85 1690 

16/01/2015 Ilha Rabo da Ema 0,62 2384,54 1478 

16/01/2015 Km 1131.3 0,71 2050,23 1446 

16/01/2015 Km 1128.9 0,63 2007,86 1261 
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TRAMO SUL 

Data da 
Medição 

Nome seção 

Velocidade 
média 

medida no 
canal (m/s) 

Área 
medida 

(m²) 

Vazão 
medida 
(m³/s) 

16/01/2015 Ilha Spenillo 0,63 1913,12 1196 

16/01/2015 Montante Ilha do Braga 0,60 2809,63 1691 

16/01/2015 Ilha do Braga Central 0,67 1661,06 1108 

16/01/2015 Jusante Porto Lidia 0,65 2495,63 1631 

17/01/2015 Passo Curuçu Cancha  0,59 2282,08 1340 

17/01/2015 Jusante Passo Curuçu - Montante Furado 
Nabileque 

0,69 2362,49 1634 

17/01/2015 Furado do Nabileque 0,73 2011,80 1473 

17/01/2015 Jusante Furado do Nabileque 0,62 2771,85 1713 

17/01/2015 Porto Santa Rosa 0,57 3042,53 1724 

17/01/2015 Km 1094.9 - Ilha Barbero 0,62 2782,48 1718 

17/01/2015 Passo Olimpo 0,6 2963,76 1777 

17/01/2015 Braço Esquerdo Passo Olimpo 0,66 1763,11 1170 

18/01/2015 Barranco Branco  0,44 3686,6 3687 

18/01/2015 Braço direito Ilha Sucuri 0,65 2318,84 2319 

18/01/2015 Baía Sucuri (seção de ADCP em afluente) 0,06 5227,06 5227 

18/01/2015 Jusante Ilha Sucuri 0,55 3008,77 3009 

18/01/2015 Montante Volta Jenipapo 0,57 3119,81 3120 

18/01/2015 Estância Santa Ana 0,53 3294,16 3294 

18/01/2015 Ilha Sacaro 0,55 3160,88 3161 

18/01/2015 Passo José Kira 0,57 3029,9 3030 

18/01/2015 Porto São Francisco 0,65 2749,48 2749 

18/01/2015 Montante Ilha Km 1042,8 0,59 2985,98 2986 

18/01/2015 Braço direito Ilha Cambánupá 0,61 1558,61 1559 

18/01/2015 Montante Fecho dos Morros 0,49 3603,04 3603 

19/01/2015 Ilha Fecho dos Morros  0,76 1745,91 1746 

19/01/2015 Puerto Cerrito 0,47 3579,17 3579 

19/01/2015 Ilha Florinda 0,55 3118,8 3119 

19/01/2015 Km 1022,7 0,50 3474,12 3474 

19/01/2015 Ilha do Tigre km 1015,1 0,66 2328,45 2328 

19/01/2015 Montante Porto Tarumã km 1013,1 0,60 2928,18 2928 

19/01/2015 Jusante Porto Tarumã km 1009,7 0,60 2974,2 2974 

19/01/2015 Ilha Maria 0,52 3060,37 3060 

19/01/2015 Porto Peralta km 999,7 0,55 3232,61 3233 

19/01/2015 Braço direito Ilha Margarita 0,55 1339,2 1339 

19/01/2015 Braço esquerdo Ilha Margarita 0,59 1907,98 1908 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.4 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. 

Inicialmente é feita uma breve descrição dos aspectos da produção e 

transporte de sedimentos. Posteriormente, apresenta-se a metodologia relacionada à 

caracterização das amostras e das análises granulométricas efetuadas, 

apresentando os resultados encontrados. 

 

3.4.1 Aspectos da produção e transporte de sedimentos 

 

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. 
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3.4.2 Histórico de análises físico-químicas de sedimentos  

 

Para o reconhecimento dos tipos de solo que predominam ao longo do Rio 

Paraguai e seus principais afluentes, foram analisados, inicialmente, uma série de 

publicações científicas. Estas publicações descrevem o trecho brasileiro como uma 

região com predominância de leitos aluviais, com forte transporte de sedimentos por 

suspensão (JUSTINIANO, 2010). 

A Ahipar realiza medições e análises anuais de sedimento no Tramo Norte 

da Hidrovia. Essas medições fazem parte do plano de dragagem para atendimento 

das condicionantes de renovação da licença de operação relativa à dragagem 

rotineira de manutenção da Hidrovia. Os resultados demonstrados nos relatórios dos 

anos de 2013, 2014 e 2015 estão sintetizados na Figura 3.56 e detalhados em Ahipar 

(2013), Ahipar (2014) e Ahipar (2015b). 

 

 
FIGURA 3.56 – RESUMO DAS ANÁLISES GRANULOMÉTRICAS PRESENTES NOS RELATÓRIOS 
DA AHIPAR (2013-2015) 
FONTE: AHIPAR, 2013, AHIPAR, 2014, AHIPAR, 2015b. 
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3.4.3 Caracterização de sedimentos 

 

Com a finalidade de complementar a caracterização dos sedimentos ao longo 

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

fundo, entre setembro de 2014 e janeiro de 2015.  

As coletas foram realizadas em locais onde foram percebidas mudanças nas 

características do rio, solo e relevo. As amostragens foram realizadas com uma draga 

modelo US BMH-60 (Figura 3.57). Após coletadas, foram armazenadas e analisadas 

no Laboratório de Hidrogeomorfologia (LHG) da UFPR. A granulometria dos 

sedimentos foi medida por granulômetro a laser, permitindo o fracionamento do 

material coletado em função da tabela de classificação granulométrica constante na 

Resolução CONAMA 454/2012. 

Os resultados obtidos permitiram caracterizar o material de leito em diferentes 

localidades. Posteriormente, subsidiaram a definição dos equipamentos propostos 

para as dragagens dos passos críticos, bem como suas produtividades e custos 

associados. 

O amostrador US BMH-60 (Figura 3.57) possui 13,6 kg e permite a coleta de 

sedimentos de fundo de lagos, rios e reservatórios, com penetração de 

aproximadamente 4,4 cm no leito, acomodando cerca de 175 cm³ de material. O 

amostrador pode ser suspenso manualmente ou com o auxílio de um guincho. Sua 

estrutura é de alumínio, com quilhas na parte traseira, e mede aproximadamente 

56cm de comprimento. 

A vantagem do uso do US-BMH-60 consiste na preservação da amostra 

durante a subida. Um problema comum na utilização de dragas tipo garra é a 

‘lavagem’ do material de fundo durante a suspensão. Isto resulta em dados com 

condicionamento seletivo, onde partículas maiores permanecem e partículas 

menores não. 
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FIGURA 3.57 – AMOSTRADOR DE SEDIMENTOS DE FUNDO MODELO US-BMH-60.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

As análises de laboratório contaram com os seguintes materiais e 

equipamentos: 

 Peróxido de Hidrogênio; 

 Pipeta graduada; 

 Chapa de aquecimento; 

 Balança analítica (precisão ± 0;0001g); 

 Dessecador; 

 Estufa (105 ± 5oC); 

 Mufla (550 ± 5oC); 

 Pinça simples metálica; 

 Cápsula de porcelana de 50ml de capacidade; 

 16 amostras coletadas em campo; 

 Analisador de tamanho de partículas modelo Microtrac 3500 (Figura 

3.58). 
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FIGURA 3.58 – ANALISADOR DE TAMANHO DE PARTÍCULAS MICROTRAC 3500. 

 

A técnica de análise de tamanho de partículas por difração de laser consiste 

em um método pelo qual as partículas são dispersas num fluído em movimento 

causando descontinuidades no fluxo, que são detectadas por uma luz incidente e 

correlacionadas com o tamanho de partícula. O princípio do método é que o ângulo 

de difração é inversamente proporcional ao tamanho da partícula. Ao atingir uma 

quantidade de partículas, a luz incidente sofre uma interação segundo quatro 

diferentes fenômenos (difração, refração, reflexão e absorção) formando um invólucro 

tridimensional de luz. O formato e o tamanho deste invólucro são afetados pelo índice 

de refração relativo da partícula no meio dispersante, pelo comprimento de onda da 

luz e pelo tamanho e formato da partícula. Detectores estrategicamente posicionados 

medem a intensidade e o ângulo da luz espalhada (Figura 3.59). O sinal dos 

detectores é então convertido para a distribuição de tamanho de partícula através de 

cálculos matemáticos. 

 

 
FIGURA 3.59 – PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO GRANULÔMETRO A LASER.  
FONTE: UNESP, 2011. 
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3.4.4 Metodologia de amostragem 

 

O procedimento de amostragem baseou-se na metodologia descrita por 

Santos et al. (2001). O procedimento para coleta da amostra é divido em quatro 

etapas. Primeiramente, o amostrador é colocado na água com a escotilha travada, 

posteriormente ele é submergido lentamente até o fundo do corpo d’água. Com isso, 

o alívio na tensão da corda em virtude do choque com o leito causa o destravamento 

da escotilha e a consequente captura do sedimento. Após a captura da amostra, o 

amostrador é suspendido para o armazenamento da amostra. A Figura 3.60 ilustra as 

fases de execução do método. 

 

 
FIGURA 3.60 – PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM DE SEDIMENTO DE FUNDO UTILIZANDO O 
AMOSTRADOR US BMH-60. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

As amostras da mesma localidade foram armazenadas em recipientes únicos 

de até 2kg, com indexação incluindo número da amostra, localização geográfica, 

nome da região dia e horário. A Tabela 3.9 apresenta algumas informações sobre as 

amostras. A Figura 3.61 e Figura 3.62 ilustram a localização das mesmas. 
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TABELA 3.9 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DE SEDIMENTO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

Nome Rio Tramo Latitude Longitude Dia Nº da Amostra 

Porto Cercado Cuiabá - 16,51822 56,37831 22/09/2014 01 

Ilha Camargo Cuiabá - 17,05556 56,58553 18/09/2014 02 

Porto do Alegre Cuiabá - 17,56967 56,96608 17/09/2014 03 

Foz do Rio 
Cuiabá 

Cuiabá - 17,94372 57,46839 16/09/2014 04 

Passo do 
Papagaio 

Paraguai Norte 16,69589 57,81531 10/11/2014 05 

Descalvados Paraguai Norte 16,73278 57,74889 08/11/2014 06 

Passo da Anta Paraguai Norte 16,82708 57,5552 07/11/2014 07 

Jusante 
reserva Taymã 

Paraguai Norte 17,02945 57,3911 06/11/2014 08 

Boca do Cará-
Cará 

Paraguai Norte 17,44875 57,45542 18/11/2014 09 

Baia Negra Paraguai Sul 20,23333 58,16667 18/01/2015 10 

Porto Novo Paraguai Sul 20,48892 58,01464 18/01/2015 11 

Fecho dos 
Morros 

Paraguai Sul 21,42186 57,91197 19/01/2015 12 

Porto Murtinho Paraguai Sul 21,70047 57,89161 21/01/2015 13 

Puerto Maria 
Auxiliadora  

Paraguai Sul 21,86642 57,93008 20/01/2015 14 

Foz do Rio Apa Paraguai Sul 22,09028 57,99307 20/01/2015 15 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.61 - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAGENS DE SEDIMENTO PARA O TRAMO NORTE 
DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.62 - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAGENS DE SEDIMENTO PARA O TRAMO SUL DA 
HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015.  
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3.4.5 Metodologia de análise física 

 

As análises laboratoriais foram realizadas por profissionais especializados do 

Laboratório de Sedimentação (LABSed) e do Laboratório de Hidrogeomorfologia 

(LHG), da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Os procedimentos de análise tomaram como referência os métodos descritos 

no Manual de Procedimentos Analíticos do LHG (2014) e a resolução CONAMA 

454/2012. 

Primeiramente as amostras foram quarteadas para reduzir o volume 

analisado. Em seguida passaram por uma reação com peróxido de hidrogênio para 

eliminar a matéria orgânica e pela mufla e dessecador para evaporação da umidade. 

A sub-amostra resultante foi então pesada e peneirada com peneira de 2 mm, que é 

o tamanho limite do analisador laser.  

A entrada do material no equipamento de medição é realizada com o auxílio 

de um dosador (Figura 3.63) que contém aproximadamente 5 g. A defloculação foi 

realizada por ultrassom, com duração de 2 minutos e intensidade de 50%. Três 

análises foram realizadas para cada amostra para garantir melhor representatividade 

dos resultados. Os resultados foram classificados de acordo com a Resolução 

CONAMA 454/2012. A classificação granulométrica utilizada está indicada na Tabela 

3.10. 

 

 
FIGURA 3.63 – AMOSTRA DE SEDIMENTO COM DIÂMETRO SUPERIOR A 2MM E DOSADOR 
PARA ENTRADA NO EQUIPAMENTO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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TABELA 3.10 – CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA  

Classificação Phi(𝝓)* Diâmetro (mm) 

Areia Muito Grossa -1 a 0 2 a 1 

Areia Grossa 0 a 1 1 a 0,5 

Areia Média 1 a 2 0,5 a 0,25 

Areia fina 2 a 3 0,25 a 0,125 

Areia muito fina 3 a 4 0,125 a 0,062 

Silte 4 a 8 0,062 a 0,00394 

Argila 8 a 12 0,00394 a 0,0002 

FONTE: CONAMA 454/2012. 
* PHI (Φ) CORRESPONDE À UNIDADE DE MEDIDA DO DIÂMETRO DA PARTÍCULA DO 
SEDIMENTO, CUJA EQUIVALÊNCIA EM MILÍMETROS (MM) É APRESENTADA NA COLUNA 3. 

 

3.4.6 Granulometria das amostras 

 

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.  

A Tabela 3.11 apresenta os pontos amostrados e a granulometria em 

micrômetro (µm) referente a cada percentil. A Tabela 3.12 apresenta a classificação 

granulométrica das amostras conforme a Resolução CONAMA 454/2012. As curvas 

granulométricas e fichas de cada amostra são apresentadas no ANEXO 01 - 

Granulometria das Amostras deste volume. 

Observa-se que dois terços (66%) das amostras coletadas são constituídas 

predominantemente por areia, englobando todos os cinco pontos de coleta do Tramo 

Norte do Rio Paraguai, quatro dos seis pontos amostrais do Tramo Sul do Rio 

Paraguai e um ponto no Rio Cuiabá. Dessas 10 amostras de material arenoso, duas 

(2) são areia muito fina, quatro (4) são areia fina, três (3) são areia média e uma (1) 

é areia grossa. Os 33% restantes das amostras são basicamente formados por 

materiais siltosos com um pouco de argila e alguma fração pequena de areia, 

concentrando-se no Rio Cuiabá (3 amostras) e no Tramo Sul do Rio Paraguai (2 

amostras). 
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TABELA 3.11 – GRANULOMETRIA EM MICRÔMETRO (µm) DAS AMOSTRAS DE FUNDO. 

Rio Tramo Nº 
Percentil 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

Cuiabá - 01 2,8 6,8 13,6 23,9 37,7 54,7 73,9 98,9 138,3 176,8 

Cuiabá - 02 1,8 3,6 6,2 10,4 18,7 37,5 96,8 175,5 240,4 293,5 

Cuiabá - 03 179,1 205,5 225,1 243,4 262,1 280,8 301,8 332,1 377,9 415,5 

Cuiabá - 04 1,4 2,7 4,4 6,6 9,8 14,6 21,1 30,2 45,9 66,2 

Paraguai Norte 05 141,2 168,3 181,4 213,5 235,5 258,7 283,8 315,6 355,8 400,9 

Paraguai Norte 06 17,5 87,1 125 160,7 199,1 237,1 275,3 317,9 377,2 426,8 

Paraguai Norte 07 162,2 261,7 331 379,5 422,7 467,2 518 582,9 709 821,6 

Paraguai Norte 08 149,9 170,9 187,2 201,9 217,2 232,9 248,7 274,9 309,1 342,5 

Paraguai Norte 09 335,4 396,7 443,7 485,7 528 570,5 327,6 699,9 817,3 924,8 

Paraguai Sul 10 1,5 2,8 4,6 7,5 12,5 21,5 37,9 70,8 121,3 166,5 

Paraguai Sul 11 4,5 11,7 72,6 100,2 116,1 130,4 144,6 163,2 190,5 213,5 

Paraguai Sul 12 9,1 33,3 63 79,8 93,5 106,4 120 136,8 161,5 183,1 

Paraguai Sul 13 2,7 6,1 13 27,6 53 71,1 86,6 104,4 133,4 163,2 

Paraguai Sul 14 18,1 53,9 72,8 86,4 98,4 110,5 123 139,2 163 183,7 

Paraguai Sul 15 155,2 182,6 206,9 233,7 264,1 299,5 346,9 415,3 560,6 782,3 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

TABELA 3.12 – CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE ACORDO COM A CONAMA 454/2012. 

Rio Tramo Nº 

Classificação Granulométrica 

Argila Silte 

Areia 

Muito 

Fina 

Areia 

Fina 

Areia 

Média 

Areia 

Grossa 

Areia 

Muito 

Grossa 

Cuiabá - 01 13,29% 50,82% 23,34% 10,93% 1,62% 0% 0% 

Cuiabá - 02 21,35% 44,65% 6,78% 18,42% 7,87% 0,93% 0% 

Cuiabá - 03 0% 0% 1,14% 41,85% 55,74% 1,27% 0% 

Cuiabá - 04 27,16% 67,34% 3,88% 1,62% 0% 0% 0% 

Paraguai Norte 05 0% 0% 5,22% 50,88% 43,22% 0,68% 0% 

Paraguai Norte 06 4,23% 11,48% 14,14% 33,27% 34,65% 2,23% 0% 

Paraguai Norte 07 0% 0% 5,23% 13,29% 48,37% 32,02% 1,09% 

Paraguai Norte 08 0% 0% 3,34% 66,77% 29,89% 0% 0% 

Paraguai Norte 09 0% 0% 0,64% 2,66% 39,57% 54,83% 2,3% 

Paraguai Sul 10 26,37% 51,51% 12,65% 7,99% 1,48% 0% 0% 

Paraguai Sul 11 9,12% 19,26% 27,43% 42,37% 1,82% 0% 0% 

Paraguai Sul 12 4,72% 24,87% 43,71% 26,14% 0,56% 0% 0% 

Paraguai Sul 13 14,33% 40,27% 33,38% 11,13% 0,89% 0% 0% 

Paraguai Sul 14 3,55% 20,16% 47,51% 28,26% 0,52% 0% 0% 

Paraguai Sul 15 0% 0% 2,51% 43,09% 41,58% 10,68% 2,14% 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.5 ESTUDOS GEODÉSICOS 

 

Esta seção descreve os estudos geodésicos que balizaram os Projetos de 

Dragagem, Balizamento e Sinalização realizados ao longo do trecho brasileiro da 

Hidrovia do Rio Paraguai, atendendo ao item 5.2.2.5 do Termo de Referência. O 

estudo apresenta a materialização de uma rede geodésica, através de observações 

e técnicas espaciais, para fins de apoio a levantamentos hidrográficos para o 

desenvolvimento do EVTEA do Rio Paraguai. 

 

3.5.1 Vetorização das cartas náuticas 

 

As cartas náuticas digitais estão disponibilizadas, gratuitamente, no site da 

Marinha do Brasil (DHN, 2015). Existem 2 tipos de cartas digitais: eletrônicas ou 

raster. As cartas náuticas eletrônicas, são vetorizadas e organizadas em camadas, 

permitindo a seleção, a análise e a apresentação de elementos de forma 

personalizada ou automática, podendo haver interação do navio com cada um de 

seus elementos. As cartas raster são digitalização das cartas de papel, sendo 

apresentadas na forma de imagem. A Marinha do Brasil já apresenta uma vasta lista 

de cartas eletrônicas, entretanto para a área de projeto estão disponibilizadas apenas 

cartas no formato raster. A representação do tramo brasileiro do Rio Paraguai é 

realizada por um mosaico articulado de 143 cartas náuticas, apresentando a 

sinalização e profundidades ao longo do trecho.  

Para que as informações presentes nas cartas náuticas digitais fossem 

utilizadas, foi realizada a vetorização das cartas e posterior transformação para o 

sistema de projeção utilizado no estudo (Figura 3.64). O resumo da metodologia 

empregada é descrito abaixo. 

 

a. Digitalização das cartas náuticas fornecidas pela Marinha do Brasil: 

 Transformação dos arquivos em formato raster para formato vetorial; 

 Criação do banco de dados geográficos e edição dos atributos das 

feições; 
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 Configuração dos parâmetros do banco de dados: sistema de 

referência, sistema de projeção, fusos, meridiano central, unidades de 

medida. 

 

b. Verificação e validação dos arquivos vetoriais e seu respectivo banco de 

dados; 

c. Organização dos arquivos por zonas de atuação: Tramo Sul e Tramo Norte; 

d. Junção das feições e banco de dados criados para as cartas individualmente 

em arquivos únicos; 

e. Transformação do sistema de projeção do mapeamento existente 

(MERCATOR) para sistema de projeção compatível com demais produtos 

cartográficos utilizados (UTM): 

 Ajuste dos parâmetros de transformação entre os sistemas de projeção 

para evitar distorções no formato do rio, devido ao seu comprimento 

extenso e em pequenas escalas sua representação ser basicamente 

linear; 

 Criação de um “subfuso” -21o dentro do fuso original, com a limitação 

de suas bordas e a translação do meridiano central para que este 

dividisse a região atingida pelo rio uniformemente; 

 Configuração dos parâmetros de referência para os arquivos vetoriais 

gerados após a transformação do sistema de projeção; 

f. Determinação das altitudes dos pontos através da interpolação dos níveis de 

redução integrados com os dados provenientes dos levantamentos 

geodésicos dos marcos implantados in loco. 
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FIGURA 3.64 – VETORIZAÇÃO DAS CARTAS DE NAVEGAÇÃO DO TIPO RASTER. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 
FIGURA 3.65 – RESULTADO DA VETORIZAÇÃO DAS CARTAS NAUTICAS RASTER NA REGIÃO 
DE CÁCERES. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Com o resultado da vetorização, foi possível definir o traçado das margens 

do rio, gerando a área de influência do Rio Paraguai, que foi utilizada nos estudos 

ambientais, para determinação das Áreas de Preservação Permanente (APP), 

definida pela atual legislação ambiental, com um buffer de 500 m ao longo das 

margens do rio. 

O detalhamento dos resultados é apresentado em um volume intitulado Atlas 

de Profundidades do Rio Paraguai, englobando toda a área de estudo com 

articulações na escala 1:25000, conforme ilustrado na Figura 3.66. 

 

 
FIGURA 3.66 – ARTICULAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS DAS 143 CARTAS NÁUTICAS AO LONGO 
DO TRECHO BRASILEIRO DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.5.2 Implantação da Rede Geodésica 

 

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 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. 

A rede altimétrica implantada ao longo da Hidrovia possui suas coordenadas 

geodésicas 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 é da ordem do 

centímetro. 

 

3.5.3 Métodos empregados nos levantamentos 

 

O sistema GNSS, empregado nos levantamentos geodésicos efetivados, é 

baseado nas técnicas de posicionamento espacial que, aliadas aos avanços do 

desenvolvimento científico e tecnológico, associam o sistema global de 

posicionamento (Global Positioning System – GPS) à infraestrutura espacial (Satellite 

Based Augmentation System - SBAS). Esta associação foi denominada de sistema 

de navegação global por satélites (Global Navigation Satellite System - GNSS). Como 

exemplos de SBAS tem-se o WAAS (Wide Area Augmentation System) do EUA e 

sistema europeu EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System). 
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O conceito de GNSS está sendo ampliado para o posicionamento por satélites 

utilizando toda infraestrutura acima citada em concomitância com os sistemas 

GLONASS (URSS), Galileo (Europeu), Compass (China) e outros.  

O sistema de posicionamento por satélites artificiais russo, denominado 

GLONASS, foi concebido de forma análoga ao GPS. A integração entre estes dois 

sistemas é dificultada em função de algumas diferenças como por exemplo o sistema 

de referência utilizado, o sistema de medição do tempo e a forma de emissão dos 

dados. 

O sistema de posicionamento Galileo é realizado por satélites artificiais, foi 

criado por países europeus e conta com a colaboração dos países Canadá e Japão. 

Está prevista a utilização do sistema em conjunto com o GPS e o GLONASS. Sua 

responsabilidade civil compete à ESA (European Space Agency). 

A China possui o sistema integrante do GNSS, o Compass/Beidou (China’s 

Compass Navigation Satellite System – CNSS). As pesquisas, construções e a 

administração do CNSS compete ao CSNPC (China Satellite Navigation Project 

Center). 

Os métodos de posicionamento GNSS disponíveis são:  

 Absoluto: também denominado de autônomo ou por ponto; 

 Relativo; 

 Diferencial: conhecido pela sigla DGPS. 

 

Ao longo do estudo 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. 

 

  



 
 

 

117 

3.5.3.1 Método do Posicionamento Preciso por Ponto (PPP) 

 

De acordo com Monico (2008), no posicionamento por ponto, a obtenção das 

coordenadas de uma estação é realizada “com base em observações de 

pseudodistância, derivadas do código, fixando-se a órbita e demais parâmetros dos 

satélites aos valores calculados com base em mensagens de navegação”. Segundo 

o autor, quando são utilizadas as observáveis pseudodistância ou fase da onda 

portadora, ou ambas, coletadas por receptores de simples ou dupla frequência, com 

efemérides precisas, trata-se do PPP. 

O posicionamento por PPP é realizado, normalmente, através dos 

denominados serviços de PPP on-line. Neste trabalho utilizou-se o serviço de PPP do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ofertado de forma gratuita. 

O IBGE-PPP é um serviço on-line para o pós-processamento de dados GPS 

(Global Positioning System). Ele permite aos usuários de GPS, obterem coordenadas 

de alta precisão no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 

2000) e no International Terrestrial Reference Frame - ITRF. No posicionamento com 

GPS, o termo Posicionamento por Ponto Preciso normalmente refere-se à obtenção 

da posição de uma estação utilizando as observáveis de fase da onda portadora, 

coletadas por receptores de duas frequências e em conjunto com os produtos do IGS 

(International GNSS Service) (IBGE, 2013). 

O resultado do IBGE-PPP independe de qualquer ajustamento de rede 

geodésica e não está associado às realizações ou ajustamentos de rede planimétrica. 

Deste modo, os resultados obtidos através deste serviço terão uma pequena 

diferença daqueles disponíveis no Banco de Dados Geodésicos - BDG (IBGE, 2015). 

Maiores informações e detalhes dos procedimentos técnicos podem ser 

obtidos no Manual do Usuário Aplicativo Online IBGE-PPP. 
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3.5.3.2 Método relativo estático 

 

No posicionamento relativo estático utilizam-se, no mínimo, dois receptores. 

Tanto o receptor da estação referência (aquela cujas coordenadas geodésicas são 

conhecidas), quanto o da estação “rover” (com coordenadas a determinar) 

permanecem estacionários durante todo o levantamento. 

A duração do levantamento pode variar de 20 minutos a horas. Os 

levantamentos realizados com linhas de base (distância linear entre duas estações) 

inferiores a 10 km, com receptores em locais onde não há ocorrência de obstrução e 

sob condições ionosféricas favoráveis, 20 minutos são suficientes para se fixar a 

solução das ambiguidades com receptores de simples frequência. Esta situação se 

modifica conforme as condições da localização das estações e com o aumento da 

linha de base. No caso de linhas de base maiores que 10 km, recomenda-se a 

utilização de receptores de dupla frequência, bem como a utilização de efemérides e 

do erro do relógio do IGS (International GNSS Service). A precisão obtida com esta 

técnica de posicionamento pode variar de 0,1 a 1ppm (MONICO, 2008). As 

recomendações para levantamentos GNSS do IBGE sugerem as precisões, 

mostradas na Tabela 3.13 para os levantamentos acima: 

 

TABELA 3.13 - PRECISÕES NOS LEVANTAMENTOS GNSS. 

 

FONTE: IBGE, 2015. 

 

A precisão do posicionamento relativo estático ocorre em função do tempo de 

observação do equipamento utilizado e do comprimento da linha de base, sendo 

fornecida na Tabela 3.14. 
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TABELA 3.14 - TEMPO DE OBSERVAÇÃO EM FUNÇÃO AO COMPRIMENTO DA LINHA DE BASE. 

 

FONTE: IBGE,2015. 

 

3.5.3.3 Transformação de altitudes elipsoidais em altitudes ortométricas 

 

Para transformação de altitudes elipsoidais em altitudes ortométricas foram 

adotados os procedimentos preconizados pelo IBGE, com a adoção do modelo de 

ondulação geoidal para o Brasil (MAPGEO2010). Este modelo é disponibilizado pelo 

IBGE e permite a transformação pela Equação (3): 

 𝐻 = ℎ − 𝑁   (3) 

Onde: 

H = altitude ortométrica objetivo do mapeamento; 

h = altitude geométrica ou elipsoidal fornecida pela medição com o sistema GNSS; 

N = ondulação geoidal obtida por interpolação pelo modelo MAPGEO2010. 

 

Para aprimoramento dos resultados, foram rastreados satélites em pontos 

sobre as RRNN do IBGE, possibilitando o cálculo direto da ondulação geoidal no local. 

Uma vez que o MAPGEO 2010 possui precisão relativa melhor que a sua 

precisão absoluta, o mesmo foi utilizado em conjunto com as ondulações medidas 

sobre as RRNN existentes. 

De acordo com Santos (2006), os levantamentos altimétricos realizados com 

GPS (Figura 3.67) consistem em determinar a altitude ortométrica do ponto de 

interesse (i) em relação a, pelo menos, uma estação de referência (A), de 

coordenadas geodésicas (ϕA ,λA, hA) e altitude ortométrica (HA) conhecidas. 

A determinação é feita pela diferença das altitudes geométricas Equação (4): 

 ∆ℎ = ℎ𝑖 − ℎ𝑎 (4) 

 

Onde:  
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Δh= desnível entre os pontos; 

ℎ𝑖  = altitude elipsoidal do ponto de interesse; 

ℎ𝑎  = altitude elipsoidal da estação de referência. 

 

As altitudes elipsoidais são determinadas pelo posicionamento relativo por 

GNSS, e por alturas geoidais, conforme Equação (5), o valor de 𝑁𝑖 é obtido a partir 

de um modelo geoidal, como por exemplo o MAPGEO. 

 

 

 ∆𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 − 𝑁𝐴   (5) 

 

 

FIGURA 3.67- MODELO DE CÁLCULO PARA TRANSFORMAÇÃO DE ONDULAÇÃO GEOIDAL EM 
ORTOMÉTRICA.  
FONTE: SANTOS, 2006. 

 

 

3.5.4 Caracterização das áreas de levantamento 

 

A área do levantamento foi a região lindeira ao Rio Paraguai, principalmente 

nos locais onde se encontram estações fluviométricas e linímetros. Também foram 

selecionados os locais que representam passos críticos à navegação. Foram 

implantadas duas redes geodésicas, uma para cada tramo da Hidrovia. 

As escolhas dos locais para implantação dos marcos foram pré-definidas em 

função dos pontos críticos à navegação, no entanto, a maioria das regiões lindeiras 
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são suscetíveis a inundações e alagamentos e, em muitas delas, não há referências 

geográficas locais para posterior localização e ocupação durante os trabalhos de 

levantamentos batimétricos. Por essa razão, a escolha do local possível para a 

implantação foi efetivada pela equipe de campo. A Figura 3.68 e Figura 3.71 ilustram 

alguns locais com os problemas mencionados. 

A escolha dos locais para implantação dos marcos no Tramo Sul obedeceu 

aos mesmos pré-requisitos do Tramo Norte, ou seja, em função da localização dos 

pontos críticos à navegação. A Figura 3.70 e Figura 3.71 ilustram alguns locais com 

os problemas mencionados. 

 

  
FIGURA 3.68- EXEMPLOS DE LOCAIS PRÉ-ESCOLHIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO COM 
SUSCETIBILIDADE A INUNDAÇÃO E/OU VEGETAÇÃO DENSA NAS MARGENS.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

  
FIGURA 3.69 - MARGENS SUSCETÍVEIS A EROSÃO E DIFICULDADE DE REFERÊNCIAS 
GEOGRÁFICAS LOCAIS.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.70 - EXEMPLOS DE LOCAIS PRÉ-ESCOLHIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO COM 
SUSCETIBILIDADE A INUNDAÇÃO E/OU VEGETAÇÃO DENSA NAS MARGENS.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

  
FIGURA 3.71 - MARGENS SUSCETÍVEIS A EROSÃO E DIFICULDADE DE REFERÊNCIAS 
GEOGRÁFICAS LOCAIS.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

3.5.5 Especificações para os levantamentos GNSS 

 

Os levantamentos foram realizados pelo sistema GNSS por meio do método 

relativo estático, baseado nas normas técnicas do IBGE (PR-22- Levantamentos 

Geodésicos), com o objetivo de atingir precisão na ordem do centímetro para altitudes 

ortométricas das RRNN implantadas. Adotou-se como tempo mínimo de rastreio 3 

horas. Nos locais onde estão instalados os linímetros, foram efetuados os 

levantamentos das RRNN existentes, anteriormente implantadas pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) e pela Divisão de Hidrografia e Navegação (DHN) da 
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Marinha do Brasil, as quais são posicionadas em altimetria em relação aos linímetros. 

As altitudes ortométricas das RRNN obtidas neste trabalho, foram transportadas por 

nivelamento geométrico até as réguas que compõem o linímetro. Para cada régua foi 

determinada a altitude absoluta de suas graduações. 

Utilizaram-se nos estudos geodésicos três equipamentos receptores GNSS 

geodésicos de dupla frequência (L1 e L2) e de alta precisão com precisões nominais: 

precisão horizontal de 3mm ± 0,5 ppm e precisão vertical de 5mm ± 0,5 ppm. Também 

foram utilizados três níveis geodésicos de alta precisão com precisão nominal de 

±5mm por quilômetro de levantamento, ambos com seus respectivos acessórios, 

compondo assim equipamentos para três equipes de levantamento. Os equipamentos 

geodésicos pertencem aos laboratórios do Departamento de Geomática da UFPR. A 

Figura 3.72 ilustra esses equipamentos sendo utilizados em campo. 
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Conjunto Nível Topográfico e equipamentos 
GNSS em marco implantado pela equipe de 
levantamentos 

Receptor GNSS colocado em marco 
implantado pela equipe de levantamento 

 
 

Régua estadimétrica próxima ao marco implantado 
pelas equipes de levantamento 

Receptor GNSS em pilar com centragem 
forçada pertencente a rede geodésica de 
Mato Grosso do Sul 

FIGURA 3.72 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM LOCAIS DE LEVANTAMENTOS NA HIDROVIA 
DO RIO PARAGUAI.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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A pesquisa das estações base da RMBC (Figura 3.73 e Figura 3.74) e da 

instalação das RRNN utilizadas para o ajustamento foi realizada a partir da 

visualização da distribuição espacial das estações em relação ao local de estudo.  

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

Norte da Hidrovia e 31 pontos no Tramo Sul. A Figura 3.75 e Figura 3.76 apresentam 

a distribuição espacial das RRNN implantadas, das RRNN existentes e dos linímetros, 

em cada tramo. Além das estações, foram localizadas as RRNN na região de estudo, 

as quais foram utilizadas para a definição do geóide local em cada tramo, sendo 

apresentadas na Tabela 3.15.  

 

TABELA 3.15 – RRNN UTILIZADAS PARA DEFINIÇÃO GEOIDAL LOCAL EM CADA TRAMO. 

Localização RN Tramo 
Cidade de Cáceres-IBGE SAT92718 Norte 

Cidade de Cáceres-Praça 1047X Norte 

Cidade de Ladário 3293F Sul 

Porto da Manga 3298X Sul 

Porto Murtinho 1544E Sul 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

Os descritivos das estações RBMC e das RRNN são fornecidos pelo IBGE e 

encontram-se no ANEXO 02 – Descritivos das RRNN deste volume. 
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FIGURA 3.73 - LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DA RBMC NO TRAMO NORTE. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.74 - LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DA RBMC NO TRAMO SUL. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.75 - LOCALIZACAO DAS RRNN E DOS LINÍMETROS NO TRAMO NORTE DO RIO 
PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.76 - LOCALIZAÇÃO DAS RRNN E DOS LINÍMETROS NO TRAMO SUL DO RIO 
PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.5.6 Processamento dos dados 

 

3.5.6.1 Processamento GNSS 

 

Os dados foram processados em redes geodésicas com circuitos fechados, 

através de vetores compostos por uma estação RBMC, uma RRNN implantada, outro 

vetor entre duas RRNN implantadas e um terceiro vetor fechando o circuito com 

origem na segunda RRNN implantada, unido à RBMC conforme demonstrado na 

Figura 3.77. Adotou-se como procedimento, em todo o processamento de dados entre 

os pontos geodésicos, a obrigatoriedade das ambiguidades fixadas com um mínimo 

de 70% do tempo total de rastreio. A ambiguidade é entendida como a determinação 

do número inteiro de ciclos na pseudodistância. O tempo mínimo de rastreio entre os 

pontos foi de 3 horas e o resultado, obtido pelo ajustamento do circuito, teve como 

controle um valor crítico do teste F-test menor que 1,89. A aplicação do F-test indicou 

a inexistência de erros grosseiros nos levantamentos. 
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FIGURA 3.77 – CIRCUITO FECHADO COM VETORES PARA AJUSTAMENTO DA REDE 
IMPLANTADA, REALIZADA NO TRAMO NORTE. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.5.6.2 Modelo geoidal local 

 

Inicialmente foram obtidas as altitudes elipsoidais para todas as RRNN 

implantadas. Naquelas pertencentes ao sistema altimétrico brasileiro situado em 

Cáceres - MT, Corumbá – MS e Porto Murtinho – MS, foram medidas as altitudes 

elipsoidais estas RRNN, sendo determinada a ondulação geoidal medida, derivada 

da diferença entre as altitudes ortométricas conhecidas nestes pontos geodésicos e 

as elipsoidais medidas. 

Em todos os pontos medidos pelo sistema GNSS foram calculadas as 

ondulações geoidais pelo modelo adotado pelo IBGE na época do levantamento - 

MAPGEO 2010. Os valores efetivamente medidos da ondulação geoidal no sistema 

altimétrico brasileiro e os determinados pelo modelo foram combinados linearmente, 

devido ao modelo geoidal local, o qual permitiu a elaboração de iso-curvas com o 

valor da ondulação nas proximidades das RRNN implantadas. 

A Figura 3.78 e a Figura 3.79 ilustram as ondulações geoidais para cada 

RRNN implantada em cada tramo. 
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FIGURA 3.78 – MAPA DE ONDULAÇÃO GEOIDAL OBTIDO COM MAPGEO2010 PARA O TRAMO 
NORTE.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.79 – MAPA DE ONDULAÇÃO GEOIDAL OBTIDO COM MAPGEO2010 PARA O TRAMO 
SUL. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 



 
 

 

135 

 
FIGURA 3.80 – MAPA DE ONDULAÇÃO GEOIDAL LOCAL, TRAMO NORTE, UTILIZADO NOS 
TRABALHOS.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.81 – MAPA DE ONDULAÇÃO GEOIDAL LOCAL, TRAMO SUL, UTILIZADO NOS 
TRABALHOS.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

  



 
 

 

137 

3.5.7 Determinação da declividade do Rio Paraguai 

 

Com a obtenção de todas as coordenadas tridimensionais pós processadas 

e ajustadas para toda a rede de RRNN implantadas ao longo do Rio Paraguai, após 

aferidas as precisões necessárias para o projeto e utilizado o modelo de ondulação 

geoidal local, consegue-se atingir um refinamento altimétrico para a obtenção de 

altitudes ortométricas. Estas altitudes foram transportadas aos linímetros nos locais 

onde estes estão implantados. 

A declividade instantânea do Rio Paraguai, nos diversos trechos levantados, 

foi obtida dividindo-se os valores dos desníveis obtidos nos locais onde foram 

implantadas ou medidas as RRNN pela extensão do rio que une estes pontos. A 

declividade foi expressa em percentagem e em milímetros por quilômetros. 

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. 

Os desníveis foram determinados através do método de nivelamento 

geométrico de visadas iguais, método escolhido por ser o mais adequado para a 

precisão requerida, uma vez que minimiza os principais erros sistemáticos existentes. 

O método de nivelamento geométrico de visadas iguais consiste na 

determinação de desníveis de maneira direta, através da materialização de uma linha 

horizontal definida pelo nível topográfico. São necessárias duas miras graduadas, a 

primeira deve ficar no ponto de partida e a segunda no ponto cujo desnível deseja-se 

determinar. O nível deve ficar aproximadamente a igual distância destas miras, o que 

elimina erros sistemáticos de curvatura, de refração atmosférica e de colimação. O 

desnível é dado pela diferença entre a leitura na mira de ré (ponto de partida) e a 

leitura da mira de vante (ponto a determinar). 

Foram determinadas as altitudes ortométricas para todas as RRNN 

implantadas ao longo do Rio Paraguai. Através de nivelamento geométrico foram 

transportadas as altitudes das RRNN implantadas para as RRNN existentes e para 
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as RRNN testemunhos, obtendo assim as altitudes ortométricas para todas as RRNN 

implantadas em cada tramo, conforme mostra a Tabela 3.16 e Tabela 3.17. 

 

TABELA 3.16 - ALTITUDES ORTOMÉTRICAS DAS RRNN NO TRAMO NORTE DA HIDROVIA DO 
RIO PARAGUAI. 

RRNN km rio Altitude ortométrica (m) 

RN01 2158,4 116,19 

RN01B 2158,4 116,09 

RN02 2146,9 111,33 

RN02B 2146,9 111,33 

RN03 2134,7 110,12 

RN03B 2134,7 110,04 

RN04 2123,2 111,71 

RN04B 2123,2 111,68 

RN05 2112,2 108,13 

RN05B 2112,2 107,48 

RN06 2107,0 107,61 

RN06B 2107,0 107,45 

RN07 2104,9 107,93 

RN07B 2104,9 107,59 

RN08 2102,2 108,33 

RN08B 2102,2 108,60 

AHIPAR-RN1-ST2 2098,5 111,52 

RN1-6573 2091,0 107,95 

AHIPAR-09 2091,0 108,08 

RN09 2083,9 106,68 

RN09B 2083,9 106,23 

RN10 2078,1 105,44 

RN10B 2078,1 105,28 

RN11 2075,4 104,73 

RN11B 2075,4 104,63 

RN12 2070,8 104,71 

RN12B 2070,8 104,82 

RN13 2065,4 103,94 

RN13B 2065,4 103,92 

RN14 2059,0 103,83 

RN14B 2059,0 103,67 

RN3-DHN 2053,8 104,37 

RN1-CPRM 2053,8 104,13 

RN15 2038,8 102,16 

RN15B 2038,8 102,09 

RN16 2034,7 101,65 

RN16B 2034,7 101,29 

RN17 2032,3 101,11 

RN17B 2032,3 101,03 

RN18 2018,0 100,07 

RN18B 2018,0 99,80 

RN19 2010,2 99,09 

RN19B 2010,2 99,11 

RN20 1999,0 98,39 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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TABELA 3.17 - ALTITUDES ORTOMÉTRICAS DAS RRNN NO TRAMO SUL DA HIDROVIA DO RIO 
PARAGUAI 

RRNN km rio Altitude Ortométrica (m) 

TESTEMUNHO 1514,7 89,99 

21A 1459,1 85,67 

21B 1459,1 85,8 

RN3298 1444,1 85,87 

RN8 DHN 7340 1444,1 86,03 

22A 1417,8 84,66 

22B 1417,8 85,52 

EG-MS-74 1386,1 85,17 

RN 261F  1386,1 91,05 

23A 1386,1 82,84 

24A 1351,8 84,21 

24B 1351,8 83,79 

25A 1319,8 87,12 

25B 1319,8 84,98 

26A 1298,8 82,48 

26B 1298,8 82,55 

27A 1252,4 81,28 

27B 1252,4 81,28 

28A 1206,8 79,13 

28B 1206,8 80,34 

29A 1155,7 79,98 

29B 1155,7 80,39 

30A 1112,1 78,91 

30B 1112,1 78,86 

31A 1082,4 81,17 

RN DHN 7892 1082,4 81,34 

AHIPAR RN0 1082,4 81,24 

32A 1065,3 80,98 

32B 1065,3 81,12 

33A 1030,7 77,95 

33B 1030,7 79,02 

34A 995,3 80,79 

34B 995,3 80,58 

34C 995,3 81,79 

35A 964,8 75,39 

35B 964,8 76,32 

36A 932,3 74,92 

36B 932,3 76,01 

FONTE: (UFPR/ITTI, 2015). 

 

A comparação entre os métodos utilizados neste estudo pode ser analisada na 

Tabela 3.18. Nota-se que as altitudes ortométricas obtidas pelo processamento PPP, 

por informação do IBGE, são diferentes das pertencentes à RAAP, calculadas pela 

UFPR/ITTI. 
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TABELA 3.18 - ALTITUDES ELIPSOIDAIS E ORTOMÉTRICAS DE PONTOS RASTREADOS, 
OBTIDAS POR AJUSTAMENTO DA REDE GEODÉSICA E PELO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE, 
NO TRAMOS NORTE E SUL DA HIDROVIA. 

TRAMO NORTE 

RRNN 
Altitude 

elipsoidal 
ajustada (m) 

Altitude ortométrica 
ajustada 

(UFPR/ITTI) (m) 

Altitude 
elipsoidal 
PPP (m) 

Altitude 
ortométrica 

PPP (IBGE) (m) 

RN01 125,11 116,19 125,12 116,09 

RN02 120,31 111,33 120,02 110,92 

RN03 119,41 110,12 119,53 110,12 

RN04 121,08 111,71 120,93 111,44 

RN05 117,87 108,13 118,11 108,26 

RN06 117,49 107,61 117,31 107,32 

RN07 117,89 107,93 117,96 107,89 

RN08 118,38 108,33 118,21 108,05 

RN09 117,10 106,68 117,00 106,46 

RN10 115,96 105,44 115,74 105,11 

RN11 115,30 104,73 115,46 104,78 

RN12 115,27 104,71 115,09 104,42 

RN13 114,41 103,94 114,47 103,88 

RN14 114,13 103,83 114,00 103,59 

RN15 112,29 102,16 112,04 101,79 

RN16 111,77 101,65 111,79 101,56 

RN17 111,20 101,11 111,24 101,03 

RN18 110,01 100,07 110,08 100,02 

RN19 108,79 99,09 108,59 98,77 

RN20 108,13 98,39 108,48 98,63 

RN1-6573 118,23 107,95 118,02 107,62 

AHIPAR RN1 121,57 111,52 125,62 115,45 

RN3 5677 - DHN3 114,67 104,37 114,45 104,03 

TRAMO SUL 

RRNN 
Altitude 

Elipsoidal 
ajustada (m) 

Altitude Ortométrica 
ajustada (UFPR/ITTI) 

(m) 

Altitude 
Elipsoidal 
PPP (m) 

Altitude 
Ortométrica 

PPP (IBGE) (m) 

RN3293F 143,75 129,91 143,66 129,82 

AUXILIAR LÁDARIO 103,56 89,86 103,51 89,81 

21A 98,86 85,66 99,12 85,97 

RN3298X 98,96 85,87 98,99 85,84 

22A 98,35 84,65 98,32 84,66 

EG-MT 99,07 85,17 99,04 85,14 

24A 98,32 84,20 98,36 84,22 

25A 101,94 87,11 101,91 87,02 

26A 97,71 82,47 97,61 82,29 

27A 96,82 81,28 96,81 81,14 

28A 93,86 79,12 93,79 - 

29A 94,47 79,98 94,36 79,70 

30A 93,5 78,91 93,47 78,69 

31A 95,68 81,17 95,63 80,91 

32A 95,55 80,98 95,69 80,89 

33A 92,82 77,95 92,70 - 

34A 95,46 80,79 95,27 80,31 

35A 90,07 75,39 90,07 75,08 

36A 89,69 74,92 89,68 - 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Além disso, determinaram-se também as altitudes ortométricas do início da 

graduação das réguas linimétricas (zero da régua) das estações fluviométricas de 

Cáceres, Descalvados, Porto Conceição, Bela Vista do Norte, Amolar, Ladário, Porto 

da Manga, Porto Esperança, Forte Coimbra, Barranco Branco e Porto Murtinho, por 

meio da implantação das RRNN e da interpolação das altimetrias entre as réguas, 

conforme mostra a Tabela 3.19. 

 

TABELA 3.19 - ALTITUDES ORTOMÉTRICAS DO ZERO DA RÉGUA LINIMÉTRICA. 

Estação 

fluviométrica 
Código Tramo 

Altitude ortométrica 

(zero da régua) (m) 

*Cáceres 66070004 Norte 108,18 

Descalvados 66090000 Norte 99,26 

*Porto Conceição 66120000 Norte 92,88 

*Bela Vista do Norte 66125000 Norte 92,47 

*Amolar 668000000 Norte 86,38 

Ladário 66825000 Sul 82,70 

Porto da Manga 66895000 Sul 77,63 

Porto Esperança 66960008 Sul 79,61 

Forte Coimbra 66970000 Sul 79,01 

Barranco Branco 67030000 Sul 73,45 

Porto Murtinho 67100000 Sul 71,81 

*ALTITUDES ORTOMÉTRICAS INTERPOLADAS A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DAS RRNN. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A declividade instantânea aproximada do Rio Paraguai, na data dos 

levantamentos, se mantém com pequenas variações ao longo do seu curso, porém, 

há a necessidade de se obter a declividade do nível instantâneo da superfície 

equipotencial da água para a modelagem hidrodinâmica a ser calculada. Nesse caso 

específico foi calculada uma declividade média a partir das altitudes ortométricas da 

lâmina d’água. O desnível entre cada marco e a superfície d’água foi determinado 

através de nivelamento geométrico nas mesmas datas dos rastreios dos pontos.  

A Figura 3.82 e Figura 3.83 mostram perfis longitudinais do rio, com as 

declividades em cada trecho em função da altitude ortométrica da lâmina d’água 

instantânea, em pontos próximos às RRNN. A declividade média instantânea do rio 

na data da implantação das RRNN no Tramo Norte foi de de 3,64cm/km e no Tramo 

Sul de 1,8cm/km. 
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FIGURA 3.82 - INCLINAÇÕES INSTANTÂNEAS DA LÂMINA D’ÁGUA ENTRE AS RRNN, TRAMO NORTE. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.83 - INCLINAÇÕES INSTANTÂNEAS DA LÂMINA D’ÁGUA ENTRE AS RRNN, TRAMO SUL. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.5.8 Modelo Digital de Altitude (MDA) 

 

Modelos Digitais de Altitude (MDA) de rios tem grande valor em projetos de 

pesquisa e de engenharia. Eles fornecem a base necessária para a elaboração de 

modelos hidrológicos e hidrodinâmicos.  

Modelos hidrológicos e hidrodinâmicos geram perfis da linha d’água para 

diversos cenários, tais como cheias e estiagens. Estas informações são base para 

asserções como cotas de dragagem, calado máximo de embarcações, previsões de 

cheias e estiagens e determinação de trechos críticos à navegação. São 

fundamentais para a correta e eficiente gestão de vias navegáveis a fim de otimizar 

planos de dragagem, definir embarcações-tipo e emitir alertas em situações de risco. 

A elaboração de modelos digitais de altitude, no entanto, requer muito 

cuidado, principalmente no que se refere a interpolações de altitudes e a sua 

atribuição aos pontos cotados. O que se espera de um bom modelo para rios é que 

respeite a declividade do rio atribuindo uma variação constante de altitudes a cada 

sucessiva seção transversal. Procedendo-se desta forma garante-se uma boa base 

de dados para a elaboração de modelos hidrodinâmicos e hidrológicos, onde 

parâmetros como a declividade estão diretamente ligados ao comportamento do 

escoamento e permitem a análise de trechos com restrições à navegação. 

Esta seção apresenta o método utilizado para a criação do MDA do rio 

Paraguai, base para a realização da modelagem hidrodinâmica. O método é aplicado 

a partir de dados batimétricos e de contorno de margem na Hidrovia do Rio Paraguai, 

fornecidos pela Marinha do Brasil e disponibilizados em seu sítio eletrônico (DHN, 

2008). 

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, para sua utilização em modelos hidrodinâmicos.  
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FIGURA 3.84 - TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS (E,N) PARA (S,D). 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Para a atribuição das altitudes aos pontos cotados de forma apropriada, pode-

se transformar as coordenadas planimétricas de um sistema cartesiano (𝐸, 𝑁) para 

um sistema de coordenadas orientado ao escoamento (𝑠, 𝑑), como mostra a Figura 

3.84, sendo 𝑠 a coordenada longitudinal ao longo do canal de navegação e 𝑑 a 

distância transversal dos pontos medidos da linha do canal. Para isso, adaptou-se um 

método descrito em Merwade et. al (2005) que pode ser implementado 

geometricamente utilizando o traçado longitudinal do rio como referência. A seguinte 

equação pode ser utilizada para essa transformação: 

 

 [𝑠, 𝑑] = [  𝑆𝑏 + (|𝑃𝐵̅̅ ̅̅ | ⋅ cos(𝛼)), 𝜓 (|𝑃𝐵̅̅ ̅̅ | ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) )] (6) 
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Onde: 

𝛼 é o ângulo entre 𝐵𝑃′̅̅ ̅̅ ̅ e 𝐵𝑃̅̅ ̅̅ . 

𝑆𝐵 é a distância longitudinal de B até o início do traçado de referência; 

B é a coordenada planimétrica [𝐸𝐵, 𝑁𝐵] do ponto do canal à montante;  

C é a coordenada planimétrica [𝐸𝐶 , 𝑁𝐶] do ponto do canal à jusante; 

𝑃 é a coordenada planimétrica [𝐸𝑃, 𝑁𝑃] do ponto em questão, ao qual deseja-se 

atribuir uma altitude; 

𝜓 =
|
𝐶𝐵𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐶𝐵𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑃𝐵𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑃𝐵𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅
|

‖
𝐶𝐵𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐶𝐵𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑃𝐵𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑃𝐵𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅
‖

 é igual a -1 para pontos a direita e 1 para pontos a esquerda do eixo 

longitudinal do canal. 

 

Na Figura 3.85 e na Figura 3.86 é possível visualizar o conceito básico da 

aplicação do método.  

 

 
FIGURA 3.85 - CONCEITO BÁSICO DA APLICAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DE PROJEÇÕES. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.86 - ESQUEMA DA ATRIBUIÇÃO DA COORDENADA LONGITUDINAL (S) PARA OS 
PONTOS COTADOS. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.5.8.1 Algoritmo 

 

Uma possível solução para encontrar qual par [𝐵, 𝐶] corresponde a cada 𝑃 é 

verificar para quais pontos a Equação (7) é respeitada. 

 

 |𝐶𝐵̅̅ ̅̅ | = |𝑃′𝐵̅̅ ̅̅ ̅| + |𝐶𝑃′̅̅ ̅̅ ̅| (7) 

 

Onde: 

 
𝑃′ = 𝐵 + |𝑃𝐵|̅̅ ̅̅ ̅ ⋅ cos(𝛼) ⋅

𝐶𝐵̅̅ ̅̅

|𝐶𝐵̅̅ ̅̅ |
 

(8) 

Sendo 𝑃’ um ponto no eixo do canal, correspondente à interseção do segmento 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

com a reta ortogonal que passa por 𝑃. 

 

Para o caso de um ponto 𝑃 ter múltiplos pares (𝐵, 𝐶), o mais próximo é 

provavelmente o par correto. No entanto, deve-se ajustar um parâmetro verificador 

condizente com as características do rio em questão para o caso de o par mais 

próximo encontrado não ser de fato o par correto. Este parâmetro foi definido em 

função da largura máxima de cada trecho. Ou seja, qualquer par (𝐵, 𝐶) encontrado 
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com 𝑑 maior que a maior largura do canal no trecho foi descartado. Isto ocorre devido 

a um efeito que chamamos de sombreamento (Figura 3.87) — quando a variação do 

ângulo entre três pontos é tal que 𝑃 não é ortogonal nem ao primeiro par nem ao 

subsequente. 

Para minimizar os efeitos dos sombreamentos o traçado central do canal foi 

ajustado a uma curva Bezier. Esta tem por característica manter para cada nó a 

mesma tangente de entrada e saída, isto suaviza o traçado e evita que curvas agudas 

gerem grandes ‘áreas sombreadas’. A Figura 3.87 exemplifica o processo descrito 

acima, na parte esquerda nota-se uma variação angular que resulta em uma ‘área 

sombreada’, significativamente grande. À direita é possível visualizar a dispersão do 

sombreamento, resultado do ajuste a uma curva tipo Bezier e a reamostragem dos 

pontos do traçado do canal. 

 

 
FIGURA 3.87 - À ESQUERDA SOMBREAMENTO CAUSADO POR PONTOS NÃO AJUSTADOS A 
UMA CURVA BEZIER E A DIREITA NOVOS PONTOS GERADOS A PARTIR DA CURVA BEZIER 
AJUSTADA E RESPECTIVA REDUÇÃO DA ÁREA DE SOMBREAMENTO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
 

 

3.5.8.2 Interpolação das altitudes 

 

Uma vez atribuídos todos os valores [s,d] aos seus respectivos pontos 

cotados, pode-se interpolar as altitudes linearmente ao longo do canal como função 

de 𝑠. As altitudes calculadas devem estar na mesma referência que os valores de 

profundidade, ou seja, se as profundidades cotadas se encontram referenciadas ao 
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nível de redução das réguas ao longo da Hidrovia, as altitudes devem ser compatíveis 

com esses mesmos níveis. Cada ponto tem altitude definida conforme a equação (9). 

 

 𝐻𝑃 = 𝐻(𝑠𝑃) − 𝑌 (9) 

 

Onde: 

𝐻𝑃 é a altitude do ponto; 

𝐻(𝑠𝑃) é a altitude da lâmina d’água a 𝑠 metros da origem do traçado; 

𝑌 é a profundidade cotada no ponto. 

 

A altitude em cada ponto é calculada interpolando-se os valores das altitudes 

(H) entre a RRNN a montante 𝑖 e a RRNN a jusante 𝑖+1. A generalização deste 

raciocínio é descrita pela Equação 5. 

 

 
𝐻(𝑠) =

𝐻𝑖+1 − 𝐻𝑖

𝑆𝑖+1 − 𝑆𝑖
⋅ 𝑠 + 𝐻𝑖 −

𝐻𝑖+1 − 𝐻𝑖

𝑆𝑖+1 − 𝑆𝑖
⋅ 𝑆𝑖 

(10) 

 

Onde: 

𝑆 é a distância longitudinal entre a RRNN e o ponto de início. 

Nas operações realizadas acima é importante que se mantenham os dados 

[E,N] de cada ponto, pois ao final eles serão associados aos valores ortométricos. 

A Figura 3.88 apresenta o mesmo trecho em coordenadas planimétricas (E,N) 

e coordenadas no sentido do escoamento (s,d) após receber os valores de altitudes 

(A,d). Note que estão representados somente os valores referentes às margens visto 

que os valores de batimetria têm sua altitude subtraída de sua profundidade. 
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FIGURA 3.88 – COORDENADAS (E,N) E (A,d) DO MESMO TRECHO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.5.8.3 Resultados 

 

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, 

conforme metodologia descrita na seção 3.2.3 A Tabela 3.20 apresenta as RRNN 

utilizadas e as altitudes das lâminas d’água reduzidas ao nível de redução (H-R). 
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TABELA 3.20 – LEVANTAMENTOS DE RRNN NO RIO PARAGUAI. 

ID_RRNN E N 
HONA* 

(m) 
DATA 

Distância 
(m) 

H-R 
(m) 

RN01 415871,75 8211813,71 109,74 13/11/2014 26292 110,20 

RN02 420911,31 8205516,25 109,42 13/11/2014 37409 109,86 

RN03 417077,75 8199122,97 108,58 12/11/2014 48887 109,00 

RN05 416607,51 8187145,23 106,63 12/11/2014 71605 107,00 

RN06 416453,24 8181797,79 106,32 12/11/2014 77045 106,62 

RN07 415433,64 8179963,26 106,32 11/11/2014 79.345 106,61 

RN08 413895,23 8177580,59 105,97 11/11/2014 82.105 106,26 

BV 414679,92 8174773,13 105,70 11/11/2014 85.005 105,98 

BAIAZINHA 410732,61 8168206,57 105,37 11/11/2014 92785 105,57 

RN09 409408,20 8161969,30 104,27 10/11/2014 99344 104,47 

RN10 409595,05 8157197,41 104,17 10/11/2014 105.104 104,36 

RN11 409622,52 8154282,45 103,79 10/11/2014 108.184 103,98 

RN12 411866,24 8151018,92 103,36 10/11/2014 112.664 103,54 

RN13 412953,15 8153917,02 103,05 10/11/2014 117.324 103,22 

RN14 418729,86 8154311,43 102,67 10/11/2014 124.203 102,74 

DESC 420138,02 8149800,96 102,68 09/11/2014 129.643 102,70 

RN15 429520,84 8143393,22 101,55 08/11/2014 144.762 101,55 

RN16 431943,62 8141609,55 101,08 08/11/2014 148.822 101,08 

RN17 433254,30 8141109,84 100,79 08/11/2014 151.201 100,77 

RN18 440874,49 8139516,19 99,65 07/11/2014 164.138 99,61 

RN19 448823,92 8139207,16 98,85 07/11/2014 175.395 98,81 

RN20 451537,93 8136192,88 97,67 07/11/2014 182.693 97,61 

RN AUXILIAR LAD. 437401,20 7898820,51 84,79 07/11/2014 666.378 84,75 

21A 470315,00 7883059,00 83,53 10/01/2015 724.994 83,35 

22A 463196,00 7852557,00 82,40 11/01/2015 765.593 82,21 

EG-MT 452567,00 7831768,00 81,58 11/01/2015 795.772 81,38 

24A 438741,00 7818247,00 81,04 11/01/2015 820.692 80,84 

25A 417151,00 7797112,00 80,55 12/01/2015 861.030 80,35 

26A 403802,00 7784611,00 79,55 12/01/2015 881.469 79,36 

27A 379905,70 7764325,00 78,18 13/01/2015 927.567 78,03 

28A 395085,90 7736215,00 77,99 14/01/2015 972.766 77,88 

29A 410195,10 7705711,00 77,40 15/01/2015 1.023.565 77,35 

30A 406911,50 7688514,00 77,05 16/01/2015 1.067.423 77,05 

31A 412279,80 7666674,00 76,66 17/01/2015 1.096.782 76,69 

32A 410179,20 7651107,00 76,38 18/01/2015 1.113.600 76,42 

33A 404288,10 7626883,00 75,63 18/01/2015 1.148.119 75,71 

34A 407765,30 7599972,00 75,48 19/01/2015 1.184.458 75,61 

35A 403929,60 7581667,00 74,44 20/01/2015 1.212.884 74,57 

36A 397761,70 7556918,00 74,27 20/01/2015 1.245.603 74,40 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
* HONA: altitude ortométrica do nível d’água. 
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A partir desta tabela é possível verificar que, de Ladário (AUXILIAR) a Porto 

Murtinho (34A) a declividade média é de 1,8cm/km e que, de Cáceres a Ladário a 

declividade média é de 3,64cm/km. 

O traçado de referência utilizado foi o canal percorrido na campanha de 

batimetria longitudinal de junho de 2014. Este traçado foi então suavizado levemente 

em uma curva Bezier e os pontos utilizados foram separados em intervalos fixos de 

20 metros. Esse procedimento, como visto anteriormente, minimiza o efeito de 

sombreamento.  

Para referência de distância longitudinal e para facilitar a implementação do 

método, Cáceres - MT foi definido como km-0 do Tramo Norte e Corumbá como km-

0 do Tramo Sul. Desta forma, a partir do cálculo acumulado de distâncias, cada ponto 

do traçado recebeu uma quilometragem (𝑠) que foi atribuída aos pontos cotados. 

Cada RRNN recebeu um (𝑠) respectivo ao ponto do traçado mais próximo. 

Após a transformação de coordenadas descrita na seção 3.5.8.1, a 

interpolação das altitudes foi realizada com base nas 39 RRNN descritas na Tabela 

3.20. A Figura 3.89 apresenta a lâmina d’água no nível de redução para o Tramo 

Norte e Sul da Hidrovia.  

Com isso, definiu-se o MDA das cartas vetorizadas que subsidiou o 

desenvolvimento do modelo hidrodinâmico. 



 
 

 

153 

 
FIGURA 3.89 – VISUALIZAÇÃO 3D DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO PARAGUAI (TRAMO 
NORTE).  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.5.9 Batimetria detalhada 

 

A identificação preliminar dos passos críticos descrita na seção 3.2.5 foi a 

base para a requisição das batimetrias detalhadas. Adequações no traçado 

geométrico do canal de navegação podem evitar a necessidade de dragagem, 

reduzindo custos de manutenção e impactos ambientais. Considerando estas 

prerrogativas, as batimetrias detalhadas foram levantadas e analisadas. 
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Campanhas de detalhamento batimétrico foram realizadas em duas 

instâncias: pelo SSN-6 da Marinha do Brasil e pela empresa CARUSO JR, contratada 

pela Ahipar por meio de licitação. A Tabela 3.21 apresenta os 39 passos identificados 

preliminarmente (levantamento longitudinal) e as batimetrias detalhadas utilizadas 

para dimensionamento do canal navegável e cálculo dos volumes de dragagem em 

cada passo. Os passos estão ordenados de montante para jusante. 

 

TABELA 3.21 – PASSOS CRÍTICOS E IDENTIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS BATIMETRIAS 
DETALHADAS. 

ORDEM PASSOS BATIMETRIA TRAMO 

1 Passo do Alegre Inferior MARINHA Norte 

2 Passo Furado do Jatobá MARINHA Norte 

3 Passo do Pote MARINHA Norte 

4 Passo Tucum Superior MARINHA Norte 

5 Passo Soldado Superior MARINHA Norte 

6 Passo Barranco Vermelho Superior MARINHA Norte 

7 Passo Ilha Barranco Vermelho MARINHA Norte 

8 Passo Beiçudo Superior MARINHA Norte 

9 Passo Beiçudo Inferior MARINHA Norte 

10 Passo Baiazinha MARINHA Norte 

11 Passo Margarida MARINHA Norte 

12 Passo Montante Corixão CARUSO Norte 

13 Passo Corixão Superior CARUSO Norte 

14 Passo Corixão Inferior CARUSO Norte 

15 Passo Baía das Éguas Superior MARINHA Norte 

16 Passo Baía das Éguas Inferior MARINHA Norte 

17 Passo Ilha do Rio Velho MARINHA Norte 

18 Passo Morro Pelado Superior MARINHA Norte 

19 Passo Paratudal Superior MARINHA Norte 

20 Passo Paratudal Inferior MARINHA Norte 

21 Passo Descalvados MARINHA Norte 

22 Passo Piúva - montante Rio Bracinho MARINHA Norte 

23 Passo Boca do Gama MARINHA Norte 

24 Passo Castelo de Areia MARINHA Norte 

25 Passo Rio Bracinho MARINHA Norte 

26 Passo Rio Bracinho MARINHA Norte 

27 Passo Rio Bracinho MARINHA Norte 

28 Passo Rio Bracinho MARINHA Norte 

29 Passo Capitão Fernandes MARINHA Norte 

30 Passo Estirão Inferior da boca do Cará-Cará MARINHA Norte 

31 Passo Lagoa Gaíva MARINHA Norte 

32 Passo Caraguatá CARUSO/MARINHA Sul 

33 Passo do Jacaré CARUSO/MARINHA Sul 
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ORDEM PASSOS BATIMETRIA TRAMO 

34 Passo Fazenda Primavera MARINHA Sul 

35 Passo Mbiguá CARUSO Sul 

36 Passo Ilha Santa Rosa CARUSO Sul 

37 Passo Isla del Sauce MARINHA Sul 

38 Passo Baixas Profundidades MARINHA Sul 

39 Passo Olimpo CARUSO Sul 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.5.9.1 Batimetria Ahipar/Caruso 

 

O relatório de levantamento batimétrico e identificação dos passos críticos 

(Ahipar, 2015c) do Tramo Sul, foi repassado através da Administração da Hidrovia. 

Após a análise do relatório, observou-se que o método aplicado para a redução das 

sondagens foi bastante simplificado, não condizente com o método apresentado na 

seção 3.2.3. 

As reduções utilizadas não levaram em consideração as variações 

longitudinais e de seção transversal que influenciam o regime das réguas e seus 

respectivos níveis de redução. Sabe-se que os níveis de redução, quando distantes 

da área de influência de uma régua, devem ser interpolados entre a régua de 

montante e de jusante do ponto amostrado (Miguens, 1996; Forrester, 1983). 

As correções das batimetrias recebidas foram refeitas com o método de 

interpolação. Os níveis de redução utilizados foram os oficiais da Hidrovia, divulgados 

pela Marinha do Brasil, com base nas normativas da Internacional Hydrographic 

Organization (IHO, 2010). Para manter a uniformidade dos dados, foram 

consideradas as mesmas réguas utilizadas pela Marinha do Brasil para as reduções 

de sondagem das cartas náuticas (Tabela 3.4). 

As reduções foram então calculadas transformando inicialmente as 

coordenadas dos pontos amostrados de (𝐸, 𝑁) para (𝑠, 𝑑), conforme a equação (6). 

Em seguida as reduções foram interpoladas conforme equação (10), com dados da 

Tabela 3.1. Com isso, obtivemos os valores de sondagem reduzidos aos níveis d’água 

de referência para a dragagem de manutenção. 
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3.5.9.2 Batimetria Marinha do Brasil 

  

Atualmente os serviços de atualização e manutenção da sinalização náutica 

na Hidrovia do Rio Paraguai são realizados pelo Serviço de Sinalização Náutica do 

Oeste (SSN-6) da Marinha do Brasil. Estes serviços são realizados em campanhas 

exclusivas para essa finalidade. Os locais onde verificam-se variações de batimetria, 

quando comparados com a posição vigente das placas, são apontados para 

detalhamento batimétrico. Estes levantamentos ocorrem anualmente e sempre no 

período que antecede a estiagem.  

O levantamento disponível mais recente da época de elaboração deste 

trabalho é o de 2014. Nos passos em que a batimetria disponibilizada não era tão 

atual, foram utilizadas batimetrias oficias de anos anteriores. As batimetrias foram 

cedidas já reduzidas aos níveis de redução. 

A escolha da batimetria para cada passo individual foi realizada priorizando 

as batimetrias mais recentes. A Tabela 3.21 apresenta cada passo e sua respectiva 

batimetria utilizada para dimensionamento do canal de navegação. 

Para a atualização das batimetrias com os níveis d’água calculados pelo 

modelo hidrodinâmico (ver seção 3.6), foi necessário transformar as batimetrias do 

datum de redução para o datum vertical do rio. O datum vertical é aquele cujas 

altitudes ortométricas estão no nível de redução descrito na seção 3.3. 
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FIGURA 3.90 - EXEMPLO DE BATIMETRIA DETALHADA (AHIPAR, 2015) DO PASSO CRÍTICO 
CORIXÃO . 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Para isso, foi utilizado o mesmo método da geração do MDA empregado no 

modelo hidrodinâmico. A uniformidade do método é vital para a correta inferência dos 

resultados. Portanto, com as batimetrias com coordenadas transformadas (s,d), foram 

utilizados os valores das RRNN reduzidas para interpolar as altitudes 

longitudinalmente e, assim se obter o MDA das batimetrias detalhadas. Este MDA foi 

então subtraído do MDA da superfície da água do rio (resultado da modelagem 

hidrodinâmica descrita na seção 3.6), resultando em uma superfície com os novos 

valores de profundidade. As batimetrias com as profundidades corrigidas subsidiaram 

a elaboração do projeto do canal de navegação nos passos críticos, destacando 

locais que necessitam dragagem de manutenção, e o trajeto a ser percorrido pelas 

embarcações.  
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3.6 MODELAGEM HIDRODINÂMICA 

 

Esta seção apresenta o detalhamento da metodologia utilizada para a 

alternativa selecionada no Projeto Executivo de Dragagem, atendendo aos itens 

5.3.2.1.1 e 6.2.2.2 do Termo de Referência. Inicialmente é apresentada uma breve 

descrição dos modelos matemáticos utilizados e, em seguida a metodologia aplicada 

na modelagem hidrodinâmica, concluindo com os resultados fornecidos para esta 

etapa do estudo. 

Após a definição preliminar dos passos críticos (seção 3.2.5), faz-se 

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

Projeto, uma vez que o nível d’água inicialmente utilizado foi aquele interpolado 

linearmente entre as RRNN e as estações fluviométricas. 

O objetivo da modelagem hidrodinâmica é a simulação do Cenário de Projeto 

(estiagem), 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 por 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 estações 

fluviométricas dificulta a representação da totalidade da Hidrovia através de simples 

interpolações lineares entre cada estação. 

Estes problemas de resolução espacial dos dados monitorados são 

problemas comuns em projetos de hidrovias existentes ou em planejamento, em 

muitos locais no mundo, onde não existem monitoramentos contínuos de longo 

período (Índia, China, por exemplo).  

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. Vale ressaltar que existe a possibilidade do aprimoramento da 

modelagem, utilizando uma calibração que inclui, além dos efeitos de rugosidade 
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(representados pelo coeficiente de Manning), as variações longitudinais e 

transversais, 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 3.5), valores de vazão e velocidade em 

aproximadamente 265 seções transversais no trecho brasileiro do Rio Paraguai, em 

diferentes situações hidrológicas (ver seção 3.3.5). Com estas informações foi 

elaborado um modelo hidrodinâmico. 

 

3.6.1 Descrição do Modelo Utilizado (HEC-RAS) 

 

O modelo escolhido para a realização das simulações foi o HEC-RAS. Trata-

se de um software de código gratuito, desenvolvido pelo US Army Corps of Engineers 

(USACE).  

O procedimento básico de computação do programa baseia-se na solução da 

equação de energia unidimensional. São avaliadas as perdas de energia por atrito e 

variações geométricas das seções transversais (USACE, 2010). 

Os níveis de água são obtidos por método iterativo utilizando a equação da 

energia, apresentada na Equação (11). 

 𝑌2 + 𝐻2 +
∝2𝑉2

2

2𝑔
= 𝑌1 + 𝐻1 +

∝1𝑉1
2

2𝑔
+ ∆ℎ   (11) 

 

Onde: 

Y2 e  Y1 são as profundidades da superfície d’água nas seções transversais (m);  

H2 e H1 são as elevações do fundo do canal principal (m); 
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∝2 e ∝1 são os coeficientes de não uniformidade do perfil da velocidade 

(adimensional); V2  e  V1 são as velocidades médias na seção (m/s);  

g é a aceleração gravitacional (m/s²);  

∆h é a perda de carga (m).  

 

A perda de carga (∆h) é calculada entre duas seções transversais, resultante 

da força de atrito entre o fluido e as paredes do canal e as variações na geometria do 

canal, sendo definida pela Equação (12): 

 

 ∆ℎ = 𝐿𝑆𝑓 + 𝐶|
ɑ2𝑉2

2

2𝑔
−  

ɑ1𝑉1
2

2𝑔
   (12) 

 

Onde: 

L é a distância distribuída entre as seções transversais (m); 

𝑆𝑓 é a declividade da linha de energia causada pela perda por atrito entre duas seções 

transversais (m); 

𝐶 é o coeficiente de expansão ou contração (adimensional). 

 

A declividade da linha de energia é calculada entre as seções transversais 

por meio da Equação (13): 

 

 𝑄 =
1

𝑛
𝐴𝑅2/3𝑆𝑓

1/2̅̅ ̅̅ ̅̅
   (13) 

  

Onde: 

“n” é o coeficiente de rugosidade de Manning para cada divisão da seção transversal 

(m/m);  

“A” é a área do escoamento para cada divisão (m²);  

R é o raio hidráulico para cada divisão (m). 
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3.6.1.1 HEC-GeoRAS 

 

Durante a construção de modelos hidrodinâmicos, a preparação dos dados e 

a interpretação dos mesmos são tarefas essenciais e onerosas, as quais podem ser 

simplificadas, quanto ao processamento e a visualização dos dados, se forem 

desenvolvidas em um ambiente de geoprocessamento. 

A extensão HEC-GeoRAS, desenvolvida pelo US Army Corps of Engineers 

(USACE), foi a ferramenta geotecnológica utilizada para a elaboração da base 

geométrica para a modelagem do Rio Paraguai. 

Este conjunto de procedimentos, ferramentas e utilitários permite a criação 

de um banco de dados geoespaciais contendo todas as informações geométricas que 

podem ser extraídas do Modelo Digital de Altitude por meio de uma interface gráfica, 

nesse caso o ArcGIS Desktop (USACE, 2009). 

Um conjunto de dados é construído em forma vetorial, em um sistema de 

referência geodésica e projeção cartográfica apropriada. Em seguida são 

acondicionados os dados em banco de dados geográficos (BDG) que descrevem, 

separadamente, as margens do sistema fluvial, o traçado do canal de navegação e 

os limites de estruturas que afetam o regime de escoamento.  

O modelo hidrodinâmico utiliza os dados espaciais do BDG, em formato 

licenciado do HEC-RAS, para realizar simulações do escoamento em regime 

permanente na calha do rio. Para isso é necessária a calibração do modelo com 

coeficientes de rugosidade entre as seções transversais, o que é feito pela análise de 

vazões e níveis d’água correspondentes em pontos de controle especificados. O 

principal resultado do modelo é o perfil longitudinal de lâmina d’água ao longo da 

Hidrovia. Esse perfil permitiu, a posterior atualização das batimetrias, o 

dimensionamento do canal de navegação e a estimativa dos volumes de dragagem 

em cada passo crítico. 
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3.6.2 Metodologia da modelagem 

 

A Figura 3.91 apresenta um diagrama da metodologia desenvolvida para a 

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

 

 
FIGURA 3.91 - DIAGRAMA DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA A MODELAGEM DOS NÍVEIS DE 
ÁGUA NA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.6.2.1 Dados de entrada 

 

Foram realizadas três campanhas de levantamentos de campo em junho de 

2014, em novembro de 2014 e em fevereiro de 2015 sendo, as duas últimas 

expedições em conjunto com a Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos, 

respectivamente. Os dados coletados compreendem informações referentes a: 
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a. Dados planialtimétricos de Referências de Nível (RRNN) implantadas ao longo 

do Rio Paraguai e altitudes ortométricas da lâmina d’água nesses locais (ver 

seção 3.5.7, Tabela 3.16 e Tabela 3.17); 

b. Medições de vazão, velocidade e batimetria longitudinal (ver seção 3.3.5 e 

3.2.1); 

c. Leituras de réguas linimétricas de estações fluviométricas (ver seção 3.3). 

 

3.6.2.2 Batimetria e topografia 

 

A descrição em detalhes da elaboração do MDA pode ser encontrada na 

seção 3.3. 

No processo de construção da base geométrica, as margens do rio coincidem 

com as margens vetorizadas das cartas náuticas da Marinha do Brasil, bem como as 

ilhas e divisões de fluxo existentes. O traçado inicial do canal deriva do trajeto 

percorrido durante o levantamento batimétrico longitudinal de toda a Hidrovia. 

Efetuaram-se divisões de fluxos ao longo das ilhas e as seções transversais 

foram sempre traçadas perpendicularmente ao traçado do canal. Para todas as 

seções transversais medidas em campo, tem-se uma seção transversal do HEC-

GeoRAS associada. Seu espaçamento longitudinal varia em média entre 300 e 500 

m. Quanto menor o espaçamento entre as seções, melhor a representação do 

sistema fluvial, principalmente nas regiões de meandros e complexos de ilhas. 

As curvas-chave das estações fluviométricas foram geradas a partir de dados 

hidrológicos primários e secundários (ver seção 3.3.4). Essas curvas foram utilizadas 

para definir as vazões correspondentes aos níveis de redução divulgados pela 

Marinha do Brasil em cada uma das estações fluviométricas. As vazões obtidas 

determinam o Cenário de Projeto para a modelagem, representando a condição de 

estiagem. 
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3.6.2.3 Condições de contorno 

 

As condições de contorno são necessárias para estabelecer o nível da 

superfície d’água nos extremos da base geométrica do modelo (montante e jusante) 

e são os referenciais da calibração do modelo.  

Foram inseridos alguns pontos de controle que forneceram subsídio para a 

validação das simulações com a realidade. As altitudes ortométricas do nível de água, 

obtidas por meio das RRNN implantadas, e as medições de vazão e velocidade foram 

os pontos de controle utilizados na modelagem.  

Durante as coletas de campo foram realizadas as leituras de nível d’água em 

11 réguas linimétricas das estações fluviométricas distribuídas ao longo do Rio 

Paraguai (ver Tabela 3.4). 

As altitudes ortométricas das RRNN implantadas serviram de base para que 

fossem determinadas as demais altitudes ortométricas de nível d’água nas seções 

transversais do modelo. Em resumo, em cada um dos trechos modelados, as 

seguintes condições de contorno e pontos de controle foram utilizados: 

 

 Montante: para o Cenário de Calibração foram utilizadas as vazões de 

acordo com as medições (ADCP) realizadas ao longo de cada trecho 

(ver seção 3.3.5). Para o Cenário de Projeto foram utilizadas as vazões 

correspondentes ao NR de cada uma das réguas linimétricas; 

 Jusante: altitude ortométrica do nível d’água (medido para Cenário de 

Calibração e NR para Cenário de Projeto). 

 

As alterações de vazão são aplicadas da seguinte forma: a vazão inicial 

resultante das medições de ADCP são inseridas a montante de cada trecho, e nos 

momentos em que há variação de aproximadamente 20% nas vazões medidas ou em 

casos que existem contribuições laterais, insere-se essa variação de vazão na 

modelagem, como mostra a Figura 3.92. 
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FIGURA 3.92 – EXEMPLO DE VARIAÇÃO DE VAZÃO DURANTE CALIBRAÇÃO EM UM TRECHO 
DA HIDROVIA DO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.6.2.4 Calibração do modelo hidrodinâmico  

 

Os dados das medições de vazão, velocidade e nível d’água são 

contribuições importantes na calibração do modelo hidrodinâmico. Durante esta 

etapa, os coeficientes de resistência do fundo são modificados até representarem os 

níveis medidos com uma precisão suficiente. 

O coeficiente de rugosidade de Manning é a peça-chave na calibração 

sistemática, dependente de diversos fatores, como: rugosidade da superfície do leito, 

presença de vegetação, irregularidades no canal, alinhamento do canal, erosão e 

deposição de sedimentos, obstruções, tamanho e forma do canal, perfis e vazões, 

temperatura e material sólido em suspensão (CHOW, 1959). 

Dentro da metodologia apresentada neste relatório, pretendeu-se realizar a 

distribuição dos coeficientes de rugosidade de Manning de forma longitudinal entre 

margens e canal. Os coeficientes base que foram utilizados estão de acordo com a 

tabela de coeficientes de rugosidade para canais naturais e planícies de inundação, 

apresentadas no Manual de Referência do HEC-RAS (USACE, 2010), 

correspondentes aos valores propostos por Chow (1959) (Tabela 3.22). 
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TABELA 3.22 - COEFICIENTES DE RUGOSIDADE DE MANNING CONFORME O TIPO DE CANAL 
E SUPERFÍCIE. 

Canais naturais Mínimo Normal Máximo 

Canal principal 
   

Limpo, reto, sem depressões e vegetação 0,025 0,03 0,033 

Limpo, reto, sem depressões, com algumas pedras e 
vegetação 

0,03 0,035 0,04 

Limpo, com meandros, e algumas depressões 0,033 0,04 0,045 

Limpo, com meandros e algumas depressões, pedras e 
vegetação 

0,035 0,045 0,05 

Limpo, com meandros e algumas depressões, áreas não 
inundáveis  

0,04 0,048 0,055 

Limpo, com meandros e algumas depressões, áreas não 
inundáveis e alguns obstáculos como pedras e vegetação.  

0,045 0,05 0,06 

Escoamento lento, com bastante vegetação 0,05 0,07 0,08 

Escoamento lento, com bastante vegetação, lagoas e 
depressões e áreas alagadas 

0,07 0,1 0,15 

    

Planície de inundação Mínimo Normal Máximo 

Grama curta 0,025 0,03 0,035 

Grama alta 0,03 0,035 0,05 

    

Áreas cultivadas Mínimo Normal Máximo 

Sem plantio 0,02 0,03 0,04 

Plantio em fileiras (novo) 0,025 0,035 0,045 

Plantio em fileiras (“maduro”) 0,03 0,04 0,05 

FONTE: USACE, 2010 – ADAPTADO. 

 

A atribuição dos coeficientes de rugosidade foi determinada 

longitudinalmente ao longo rio levando em consideração as medições de velocidade 

e a área do escoamento associada (proveniente dos levantamentos de campo). A 

análise das velocidades é um comparativo importante pois analisa se a modelagem 

será capaz de reproduzir a distribuição das mesmas ao longo do canal, além de 

identificar os fenômenos que essas variações representam, como baixios e/ou 

rebojos, divisões de fluxo e presença de ilhas.  

A seção 3.3.5 descreve com detalhamento a localização dessas medições e 

as informações obtidas decorrentes das mesmas e que são utilizadas para a 

calibração do modelo. O “Relatório de Análises das medições de vazão e extração 

da batimetria” também apresenta um detalhamento dessas informações. 

Inseridas as condições iniciais, as condições de contorno, os pontos de 

controle e os coeficientes de rugosidade de Manning, tem-se como saída do modelo 

os seguintes resultados: nível de água, velocidade média, valor atribuído a linha de 
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energia, número de Froude, área do escoamento, dentre outros parâmetros 

associados a cada seção transversal. 

 

3.6.3 Divisão do modelo 

 

Foram ao todo 7 (sete) trechos modelados, de acordo com a disponibilidade 

de dados para a elaboração do modelo, como mostra a Tabela 3.23 e a Figura 3.93. 

A seguir, é apresentada a descrição das etapas da modelagem hidrodinâmica 

unidimensional para cada um dos trechos, no sentido norte-sul. 

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 3.23 - 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. 
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FIGURA 3.93 - TRECHOS MODELADOS NA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.6.3.1 Trecho Cáceres a Descalvados (01) 

 

O trecho está localizado a sudoeste do estado de Mato Grosso, entre a cidade 

de Cáceres e a localidade da Fazenda Descalvados. 

Em um trajeto de aproximadamente 107 km de extensão, apresenta 5 

contribuições laterais significativas no regime de escoamento, sendo eles: Rio 

Jauruzinho, Rio Jauru Velho, Baía Passo Passagem Velha, Baia da Jacobina, Baia 

Ilha do Alegre e vinte passos críticos identificados pela Marinha do Brasil, Ahipar e 

pela metodologia apresentada na seção 3.2.5. As passagens críticas encontradas 

neste trecho estão apresentadas no Quadro 3.2. 

 

QUADRO 3.2 - PASSAGENS CRÍTICAS IDENTIFICADAS NO ESTUDO PRELIMINAR - TRECHO 
CÁCERES A DESCALVADOS 

Passagens críticas no trecho 

PASSO DO ALEGRE INFERIOR 

PASSO FURADO DO JATOBÁ 

PASSO DO POTE 

PASSO TUCUM SUPERIOR 

PASSO SOLDADO SUPERIOR 

PASSO BARRANCO VERMELHO SUPERIOR 

PASSO ILHA BARRANCO VERMELHO 

PASSO BEIÇUDO SUPERIOR 

PASSO BEIÇUDO INFERIOR 

PASSO BAIAZINHA 

PASSO MARGARIDA 

PASSO SEM NOME 

PASSO CORIXÃO SUPERIOR 

PASSO CORIXÃO INFERIOR 

PASSO BAÍA DAS ÉGUAS SUPERIOR 

PASSO BAÍA DAS ÉGUAS INFERIOR 

PASSO ILHA DO RIO VELHO 

PASSO MORRO PELADO SUPERIOR 

PASSO PARATUDAL SUPERIOR 

PASSO PARATUDAL INFERIOR 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Como pontos de controle, foram utilizados dados de nível d’água de 13 RRNN 

implantadas ao longo do trecho modelado, como mostra a Tabela 3.24. 
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TABELA 3.24 - RRNN IMPLANTADAS E RESPECTIVAS ALTITUDES ORTOMÉTRICAS DA LÂMINA 
D'ÁGUA PARA O TRECHO CÁCERES A DESCALVADOS. 

ID RRNN Localização Altitude ortométrica da lâmina d’água (m) 

RN01 Cáceres 109,74 

RN02 Cáceres 109,42 

RN03 Cáceres 108,58 

RN05 Jaurú/Cambará 106,63 

RN06 Ilha e Passo do Pote 106,32 

RN07 Tucum 106,32 

RN08 Soldado 105,97 

BV Ilha e Barranco Vermelho 105,7 

BAIAZINHA Beiçudo/Baiazinha 105,37 

RN09 Corixão 104,27 

RN10 Baia das Éguas 104,17 

RN11 Morro Pelado 103,79 

RN12 Presidente 103,36 

RN13 Papagaio/Descalvadinho 103,05 

RN14 Paratudal 102,67 

RN DESC Descalvados 102,68 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A leitura da régua linimétrica da estação fluviométrica de Descalvados 

(66090000) foi realizada simultaneamente à implantação das RRNN e leitura da 

lâmina d’água.  

A Tabela 3.25 apresenta as vazões para o Cenário de Projeto referentes às 

curvas-chave das estações fluviométricas e ao Nível de Redução associado. 

 

TABELA 3.25 – INFORMAÇÕES RELEVANTES DO TRECHO DE CÁCERES A DESCALVADOS 
PARA O CENÁRIO DE PROJETO. 

Estação fluviométrica Q projeto (m³/s) Nível de redução (NR) (m) 

Cáceres  370 2,01 

Descalvados 340 3,43 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Neste trecho foram traçadas 215 seções transversais do MDA, com 

espaçamento médio de 500 m. A altitude ortométrica da lâmina d’água de 

Descalvados é a condição de contorno de jusante para a calibração do modelo: 

102,68 m, como mostra a Tabela 3.24. Os demais valores da mesma tabela são 

utilizados como pontos de controle para a calibração. 



 
 

 

171 

O valor proveniente da vazão medida na seção transversal em campo (263 

m³/s) é a condição inicial para este trecho, seguindo os pré-requisitos de inserção de 

variação de vazão mencionados anteriormente. 

A distribuição dos coeficientes de rugosidade ocorreu longitudinalmente entre 

margens e canal, sendo que para o canal assumiu-se um valor variável entre 0,02 e 

0,022. Para as margens valores de 0,024 ≤ n ≤ 0,040. 

 

3.6.3.2 Trecho Descalvados a Porto Conceição (02) 

 

O trecho está localizado a sudoeste do estado de Mato Grosso, entre o Porto 

de Descalvados e o Porto Conceição. Estende-se por aproximadamente 137 km, 

englobando o Rio Bracinho (aproximadamente 60 km de extensão), quando ocorre 

uma bifurcação do Rio Paraguai (Figura 3.94). Existem oito passos críticos 

identificados pela Marinha do Brasil, Ahipar e pela metodologia apresentada na seção 

3.2.5, como mostra o Quadro 3.3. 

 
FIGURA 3.94 - CONFLUÊNCIA DO RIO BRACINHO COM O RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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QUADRO 3.3 - PASSAGENS CRÍTICAS IDENTIFICADAS NO ESTUDO PRELIMINAR – TRECHO 
DESCALVADOS A PORTO CONCEIÇÃO. 

Passagens críticas no trecho 

PASSO DESCALVADOS 

PASSO PIUVA - MONTANTE RIO BRACINHO 

PASSO BOCA DA GAMA 

PASSO CASTELO DE AREIA 

PASSO RIO BRACINHO 1  

PASSO RIO BRACINHO 2  

PASSO RIO BRACINHO 3  

PASSO RIO BRACINHO 4  

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

No trecho modelado, foram implantadas 7 RRNN (Tabela 3.26) 

sequencialmente ao longo do rio Paraguai. 

 

TABELA 3.26 - RRNN IMPLANTADAS E RESPECTIVAS ALTITUDES ORTOMÉTRICAS DA 
LÂMINA D'ÁGUA PARA O TRECHO DESCALVADOS A PORTO CONCEIÇÃO. 

ID RRNN Localização Altitude ortométrica da lâmina d’água (m) 

RN DESC Descalvados 102,68 

RN 15 Passo Piúva 101,55 

RN 16 Castelo de Areia 101,80 

RN 17 Rio Bracinho 100,79 

RN 18 Rio Bracinho  99,64 

RN 19 Rio Bracinho  98,85 

RN 20 Rio Bracinho  97,66 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A última RN implantada fica aproximadamente a 52 quilômetros da estação 

fluviométrica de Porto Conceição (66120000), atual condição de contorno de jusante 

para este trecho modelado. 

Para a determinação da altitude ortométrica da lâmina d’água neste local, 

utilizou-se a leitura da régua linimétrica no dia 17/11/2014 – data na qual passou-se 

pela região – igual a 3,21 m (ANA, 2015), na Equação (14): 

 

 
)( NRLRHH NRNA  =  95,97 +  (3,21 − 3,09) = 96,09 (14) 

Onde:  

𝐻𝑁𝐴 = Altitude ortométrica da lâmina d’água (m); 

𝐻𝑁𝑅 = Altitude ortométrica das Margens no nível de redução (m); 
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𝐿𝑅 = leitura da régua linimétrica da estação de Porto Conceição no dia 17/11/2014. 

𝑁𝑅 = Nível de redução utilizado pela Marinha do Brasil para a estação de Porto 

Conceição (m). 

 

A Tabela 3.27 apresenta as vazões para o Cenário de Projeto referentes às 

curvas-chave das estações fluviométricas e ao Nível de Redução associado.  

 

TABELA 3.27 – INFORMAÇÕES RELEVANTES DO TRECHO DESCALVADOS A PORTO 
CONCEIÇÃO PARA O CENÁRIO DE PROJETO. 

Estação fluviométrica Q de projeto (m³/s) Nível de redução (m) 

Descalvados 340 3,43 

Porto Conceição 250 3,09 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A altitude ortométrica da lâmina d’água de Porto Conceição é a condição de 

contorno de jusante para a calibração do modelo (Tabela 3.26). Os demais valores 

da mesma tabela são utilizados como pontos de controle para a calibração. 

O valor proveniente da vazão medida na seção transversal em Descalvados 

(413 m³/s) é a condição inicial para este trecho, seguindo os pré-requisitos de 

inserção de variação de vazão mencionadas anteriormente. 

A distribuição dos coeficientes de rugosidade ocorreu longitudinalmente entre 

margens e canal, sendo que para o canal assumiu-se valor de 0,020 e 0,022. Para as 

margens valores de 0,024 ≤ n ≤ 0,028. 

Dadas as condições hídricas na época de campanha de levantamento de 

dados, observou-se uma concordância entre os parâmetros de calibração do modelo 

e os valores para o Cenário de Projeto (Nível de Redução) para a região de Porto 

Conceição – inserida como condição de contorno de jusante. Os dados levantados 

foram muito próximos aos utilizados para a definição das profundidades do canal de 

navegação no nível de redução definido pelo TR. 
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3.6.3.3 Trecho Porto Conceição a Amolar (03) 

 

O trecho está localizado a sudoeste do estado de Mato Grosso, entre a 

estação fluviométrica de Porto Conceição e Amolar, no Tramo Norte da Hidrovia do 

Rio Paraguai. 

Em um trajeto de aproximadamente 215 km de extensão, apresenta 

contribuição do Rio Cassange, e algumas lagoas de grande volume de água a serem 

consideradas no regime de escoamento. Há ainda três passos críticos identificados 

pela Marinha do Brasil, Ahipar e pela metodologia apresentada na seção 3.2.5. As 

passagens críticas encontradas neste trecho estão apresentadas no Quadro 3.4. 

 

QUADRO 3.4 – PASSAGENS CRÍTICAS IDENTIFICADAS NO ESTUDO PRELIMINAR - TRECHO 
PORTO CONCEIÇÃO A BELA VISTA DO NORTE. 

Passagens críticas no trecho 

PASSO CAPITÃO FERNANDES 

PASSO ESTIRÃO INFERIOR DA BOCA CO CARÁ-CARÁ 

LAGOA GAÍVA 

FONTE: UFPR/ITTI (2015). 

 

A Tabela 3.28  

apresenta as vazões para o Cenário de Projeto referentes às curvas-chave 

das estações fluviométricas e ao Nível de Redução associado. 

 

TABELA 3.28 – INFORMAÇÕES RELEVANTES DO TRECHO PORTO CONCEIÇÃO A AMOLAR 
PARA O CENÁRIO DE PROJETO. 

Estação fluviométrica Q de projeto (m³/s) Nível de redução (m) 

Porto Conceição 250 3,09 

Bela Vista do Norte - 3,38 

Amolar 790 4,43 

FONTE: UFPR/ITTI (2015). 

 

A estação de Bela Vista do Norte serviu como ponto de controle, através da 

verificação da altitude ortométrica da lâmina d’água. Para a determinação da altitude 

ortométrica na região de Bela Vista do Norte, utilizou-se a leitura da régua linimétrica 

da estação fluviométrica no dia 19/11/2014 – data na qual se passou pela região – 

igual a 3,50 m (ANA, 2015), com a altitude ortométrica da margem e a correção do 

nível de redução para esta régua, da mesma forma que a Equação (14)  
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)( NRLRHH NRNA  =  95,85 +  (3,50 − 3,38) = 95,97   

 

Onde:  

𝐻𝑁𝐴 = Altitude ortométrica da lâmina d’água (m); 

𝐻𝑁𝑅 = Altitude ortométrica das margens no nível de redução (m); 

𝐿𝑅 = leitura da régua linimétrica da estação de Bela Vista do Norte no dia 19/11/2014; 

𝑁𝑅 = Nível de redução utilizado pela Marinha do Brasil para Bela Vista do Norte (m). 

 

Para a determinação da altitude ortométrica da lâmina d’água em Amolar 

repetiu-se o mesmo procedimento. A leitura da régua linimétrica da estação 

fluviométrica no dia 19/11/2014 igual a 4,57m (ANA, 2015), com a altitude ortométrica 

da margem e a correção do nível de redução para esta régua, da mesma forma que 

a Equação (14): 

 

 
)( NRLRHH NRNA  =  90,81 +  (4,57 − 4,43) = 90,95   

 

Neste trecho foram traçadas 275 seções transversais do MDA, com 

espaçamento médio de 500m.  

A altitude ortométrica da lâmina d’água de Amolar é a condição de contorno 

de jusante para a calibração do modelo. Os demais valores da mesma tabela são 

utilizados como pontos de controle para a calibração. O valor proveniente da vazão 

medida na seção transversal no Porto Conceição (262 m³/s) é a condição inicial para 

este trecho. 

A distribuição dos coeficientes de rugosidade ocorreu longitudinalmente entre 

margens e canal, sendo que para o canal assumiu-se um valor variável entre 0,021 e 

0,022. Para as margens valores de 0,028 ≤ n ≤ 0,030. 
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3.6.3.4 Trecho Porto de Ladário a Porto Esperança (04) 

 

O trecho está localizado a oeste do estado de Mato Grosso do Sul, entre o 

Porto de Ladário, no município de Corumbá e o distrito de Porto Esperança.  

Em um trajeto de aproximadamente 126 km de extensão, apresenta 4 

contribuições laterais significativas no regime de escoamento, sendo eles: Rio 

Paraguai-Mirim, Rio Miranda, Rio Taquari e Rio Negro. Neste trecho, há duas 

passagens críticas identificadas pela Marinha do Brasil, Ahipar e pela metodologia 

apresentada na seção 3.2.5. As passagens críticas encontradas neste trecho são o 

Passo Caraguatá e o Passo do Jacaré. Foram implantadas 4 RRNN, como mostra a 

Tabela 3.29. 

  

TABELA 3.29 - RRNN IMPLANTADAS E RESPECTIVAS ALTITUDES ORTOMÉTRICAS DA LÂMINA 
D'ÁGUA PARA O TRECHO PORTO DE LADÁRIO A PORTO ESPERANÇA. 

ID RRNN Localização Altitude ortométrica da lâmina d’água (m) 

RN AUXILIAR Ladário Ladário (base naval) 84,91 

RN 21 A Ilha Tira Catinga 83,53 

RN 22 A Ilha Caraguatá 82,40 

RN 23 A Porto Esperança 81,58 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

As leituras das réguas linimétricas das estações fluviométricas de Ladário 

(66825000), Porto da Manga (66895000) e Porto Esperança (66960008) foram 

realizadas simultaneamente à implantação das RRNN e leitura da lâmina d’água. Na 

mesma data, foram efetuadas as medições de vazão e corrente, para que assim se 

obtivesse maior proximidade da situação real do rio nas datas das campanhas. 

A Tabela 3.30 apresenta as vazões para o Cenário de Projeto referentes às 

curvas-chave das estações fluviométricas e ao Nível de Redução associado. 

 

TABELA 3.30 – INFORMAÇÕES RELEVANTES DO TRECHO PORTO DE LADÁRIO A PORTO 
ESPERANÇA PARA O CENÁRIO DE PROJETO. 

Estação fluviométrica/Código Q projeto (m³/s) Nível de redução (m) 

Ladário (Base naval) 1.160 2,02 

Porto da Manga 1.340 4,41 

Porto Esperança 1.360 1,77 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Neste trecho foram traçadas 361 seções transversais do MDA, com 

espaçamento médio de 300 m. Observou-se grande alteração na vazão do rio 

Paraguai em consequência das contribuições dos afluentes previamente 

mencionados. Existem incrementos significativos nos locais onde há confluência dos 

Rios Negro e Miranda com o Rio Paraguai. Esses incrementos de vazão ocasionam 

variações dos níveis e foram inseridos na modelagem. 

A altitude ortométrica da lâmina d’água de Porto Esperança é a condição de 

contorno de jusante para a calibração do modelo (Tabela 3.29). Os demais valores 

dessa tabela são utilizados como pontos de controle para a calibração. A condição 

inicial fornecerá o valor para que se iniciem os cálculos, sendo a vazão de montante 

medida no Porto de Ladário, seguindo os pré-requisitos de inserção de variação de 

vazão mencionadas anteriormente. 

A distribuição dos coeficientes de rugosidade ocorreu longitudinalmente entre 

margens e canal, sendo que para o canal assumiu-se um valor variável entre 0,02 e 

0,021. Para as margens valores de 0,025 ≤ n ≤ 0,033. 

 

3.6.3.5 Trecho Porto Esperança a Forte Coimbra (05) 

 

O trecho situa-se no intitulado Tramo Sul da Hidrovia do Rio Paraguai, 

localizado a oeste do estado de Mato Grosso do Sul, entre o distrito de Porto 

Esperança e o destacamento do exército brasileiro Forte Coimbra.  

Em um trajeto de aproximadamente 69 km de extensão, não apresenta 

contribuições laterais significativas no regime de escoamento e contém um passo 

crítico identificado pela Marinha do Brasil, Ahipar e pela metodologia apresentada na 

seção 3.2.5: a passagem crítica Fazenda Primavera. 

No trecho modelado, há duas RRNN implantadas, como mostra a Tabela 

3.31. 

 

TABELA 3.31 - RRNN IMPLANTADAS E RESPECTIVAS ALTITUDES ORTOMÉTRICAS DA LÂMINA 
D'ÁGUA PARA O TRECHO PORTO ESPERANÇA A FORTE COIMBRA. 

ID RRNN Localização Altitude ortométrica da lâmina d’água (m) 

24A Baia Grande 81,04 

25A Forte Coimbra 80,55 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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A Tabela 3.32 apresenta as vazões para o Cenário de Projeto referentes às 

curvas-chave das estações fluviométricas e ao Nível de Redução associado. 

 

TABELA 3.32 – INFORMAÇÕES RELEVANTES DO TRECHO PORTO ESPERANÇA A FORTE 
COIMBRA PARA O CENÁRIO DE PROJETO. 

Estação fluviométrica Q projeto (m³/s) Nível de redução (m) 

Porto Esperança 1.360 1,77 

Forte Coimbra 1.530 1,34 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Neste trecho foram traçadas 309 seções transversais do MDA, com 

espaçamento médio de 200 m, devido à maior sinuosidade do rio. 

A altitude ortométrica da lâmina d’água de Forte Coimbra é a condição de 

contorno de jusante para a calibração do modelo. A vazão de montante medida em 

Porto Esperança é a condição inicial de vazão deste trecho, seguindo os pré-

requisitos de inserção de variação de vazão mencionadas anteriormente. 

A distribuição dos coeficientes de rugosidade ocorreu longitudinalmente entre 

margens e canal, sendo que para o canal assumiu-se um valor variável entre 0,020 e 

0,022. Para as margens valores de 0,024 ≤ n ≤ 0,028. 

 

3.6.3.6 Trecho Forte Coimbra a Barranco Branco (06) 

 

O trecho situa-se no intitulado Tramo Sul da Hidrovia do Rio Paraguai, a 

sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, entre a localidade de Forte Coimbra e 

Barranco Branco.  

Em um trajeto de aproximadamente 236 km de extensão, apresenta duas 

contribuições laterais significativas no regime de escoamento, sendo eles: Rio Negro 

e Rio Corixão do Veado e seis passos críticos identificados pela Marinha do Brasil, 

Ahipar e pela metodologia apresentada na seção 3.2.5. As passagens críticas 

encontradas neste trecho estão apresentadas no Quadro 3.5. 
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QUADRO 3.5 - PASSAGENS CRÍTICAS IDENTIFICADAS NO ESTUDO PRELIMINAR - TRECHO 
PORTO ESPERANÇA A FORTE COIMBRA. 

Passagens críticas no trecho 

PASSO FAZENDA PRIMAVERA 

PASSO M’BIGUÁ 

PASSO ILHA SANTA ROSA 

PASSO ISLA DEL SAUCE 

PASSO BAIXAS PROFUNDIDADES 

PASSO OLIMPO 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

No trecho modelado, foram implantadas 6 RRNN, como mostra a Tabela 3.33. 

 

TABELA 3.33 - RRNN IMPLANTADAS E RESPECTIVAS ALTITUDES ORTOMÉTRICAS DA LÂMINA 
D'ÁGUA PARA O TRECHO FORTE COIMBRA A BARRANCO BRANCO. 

ID RRNN Localização Altitude ortométrica da lâmina d’água (m) 

RN 25 A Forte Coimbra 80,55 

RN 26 A Km 1298.8 79,55 

RN 27 A Baia Negra 78,18 

RN 28 A Porto Novo 77,99 

RN 29 A Fazenda Piranha 77,4 

RN 30 A Porto Lidea 77,05 

RN 30 A Barranco Branco 76,66 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A Tabela 3.34 apresenta as vazões para o Cenário de Projeto referentes às 

curvas-chave das estações fluviométricas e ao Nível de Redução associado. 

 

TABELA 3.34 – INFORMAÇÕES RELEVANTES DO TRECHO FORTE COIMBRA A BARRANCO 
BRANCO PARA O CENÁRIO DE PROJETO. 

Estação fluviométrica Q projeto (m³/s) Nível de redução (m) 

Forte Coimbra 1.530 1,34 

Barranco Branco 1.500 3,23 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Neste trecho foram traçadas 453 seções transversais, com espaçamento 

médio de 500m. O trecho possui o complexo de ilhas do Paratudal, que demandou 

maior atenção na distribuição das seções transversais e valores de vazão, uma vez 

que a região apresenta extravasamento lateral do canal, como mostra a Figura 3.95. 
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FIGURA 3.95 - REGIÃO DO PARATUDAL. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A altitude ortométrica da lâmina d’água de Barranco Branco é a condição de 

contorno de jusante para a calibração do modelo (Tabela 3.33). Os demais valores 

da Tabela 3.33 são utilizados como pontos de controle para a calibração. 

A condição inicial fornece o valor para que se iniciem os cálculos, sendo a 

vazão de montante medida em Forte Coimbra, as demais vazões foram inseridas ao 

longo do trecho seguindo os critérios de variação de 10% de vazão e extravasamento 

lateral. 

A distribuição dos coeficientes de rugosidade ocorreu longitudinalmente entre 

margens e canal, sendo que para o canal assumiu-se um valor variável entre 0,0198 

e 0,021. Para as margens valores de 0,023 ≤ n ≤ 0,029. 
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3.6.3.7 Trecho Barranco Branco a Porto Murtinho (07) 

 

O trecho situa-se no intitulado Tramo Sul da Hidrovia do Rio Paraguai, a 

sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, entre o destacamento de Barranco 

Branco e Porto Murtinho. 

Em um trajeto de aproximadamente 88 km de extensão, apresenta uma 

contribuição lateral significativa no regime de escoamento: Rio Amoguija. Não há 

passos críticos identificados pela Marinha do Brasil, Ahipar e pela metodologia 

apresentada na seção 3.2.5. 

No trecho modelado, foram implantadas 3 RRNN, como mostra a Tabela 3.35. 

 

TABELA 3.35 - RRNN IMPLANTADAS E RESPECTIVAS ALTITUDES ORTOMÉTRICAS DA 
LÂMINA D'ÁGUA PARA O TRECHO BARRANCO BRANCO A PORTO MURTINHO. 

ID RRNN Localização Altitude ortométrica da lâmina d’água (m) 

RN  31A Barranco Branco 76,66 

RN 33A Fecho dos Morros 75,63 

RN 34A Porto Murtinho 75,48 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A Tabela 3.36 apresenta as vazões para o Cenário de Projeto referentes às 

curvas-chave das estações fluviométricas e ao Nível de Redução associado. 

 

TABELA 3.36 – INFORMAÇÕES RELEVANTES DO TRECHO BARRANCO BRANCO A PORTO 
MURTINHO PARA O CENÁRIO DE PROJETO. 

Estação fluviométrica Q de projeto (m³/s) Nível de redução (m) 

Barranco Branco 1.500 3,23 

Porto Murtinho 1.750 3,54 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Neste trecho foram traçadas 408 seções transversais, com espaçamento 

médio de 200 m. O trecho se estende até a Estação Fluviométrica de Porto Murtinho. 

A altitude ortométrica da lâmina d’água de Porto Murtinho é a condição de 

contorno de jusante para a calibração do modelo (Tabela 3.35). Os demais valores 

da Tabela 3.35 são utilizados como pontos de controle para a calibração. 

A condição inicial deste trecho é a vazão de montante medida em Barranco 

Branco (1.597m³/s). 
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A distribuição dos coeficientes de rugosidade ocorreu longitudinalmente entre 

margens e canal, sendo que para o canal assumiu-se um valor constante de 0,022. 

Para as margens foram obtidos valores de 0,025 ≤ n ≤ 0,040. 

 

3.6.4 Resultados da modelagem  

 

Cada trecho foi avaliado sob duas condições hidrológicas distintas. Cada 

condição apresenta uma vazão e 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 (ver seção 3.3.5), 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 redução das altitudes ortométricas da 

lâmina d’água das RRNN implantadas para cada régua linimétrica. 

 

O perfil longitudinal da lâmina d’água foi gerado para os dois cenários 

(Calibração e Projeto). A Figura 3.96 ilustra a distribuição longitudinal dos coeficientes 

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

Ladário a Porto Esperança. A Figura 3.97 ilustra um dos perfis longitudinais para o 

Cenário de Calibração e a Figura 3.98 para o Cenário de Projeto com a profundidade 

mínima de 3m (Tramo Sul da Hidrovia). 

Um comparativo entre os parâmetros medidos e simulados é apresentado na 

Tabela 3.37 para velocidades e áreas da seção transversal. O detalhamento dos 

resultados será apresentado no “ANEXO 03 – Descritivos do Modelo 

Hidrodinâmico”, deste volume. 
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FIGURA 3.96 – DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DOS COEFICIENTES DE RUGOSIDADE DE MANNING PARA UM TRECHO MODELADO DA HIDROVIA 
DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.97 – PERFIL LONGITUDINAL DA LÂMINA D'ÁGUA PARA UM SUBTRECHO DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI PARA O CENÁRIO DE 
CALIBRAÇÃO COM AS VAZÕES MEDIDAS EM CAMPO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.98 – PERFIL LONGITUDINAL DA LÂMINA D'ÁGUA PARA UM SUBTRECHO DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI PARA O CENÁRIO DE PROJETO 
– ESTIAGEM – COM AS VAZÕES CORRESPONDENTES AOS NRS (POR MEIO DAS CURVAS-CHAVES) DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015.  
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TABELA 3.37 – DISTRIBUIÇÃO E COMPARAÇÃO DAS VELOCIDADES E ÁREAS DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS PARA VALORES MEDIDOS 
(CALIBRAÇÃO) E SIMULADOS (PROJETO) PARA UM SUBTRECHO DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 

Nome da seção 1(𝑽𝑴)(m/s) 2(𝑽𝑺) (m/s) (𝑽𝑴 − 𝑽𝑺) (m/s) 3(𝑨𝑺)(𝐦𝟐) 4(𝑨𝑴) (𝐦𝟐)  (𝑨𝑺/𝑨𝑴) 5(∆𝑯) (m) 

Ladário 0,69 0,70 0,01 1734,83 1767,95 0,98 
0,06 

Santana ou Jatobá 0,66 0,59 0,07 2067,45 2101,75 0,98 
0,02 

Jusante Ilha do Formigueiro 0,57 0,53 0,04 2284,24 2320,91 0,98 
0,00 

Montante Miguel Henrique 0,63 0,59 0,04 2065,86 2100,03 0,98 
0,01 

Montante Ilha Tira Catinga 0,63 0,59 0,04 2390,76 2429,72 0,98 
0,05 

Meio Ilha Tira Catinga 0,68 0,75 0,07 1619,38 1850,95 0,87 
0,05 

KM 1440 0,68 0,62 0,06 1979,49 2014,03 0,98 
0,09 

Porto da Manga (régua) 0,62 0,65 0,03 1875,75 2186,49 0,86 
0,12 

Jusante Ilha da Manga 0,74 0,73 0,01 1674,08 1813,40 0,92 
0,13 

Estirão do Cambará Ferrado 0,66 0,59 0,07 2050,33 2072,55 0,99 
0,13 

Montante Ilha Caraguatá 0,72 0,55 0,17 2230,01 2241,94 0,99 
0,13 

Jusante Ponte Rodoviária 0,53 0,50 0,03 2423,89 2978,51 0,81 
0,11 

Ponte Ferroviária Central 2 0,56 0,56 0,00 2161,45 2813,85 0,77 
0,08 

Ponte Ferroviária Central 1 0,55 0,42 0,13 2879,54 2907,15 0,99 
0,09 

Porto Gregório Curvo 0,49 0,48 0,01 2548,02 3207,57 0,79 
0,07 

¹ Velocidade média no canal medida; ²Velocidade média no canal simulada; ³Área simulada; 4Área medida; 5 Diferença entre altitude ortométrica calibrada e 
simulada para cenário de projeto. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Outro resultado fornecido pelo modelo hidrodinâmico 1D é a distribuição 

espacial de profundidades para a condição de estiagem. A Figura 3.99 apresenta 

essa distribuição para um subtrecho modelado, no Tramo Sul da Hidrovia do Rio 

Paraguai. As profundidades modeladas também serão utilizadas no volume intitulado 

Atlas de Profundidades do Rio Paraguai. 

 

 
FIGURA 3.99 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS PROFUNDIDADES PARA UM SUBTRECHO DA 
HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A obtenção da Figura 3.99 se deu pelo cálculo da diferença altimétrica da 

superfície d’água – produto da modelagem hidrodinâmica – com a superfície 

altimétrica do fundo do rio – proveniente dos detalhamentos batimétricos fornecidos 

pela Ahipar, pela Marinha do Brasil e do MDA resultante da vetorização das cartas 

náuticas (ver seção 3.3 e 3.5.9). 

Com as profundidades atualizadas para todo o canal, as próximas etapas, 

referentes ao dimensionamento do canal de navegação e cálculo dos volumes de 

dragagem, foram desenvolvidas com maior precisão. Estas atividades são descritas 

nos capítulos seguintes. 
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3.7 DIMENSIONAMENTO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO 

 

Esta seção apresenta as etapas necessárias para o dimensionamento do 

canal de navegação nas passagens críticas identificadas ao longo da Hidrovia do Rio 

Paraguai, atendendo ao item 6.2.1 do Termo de Referência.  

Inicialmente é feita uma caracterização do canal de navegação, apresentando 

as considerações dos levantamentos de campo realizados e as normativas vigentes. 

Para o dimensionamento do canal de navegação de acordo com a PIANC. Uma breve 

análise sobre raios de curvatura e manobrabilidade dos comboios também é 

apresentada. Por fim, são resumidas as principais características do canal de 

navegação projetado nos tramos norte e sul da Hidrovia. 

 

3.7.1 Caracterização do canal de navegação da Hidrovia do Rio Paraguai 

 

Conforme descrito na seção 2.2.1, o transporte de carga, atualmente, no 

Tramo Norte da Hidrovia é inexpressivo e as dimensões máximas dos comboios 

(Tabela 3.38) são estabelecidas pela Marinha do Brasil (2006). Na maior parte do 

Tramo Norte, entretanto, é adotada a configuração 2x3 (Figura 3.100), totalizando 140 

m de comprimento e 24 m de largura. O canal de navegação projetado neste trecho 

possui 45 m de largura e 1,80 m de profundidade mínima, considerando um pé de 

piloto de 0,30 m. Esta profundidade deve ser garantida no período de estiagem, de 

acordo com os níveis de redução (NR) das réguas linimétricas existentes na Hidrovia. 

 

TABELA 3.38 – 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) 24 m 140 m 

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

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

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

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

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

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

como “bow-thrust” e “propulsão azimutal”, poderão exceder em até 30% o 

comprimento indicado para cada sub-trecho, com prévia autorização do 

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

 

 

 

FIGURA 3.100 - COMBOIO TIPO (2X3) DO TRAMO NORTE (UNIDADE MÉTRICA). 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

No Tramo Sul, o transporte de cargas é muito mais expressivo. As 

características hidrogeomorfológicas desse trecho (canal mais largo e profundo) 

permitem a navegação de comboios na configuração 4x4 (Figura 3.101), com 16 

barcaças de 60 x 12 m e um empurrador com 50 m de comprimento, tendo como um 

comboio completo com dimensões de 290 x 48 m (MARINHA DO BRASIL, 2000). Em 

função da capacidade de carregamento das barcaças, das características 
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hidromorfológicas do e do pé-de-piloto mínimo de 0,30 m definido pela Marinha do 

Brasil, a profundidade de projeto do canal de navegação foi estabelecida em 3,00 m.  

O avanço tecnológico na construção de empurradores e equipamentos de 

auxílio à navegação (propulsão azimutal e emprego de “brasílias”) tem gerado 

estudos específicos sobre o incremento da manobrabilidade e segurança dos 

comboios. Com o intuito de comprovar a capacidade de navegação de comboios com 

dimensões superiores às homologadas pela Marinha do Brasil foram elaboradas 

pesquisas no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT).  

 

 
FIGURA 3.101 - COMBOIO TIPO (4X4) DO TRAMO SUL (UNIDADE MÉTRICA). 
FONTE: UFPR/ITTI, 2012. 

 

Com base no Relatório Técnico do IPT nº 135.147-205, a Capitania Fluvial do 

Pantanal (CFPN) emitiu uma portaria (MARINHA DO BRASIL, 2015b) autorizando, 

em caráter experimental e temporário pelo período de 12 meses, o tráfego de 
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comboios pela Hidrovia do Rio Paraguai, no trecho compreendido entre a localidade 

de Porto Esperança - MS (km-1389) e a foz do Rio Apa (km-932) , formados por 

rebocadores/empurradores (R/E) cuja potência total dos motores propulsores esteja 

na faixa entre 4.300 HP a 6.500 HP, dotados de comprimento máximo de 290 m e 

largura máxima de 65 m. 

 

A portaria determina que as embarcações devem atender 5 tópicos 

condicionantes, resumidos a seguir: 

1. A dimensão dos comboios está relacionada ao nível d’água observado 

na régua linimétricas de Ladário. Para o tráfego de comboios com 

dimensão entre 290 x 53,35 m e 290 x 65 m é necessário um nível 

mínimo de 2,33 m na régua. Para comboios com dimensão entre 290 x 

50,00 m e 290 x 53,35 m, o nível d’água mínimo estipulado é de 1,79 

m; 

2. Os recursos mínimos de instalações de máquinas do R/E devem ser 

definidos considerando-se a relação entre o deslocamento, a carga e a 

potência mínima instalada. São necessários também outros 

equipamentos, como por exemplo, dois grupos geradores, dois eixos 

propulsores, uma hélice e um leme por eixo propulsor; 

3. Os comboios devem ter capacidade de efetuar paradas bruscas, se 

movendo à velocidade máxima no sentido de fluxo do rio, num percurso 

máximo equivalente a duas vezes e meia o comprimento do comboio; 

4. Os comboios devem ter os recursos mínimos de apoio à navegação, 

como radar, GPS, quatro ecobatímetros, indicadores de taxa de giro, 

ângulos e rotação e lancha orgânica; 

5. A tripulação deve apresentar suficiente capacidade para operar o 

comboio com comprovada experiência nas respectivas áreas que 

colaboram para a navegação. Constam períodos de experiência 

diferentes para os diferentes cargos bem como número mínimo de 

operadores. 

Apesar da vigência da portaria durante a elaboração do estudo, a mesma 

apresenta caráter experimental e temporário. Por conta disso, o dimensionamento do 
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canal de navegação no Tramo Sul da Hidrovia do Rio Paraguai foi realizado 

considerando comboios com formação 4x4, com dimensões de 290m x 48m, 

conforme autorizado pelo Decreto nº 3533, de 30 de junho de 2000 (BRASIL, 2015a).  

O aumento da potência das composições e a utilização de rebocadores 

auxiliares (denominados “brasílias”) são prerrogativas do armador para o aumento da 

capacidade de manobra dos comboios atendendo aos requisitos mínimos de 

manobrabilidade e segurança para trafegar no canal de navegação projetado. 

Em resumo, os locais com profundidades inferiores a 3,0 m no Tramo Sul e 

1,80 m no Tramo Norte indicam a presença de passos críticos. 

 

3.7.2 Dimensionamento segundo a Norma da PIANC 

 

O dimensionamento aqui descrito segue as recomendações do “Approach 

Channels - Preliminary Guidelines” (PIANC, 1995). 

A norma da PIANC foi elaborada pela Permanent International Association of 

Navigation Congresses (PIANC) e pela International Association of Ports and Harbors 

(IAPH), com a colaboração da International Maritime Pilots Association (IMPA) e da 

International Association of Lighthouse Authorities (IALA). 

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 aqui apresentado trata de 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 3.7.1 (3,00 m no Tramo Sul e 1,80 m no Tramo 

Norte). 

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 de instalação.  

Devido às peculiaridades geomorfológicas e do meio ambiente local, podem 

ser adotados critérios diversificados das orientações da PIANC. 
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3.7.2.1 Alinhamento 

 

As orientações da PIANC sugerem as seguintes recomendações quanto ao 

dimensionamento de curvas e tangentes entre curvas: 

 Sobrelargura: deve ser implantada preferencialmente na parte interna 

das curvas, com dimensão variando em função do raio de curvatura e 

do comprimento da embarcação-tipo, como mostrado abaixo. 

 ∆𝑤 = 𝐿²/8𝑅 (15) 

Onde: 

∆𝑤 = Sobrelargura (m); 

𝐿 = Comprimento da embarcação-tipo (m); 

𝑅 = Raio de curvatura (m). 

 

 Tangentes: o comprimento mínimo de tangentes entre curvas é função 

do comprimento da embarcação-tipo, como mostrado abaixo. 

 𝑇 ≥ 5𝐿 (16) 

Onde: 

𝑇 = Comprimento de tangente entre curvas (m); 

𝐿 = Comprimento da embarcação-tipo (m). 

 

 Inclinação dos Taludes: como as orientações da PIANC não 

especificam valores para a inclinação dos taludes, será utilizado o que 

foi estabelecido pela norma da ABNT. Assim, a inclinação dos taludes 

será considerada de acordo com a natureza do material no fundo do 

canal, como mostrado na tabela abaixo: 

 

TABELA 3.39 - DECLIVIDADES PARA OS TALUDES EM FUNÇÃO DA NATUREZA DO SOLO. 

Natureza do solo Inclinação dos Taludes 

Rocha  Próxima à vertical 

Argila rija a média 1 a 1:3 

Argila arenosa 1:3 a 1:4 

Areia grossa a fina 1:4 a 1:6 

Areia fina siltosa 1:6 a 1:10 

Argila mole e vaza: no máximo 1:10 

FONTE: BRASIL, 1995. 
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3.7.2.2 Largura 

 

O cálculo da largura se dá conforme o somatório dos seguintes fatores: 

 

 Manobrabilidade (𝑀) 

 

É a capacidade de a embarcação executar manobras, ou seja, agilidade na 

mudança de curso. 

A Tabela 3.40 classifica diversos tipos de embarcação em função de sua 

manobrabilidade. A partir disto, são definidos coeficientes de manobrabilidade que 

são utilizados para se calcular uma largura adicional ao canal. 

 

TABELA 3.40 - LARGURA ADICIONAL - MANOBRABILIDADE. 

Manobrabilidade 
Coeficiente de 

Manobrabilidade 
Largura Adicional 

Excelente 1,3 1,3 B* 

Boa 1,5 1,5 B* 

Ruim 1,8 1,8 B* 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 

 

 Velocidade Média da Embarcação (𝑉𝑚) 

 

A velocidade média da embarcação tipo é fator preponderante para o cálculo 

de uma largura segura para o canal de navegação, como mostrado na TABELA 3.41. 

 

TABELA 3.41 - LARGURA ADICIONAL - VELOCIDADE MÉDIA DA EMBARCAÇÃO. 

Velocidade Média da Embarcação (nós) Largura Adicional 

Alta > 12 0,1 B* 

Moderada > 8 - 12 0,0 B* 

Baixa 5 - 8 0,0 B* 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 

 

 Ação dos Ventos (𝑤) 

 

A ação da força dos ventos em uma embarcação gera desvios laterais e 

momentos de rotação, que podem resultar numa brusca mudança de rumo. 
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Sendo assim, em função da influência dos ventos, se faz necessário o 

acréscimo de largura ao canal, para garantir segurança à navegação, como mostra a 

Tabela 3.42. 

 

TABELA 3.42 - LARGURA ADICIONAL - VENTOS. 

Intensidade do Vento 
Velocidade da Embarcação 

Alta Moderada Baixa 

Baixa (< 15 nós) 0,0 B* 0,0 B* 0,0 B* 

Moderada (15 - 33 nós) - 0,4 B* 0,5 B* 

Alta (> 33 nós) - 0,8 B* 1,0 B* 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 

 

 Influência das Correntes Fluviais Transversais (𝐹𝑡) 

 

A influência das correntes fluviais transversais em uma embarcação se baseia 

no mesmo princípio da ação da força dos ventos, como se segue na Tabela 3.43. 

 

TABELA 3.43 - LARGURA ADICIONAL - CORRENTES TRANSVERSAIS. 

Intensidade das Correntes 
Velocidade da Embarcação 

Alta Moderada Baixa 

Desprezível (< 0,2 nós) 0,0 B* 0,0 B* 0,0 B* 

Baixa (0,2 - 0,5 nós) -* 0,1 B* 0,2 B* 

Moderada (0,5 - 1,5 nós) - 0,5 B* 0,8 B* 

Alta (> 1,5 nós) - - - 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 

 

 Influência das Correntes Fluviais Longitudinais (𝐹𝑙) 

 

A influência das correntes fluviais transversais em uma embarcação se baseia 

no mesmo princípio da ação da força dos ventos, como se segue na Tabela 3.44. 

 

TABELA 3.44 - LARGURA ADICIONAL - CORRENTES. 

Intensidade das Correntes 
Velocidade da Embarcação 

Alta Média Baixa 

Baixa ≤ 1,5 (nós) 0,0 B* 0,0 B* 0,0 B* 

Moderada > 1,5 – 3,0 (nós) - 0,1 B* 0,2 B* 

Alta > 3,0 (nós) - 0,2 B* 0,4 B* 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 
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 Auxílios à navegação (𝑁) 

 

A qualidade da sinalização náutica é fator preponderante para o cálculo de 

uma largura segura para o canal de navegação, como mostrado na Tabela 3.45. 

 

TABELA 3.45 - LARGURA ADICIONAL - AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO. 

Auxílios à Navegação Largura Adicional 

Excelente 0,0 B* 

Boa 0,1 B* 

Moderada com visibilidade moderada 0,2 B* 

Moderada com visibilidade ruim 0,5 B* 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 

 

 Risco de Carga (𝑅) 

 

TABELA 3.46- LARGURA ADICIONAL - RISCO DE CARGA. 

Nível de Risco de Carga Largura Adicional  

Baixo 0,0 B* 

Moderado ≥ 0,4 B* 

Alto ≥ 0,8 B* 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 

 

 Superfície de Fundo do Canal (𝑆) 

 

O efeito causado pelas características do fundo do canal se aplica apenas em 

águas rasas. Se a profundidade do canal for de pelo menos 1,5 vezes o calado da 

embarcação, este parâmetro é irrelevante, como mostra a Tabela 3.47. 

 

TABELA 3.47 - LARGURA ADICIONAL - SUPERFÍCIE DE FUNDO. 

Superfície de Fundo 
Largura Adicional 

𝑫/𝒅 > 1,50 𝑫/𝒅 < 1,50 

Regular 0,0 B* 0,1 B* 

Irregular 0,0 B* 0,1 B* 

Severamente Acidentado 0,0 B* 0,2 B* 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 
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 Razão Profundidade / Calado (𝐷/𝑑) 

 

A Tabela 3.48 apresenta uma relação da largura adicional, calculada em 

função da razão profundidade/calado.  

 

TABELA 3.48 - LARGURA ADICIONAL - PROFUNDIDADE/CALADO. 

Profundidade/Calado (𝑫/𝒅) Largura Adicional 

𝐷/𝑑 > 1,50 0,0 B* 

1,15 ≤ 𝐷/𝑑 ≤ 1,50 0,2 B* 

𝐷/𝑑 < 1,15 0,4 B* 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 

 

 Efeito de Proximidade de Estruturas Existentes (𝐸) 

 

A Influência de pressões assimétricas geradas pela proximidade da 

embarcação a estruturas tais como, margens, taludes, bancos de areia, é fator 

importante para o cálculo da largura do canal. Tal influência é função da velocidade 

das embarcações e do tipo de estrutura, como apresentado na Tabela 3.49. 

 

TABELA 3.49 - LARGURA ADICIONAL - SUCÇÃO DE MARGEM. 

Estrutura 
Velocidade da Embarcação 

Baixa Moderada Alta 

Talude suave e banco de areia 0,3 B* 0,5 B* - 

Talude íngreme  0,5 B* 1,0 B* - 

*B = "BOCA DA MAIOR EMBARCAÇÃO" 
FONTE: PIANC, 1995. 
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FIGURA 3.102 - LARGURA ADICIONAL PARA EFEITOS DE SUCÇÃO DE MARGEM EM TALUDES 
SUAVES (IMAGEM 01) E TALUDES ÍNGREMES (IMAGEM 02). 
FONTE: PIANC, 1995 - ADAPTADO. 

 

 Análise da largura do canal de navegação 

 

O cálculo da largura se dá conforme o somatório dos fatores 

supramencionados, como mostra a Equação 17 : 

 

 𝐿 =  𝑀 +  𝑉𝑚 +  𝑤 +  𝐹𝑡 +  𝐹𝑙 +  𝑁 +  𝑅𝐶 +  𝑆 +  𝐷/𝑑 +  𝐸 (17) 

 

Onde: 

𝐿 = Largura do canal; 

𝐵 = Boca da maior embarcação; 

𝑀 = Manobrabilidade; 

𝑉𝑚 = Velocidade Média da Embarcação; 

𝑤 = Ação dos Ventos; 

𝐹𝑡 = Influência das Correntes Fluviais Transversais; 

𝐹𝑙 = Influência das Correntes Fluviais Longitudinais; 

𝑁 = Auxílios à navegação; 

𝑅𝐶 = Risco de Carga; 

𝑆 = Superfície de Fundo do Canal; 
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𝐷/𝑑 = Razão Profundidade / Calado; 

𝐸 = Efeito de Proximidade de Margem. 

 

3.7.3 Análise da largura e Justificativa Técnica 

 

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

m para o Tramo Norte (Tabela 3.50: largura = 1,9 x B) e 105 m para o Tramo Sul 

(Tabela 3.51: 2,2 x B), com valores adicionais de sobrelargura nas curvas variando 

conforme o raio de curvatura.  

Os critérios utilizados no cálculo dos adicionais de largura estão apresentados 

na seção anterior. 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 valor atribuído à manobrabilidade, no Tramo Norte da Hidrovia, foi de 1,2B 

devido a ganho de performance resultante da utilização de Brasília. A Tabela 3.50 a 

e Tabela 3.51 apresentam os acréscimos de largura calculados de acordo com as 

normas PIANC (1995) para cada tramo. 
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TABELA 3.50 - DIMENSIONAMENTO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO TRAMO NORTE. 

Faixa Básica de Manobra ESTIAGEM 

Manobrabilidade do Navio Boa Moderada Fraca 

Somatório 
de Larguras 

wi 

Faixa Básica de Manobra, WBM 1,3 B 1,5 B 1,8 B 1,2* 

Larguras Adicionais para Seções Retas 
Velocidade 

da 
Embarcação 

Canal Externo 
exposto a mar 

aberto 

Canal Interno 
águas 

abrigadas 
  

a) Velocidade do navio (nós)         

alta > 12   0,1 B 0,1 B   

moderada > 8 - 12   0 0   

baixa 5 - 8   0 0 0 

b) Vento pelo través (nós)         

brando ≤ 15 (≤ Beaufort 4) Toda 0 0 0 

moderado > 15-33  
(> Beaufort 4 - Beaufort 7) 

Alta 0,3 B -   

Moderada 0,4 B 0,4 B   

Baixa 0,5 B 0,5 B  

forte > 33 – 48 
(> Beaufort 7 - Beaufort 9) 

Alta 0,6 B -   

Moderada 0,8 B 0,8 B   

Baixa 1,0 B 1,0 B   

c) Corrente pelo través (nós)         

desprezível < 0,2 Toda 0 0 0 

fraca 0,2 - 0,5 

Alta 0,1 B -   

Moderada 0,2 B 0,1 B   

Baixa 0,3 B 0,2 B  

moderada > 0,5 - 1,5 

Alta 0,5 B -   

Moderada 0,7 B 0,5 B   

Baixa 1,0 B 0,8 B  

forte > 1,5 - 2,0 

Alta 0,7 B -   

Moderada 1,0 B -   

Baixa 1,3 B -   

d) Corrente longitudinal (nós)         

fraca ≤ 1,5 Toda 0 0 0 

moderada > 1,5 - 3 

Alta 0 -   

Moderada 0,1 B 0,1 B   

Baixa 0,2 B 0,2 B  

forte > 3 

Alta 0,1 B -   

Moderada 0,2 B 0,2 B   

Baixa 0,4 B 0,4 B  

e) Altura significativa de onda Hs e comprimento λ (m) 

Hs ≤ 1 e λ ≤ l Toda 0 0 0 

3 > Hs > 1 e λ = L 

Alta ≈ 2,0 B     

Moderada ≈ 1,0 B     

Baixa ≈ 0,5 B     

Hs > 3 e λ > L 

Alta ≈ 3,0 B     

Moderada ≈ 2,2 B     

Baixa ≈ 1,5 B     

f) Auxílios à Navegação         

excelentes c/ controle de tráfego c/ base em 
terra 

  0 0  

bom   0,1 B 0,1 B 0,1 

moderado, com baixa visibilidade ocasional   0,2 B 0,2 B   

moderado com baixa visibilidade frequente   ≥ 0,5 B ≥ 0,5 B   
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Larguras Adicionais para Seções Retas 
Velocidade 

da 
Embarcação 

Canal Externo 
exposto a mar 

aberto 

Canal Interno 
águas 

abrigadas 

Somatório 
de Larguras 

wi 

g) Tipo de fundo         

se profundidade ≥ 1,5 T   0 0 0 

se profundidade < 1,5 T, então         

liso e mole   0,1 B 0,1 B   

liso ou inclinado e duro   0,1 B 0,1 B  

irregular e duro   0,2 B 0,2 B   

h) Profundidade da Hidrovia         

≥ 1,5 T   0 
≥ 1,5 T 

0,0 
0 

1,5 T - 1,25 T   0,1 B 
< 1,5 T - 1,15 

T 
0,2 B 

 

< 1,25 T   0,2 B 
< 1,15 T 

0,4 B 
  

i) Nível de periculosidade da carga         

baixo   0 0 0 

médio   ≥ 0,5 B ≥ 0,4 B   

alto   ≥ 1,0 B ≥ 0,8 B   

Largura Adicional para Distância de Margens (WBr ou WBg) 

Margens de canal inclinadas e baixios 

Alta 0,7 B -   

Moderada 0,5 B 0,5 B   

Baixa 0,3 B 0,3 B 0,6 

Taludes íngremes e duros, estruturas 

Alta 1,3 B -   

Moderada 1,0 B 1,0 B   

Baixa 0,5 B 0,5 B  

   SOMA 1,9 

FONTE: PIANC (1995). 

 
 

  



 
 

 

202 

TABELA 3.51 - DIMENSIONAMENTO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO TRAMO SUL. 

Faixa Básica de Manobra ESTIAGEM 

Manobrabilidade do Navio Boa Moderada Fraca 

Somatório 
de Larguras 

wi 

Faixa Básica de Manobra, WBM 1,3 B 1,5 B 1,8 B 1,3 

Larguras Adicionais para Seções Retas 
Velocidade 

da 
Embarcação 

Canal Externo 
exposto a mar 

aberto 

Canal Interno 
águas 

abrigadas 
  

a) Velocidade do navio (nós)         

alta > 12   0,1 B 0,1 B   

moderada > 8 - 12   0 0   

baixa 5 - 8   0 0 0 

b) Vento pelo través (nós)         

brando ≤ 15 (≤ Beaufort 4) Toda 0 0 0 

moderado > 15-33  
(> Beaufort 4 - Beaufort 7) 

Alta 0,3 B -   

Moderada 0,4 B 0,4 B   

Baixa 0,5 B 0,5 B  

forte > 33 – 48 
(> Beaufort 7 - Beaufort 9) 

Alta 0,6 B -   

Moderada 0,8 B 0,8 B   

Baixa 1,0 B 1,0 B   

c) Corrente pelo través (nós)         

desprezível < 0,2 Toda 0 0 0 

fraca 0,2 - 0,5 

Alta 0,1 B -   

Moderada 0,2 B 0,1 B   

Baixa 0,3 B 0,2 B  

moderada > 0,5 - 1,5 

Alta 0,5 B -   

Moderada 0,7 B 0,5 B   

Baixa 1,0 B 0,8 B  

forte > 1,5 - 2,0 

Alta 0,7 B -   

Moderada 1,0 B -   

Baixa 1,3 B -   

d) Corrente longitudinal (nós)         

fraca ≤ 1,5 Toda 0 0   

moderada > 1,5 - 3 

Alta 0 -   

Moderada 0,1 B 0,1 B   

Baixa 0,2 B 0,2 B 0,2 

forte > 3 

Alta 0,1 B -   

Moderada 0,2 B 0,2 B   

Baixa 0,4 B 0,4 B  

e) Altura significativa de onda Hs e comprimento λ (m) 

Hs ≤ 1 e λ ≤ l Toda 0 0 0 

3 > Hs > 1 e λ = L 

Alta ≈ 2,0 B     

Moderada ≈ 1,0 B     

Baixa ≈ 0,5 B     

Hs > 3 e λ > L 

Alta ≈ 3,0 B     

Moderada ≈ 2,2 B     

Baixa ≈ 1,5 B     

f) Auxílios à Navegação         

excelentes c/ controle de tráfego c/ base em 
terra 

  0 0  

bom   0,1 B 0,1 B 0,1 

moderado, com baixa visibilidade ocasional   0,2 B 0,2 B   

moderado com baixa visibilidade frequente   ≥ 0,5 B ≥ 0,5 B   
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Larguras Adicionais para Seções Retas 
Velocidade 

da 
Embarcação 

Canal Externo 
exposto a mar 

aberto 

Canal Interno 
águas 

abrigadas 

Somatório 
de Larguras 

wi 

g) Tipo de fundo         

se profundidade ≥ 1,5 T   0 0 0 

se profundidade < 1,5 T, então         

liso e mole   0,1 B 0,1 B   

liso ou inclinado e duro   0,1 B 0,1 B  

irregular e duro   0,2 B 0,2 B   

h) Profundidade da Hidrovia         

≥ 1,5 T   0 
≥ 1,5 T 

0,0 
0 

1,5 T - 1,25 T   0,1 B 
< 1,5 T - 1,15 

T 
0,2 B 

 

< 1,25 T   0,2 B 
< 1,15 T 

0,4 B 
  

i) Nível de periculosidade da carga         

baixo   0 0 0 

médio   ≥ 0,5 B ≥ 0,4 B   

alto   ≥ 1,0 B ≥ 0,8 B   

Largura Adicional para Distância de Margens (WBr ou WBg) 

Margens de canal inclinadas e baixios 

Alta 0,7 B -   

Moderada 0,5 B 0,5 B   

Baixa 0,3 B 0,3 B 0,6 

Taludes íngremes e duros, estruturas 

Alta 1,3 B -   

Moderada 1,0 B 1,0 B   

Baixa 0,5 B 0,5 B  

   SOMA 2,2 

FONTE: PIANC (1995). 
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3.7.4 Análise de curvas críticas e Justificativa Técnica 

 

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

que o raio de curvatura mínimo das curvas do canal de navegação não deve ser 

inferior a 10 vezes o comprimento do comboio tipo. 

Nos tramos norte e sul, os comboios-tipo especificados pelo TR têm, 

respectivamente comprimentos de 140 m e 290 m. Assim, os raios de curvatura 

mínimos correspondentes seriam de 2.900 m no Tramo Sul e 1.350 m no Tramo 

Norte. 

Em consulta às normas de dimensionamento da PIANC, identificou-se que o 

valor 10xL utilizado é muito restritivo, recomendando a utilização do ábaco 

apresentado na Figura 3.103, o qual conduz a valores mínimos de raio equivalentes 

a 7xL= 2.030 m no Tramo Sul e 6xL= 810 m no Tramo Norte, considerando ângulo de 

leme de 20º.  

 

 

FIGURA 3.103 – ÁBACO DE DEFINIÇÃO DE RAIO DE CURVATURA MÍNIMO. 
FONTE: PIANC, 1995. 

 

Os novos valores de raio de curvatura mínimo para a Hidrovia permitiram 

analisar e identificar trechos com raios abaixo do recomendado. Desta análise 



 
 

 

205 

estimou-se um total aproximado de 400 curvas críticas no Tramo Norte e 60 no Tramo 

Sul. 

No entanto, sabe-se que existe plena navegação no Tramo Sul da Hidrovia, 

o que gerou dúvida quanto ao nível de rigor e conservadorismo da metodologia 

sugerida pela PIANC para definir os raios mínimos. Visando esclarecer essa questão, 

foram consultados membros da Marinha e um Comandante de comboio com mais de 

30 anos de experiência em navegação na Hidrovia. Este Comandante declarou que 

a utilização de equipamentos auxiliares como brasílias e “propulsão azimutal” melhora 

sobremaneira a manobrabilidade dos comboios.  

As brasílias são embarcações acopladas na proa do comboio que tem função 

semelhante à do equipamento “bow-thrust” utilizado em navios. Com o auxílio destes 

equipamentos, segundo o Comandante, em épocas de cheia é possível navegar de 

Corumbá até a foz do Rio Apa sem realizar desmembramentos. Informou ainda que 

quando havia navegação no Tramo Norte da Hidrovia, desde que seguidas as normas 

e procedimentos exigidos pela Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), não havia 

criticidade impeditiva à navegação, que ocorria em configuração “2x3” (140 m x 24 m) 

sem causar impactos ao meio ambiente e muito menos risco às embarcações e seus 

tripulantes. 

Da análise supracitada, observa-se que as normas da PIANC têm caráter 

bastante conservador, sendo na verdade recomendações para o traçado de canais 

marítimos de navegação. Sua aplicação em hidrovias é aceitável desde que 

respeitadas as características específicas de cada local, atendendo critérios básicos 

de segurança e manobrabilidade das embarcações tipo. 

Dessa forma, é inviável a aplicação da PIANC para definir a criticidade do 

canal de navegação em função do raio de curvatura mínimo especificado a partir da 

Figura 3.103. O dimensionamento do canal de navegação deve ser realizado 

atendendo às limitações de comprimento e largura dos comboios, buscando os 

maiores raios possíveis em cada trecho. 

A análise das curvas críticas ao longo do trecho brasileiro da Hidrovia foi 

abordada em uma reunião entre a UFPR/ITTI, Marinha do Brasil, DNIT e Ahipar, no 

município de Ladário - MS, em outubro de 2015, e no Fórum Futuro das Hidrovias, 

realizado no município de Corumbá - MS. Sobre o tema foi recomendado que o estudo 

deve respeitar a características do rio, fortemente meandrado. Nos pontos com curvas 
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acentuadas, onde o raio de curvatura não atende às recomendações da PIANC, os 

comboios devem respeitar o documento normativo da Marinha do Brasil (Tabela 

3.38), e utilizar equipamentos auxiliares como brasílias e “propulsão azimutal” para 

melhorar a manobrabilidade da embarcação. 

 

3.7.5 Resumo das características do canal de navegação  

 

Ao longo do trecho brasileiro da Hidrovia do Rio Paraguai, o canal de 

navegação projetado tem as dimensões apresentadas na Tabela 3.52. O canal foi 

dimensionado e traçado para cada um dos passos críticos determinados no estudo. 

As pranchas do Projeto Geométrico do Canal de Navegação para cada passo crítico 

estão apresentadas no Volume 2 – ANEXO 01 – Projeto Geométrico do Canal de 

Navegação. 

 

TABELA 3.52 – RESUMO DAS CARACTERISITCAS DO CANAL DE NAVEGAÇÃO. 

Característica Tramo Norte Tramo Sul 

Largura 45 m 105 m 

Profundidade 1,80 m 3,00 m  

Pé de Piloto 0,30 m 0,30 m  

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

Sobrelargura nas curvas L²/8R L²/8R 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

3.7.6 Determinação da sobredragagem permitida 

 

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 
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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 

3.104). 

 

 
FIGURA 3.104 – 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 +/- 5 cm.  

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 
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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 60 cm. 

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

aprovação prévia das autoridades responsáveis.  

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 60 cm. A NBR 13.246/1995 (BRASIL, 

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

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

sobredragagem entre 25 e 50 cm. 

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

sobredragagem de 30 cm. 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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3.8 CÁLCULOS DOS VOLUMES DE DRAGAGEM – FASE EXECUTIVA 

 

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).  

As altitudes da superfície da água foram obtidas a partir do modelo matemático 

hidrodinâmico. Com isso, as batimetrias detalhadas tiveram suas profundidades 

recalculadas a partir da subtração entre as altitudes da nova superfície d’água e as 

altitudes do fundo do rio, como apresentado na seção 3.5.9. Este processo aprimorou 

a qualidade e a confiabilidade das profundidades das batimetrias detalhadas, 

permitindo sua utilização na elaboração do projeto do canal de navegação. 

As batimetrias detalhadas atualizadas foram separadas por passo crítico, como 

identificado no estudo preliminar (seção 3). Para facilitar a identificação do canal 

natural e as restrições de navegação, as batimetrias foram interpoladas em uma 

malha irregular triangulada (TIN). Foi atribuída uma escala de cores às variações de 

profundidades com o intuito de facilitar a identificação de locais mais profundos e 

auxiliar no projeto do canal de navegação. 

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. 

A Figura 3.105 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. 
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FIGURA 3.105 - EXEMPLO DE PROJETO DE CANAL DE NAVEGAÇÃO SOBRE BATIMETRIA 
DETALHADA - PASSO DO JACARÉ. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

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

locais com profundidades inferiores a 1,80 m no Tramo Norte e 3,00 m no Tramo Sul, 

em cada passo crítico. A Tabela 3.53 apresenta o volume dos passos críticos 

levantados e descritos na seção 3. 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. 
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TABELA 3.53 - VOLUMES DE DRAGAGEM CALCULADOS PARA OS PASSOS PRELIMINARES. 

Ordem 
N-S 

Passo Tramo Volume 
(m³) 

1 Passo do Alegre Inferior Norte 2.805 

2 Passo Furado do Jatobá Norte 91 

3 Passo do Pote Norte 5 

4 Passo Tucum Superior Norte 0 

5 Passo Soldado Superior Norte 1.750 

6 Passo Barranco Vermelho Superior Norte 0 

7 Passo Ilha Barranco Vermelho Norte 0 

8 Passo Beiçudo Superior Norte 77 

9 Passo Beiçudo Inferior Norte 268 

10 Passo Baiazinha Norte 4.387 

11 Passo Margarida Norte 0 

12 Passo Montante Corixão Norte 2.356 

13 Passo Corixão Superior Norte 5.850 

14 Passo Corixão Inferior Norte 6.144 

15 Passo Baía das Éguas Superior Norte 18.265 

16 Passo Baía das Éguas Inferior Norte 7.489 

17 Passo Ilha do Rio Velho Norte 6.832 

18 Passo Morro Pelado Superior Norte 12.926 

19 Passo Paratudal Superior Norte 6.261 

20 Passo Paratudal Inferior Norte 5.122 

21 Passo Descalvados Norte 319 

22 Passo Piuva - montante Rio Bracinho Norte 0 

23 Passo Boca da Gama Norte 0 

24 Passo Castelo de Areia Norte 1.235 

25 Rio Bracinho - Estirão da Reserva Norte 5.690 

26 Rio Bracinho Norte 37.470 

27 Rio Bracinho - Montante Estirão Comprido à Volta do Jaú Norte 0 

28 Rio Bracinho - Volta do Bugio à Volta Grande Norte 403 

29 Passo Capitão Fernandes Norte 1.896 

30 Estirão Inferior da Boca do Cará-Cará Norte 10 

31 Lagoa Gaíva Norte 24.239 

32 Passo Caraguatá Sul 47.623 

33 Passo do Jacaré Sul 86.665 

34 Passo Fazenda Primavera Sul 0 

35 Passo M'Biguá Sul 31.321 

36 Ilha Santa Rosa Sul 0 

37 Isla del Sauce Sul 0 

38 Baixas profundidades Sul 0 

39 Passo Olimpo Sul 2.304   
TOTAL 319.803 

    Sul 167.913 

    Norte 151.890 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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3.8.1 Detalhamento dos volumes de dragagem dos Passos Críticos 

 

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

identificados inicialmente, verificou-se que em 11 deles não haverá 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 1.000 m³, 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 30 cm, 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. 

Foram identificados 7 passos com essas características (volume inferior a 

1.000 m³), onde considerou-se desnecessário o serviço de dragagem, a saber:  

 2 - Passo Furado do Jatobá 

 3 - Passo do Pote 

 8 - Passo Beiçudo Superior 

 9 - Passo Beiçudo Inferior 

 21 - Passo Descalvados 

 28 - Rio Bracinho - Volta do Bugio à Volta Grande 

 30 - Estirão Inferior da Boca do Cará-Cará 

 

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

intervenção (Figura 3.106). Destes, 4 (quatro) localizam-se no Tramo Sul e 17 

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

uma sobredragagem de 0,30 m. A Figura 3.106 apresenta os passos finais e seus 

detalhamentos. 
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FIGURA 3.106 - PASSOS CRÍTICOS QUE NECESSITAM DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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TABELA 3.54 - ÁREAS E VOLUMES DE DRAGAGEM DOS PASSOS CRÍTICOS LEVANTADOS. 

Ordem 
N-S 

Passo Tramo Volume (m³) 
Área  
(m²) 

Extensão (m) 
Sobredragagem 

∆z=30cm 
(m³) 

Volume Total 
(m³) 

1 Passo do Alegre Inferior Norte 2.805 6.415 828 1.925 4.730 

5 Passo Soldado Superior Norte 1.750 9.277 1.397 2.783 4.533 

10 Passo Baiazinha Norte 4.387 21.004 740 6.301 10.688 

12 Montante Passo Corixão Norte 2.356 10.047 640 3.014 5.370 

13 Passo Corixão Superior Norte 5.850 17.501 660 5.250 11.100 

14 Passo Corixão Inferior Norte 6.144 22.009 1.680 6.603 12.747 

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

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

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

18 Passo Morro Pelado Superior Norte 12.926 26.676 320 8.003 20.929 

19 Passo Paratudal Superior Norte 6.261 16.298 340 4.889 11.150 

20 Passo Paratudal Inferior Norte 5.122 17.712 560 5.314 10.436 

24 Passo Castelo de Areia Norte 1.235 5.461 3.167 1.638 2.873 

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

26 Rio Bracinho Norte 37.470 115.687 17.791 34.706 72.176 

29 Passo Capitão Fernandes Norte 1.896 9.095 487 2.729 4.625 

31 Lagoa Gaíva Norte 24.239 24.907 215 7.472 31.711 

32 Passo Caraguatá Sul 47.623 62.926 526 18.878 66.501 

33 Passo do Jacaré Sul 86.665 106.670 4.200 32.001 118.666 

35 Passo M'Biguá Sul 31.321 26.353 979 7.906 39.227 

39 Passo Olimpo Sul 2.304 12.003 170 3.601 5.905 
  

TOTAL 318.630 633.414 39.016 190.024 508.654 

    Sul 167.913 207.952 5.875 62.386 230.299 

    Norte 150.717 425.462 33.141 127.639 278.356 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Foram elaboradas pranchas das seções transversais do canal de navegação, 

com espaçamento de 20 m, 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. 

Considera-se importante relatar que, no ano de 2015, em um período 

posterior às medições batimétricas, a Ahipar realizou dragagens de manutenção no 

Tramo Norte. Conforme informado pela Ahipar (2015b), dos 21 (vinte e um) passos 

críticos identificados, 8 (oito) sofreram intervenções de manutenção (dragagens). Os 

passos identificados no estudo e dragados posteriormente pela Ahipar são 

apresentados na Tabela 3.55. 

 
TABELA 3.55 - LISTA DOS PASSOS CRÍTICOS LEVANTADOS E DRAGADOS POSTERIORMENTE. 
PELA AHIPAR EM 2015. 

Ranking Nome do Passo Crítico Tramo 

5 Passo Soldado Superior Norte 

10 Passo Baiazinha Norte 

13 Passo Corixão Superior Norte 

14 Passo Corixão Inferior Norte 

15 Passo Baía das Éguas Superior Norte 

16 Passo Baía das Éguas Inferior Norte 

17 Passo Ilha do Rio Velho Norte 

18 Passo Morro Pelado Superior Norte 

FONTE: AHIPAR, 2015b. 
 

3.8.2 ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DRAGADOS (BOTA-FORAS)  

 

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; 
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 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. 

 

Nos 2 (dois) passos críticos localizados dentro do rio Bracinho, a largura do 

canal ocupa praticamente a totalidade da seção transversal, impossibilitando o 

despejo dos materiais dragados dentro dos limites estabelecidos pelo Nível de 

Referência de Dragagem. Além disso, a presença da Unidade de Proteção Integral - 

Estação Ecológica de Taiamã é outro fator que restringe a definição de áreas de bota-

fora fora do rio, sobre suas margens. 

Assim, nos passos localizados no Rio Bracinho, foram definidas áreas de 

bota-fora em locais profundos dentro do próprio canal de navegação, com cota 

máxima superior da pilha de despejo na profundidade de 2,10 m, garantindo uma 

folga de pelo menos 30 cm em relação à profundidade de projeto (1,80 m). 

Além disso, elaborou-se 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 400 m. 

Todos os bota-foras (BFs) 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-foras são apresentados no ANEXO 05 – Coordenadas dos vértices 

dos bota-foras deste volume. 

A localização de cada BF e a cota máxima da pilha de despejo (cota superior 

variando de aproximadamente 0 a 2,5 m de profundidade) constam na Tabela 3.56. 

Os volumes de dragagem a serem despejados nos BFs, as capacidades dos BFs e o 

comprimento médio necessário da linha de recalque para cada BF são apresentados 

na Tabela 3.57.  
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TABELA 3.56 - LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE BOTA-FORA PARAS AS PASSAGENS CRÍTICAS A 
SEREM DRAGADAS. 

Bota 

Fora 
Ordem N-S Passo Crítico Z (m) E (m) N (m) 

BF 01 
1 Passo do Alegre Inferior 

-1 417.567 8.203.533 

BF 02 -1 417.032 8.202.497 

BF 03 5 Passo Soldado Superior -1 414.300 8.178.016 

BF 04 10 Passo Baiazinha -1 410.187 8.167.846 

BF 05* 
12 Passo Montante Corixão -1 

409.625 8.163.989 
13 Passo Corixão Superior -1 

BF 06 14 Passo Corixão Inferior -1 409.423 8.161.708 

BF 07 15 Passo Baía das Éguas Superior -1 408.119 8.159.653 

BF 08 16 Passo Baía das Éguas Inferior -1 408.115 8.158.306 

BF 09 17 Passo Ilha do Rio Velho -1 409.049 8.155.055 

BF 10 18 Passo Morro Pelado Superior -0,7 410.092 8.153.520 

BF 11 19 Passo Paratudal Superior -1 417.310 8.153.823 

BF 12 20 Passo Paratudal Inferior -1 418.832 8.152.733 

BF 13 24 Passo Castelo de Areia -1 432.449 8.141.023 

BF 14 
25 

Rio Bracinho - Estirão da 

Reserva 

-2,1 443.177 8.141.541 

BF 15 -2,1 434.183 8.141.552 

BF 16 

26 Rio Bracinho 

-2,5 434.738 8.141.834 

BF 17 -2,1 435.449 8.141.471 

BF 18 -2,1 436.839 8.141.033 

BF 19 -2,1 436.642 8.141.192 

BF 20 -2,2 436.508 8.141.257 

BF 21 -2,1 436.456 8.141.417 

BF 22 -2,2 437.176 8.141.195 

BF 23 -2,2 437.510 8.140.990 

BF 24 -2,3 438.071 8.140.972 

BF 25 -2,2 438.712 8.140.931 

BF 26 -2,5 438.723 8.140.922 

BF 27 -2,5 439.474 8.141.029 

BF 28 -2,5 440.460 8.139.566 

BF 29 -2,5 440.585 8.139.532 

BF 30 -2,5 441.533 8.139.599 

BF 31 -2,5 443.005 8.140.136 

BF 32 -2,5 444.095 8.139.948 

BF 33 -2,5 445.347 8.139.854 

BF 34 29 Passo Capitão Fernandes -1 465.207 8.084.845 

BF 35 31 Lagoa Gaíva 0 427.361 8.041.841 

BF 36 32 Passo Caraguatá -1 463.261 7.852.534 

BF 37 
33 Passo do Jacaré 

0 454.533 7.834.314 

BF 38 -1 453.893 7.833.424 

BF 39 35 Passo M'Biguá -1 397.409 7.782.269 

BF 40 39 Passo Olimpo -1 410.313 7.670.122 

*Agrupamento de bota-fora. 
FONTE: UFPR/ ITTI, 2015. 
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TABELA 3.57 - VOLUMES DE DRAGAGEM DOS PASSOS CRÍTICOS E CAPACIDADE DAS ÁREAS 
DE BOTA-FORA. 

Bota 

Fora 

Ordem 

N-S 
Passo Crítico 

Volume de 

Dragagem 

(m³) 

Capacidade 

Bota-Fora (m³) 

Distância 

média do BF 

BF 01 
1 Passo do Alegre Inferior 4.730 5.497 

322 

BF 02 194 

BF 03 5 Passo Soldado Superior 4.533 6.017 283 

BF 04 10 Passo Baiazinha 10.688 12.599 412 

BF 05* 
12 Passo Montante Corixão 5.370 

18.296 
630 

13 Passo Corixão Superior 11.100 472 

BF 06 14 Passo Corixão Inferior 12.747 13.585 339 

BF 07 15 Passo Baía das Éguas Superior 34.489 58.230 539 

BF 08 16 Passo Baía das Éguas Inferior 14.600 14.904 191 

BF 09 17 Passo Ilha do Rio Velho 14.130 23.514 377 

BF 10 18 Passo Morro Pelado Superior 20.929 28.162 193 

BF 11 19 Passo Paratudal Superior 11.150 11.263 151 

BF 12 20 Passo Paratudal Inferior 10.436 12.825 178 

BF 13 24 Passo Castelo de Areia 2.873 3.083 690 

BF 14 
25 Rio Bracinho - Estirão da Reserva 12.070 12.227 

382 

BF 15 256 

BF 16 

26 Rio Bracinho 72.176 

3.668 441 

BF 17 10.591 397 

BF 18 
10.874 

885 

BF 19 762 

BF 20 
16.181 

754 

BF 21 733 

BF 22 3.717 318 

BF 23 5.524 229 

BF 24 2.084 284 

BF 25 2.512 815 

BF 26 4.820 443 

BF 27 3.753 257 

BF 28 1.400 139 

BF 29 1.300 525 

BF 30 4.243 607 

BF 31 3.147 515 

BF 32 857 516 

BF 33 941 449 

BF 34 29 Passo Capitão Fernandes 4.625 5.796 161 

BF 35 31 Lagoa Gaíva 31.711 31.867 280 

BF 36 32 Passo Caraguatá 66.501 80.744 441 

BF 37 
33 Passo do Jacaré 118.666 

82.908 255 

BF 38 36.752 459 

BF 39 35 Passo M'Biguá 39.227 47.095 538 

BF 40 39 Passo Olimpo 5.905 19.047 290 

  TOTAL 508.654 600.024 394 

* Agrupamento de bota-fora. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Devem-se considerar os processos erosivos que podem ocorrer durante os 

serviços de dragagem e despejo em áreas de bota-fora, principalmente nos passos 

próximos a confluências, como nos passos Caraguatá, Ilha do Rio Velho e Castelo de 

Areia, comentados no Volume 3C do EVTEA – Diagnóstico Ambiental. 

Em relação à adequação ambiental, recomenda-se a consulta aos órgãos 

ambientais durante o licenciamento dos serviços de dragagem, utilizando a 

Resolução CONAMA 454/2012 para os procedimentos referenciais de gerenciamento 

do material dragado e áreas de bota-fora. 

 

  



 
 

 

220 

4. ESTUDOS DE BALIZAMENTO E SINALIZAÇÃO 

 

Este capítulo tem como intuito apresentar o estudo de balizamento e 

sinalização necessários para a manutenção da sinalização náutica atualmente 

implantada na Hidrovia do Rio Paraguai, bem como estabelecer as alterações 

necessárias para adequar a sinalização de acordo com canal de navegação. O estudo 

aborda, inicialmente, as questões jurídicas da sinalização na Hidrovia e, 

posteriormente, a análise das condições atuais da sinalização. Por fim, sugere-se um 

cronograma para a atualização da sinalização atual, com o ajuste e implantação de 

novas balizas. 

 

4.1 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

Os auxílios à navegação estabelecidos, operados e mantidos no território 

nacional e nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) obedecem à legislação citada 

nesta Seção e às Normas Técnicas da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) 

da Marinha do Brasil sobre o assunto. 

– Lei nº 6421/1977 – que fixa as diretrizes para a proteção e utilização dos 

faróis, faroletes e demais sinais visuais de auxílio à navegação na costa 

brasileira; 

– Lei nº 12815/13 – Lei dos Portos - regula a exploração pela União, direta ou 

indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades 

desempenhadas pelos operadores portuários; 

– Lei nº 9.537/1997 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), 

regulamentada pelo Decreto nº 2.596/1998; 

– Lei nº 10.233/2001 – que, em seu Capítulo VII, criou o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), regulamentada pelo 

Decreto nº 4.129/2002; 

– Decreto nº 50.962/1961 – que autoriza o Ministério das Relações Exteriores 

a promover a adesão da Diretoria de Hidrografia e Navegação à Associação 

Internacional de Autoridades em Auxílios à Navegação e Faróis (AISM/IALA); 
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– Decreto-Lei nº 1.023/1969, alterado pelos Decretos nº 70.198/1972, 

91.848/1985 e 878/1993 – que instituíram a cobrança da Tarifa de Utilização 

de Faróis (TUF); 

– Decreto nº 92.267/1986 – que aprovou o Sistema de Balizamento, Região 

“B” da Associação Internacional de Autoridades em Auxílios à Navegação e 

Faróis (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 

Authorities – AISM/IALA) para utilização no balizamento marítimo e das águas 

interiores do Brasil; 

– Portaria nº 48/1999 do Diretor Geral de Navegação (DGN), com fulcro no 

Decreto nº 2.596/1998, regulamentando as atividades de supervisão e 

fiscalização da DHN, junto às Administrações dos Portos, quanto ao 

balizamento dos canais de acesso e bacias de evolução, nos portos 

nacionais; 

– Portaria nº 121/MB, de 23 de abril de 2003 que aprova as “Instruções para 

Controle dos Levantamentos Hidrográficos pela Marinha do Brasil”; 

– Portaria nº 156/MB, de 3 de junho de 2004, que “Estabelece a Estrutura da 

Autoridade Marítima e delega competências aos Titulares dos Órgãos de 

Direção Geral, de Direção NORMAM-17/DHN Setorial e de outras 

Organizações Militares da Marinha, para o exercício das atividades 

específicas”; 

– Decreto nº 3058/99 - Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-

Paraná (Porto de Cáceres - Porto de Nova Palmira) e de seus Protocolos 

Adicionais, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, sobre os 

aspectos da navegação na Hidrovia; 

– Resolução nº 1010, de 22 de agosto de 2005, do Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), que dispõe sobre a 

regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, 

competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais 

inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício 

profissional; e 

– Coletânea de Normas e Instruções Técnicas da DHN.  
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4.1.1 Definições e conceitos básicos sobre auxílios à navegação 

 

a) Auxílio à navegação 

 

Um auxílio à navegação é um dispositivo ou sistema externo à embarcação, 

projetado e utilizado para aumentar a segurança e a eficiência da navegação e/ou do 

tráfego marítimo. Dentro dessa categoria se incluem os auxílios visuais, sonoros e 

radioelétricos: 

 Auxílio visual à navegação pode ser natural ou construído pelo homem.  

 Auxílios sonoros são utilizados no Brasil, basicamente, para a sinalização 

de plataformas de perfuração e exploração submarina; e 

 Auxílio radioelétrico será sempre considerado de forma independente, 

mesmo que esteja instalado em um auxílio visual, em função da 

informação transmitida ao navegante ser distinta daquela do auxílio visual 

onde porventura esteja instalado.  

 

b) Sinal náutico 

 

Entende-se por “Sinal Náutico” o auxílio visual à navegação, construído pelo 

homem e externo à embarcação, estabelecido especificamente para transmitir 

informações ao navegante, de forma a possibilitar-lhe um posicionamento seguro. O 

Sinal Náutico pode ser uma estrutura fixa ou flutuante, com formas e cores legalmente 

definidas, dotada ou não de equipamento luminoso e de artefatos visuais, destinada 

a indicar uma posição geográfica e transmitir uma informação específica ao 

navegante. 

Os sinais náuticos luminosos não empregam “luz fixa” atendendo a 

recomendação da AISM/IALA; no entanto, esse tipo de característica de luz pode ser 

empregado em um balizamento como auxílio à navegação, no caso de luzes de 

extremidade de cais, molhes ou trapiches ou em luzes de alinhamento do tipo “luz de 

setor”. 
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c) Sinalização náutica 

 

É o conjunto de sinais náuticos visuais, fixos ou flutuantes, externos à 

embarcação, especificamente estabelecidos com o propósito de garantir uma 

navegação segura e econômica nas vias navegáveis. É importante ressaltar que o 

conceito de auxílio à navegação, mais abrangente, engloba os sinais náuticos. Os 

termos “sinal náutico” e “sinalização náutica” são de uso consagrado no Brasil para 

indicar os auxílios visuais à navegação externos à embarcação, providos por uma 

autoridade responsável pela sinalização náutica de uma determinada região, área ou 

porto. Em outros idiomas, inexiste essa distinção. 

 

d) Balizamento 

 

É o conjunto de balizas, boias, barcas-faróis, objetos naturais ou artificiais, 

padronizados ou não, e de faróis e faroletes que concorrem para a garantia da 

segurança da navegação em uma região ou área perfeitamente definida, como canais 

de acesso e bacias de evolução de portos e terminais, marinas e hidrovias. 

 

e) Direção convencional do balizamento 

 

Nos balizamentos, os sinais fixos e flutuantes que os compõem, exceto os 

faróis e as luzes de alinhamento, são estabelecidos de acordo com uma direção 

convencional, denominada: “Direção Convencional do Balizamento”, considerada 

nestas Normas como sendo aquela assumida pelo navegante que, vindo do mar, 

demanda uma baía, enseada, porto, estuário, lagoa ou rio. 

 

 Nos lagos não associados a rios, a direção convencional do balizamento 

será a do sentido Norte/Sul verdadeiro; e 

 Nos rios não associados a uma baía, enseada ou estuário marítimos a 

direção convencional do balizamento será sempre da foz para a 

nascente. 
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f) Identificação dos sinais náuticos 

 

Os sinais náuticos são identificados: 

1. Durante o período diurno: 

 Quando fixo, pela forma e cor de sua estrutura, e pela marca de tope; e 

 Quando flutuante, pela cor, pela forma que apresenta ao navegante, pela 

marca de tope e pela numeração, se houver, apresentada em sua 

estrutura. 

2. Durante o período noturno: sejam fixos ou flutuantes, pela característica 

luminosa. 

 

g) Baliza 

 

Sinal visual fixo, cego, constituído de uma haste, com pintura de cor ou cores 

determinadas, fabricado em ferro, madeira ou outro material, encimado 

obrigatoriamente por marca de tope característica da informação que deve transmitir 

ao navegante, dotado ou não de refletor radar, estabelecido em águas rasas, sobre 

pedras, bancos ou recifes ou fixados em terra. Em rios, lagoas e lagos as balizas, 

normalmente são fixadas em terra e dotadas de painel de sinalização que indica ao 

navegante a ação a empreender. 

 

h) Boia 

 

Corpo flutuante de dimensões, formas e cores definidas, estabelecido em 

posição geográfica determinada, fundeado por meio de equipamento de fundeio 

específico, dotado ou não de equipamento luminoso, sonoro ou radioelétrico, 

encimado ou não por marca de tope. 

 

i) Painel de sinalização 

 

Placa com forma, dimensão e cores definidas, complementada ou não por 

simbologia gráfica, para utilização na sinalização náutica complementar, de rios, lagos 

e lagoas ou construções sobre vias navegáveis. Normalmente, os painéis de 
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sinalização têm sua simbologia gráfica materializada por meio de materiais 

retrorreflexivos, com o propósito de melhorar sua visualização pelo navegante. 

 

j) Farolete  

 

Auxílio à navegação, constituído por uma estrutura fixa, de forma e cores 

distintas, apresentando ou não marca de tope, montado em um ponto de coordenadas 

geográficas conhecidas, na costa ou em ilhas oceânicas, bancos, rochedos, recifes, 

margem de rios, margem de canais, molhes ou trapiches, com alcance luminoso 

noturno igual ou inferior a 10 milhas náuticas. 

 

4.1.2 Sinalização náutica utilizada no Brasil 

 

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). A 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, conforme a Figura 4.1. 
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FIGURA 4.1 – SISTEMA “B” DE BALIZAMENTO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA SEGUNDO A IALA. 
FONTE: DHN, 2008. 

 

O sistema de balizamento é composto por cinco tipos diferentes de sinais que 

podem ser usados de forma isolada ou combinada: sinais laterais, sinais cardinais, 

sinais de perigo isolado, sinais de águas seguras e sinais especiais. 
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 Sinais Laterais 

 

Este tipo de sinal indica os limites de bombordo e de boreste de um canal e 

onde o canal se bifurca (Figura 4.2). 

 

 
FIGURA 4.2 – SINAIS LATERAIS.  
FONTE: DHN, 2008. 
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 Sinais Cardinais 

 

Este tipo de sinal indica em qual quadrante (norte, leste, sul ou oeste) 

encontram-se águas navegáveis (Figura 4.3). Por exemplo, um sinal cardinal norte, 

indica que ao norte do sinal encontram-se águas seguras. 

 

 
FIGURA 4.3 – SINAIS CARDINAIS.  
FONTE: DHN, 2008. 
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 Sinais de perigo isolado 

 

Este tipo de sinal indica perigo isolado de tamanho limitado, cercado por 

águas navegáveis (Figura 4.4). 

 

 
FIGURA 4.4 – SINAL DE PERIGO ISOLADO.  
FONTE: DHN, 2008. 
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 Sinais de águas seguras 

 

Este tipo de sinal indica águas navegáveis em todo o seu entorno, por 

exemplo, sinais de meio de canal ou sinais de aterragem (Figura 4.5). 

 

 
FIGURA 4.5 – SINAL DE ÁGUAS SEGURAS.  
FONTE: DHN, 2008. 
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 Sinais especiais 

 

Este tipo de sinal tem a finalidade de indicar uma área ou peculiaridade 

mencionada em documentos náuticos (Figura 4.6). Por exemplo: área de despejo, 

área de exercícios militares, área de recreação, etc. 

 

 
FIGURA 4.6 – SINAL ESPECIAL.  
FONTE: NAVY ADMINISTRATION, 2015. 

 

4.1.3 Sinalização náutica utilizada na Hidrovia do Rio Paraguai 

 

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 (Figura 4.7).  
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FIGURA 4.7 – BALIZA PADRÃO DA SINALIZAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI.  
FONTE: MIGUENS, 2000b. 

 

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

localização do canal navegável em relação às margens do rio (“canal junto à margem” 

ou “canal no meio do rio”), bifurcação de canal, perigos isolados e a quilometragem 

do sinal, conforme apresentado na Figura 4.8: 
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FIGURA 4.8 – PAINÉIS DE SINALIZAÇÃO UTILIZADOS NA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI.  
FONTE: DHN,2008. 

 
 

As pontes fixas sobre a Hidrovia Paraguai-Paraná que tenham pilares de 

sustentação sobre a água devem receber sinalização e iluminação nos diversos vãos: 

 

I. Vão(s) principal(ais): 

 

 No centro, sob a ponte, uma luz rápida branca e nos pilares laterais 

luzes fixas ou rítmicas, de acordo com as convenções para o 

balizamento marítimo; 

 No pilar que deva ser deixado por bombordo, pelo navegante que sobe 

o rio, um painel retangular branco, contendo um retângulo verde, com 

a maior dimensão na vertical, sendo adotadas para o retângulo interior 
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a dimensão mínima de 2,4 m na direção horizontal e 2,5 m na direção 

vertical;  

 No pilar que deva ser deixado por boreste, pelo navegante que sobe o 

rio, um painel retangular branco, contendo um triângulo equilátero 

encarnado, adotando-se a dimensão mínima de 1,5 m para o lado do 

triângulo. 

 

II. Vão(s) secundário(s): 

 

 Os pilares devem ser sinalizados por luz fixa branca ou iluminado por 

refletores, com luz branca não ofuscante. 

 

Para os fins acima, entende-se como vão(s) principal(ais) aquele(s) que é 

(são) aconselhado(s) para a navegação e como secundário(s), o(s) outro(demais) 

vão(s). 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO SINAIS NÁUTICOS 

 

Os sinais náuticos utilizados no sistema de balizamento da Hidrovia do Rio 

Paraguai são implantados apenas quando há uma ação a empreender pelo 

navegante, conforme os casos abaixo: 

 

 Canal no meio do rio: 

 

Nos trechos onde o canal navegável localiza-se no meio do rio, sua 

sinalização é feita por meio da placa “H”. Este sinal é utilizado quando um canal junto 

à margem muda sua posição para o meio do rio. 

 

 Canal junto à margem: 

 

Nos trechos onde o canal navegável encontra-se junto a margem, sua 

sinalização é feita por meio de símbolo com formato quadrangular, denominada placa 
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“O”. O sinal é empregado nos casos em que o canal navegável muda do centro do rio 

para uma das margens: 

 

 
FIGURA 4.9 – SINALIZAÇÃO EMPREGADA NA HIDROVIA DO PARAGUAI INDICANDO CANAL 
JUNTO À MARGEM DIREITA DO RIO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 Mudança de margem: 

 

Nos trechos onde o canal navegável troca de margem é necessário indicar 

ao navegante qual rumo seguir. A sinalização é feita por meio de duas balizas, a 

primeira baliza a ser vista pelo navegante deve possuir o painel “X” indicando a 

mudança de margem (cruzamento) e em seguida uma baliza com o painel “O”, 

indicando canal junto à margem.  

Neste caso o navegante deve seguir o rumo estabelecido pelo alinhamento 

das duas balizas. É imprescindível que ao ultrapassar o sinal de “cruzar margem” o 

próximo sinal de “navegar junto à margem” seja visível e de fácil identificação (Figura 

4.10): 
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FIGURA 4.10 – SINALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA DIREÇÃO DO CANAL NA HIDROVIA DO 
PARAGUAI ATRAVÉS DE BALIZAS COM PLACA DE SINALIZAÇÃO.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 Perigos: 

 

Os sinais também são empregados para sinalizar perigos específicos à 

navegação, como pedras, cascos submersos, baixios ou pontes. A Figura 4.11 mostra 

o farolete Tucum, construído para sinalizar a existência de uma laje de pedras 

submersa. 

  
FIGURA 4.11 – FAROLETE DO TUCUM.  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A Ponte Rodoviária Nossa Senhora do Pantanal, além da sinalização 

convencional de pontes, utiliza o sinal de perigo isolado para indicar a existência do 

casco submerso na proximidade do seu pilar (Figura 4.12). 
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FIGURA 4.12 – SINALIZAÇÃO DE PERIGO ISOLADO NO PILAR DA PONTE. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

De uma maneira geral os sinais náuticos utilizados na Hidrovia são cegos 

(sem iluminação), constituídos de balizas providas de painéis com símbolos pintados 

com material refletor, semelhante ao utilizado em sinalização rodoviária, para permitir 

também a identificação noturna por meio do uso de holofote. Os sinais luminosos são 

empregados apenas quando indicam um perigo muito eminente como no caso do 

farolete do Tucum (Figura 4.11) e farolete Morrinhos (Figura 4.12) (peça branca na 

frente dos painéis de sinalização). Os alcances luminosos noturnos de todas as luzes 

de sinalização deverão ser iguais ou maiores que 5 (cinco) milhas náuticas. 

 

4.3 SINAIS NÁUTICOS EMPREGADOS 

 

Os sinais náuticos utilizados no Projeto de Sinalização Náutica na Hidrovia 

do Rio Paraguai são compostos por balizas com painéis de sinalização únicos, 

homologadas pelo Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná (Figura 

4.8).  

A baliza é fixada por meio de uma “sapata” cravada no terreno, que possui 

duas chapas na sua ponta inferior para impedir a rotação da baliza, cada sapata 

possui o comprimento de 6 metros.  
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FIGURA 4.13 – FIXAÇÃO DA BALIZA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Sobre a sapata é posicionada uma haste (baliza), com comprimento de 6 

metros, no qual é instalado um contrapino para impedir que a baliza saia de sua 

posição. Na extremidade superior da haste são soldados os dois suportes dos painéis 

de sinalização e o suporte da placa de quilometragem.  

 

 
FIGURA 4.14 – SUPORTE FIXADO NA HASTE DA BALIZA. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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Os painéis de sinalização triangular e losangular são fixados, por meio de 

rebites a uma moldura, de barra chata, para o enrijecimento do painel de sinalização 

e depois fixados, também por rebites, em seu respectivo suporte. Os painéis de 

sinalização quadrangular e as placas de quilometragem são fixados diretamente em 

seus suportes por meio de rebites. Os materiais utilizados para a confecção de uma 

baliza estão discretizados na Tabela 4.1. 

 

 
FIGURA 4.15 – MOLDURA DO PAINEL DE SINALIZAÇÃO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

TABELA 4.1 – MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE UMA BALIZA 

Peça Materiais Qtd 

Sapata Tubo Galvanizado 3,5"x1/8" x 6m de comprimento (uni) 1 

Barra chata de ferro 2"x1/4" de 20cm de comprimento(uni) 2 

Haste  Tubo de ferro: 4" x 1/16", com 6 m de comprimento(uni) 1 

Contrapino 1 

Suporte Painel Cantoneira em L de ferro, de 1"x1"x"1/8" com 1m de comprimento(uni) 5 

Barra chata de ferro 1"x1/8" com 1m de comprimento(uni) 2 

Solda (eletrodo 6013 de 2,5mm (3/32'))(uni) 8 

Arrebites de 1/4"x1"(uni) 25 

Chapa de 

sinalização 

triangular 

Chapa galvanizada de 2,6mm(uni) 1 

Moldura de barra chata (ferro) 1"x1/8"x111cm(uni) 2 

Moldura de barra chata (ferro) 1"x1/8"x100cm(uni) 1 

Fitas refletivas 

Chapa de 

sinalização 

quadrangular 

Chapa galvanizada de 2,6mm(uni) 1 

Moldura de barra chata (ferro) 1"x1/8"x100cm(uni) 4 

Fitas refletivas 

Chapa de 

sinalização 

triangular 

Chapa galvanizada de 2,6mm(uni) 1 

Moldura de barra chata (ferro) 1"x1/8"x70,71cm(uni) 4 

Fitas refletivas 

Quilometragem Chapa galvanizada de 2,6mm (50x25cm)(uni) 1 

Fitas refletivas 

FONTE: SSN-6, 2015. 
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O farolete utilizado na Hidrovia, de acordo com o SSN-6, é uma baliza com 

uma lanterna elétrica, com a seguinte especificação: 

 Iluminação led de alto brilho, com alcance entre 1 e 2 milhas náuticas, 

programável para contemplar os 256 códigos da IALA e da NORMAN 

17(DHN, 2008), autônomas (com painéis solares e bateria embutidas), grau 

de proteção IP 67, lente em policarbonato cristal, base alumínio, disponível 

nas cores branca, encarnada, verde e âmbar.  

 

A Figura 4.16 mostra a lanterna utilizada no topo da baliza que compõe o 

farolete: 

 

FIGURA 4.16 – FAROLETE (BALIZA COM LUZ INTERMITENTE NA PARTE SUPERIOR). 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO DO ESTADO ATUAL DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA 

 

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 (divisa com o Paraguai). A 

expedição de campo iniciou no dia 10/06/2014 e teve duração de 10 dias, sendo 

realizada em um barco-hotel. 

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 
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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 4.17). A distribuição dos sinais 

náuticos não conformes, no Tramo Norte e Sul, é ilustrada na Figura 4.18. As 

informações detalhadas sobre o levantamento e avaliação dos sinais náuticos da 

Hidrovia estão descritas no Relatório do Levantamento da Sinalização e do 

Balizamento Existente (2014) do EVTEA. 

 
FIGURA 4.17 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA 
NO TRECHO BRASILEIRO DA HIDROVIA DO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
 

 

 
FIGURA 4.18 – DISTRIBUIÇÃO DOS SINAIS NÃO CONFORMES, NO TRAMO NORTE E TRAMO 
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 
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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 Tabela 4.2 

apresenta um resumo das alterações a serem feitas: 

 

TABELA 4.2 – ALTERAÇÕES NA SINALIZAÇÃO NÁUTICA. 

Manutenção Quantidade (unidade) 

Implantação 44 

Desobstrução 7 

Alteração de Simbologia 11 

Rotação de placa 1 

Trocar Farolete 1 

Remoção 29 

Total 93 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

A lista dos sinais náuticos para o novo canal navegável encontra-se no 

ANEXO 04 – Lista dos Sinais Náuticos deste volume, o Anteprojeto de Balizamento 

para o novo canal navegável encontra-se no ANEXO 06 – Anteprojeto de 

Balizamento e o Projeto dos Sinais Náuticos utilizados encontra-se no ANEXO 07 

– Projeto da Sinalização Fixa, deste volume.  

 

 

4.5 ETAPAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA E 

BALIZAMENTO 

 

O cronograma da execução da manutenção da sinalização foi baseado em 

informações cedidas pelo SSN-6. A Hidrovia do Paraguai utiliza apenas balizas para 

sua sinalização náutica, portanto o processo de implantação e manutenção de sinais 

náuticos, aqui descrito, se restringe à manutenção e implantação de balizas.  
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O processo de manutenção da sinalização da Hidrovia possui as seguintes 

etapas: 

 

 Aquisição do material a ser utilizado;  

 Preparação da comissão de manutenção da sinalização; 

 Realização da comissão; 

 Implantação das balizas. 

 

Definidas as alterações da sinalização náutica e balizamento, é calculada a 

quantidade de sinais náuticos necessários e o tempo de aquisição de todo o material. 

De acordo com o SSN-6, o período para aquisição do material é de aproximadamente 

30 dias. 

A execução da manutenção da sinalização náutica e balizamento, envolve o 

planejamento da viagem. Nesta etapa uma equipe técnica discute a execução e o 

cronograma das atividades de manutenção, como dia de saída e dia de chegada da 

comissão, quantidade de alimentos que será consumida, abastecimento de água, etc. 

Além do planejamento, a embarcação a ser utilizada é preparada, junto com a 

aquisição de insumos. De acordo com o SSN-6 a preparação da comissão demora 

em torno de 10 dias. 

Após a elaboração do planejamento da viagem e da confecção das balizas a 

viagem é executada. O processo de manutenção da sinalização náutica pode ser 

dividido em: 

 Implantação de novas balizas: o tempo médio para implantação de uma baliza 

é 60 minutos; 

 Manutenção das balizas: o tempo de manutenção é de 10 minutos, para 

remoção/alteração de placa de sinalização de balizas antigas e de 30 minutos 

para desobstrução da baliza; 

 Deslocamento da embarcação: considerando que a embarcação a ser 

utilizada deve retornar ao ponto de partida, independentemente de onde sair, 

a distância a ser percorrida é igual ao dobro da extensão do rio que irá sofrer 

manutenção, dada a necessidade da embarcação percorrer o rio inteiro 

alterando a sinalização e retornar ao ponto de partida. A velocidade de 
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deslocamento da embarcação considerada é 10 km/h e o tempo de 

deslocamento em um dia de 10 horas; 

 Tempo de reabastecimento de suprimentos da embarcação: ao chegar em 

Cáceres, Corumbá ou Porto Murtinho (principais cidades ao longo do trecho 

brasileiro do rio) a embarcação deve fazer reabastecimento de insumos, tal 

operação leva em torno de 2 dias. Ao percorrer o trecho brasileiro a parada 

ocorre três vezes, totalizando seis dias de reabastecimento. 

 

Em sequência à etapa de confecção, o processo de implantação é feito da 

seguinte maneira: 

I. Definição do local de implantação: apesar do local ser definido previamente, 

algumas vezes não é possível a embarcação abarrancar ou até mesmo existe 

alguma obstrução para a implantação da baliza, exigindo a escolha de um 

novo local de implantação; 

II. Atracação da embarcação: definido o local, a embarcação atraca na margem 

para descarregar o material e os operários; 

III. Cravação da sapata: a baliza não é cravada diretamente no terreno, ela fica 

apoiada sobre uma sapata que é cravada, com uma espécie de bate estaca, 

por cerca de 6 metros de profundidade (Figura 4.19); 

IV. Determinação da posição: após cravar a sapata, determina-se com um GPS 

de mão a posição verdadeira da baliza (Figura 4.20); 

V. Implantação da baliza: com auxílio de uma escada e dos operários a baliza é 

posicionada sobre a sapata e então é fixada através de um contra pino, que 

atravessa a sapata e a baliza (Figura 4.21); 

VI. Desatracação da embarcação: implantada a baliza, os operários retornam à 

embarcação à embarcação que desatraca e procede para o próximo ponto 

de implantação. 
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FIGURA 4.19 – IMPLANTAÇÃO DE SAPATA.  
FONTE: SSN-6, 2015. 

 

 

 
FIGURA 4.20 – DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DA BALIZA.  
FONTE: SSN-6, 2015. 
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FIGURA 4.21 – IMPLANTAÇÃO DA BALIZA.  
FONTE: SSN-6, 2015. 

 

Os equipamentos utilizados para a implantação das balizas, estão listados na 

Tabela 4.3. 

 

TABELA 4.3 – EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DA BALIZA. 

Item Função 

Embarcação Transporte dos operários e do material 

Foices, facão e machados Desobstrução da vegetação 

Policorte Manual Ajuste do comprimento da sapata 

Escada retrátil Auxiliar na implantação da baliza 

Peso, com guia de ferro, utilizado para 

cravar a sapata 

Bate estaca para cravar a sapata 

GPS Determinar localização da baliza 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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4.6 CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA 

 

A manutenção da sinalização e balizamento da Hidrovia do Paraguai, envolve 

a implantação de 44 sinais, remoção de 29 sinais, alteração de simbologia de 11 

sinais, 1 manutenção de farolete, 1 rotação de baliza e desobstrução de 7 sinais. A 

duração média de cada atividade é descrita na Tabela 4.4. 

 

TABELA 4.4 – 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: SSN-6, 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 4.5. 

 

TABELA 4.5 – 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. 

 

O cronograma das atividades é apresentado na Tabela 4.6. 
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TABELA 4.6 – 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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5. DEMAIS ESTUDOS DE MELHORAMENTOS NA HIDROVIA 

 

Este capítulo descreve os estudos de melhoramentos propostos para a 

Hidrovia do Rio Paraguai, atendendo ao item 6.2 do Termo de Referência. Os estudos 

contemplam a alocação de pontos de apoio para o desmembramento de comboios, a 

instalação de estruturas de proteção de pilares de pontes ao longo da Hidrovia 

(dolfins), e a elaboração de cartas náuticas eletrônicas vetorizadas. Por fim, 

apresenta-se uma análise de sensibilidade relacionada ao Canal do Tamengo 

(Bolívia-Brasil). 

 

5.1 PONTOS DE APOIO PARA DESMEMBRAMENTO DOS COMBOIOS 

 

Ao longo do trecho brasileiro da Hidrovia do Rio Paraguai, existem alguns 

locais que apresentam restrições ao porte das embarcações, necessitando alguns 

procedimentos especiais para a segurança da navegação, como o desmembramento 

de comboios.  

Segundo o art. 54 do “Protocolo Adicional do Acordo de Transporte Fluvial 

pela Hidrovia Paraguai-Paraná sobre Segurança de Navegação”, as dimensões 

máximas dos comboios são reguladas pelos países signatários em função das 

características de cada trecho de rio. As restrições de porte das embarcações em 

trecho brasileiro estão apresentadas na seção 3.7 deste volume. 

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

identificados 14 locais onde há a necessidade de desmembramento de comboios, 

ocasionado pela redução do canal de navegação (profundidade e/ou largura), ou 

devido à existência de obras estruturais de engenharia. 

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 Figura 5.1 ilustra a distribuição dessas zonas de espera e a Tabela 5.1 

apresenta a localização exata (por km) dos locais para desmembramento e o seu 

posicionamento em relação à margem do rio. 
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FIGURA 5.1 - ÁREAS DE APOIO PARA DESMEMBRAMENTO DE COMBOIOS SEGUNDO A 
CAPITANIA FLUVIAL DO PANTANAL (CFPN). 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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TABELA 5.1 - 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. 

 

Nos locais indicados na Tabela 5.1, 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 5.2 e a Figura 5.3 ilustram as duas sugestões para implantação de 

estruturas em áreas de espera e desmembramento de comboios. 
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FIGURA 5.2 - BÓIAS DE AMARRAÇÃO DO TIPO FLUTUANTE 
FONTE: LINDLEY, 2015. 

 

Uma das sugestões refere-se às boias de amarração flutuante (Figura 5.2). 

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

margens, conforme os indicativos da Tabela 5.1.  

O sistema de cravação de estacas também pode ser uma opção (Figura 5.3), 

porém a sua instalação requer estudos mais aprofundados que relacionem a 

implantação das amarras com a morfodinâmica do sistema fluvial. 

 

 
FIGURA 5.3 - ESTACAS PARA AMARRAÇÃO. 
FONTE: LINDLEY, 2015 
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Um fator que deve ser analisado e que pode influenciar na instalação dessas 

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

de até 6 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. 

 

5.2 PROTEÇÃO DE PILARES DE PONTES (DOLFINS) 

 

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

os pilares do vão ou dos vãos navegáveis de pontes contra eventuais colisões de 

embarcações que trafegam em águas navegáveis, sejam elas de mares ou de rios 

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

dimensões das embarcações, pelas condições meteorológicas, 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.  

Duas formas de estrutura são propostas, sistemas estaqueados e flutuantes. 

 

(A) Sistemas estaqueados de proteção de pilares de pontes 

 

Para exemplificar melhor o dimensionamento dos diversos elementos 

estruturais da proteção de pilares, deve-se observar as premissas determinadas por 

alguns órgãos, a exemplo da Marinha do Brasil, no que tange o ângulo de ataque (15 
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graus), a velocidade máxima de cruzamento (variável) e as considerações 

relacionadas aos comboios-tipo na Hidrovia do Rio Paraguai, e que podem ser 

consultadas na seção 3.7.1 deste volume. 

O pré-dimensionamento de estrutura de proteção estaqueada apresentada 

neste estudo segue uma série de considerações feitas por AASHTO (1991), ABNT 

(2007) e PIANC (2002). Sua realização pode ocorrer mediante a determinação da 

energia obtida com o choque mecânico nas estruturas (considerando choque direto 

e/ou choque lateral) conforme apresentado no Quadro 5.1. 

 

QUADRO 5.1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE 
PROTEÇÃO ESTAQUEADA POR GRAVIDADE. 

Etapas 
Parâmetros a considerar no pré-

dimensionamento de estruturas de 
proteção estaqueada por gravidade 

Descrição 

1 𝐸𝑑 = 𝑐
1

2
𝑚𝑣𝑝

2 

Energia obtida com o choque mecânico 

c=1,0, constante de forma, relativa ao ângulo 

de incidência de choque α=0 

2 𝑐 =
1

1 +
𝑙2

𝑟2

 

"l" = distância entre o centro de gravidade da 

embarcação e o ponto de choque 

"r" o seu respectivo raio de giração, dado por 

l/4 

3 ∝= 1
𝐿⁄  L = comprimento total da embarcação 

4 𝑚 =
𝐷𝑊𝑡

𝑊𝑡
 

DWt =Peso deslocado máximo 

Wt = Deslocamento máximo de projeto 

5 𝐸 =
1

6

𝐹2ℎ3

𝐸𝑙
 

E = Energia suficiente para absorver o impacto 

de uma embarcação qualquer 

6 𝐸 > 𝐸𝑝 
Energia a ser absorvida deve ser maior que 

Energia do choque mecânico 

FONTE: ADAPTADO DE BRITO, 2014. 

 

De acordo com Brito (2014), pode-se utilizar na geometria uma forma angular 

aguda de forma que por menor que seja a possibilidade de incidência com α=0º, a 

trajetória da embarcação seria desviada para o seu curso normal, ou no mínimo 

aumentando o seu ângulo de incidência de 15º, o que será verificado como condição 

de dimensionamento da geometria a ser adotada. Por fim, a análise estrutural deve 

ser efetuada por programas e métodos computacionais 3D e adaptada para cada 

estrutura. 

Uma das opções é a construção de blocos de concreto armado apoiados 

sobre estacas, dimensionados para receber a força de impacto do comboio de projeto, 
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de acordo com pré-dimensionamento apresentado no Quadro 5.1. A Figura 5.4 ilustra 

a seção transversal de um dolfin com estaqueamento.  

 

 
FIGURA 5.4 - SEÇÃO TRANSVERSAL DE UM DOLFIN DE AMARRAÇÃO COM 
ESTAQUEAMENTO. 
FONTE: TRANSPETRO, 2011.  

 

Os painéis serão revestidos com placas de desgaste, fabricados em resina 

sintética que garanta um coeficiente de atrito com o costado dos navios adequado. A 

borda superior dos painéis será localizada de modo que nenhuma protuberância, 

como materiais pendentes sobre o convés ou casco, possa se prender a mesma. O 

sistema de defensas suportará os esforços de impacto transmitidos pelas 

embarcações, submetidas à ação dos esforços ambientais de vento e correntes 

marinhas. 

 

(B) Sistemas do tipo caixão-flutuante de proteção de pilares de pontes 

 

Neste caso, o planejamento do sistema prevê a instalação de barreiras 

flutuantes, em formato de módulos a montante e a jusante dos pilares que 

correspondem aos vãos principais das pontes, inseridos no canal de navegação. Os 

módulos deverão ser instalados com bolinas retráteis (estruturas planas de aço presa 
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a cascos flutuantes), amarradas através de uma série de cabos e ancorados no fundo 

do rio por conjuntos de poitas. O princípio básico desse sistema é o de absorção de 

energia do choque de uma embarcação pelo conjunto casco-defensas-bolinas-

amarras. 

 

5.2.1 Ponte rodoviária Marechal Rondon 

 

Construída nos anos 60, a ponte rodoviária Marechal Rondon (BR-070), cruza 

o Rio Paraguai no município de Cáceres - MT e está localizada no km-2200,8 da 

Hidrovia. A estrutura foi uma das responsáveis pelo incremento de toda a logística de 

ligação com outras cidades além do Rio Paraguai, seguindo para oeste de Mato 

Grosso, estimulando a migração de brasileiros de Mato Grosso do Sul, Goiás e da 

região sudoeste do país, alterando a fisionomia sócio-econômica-cultural de Cáceres. 

A ponte possui aproximadamente 300 m de comprimento, com um vão livre 

de aproximadamente 37 m (OLIVEIRA, 2015) e localiza-se a jusante do porto de 

Cáceres, como mostra a Figura 5.5 e Figura 5.6. 

 

 
FIGURA 5.5 - PONTE MARECHAL RONDON. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 5.6 - PONTE MARECHAL RONDON - DETALHE NOS PILARES. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

De acordo com a Marinha do Brasil (2006), devem ser observadas as 

seguintes restrições para a operação de balsas/barcaças nas imediações da ponte 

Marechal Rondon:  

 Não abarrancar balsas de qualquer natureza, carregadas ou vazias, 

imediatamente a montante da ponte Marechal Rondon;  

 A montante da ponte Marechal Rondon as balsas deverão estar 

atracadas nos terminais portuários existentes;  

 As dimensões máximas de comboio autorizado a trafegar sob a ponte 

Marechal Rondon é de 90 m de comprimento por 15 m de largura, 

incluindo o Rebocador, o que equivale a uma composição com 1 

barcaça (1x1+1). 

 

De acordo com o Ministério dos Transportes (2015), o porto de Cáceres 

apresenta um sistema de atracação formado por um conjunto de quatro dolfins, que 

permitem o recebimento de até duas embarcações por vez.  

Para a prevenção de acidentes relacionados à estrutura da ponte, 

recomenda-se a construção de quatro dolfins estaqueados nos pilares centrais (dois 

a montante e dois a jusante), inseridos no canal de navegação atual. 
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5.2.2 Ponte rodoviária Nossa Senhora do Pantanal (BR-262) 

 

A ponte rodoviária Nossa Senhora do Pantanal pertence à rodovia BR-262, 

que liga Campo Grande - MS a Corumbá - MS e localiza-se no km-1.404,9 da Hidrovia 

do Rio Paraguai. Possui estrutura de concreto armado e extensão de 

aproximadamente 1,8 km, largura de 110m e altura de 16m no vão central, como 

mostra a Figura 5.7 e a Figura 5.8. 

 

 

 
FIGURA 5.7 - PONTE RODOVIÁRIA NOSSA SENHORA DO PANTANAL, BR-262. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 
FIGURA 5.8 - PONTE RODOVIÁRIA NOSSA SENHORA DO PANTANAL - BR-262, DOLFIN DE 
PROTEÇÃO. 
FONTE: DIÁRIO CORUMBAENSE, 2015. 

 

De acordo com a Marinha do Brasil (2006), a navegação é feita sob o vão 

central, cujo centro é sinalizado pelo farolete Morrinhos. O canal de navegação está 

situado entre os pilares P5A e P5B, próximos à margem direita do Rio Paraguai, que 

proporciona um retângulo de navegação com 110 m de largura e 16 m de altura. 
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 As embarcações que possuírem mastros com mais de 15 m de altura são 

obrigadas a rebatê-los durante a passagem sob a ponte. A 1,4 km a montante desta 

ponte fica o farolete Abrigo, na boca do riacho do Abrigo. 

Nesta localidade, ocorreram acidentes/incidentes de navegação nos anos de 

2003, 2006, 2008 e 2011 e 2014 devido à presença de bancos de areia e colisões 

contra os pilares. 

O último acidente, em agosto de 2014, deslocou parte da superestrutura da 

ponte entre os pilares P3, P4 e P5, no sentido rio abaixo, em cerca de 20 cm, 

danificando também os aparelhos de apoio das vigas, que funcionam como 

equalizadores (Figura 5.9) (DIÁRIO CORUMBAENSE, 2014).  

 

 
FIGURA 5.9 - ACIDENTE NA PONTE NOSSA SENHORA DO PANTANAL EM 2014. 
FONTE: DIÁRIO CORUMBAENSE, 2014. 

 

Devido à grande frequência de incidentes relacionados a colisões contra os 

dolfins de proteção da ponte, a Capitania Fluvial do Pantanal, sob a portaria nº 

12/CFPN, autoriza provisoriamente a passagem de comboios e o desmembramento 

dos mesmos durante a passagem pela ponte até a reconstrução do dolfin de proteção 

seguindo as premissas: desmembramento de comboios e tráfego com no máximo 4 

(quatro) barcaças (2x2+1) e as seguintes dimensões máximas: 175 m de 

comprimento (incluindo o empurrador) e 25 m de largura. 

A portaria ainda se encontra em vigor devido à não reconstrução do dolfin 

esquerdo a montante da ponte rodoviária. 
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Recomenda-se a reconstrução dessa estrutura de proteção rodoviária, visto 

que a sua ausência acarreta problemas logísticos e de segurança ao tráfego de 

comboios pelo canal de navegação. 

 

5.2.3 Ponte ferroviária Eurico Gaspar Dutra (Barão do Rio Branco) 

 

No distrito de Porto Esperança - MS, cerca de 16 km a jusante da ponte 

rodoviária BR-262, está localizada a ponte ferroviária Eurico Gaspar Dutra no km-

1390,1 da Hidrovia. Possui aproximadamente 2 km de comprimento e cruza o Rio 

Paraguai sobre a Ilha do Jacaré (Figura 5.10). A Figura 5.11 apresenta um croqui da 

ponte ferroviária com o dimensionamento dos vãos e pilares. 

De acordo com a ANTAQ (2013), as obras de construção da ponte iniciaram 

em 1964 e é uma importante obra ferroviária tombada como patrimônio histórico 

brasileiro em 2011 e está em operação desde 2009, permitindo a comunicação direta 

por ferrovia entre o estado de São Paulo e a Bolívia. 

Atualmente, a ponte apresenta limitação para a passagem de embarcações. 

De acordo com UFPR/ITTI (2012), sua implantação ocasionou mudanças nas 

condições de escoamento causando o assoreamento do canal de navegação a 

montante. Como pode ser observado na Figura 5.12, existem restrições à passagem 

de embarcações tanto de altura quanto de largura. O único vão de navegação da 

ponte situa-se próximo à margem esquerda (Figura 5.12). A distância entre as faces 

dos pilares é menor que 90 m, o que já impede os cruzamentos de comboios no local. 

 

 
FIGURA 5.10 - PONTE FERROVIÁRIA EURICO GASPAR DUTRA (BARÃO DO RIO BRANCO). 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 5.11 - CROQUI DA PONTE FERROVIÁRIA EURICO GASPAR DUTRA. 
FONTE: SSN-6 apud UFPR/ITTI, 2010. 

 

 
FIGURA 5.12 - PONTE FERROVIÁRIA EURICO GASPAR DUTRA – VÃO DO CANAL DE 
NAVEGAÇÃO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

De acordo com a Marinha do Brasil (2006), para transposição da ponte 

ferroviária, os comboios deverão ser desmembrados para a configuração 2x2+1 

(quatro barcaças). Essas composições deverão ter as seguintes dimensões máximas: 

160 m de comprimento (incluindo o empurrador) e 25 m de largura. Recomenda-se a 

construção de quatro dolfins para proteção dos pilares do vão principal da ponte, dois 

a montante e dois a jusante.  
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5.3 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, planos de operação das eclusas, informações 

meteorológicas, informações sobre profundidades e calados (EUROPEAN 

COMMISSION, 2005), resultando em ferramentas que informam as condições da 

hidrovia em tempo real, reduzindo a possiblidade das embarcações navegarem sob 

condições impróprias. 

Conforme descrito na seção 3.5.1, a UFPR/ITTI realizou a vetorização de 

todas as cartas náuticas disponibilizadas ao longo do trecho brasileiro do Rio 

Paraguai. Todos os resultados estão disponíveis ao DNIT e ao demais interessados. 

 

5.4 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 
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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 o 

tráfego dos comboios, que precisam ser desmembrados. Inúmeros acidentes já foram 

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

boliviana. A Figura 5.13 mostra a tomada d’água da Sanesul. 
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FIGURA 5.13 - 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, oriundo 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 é uma longa discussão técnica-

ambiental, envolvendo questões 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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6. PLANO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM 

 

Este capítulo apresenta o Plano de Execução dos Serviços de Dragagem a 

serem desenvolvidos no trecho brasileiro da Hidrovia do Rio Paraguai, atendendo ao 

item 6.2.2.2 do Termo de Referência.  

A seguir, serão descritos os conjuntos de 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. São aqui abordados os seguintes assuntos: instalação do 

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

apoio logístico, abastecimento, equipamentos, sistemas de prevenção de acidentes, 

destinação de resíduos, e por fim, o cronograma de execução da obra e seus pré-

requisitos. 

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. 

 

6.1 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 ao DHN/MB - Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha 

do Brasil, 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. 
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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 

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 aos 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. 

 

6.2 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 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, 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 deste volume. 

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. 
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6.2.1 Batimetria de aferição inicial 

 

O Rio Paraguai apresenta uma dinâmica de sedimentos intensa, tendo 

alterações constantes em seu leito arenoso. Mesmo com as medições batimétricas 

utilizadas no estudo, para realização de futuros serviços de dragagem, deve-se 

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

dragagem, para averiguação dos levantamentos iniciais, assim como para constatar 

se houveram alterações significativas no leito. 

Recomenda-se a utilização de um aparelho ecobatímetro acoplado a um 

sistema de posicionamento DGPS. A nova batimetria detalhada, com linhas 

batimétricas espaçadas entre 10 e 20 m, pode indicar a necessidade de alteração do 

traçado do canal em virtude da modificação do leito pelo transporte de sedimentos. 

 

6.2.2 Determinação do Nível de Redução nos locais de dragagem 

 

Os serviços de dragagem têm como referência altimétrica os níveis de 

redução (NR) de réguas linimétricas presentes ao longo do rio. Em locais de 

dragagem, próximos às réguas linimétricas, pode-se adotar o valor do NR da régua 

local. Para locais mais afastados, os NRs são obtidos por meio de interpolações 

lineares entre uma régua linimétrica a montante e outra a jusante do local. Ao longo 

dos 1.270 km do tramo brasileiro da Hidrovia existem apenas 5 réguas linimétricas 

com níveis de redução (NR) homologados pela Marinha do Brasil (Tabela 3.1). Devido 

ao grande espaçamento entre as réguas linimétricas, a utilização da metodologia 

descrita acima pode implicar em erros grosseiros nas interpolações, conduzindo a 

NRs imprecisos. 

Com os resultados obtidos do modelo hidrodinâmico, foi possível aprimorar o 

método de definição dos níveis de redução ao longo da Hidrovia. Com o perfil da linha 

d’água modelado, obteve-se a altitude ortométrica do nível d’água ao longo do trecho 

brasileiro da Hidrovia, para a condição do nível de redução (estiagem de projeto). 

A Tabela 6.1 e Tabela 6.2 apresentam as altitudes do nível d’água (na 

condição do NR) para os quilômetros da Hidrovia com intervalo de 10 km. Os valores 
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propostos têm como base o modelo hidrodinâmico unidimensional descrito na seção 

3.6. 

 

TABELA 6.1 - ÁBACO DAS ALTITUDES (M) POR QUILÔMETRO OFICIAL DA HIDROVIA. 

  0 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 60 km 70 km 80 km 90 km 

km  
900 

Paraguai   
Pto. 

Murtinho 

km 
1000 

75,61 75,71 75,86 76 76,15 76,37 76,54 76,68 76,82 76,77 

km 
1100 

77,02 77,25 77,42 77,62 77,87 78,00 78,11 78,25 78,49 78,61 

km 
1200 

78,77 78,89 79,07 79,3 79,42 79,54 79,64 79,75 79,89 80,13 

km 
1300 

80,25 80,44 80,73 80,6 80,8 80,94 81,07 81,23 81,36 81,43 

km 
1400 

81,65 81,93 82,32 82,7 83,02 83,33 83,61 83,81 84,03 84,25 

km 
1500 

84,44 84,72 Ladário   

km 
1600 

(Região Sem Passos Críticos) 

km 
1700 

  Amolar 90,99 91,52 91,52 91,66 91,86 92,15 92,33 92,86 

km 
1800 

93,19 93,55 93,95 94,22 94,47 94,74 94,97 95,15 95,28 95,38 

km 
1900 

95,45 95,53 95,62 95,76 96,44 96,97 97,42 97,85 Rio Bracinho 

km 
2000 

Rio Bracinho 101,74 102,57 102,86 103,27 104,34 105,14 

km 
2100 

105,98 106,77 107,43 108,5 109,25 109,75   Cáceres   

FONTE: UFPR/ ITTI, 2015. 

 

TABELA 6.2 - ÁBACO DAS ALTITUDES (M) POR QUILÔMETRO DO RIO BRACINHO. 

km Rio 
Bracinho 

km 0 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 

Altitude 98,03 98,6 98,95 99,24 99,53 100,08 

FONTE: UFPR/ ITTI, 2015. 

 

A partir dos valores apresentados nas Tabela 6.1 e Tabela 6.2, recomenda-

se para as intervenções planejadas e futuras, que a determinação do nível de 

referência (NR), nos locais de dragagem seja feita a partir da instalação de réguas 

linimétricas temporárias. 

Para isso, necessita-se que a régua temporária implementada, tenha o seu 

“zero” arbitrado referenciado à altitude ortométrica de uma RN local. No caso da 

ausência de uma RN local recomenda-se a implantação de um nova RN, através da 
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propagação da rede geodésica utilizando técnicas de levantamento GNSS e/ou 

nivelamento trigonométrico de primeira ordem, conforme descrito na seção 3.5.2. 

Ressalta-se que a rede geodésica já implementada no Rio Paraguai, conta 

com 77 RRNN, entretanto, parte destas RRNN podem se encontrar submersas no 

período de cheia.  

Para calcular o nível de redução da régua local, o responsável deve subtrair 

a altitude ortométrica do km mais próximo (Tabela 6.1) da altitude ortométrica do zero 

da régua instalada. Caso o responsável necessite de uma interpolação mais precisa, 

os documentos digitais do EVTEA enviados para o DNIT contêm uma segunda tabela, 

com altitudes ortométricas para a quilometragem oficial do Rio Paraguai com 

intervalos de 1 km. 

 

6.3 PREMISSAS DE PROJETO 

 

Para fins de orçamentação e execução, o dimensionamento dos serviços 

referidos deverá ter como base, pelo menos as seguintes premissas: 

 

a) Na elaboração das composições de custo unitário foi considerada uma frente 

de trabalho para execução do empreendimento, 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, troca da equipe a cada 30 dias, consoante 

com o 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 cinco meses; 

e) Para os itens “Mobilização de equipamentos e pessoal com montagem” e 

“Desmobilização de equipamentos e pessoal com desmontagem” foi 

considerada quantidade igual a um (1);  
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f) Para o item “Mobilização e desmobilização mensal da equipe de folguistas” 

foi considerada a quantidade igual a quatro unidades, dado que durante os 

serviços de dragagem são necessárias quatro trocas de equipe 

(mob./desmob.); 

g) A medição dos serviços de dragagem será através dos volumes obtidos pelos 

levantamentos batimétricos, realizados antes e após a execução das 

dragagens. 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; 

h) 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; 

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; 

j) Considerando-se o deslocamento do hidrograma de cheia 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 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 6.1. 

 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 a Figura 6.2. 
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FIGURA 6.1 - JANELA DE DRAGAGEM NO TRAMO NORTE DEFINIDA PELA RÉGUA DE 
CÁCERES. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

 
FIGURA 6.2 - JANELA DE DRAGAGEM NO TRAMO SUL DEFINIDA PELA RÉGUA DE LADÁRIO. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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k) De acordo com a seção 3.8, o volume inicial previsto de dragagem, incluindo 

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

divididos em 40 áreas de bota-foras; 

l) 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 logo após o 

pico das cheias; 

m) 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; 

n) 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; 

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

considerar, no caso da draga do tipo sucção e recalque, a necessidade de 

montagem e desmontagem das tubulações para lançamento do material 

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

restringindo sua produtividade média efetiva; 

p) 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 desmontagem de tubulação em trechos mais 

extensos; 

q) 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; 

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

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

s) Os equipamentos 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; 

t) Os serviços de dragagem serão feitos 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; 

u) 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 dos passos a serem dragados; 

v) 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; 

w) Para o cálculo da produtividade do equipamento de dragagem foi considerado 

que o tipo de material a ser extraído é areia fina com distância média de bota-

fora de 400 m, com disponibilidade de comprimento máximo da linha de 

recalque até 1.000 m;  

x) Para a mobilização e a 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, no sul da 

Hidrovia. 

 

Ressalta-se que os mapas de cubação, plantas gerais e detalhadas de 

projeto, são apresentados em anexo no Volume 2 – ANEXO 02 – Espessuras de 

Dragagem ao Longo do Canal de Navegação Projetado. 
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As pranchas das seções transversais do canal de navegação, com 

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

navegação (profundidade de referência) constam no Volume 2 – ANEXO 04 – 

Seções Transversais de Dragagem ao Longo do Canal de Navegação Projetado, 

entregue em mídia digital. 

 

6.4 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.  

 

6.5 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 
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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-MS, 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. 

 

6.6 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:  

 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. 
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6.7 EQUIPAMENTOS 

 

Em muitas partes do mundo, as dragas hidráulicas respondem por 

aproximadamente 95% das atividades de dragagem (segundo literaturas 

especializadas). Estas dragas são mais adequadas para a remoção de areia e silte 

pouco consolidado, removendo e transportando o sedimento na forma de uma mistura 

aquosa. São em geral bombas centrífugas, acionadas por motores a diesel ou 

elétricos, montadas sobre barcas e que descarregam o material dragado através de 

tubulações que variam de 0,15 m a 1,20 m de diâmetro, mantidas sobre a água 

através de flutuadores.  

A bomba produz vácuo na entrada da tubulação e a pressão força a água e o 

sedimento através da tubulação. Estas dragas não podem operar com material que 

contenha grandes pedras.  

Os tipos de draga de sucção são as aspiradoras e as cortadoras. Nas 

aspiradoras, a sucção é feita por meio de um grande bocal de aspiração, como o dos 

aspiradores de pó. Com o auxílio de jatos de água, o material é desagregado e, 

através de aberturas no bocal, é aspirado e levado junto com a água aos tubos de 

sucção. A draga opera contra a corrente, podendo fazer cortes em bancos de 

material sedimentado de até 10 metros de largura. Cortes mais largos podem ser 

conseguidos por uma série de cortes paralelos. Este tipo de bocal é utilizado quando 

se tratar de material fino e de fraca coesão, em cortes rasos, não cortando material 

coesivo e não podendo fazer cortes em bancos cujo material pode desmoronar 

sobre o bocal e impedir a sucção. 

As dragas de sucção cortadoras dispõem de um rotor aspirador, equipado 

com um desagregador que possui lâminas que desagregam o material já 

consolidado para que este possa ser aspirado para o interior do tubo de sucção que 

se insere no núcleo do rotor. O funcionamento é idêntico ao da aspiradora, porém 

apresentam maior eficiência, e ao invés de atuarem numa linha reta, o movimento 

da draga descreve a trajetória de um arco. Existem variações deste tipo de draga, 

como as autotransportadoras, as quais são navios, com tanques (cisterna) de fundo 

móvel, onde o material dragado é depositado, transportado para o mar onde é 

descarregado, dispensando o uso de barcaças.  
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As dragas hidráulicas do tipo sucção e recalque (Figura 6.3), ao aspirar o 

sedimento, trazem junto uma grande quantidade de água. Essa mistura é então 

bombeada e transportada por meio de uma tubulação de recalque diretamente para 

as áreas de despejo pré-definidas, também denominadas bota-foras. Em função da 

distância entre o local de dragagem e as áreas de despejo, deve-se estimar o 

comprimento necessário da linha de recalque, o qual influencia o rendimento das 

operações. 

 

 
FIGURA 6.3 DRAGAS DE SUCÇÃO E RECALQUE. A) DETALHE DA DESCARGA ATRAVÉS DE 
TUBULAÇÃO DE RECALQUE; B) DRAGA DE SUCÇÃO DE RECALQUE DE 18” SUCÇÃO X 16” 
RECALQUE. 
FONTE: DAMEN DREDGING, 2015. 

 

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 6.4 e 

Figura 6.5), cujas especificações são apresentadas na Tabela 6.3.  

 

TABELA 6.3 – ESPECIFICAÇÕES DA DRAGA IHC BEAVER 45. 

Comprimento total  26,10 m  

Largura 6,91 m 

Calado 2,00 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. 
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FIGURA 6.4 - DRAGA IHC BEAVER 45 EM CAMPO 
FONTE: IHC MERWEDE, 2015. 

 

 
FIGURA 6.5 – 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 6.6 apresenta o ábaco para definição 

da produtividade horária da Draga IHC Beaver 45. 
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FIGURA 6.6 – ÁBACO PARA DEFINIÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA DRAGA IHC BEAVER 45. 
FONTE: IHC MERWEDE, 2016. 

 

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 6.6. 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). 

Para a execução do empreendimento será necessária a mobilização de 

recursos humanos e de um conjunto de equipamentos complementares, além da 

draga. A Tabela 6.4 lista os principais equipamentos requisitados. 
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TABELA 6.4 – 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. 

 

 

6.8 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 

obra folguista a cada 30 dias. A equipe técnica mínima sugerida por turno, com 

experiência comprovada no tipo de equipamento de dragagem deverá conter: 

 

- Canteiros administrativo e flutuante: 

 01 engenheiro civil - coordenador; 

 01 hidrológo; 

 01 auxiliar administrativo;  

 01 técnico de segurança; 

 01 mecânico;  

 01 soldador; 

 01 eletricista; 

 02 marinheiros; 

 01 cozinheiro. 

Subtotal = 10 trabalhadores. 

 

- Operação de dragagem: 

 02 imediatos; 



 
 

 

281 

 04 marinheiros. 

Subtotal = 06 trabalhadores. 

 

- Barco-hotel: 

 03 imediatos; 

 03 mestres de embarcação; 

 03 mecânicos. 

Subtotal = 09 trabalhadores. 

 

- Empurrador de apoio: 

 02 imediatos; 

 02 marinheiros. 

Subtotal = 04 trabalhadores. 

 

- Lancha de apoio: 

 02 mestres de embarcação; 

Subtotal = 02 trabalhadores. 

 

- Lancha batimétrica: 

 02 mestres de embarcação; 

 02 técnicos de batimetria. 

Subtotal = 04 trabalhadores. 

 

TOTAL = 35 trabalhadores. 

 

6.9 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. 
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6.10 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. 

6.11 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 classificação abaixo. 

 

6.11.1 Definição e Classificação dos Resíduos  

 

Os resíduos sólidos são definidos e classificados segundo as normas da 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas listadas a seguir: NBR 10004 – 

Resíduos Sólidos – Classificação;  NBR 10005 – Lixiviação de Resíduos – 

Procedimento; NBR 10006 – Solubilização de Resíduos – Procedimento; NBR 

10007 – Amostragem de Resíduos. 

Os resíduos sólidos são classificados de acordo com a norma NBR 10004, 

conforme apresentado a seguir. 

  

6.11.2 Resíduo Classe I 

 

São aqueles que, em função das suas propriedades físicas, químicas ou 

infecto contagiosas, podem apresentar riscos à saúde pública, provocando ou 

acentuando, de forma significativa, um aumento da mortalidade, de incidência de 

doenças e/ou risco ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado 
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de forma inadequada. As características que conferem periculosidade a um resíduo 

são: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.  

 

6.11.3 Resíduo Classe II A - Não Inertes  

 

São aqueles que não se enquadram nem como Classe I - perigosos ou 

resíduos Classe II B - inertes, nos termos da norma. Esses resíduos podem ter 

propriedades, tais como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em 

água.  

 

6.11.4 Resíduos Classe II B – Inertes 

 

São quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma representativa, 

segundo a NBR 10007, e submetidos a um contato estático e dinâmico com a água 

deionizada, a temperatura ambiente, conforme teste de solubilização, segundo a 

NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados em 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, conforme listagem 

nº 08, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. Como exemplo 

destes materiais pode-se citar: rochas, tijolos, vidros e certos plásticos e borrachas 

que não são decompostos totalmente.  

 

 

6.12 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

6.12.1 Implantação de um Plano de Segurança 

 

Faz-se necessária a elaboração de um Plano de Prevenção de Acidentes, 

mantendo-se um técnico habilitado em Segurança e Medicina do Trabalho no canteiro 

de obras. Este ficará responsável pelo treinamento do pessoal quanto a aspectos de 

segurança no trabalho, objetivando a proteção da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores nos diversos serviços a serem implementados. Também será 

responsável pela fiscalização dos serviços com respeito à segurança do trabalho. 
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A aplicação do Plano de Segurança engloba todos os dispositivos 

necessários à adequada proteção do pessoal alocado à obra, no que se refere às 

medidas de alcance individual e coletivo.  

Para a execução dos serviços de dragagem deverão ser observadas as 

seguintes normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: 

NR 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI). Estabelece a define os 

tipos de EPI’s que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, 

sempre que as condições de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a 

integridade física dos trabalhadores.  

NR 26 – Sinalização de Segurança. Estabelece a padronização das cores a 

serem utilizadas como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho. 

NR 30 – Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário. Aplica-se aos 

trabalhadores de toda embarcação comercial, utilizada no transporte de mercadorias 

ou de passageiros, na navegação marítima de longo curso, na cabotagem, na 

navegação interior, no serviço de reboque em alto-mar, bem como em plataformas 

marítimas e fluviais, quando em deslocamentos, e embarcações de apoio marítimo e 

portuário. 

 

6.12.2 Medidas de Alcance Individual 

 

As medidas de alcance individual consistem na utilização dos equipamentos 

de proteção individual (EPI’s), ou seja, equipamentos destinados a proteger a 

integridade física do trabalhador. A distribuição, inspeção de funcionamento e 

observância da utilização dos EPI’s ficará a cargo do Técnico de Segurança da Obra. 

Na obra em pauta deverão ser utilizados os seguintes EPI’s de acordo com a 

atividade a ser executada: 

 Capacete de segurança; 

 Avental de raspa com mangas, além de perneiras; 

 Capas de PVC; 

 Luvas de raspa e de PVC; 

 Botas impermeáveis de PVC; 

 Avental de PVC; 
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 Botas de segurança; 

 Óculos de segurança; 

 Protetores auriculares; 

 Máscaras de segurança; 

 Respirador e máscara de filtro; 

 Colete salva-vidas dotado de refletores. 

 

Tais equipamentos deverão estar de acordo com a NR-6 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, que estabelece e define os tipos de EPI’s que as empresas 

estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho 

o exigirem. 

 

6.12.3 Medidas de Alcance Coletivo 

 

São aquelas implementadas quando os riscos aos quais os funcionários estão 

submetidos podem afetar a mais de uma pessoa, de modo a neutralizar a fonte de 

risco no local em que se manifesta.  

O sistema de sinalização e o sistema de vigilância da obra constituem 

importantes medidas de segurança. 

 

6.12.4  Procedimentos de Sinalização 

 

Em locais visíveis para os trabalhadores, no canteiro de serviço e nas 

embarcações, deverá ser colocada placa alusiva à presença de acidentes de trabalho, 

visando conscientizar e alertar a todos.  

As características específicas de cada local de trabalho definirão diferentes 

tipos de sinalização, tais como: 

 Sinalização de perigo: Placa será implantada em locais onde o risco de 

ocorrência de acidentes for grande ou iminente; 

 Sinalização de atenção: Placa que objetiva a prevenção de acidentes, 

contendo mensagens e alertando quanto às práticas arriscadas; 
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 Placa de segurança: Placa destinada a transmitir mensagens ou 

instruções gerais de medidas de segurança, devendo ser fixada em locais 

de grande circulação dos trabalhadores; 

 Placa de aviso: Placa destinada ao fornecimento de informação e avisos 

em geral, também afixada em locais de grande circulação como a anterior; 

 Sinalização de combate a incêndios: As placas serão confeccionadas em 

concordância com os dispositivos fixados pelas normas vigentes e 

deverão indicar os locais e tipos de equipamentos para essa finalidade, 

alertando sobre o uso adequado; 

 Sinalização educativa: Destina-se ao envio de instruções e informações 

de segurança, como recomendações relacionadas às medidas de ordem, 

arrumação e limpeza. Sua distribuição será feita nos locais de uso 

coletivo; 

 Sinalização ambiental: Destina-se ao envio de instruções e informações 

de cuidados necessários com o meio ambiente, prevenindo ações que 

possam causar poluição ou qualquer tipo de dano ambiental; 

 Sinalização fluvial: A sinalização fluvial deverá ser executada da seguinte 

forma: 

 

a) Áreas de Dragagem 

Serão balizadas com boias vermelhas, demarcando a área de trabalho, que 

será uma área crítica de controle. Também serão colocadas placas nas margens do 

rio, nas áreas próximas aos serviços de dragagem, com o objetivo de manter os 

banhistas e pescadores fora d’água. 

 

b) Embarcações 

Considerando o Regulamento Internacional para evitar abalroamento, serão 

empregadas nas embarcações, quando fundeadas, luzes (à noite) e marcas (de dia) 

de “Embarcação Fundeada”, ou quando rebocadas, somente em período diurno, a 

marca “Reboque”. 

Após o pôr do sol e até o amanhecer, os conveses das embarcações 

(flutuantes, balsas de apoio e rebocador) permanecerão ou iluminados por luz própria, 

ou iluminados por refletores. 
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As embarcações de apoio e serviço deverão estar equipadas com luzes de 

navegação adequadas. 

Os ferros de ancoragem das embarcações fundeadas serão sinalizados com 

boias de arinque pintadas com tinta refletiva. 

 

6.12.5 Salvatagem 

 

Todas as embarcações (flutuantes, barcos de apoio, balsa, etc.) deverão 

estar dotadas de equipamentos de salvatagem compatíveis com suas respectivas 

lotações e usos. 

Estes equipamentos (botes, coletes salva-vidas, boias e outros) deverão ter 

sempre os seus prazos de validade vistoriados. 

 

6.12.6 Sistema de vigilância 

 

Deverá proteger e garantir a segurança das instalações e funcionários das 

obras. 

 

6.12.7 Sistemas de iluminação 

 

As áreas de acesso e circulação do pessoal e carga, as áreas de embarque 

e desembarque de pessoal e as áreas externas deverão possuir um sistema de 

iluminação adequado que possa garantir a segurança do pessoal e dos bens. 

 

6.12.8 Plano de higiene 

 

Medidas serão implementadas de modo a garantir a permanente higiene do 

canteiro de obras e a adequada preservação ambiental. São elas: 

 Os locais de trabalho serão mantidos limpos e arrumados, sendo 

distribuídos recipientes com tampa para o recolhimento do lixo, restos de 

comida e detritos em geral; 
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 Não será permitido o acúmulo de materiais de qualquer natureza que 

possam proporcionar o empoçamento de água; 

 Os reservatórios serão mantidos constantemente cobertos, evitando-se 

assim condições propícias à proliferação de mosquitos ou outros insetos; 

 Os esgotos e as águas servidas provenientes do canteiro de obras, serão 

recolhidos através de redes enterradas e lançados em fossas sépticas no 

caso de se utilizar instalações em terra como alojamentos. Se optar-se por 

flutuantes para acomodar os trabalhadores, os esgotos deverão ser 

acondicionados adequadamente para posterior destinação a empresas 

especializadas no seu tratamento; 

 Detritos, lixos e materiais imprestáveis de qualquer natureza serão 

acumulados temporariamente no canteiro e posteriormente 

encaminhados às áreas onde haja coleta pública, recebendo tratamento 

adequado. O lixo industrial, como resíduos metálicos, pontas de eletrodo, 

embalagens e afins serão armazenados em tambores metálicos para 

posterior transporte e destinação final; 

 Os refeitórios serão providos de recipientes de aço para coleta de restos 

de refeições, sendo os mesmos lavados, no mínimo duas vezes por 

semana; 

 Os sanitários deverão ser lavados diariamente. 

 

6.12.9 Assistência social e atendimento médico 

 

Deverão ser providenciadas vacinas para as doenças endêmicas regionais, 

as quais serão aplicadas nos funcionários. 

Nos casos de acidentes graves, em que os trabalhadores não possam ser 

atendidos no canteiro, a empresa removerá o funcionário para atendimento em 

Corumbá - MS. 

É importante ressaltar que a Lei Nº 11.610, de 12 de dezembro de 2007, 

institui o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, e dá outras 

providências como: 
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“Art. 5º - As embarcações destinadas à dragagem sujeitam-se às normas 

específicas de segurança da navegação estabelecidas pela Autoridade Marítima, não 

se submetendo ao disposto na Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997”. 

Sendo assim, a empresa executora deve se reportar à Autoridade Marítima, 

assegurando o cumprimento das normas. 

Demais medidas de segurança e prevenção de acidentes devem ser 

especificadas pela empresa responsável pela execução das obras de dragagem. 

 

6.13 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. 

 

6.14 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O cronograma para a execução dos serviços de dragagem, para cada passo 

crítico, considerou a totalidade da extensão da Hidrovia, desde Cáceres – MT até a 

foz do Rio Apa – MS. 

Com base 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 turnos (8 horas cada). O cronograma para a execução 

dos serviços de dragagem, para cada passo crítico, é apresentado na Tabela 6.5. 
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TABELA 6.5 - 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                    

D=DIAS; MO=MONTAGEM; DES=DESMONTAGEM 
FONTE: UFPR/ITTI, 2014. 
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7. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

Este capítulo foi elaborado baseado no Volume 4 do EVTEA da Hidrovia do 

Rio Paraguai, que detalha todos os aspectos que compõem o orçamento das 

melhorias, com o objetivo de atingir o grau técnico requerido para os planos de 

dragagem, atendendo ao item 6.2.4 do Termo de Referência. Foi elaborado 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 e revistas especializadas. 

As seguintes premissas foram adotadas para elaboração da estimativa de 

custos: 

a) Para os itens “Canteiro Flutuante” e “Mão de Obra Folguista 30 x 30 

dias” foi considerada a quantidade de 5 meses; 

b) 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 desmontagem da tubulação 

em trechos mais extensos; 

c) Para os itens “Mobilização de equipamentos e pessoal com 

montagem” e “Desmobilização de equipamentos e pessoal com 

desmontagem” foi considerada quantidade igual a 1, em virtude da 

necessidade de 1 parque de dragagem;  

d) Para o item “Mobilização e desmobilização mensal da equipe de 

folguistas” foi considerada a quantidade igual a 4 unidades, dado que 

durante a janela de dragagem são necessárias 4 trocas de equipe 

(mob./desmob.); 
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7.1 RESUMO DO ORÇAMENTO DE DRAGAGEM 

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 7.1). 

 

TABELA 7.1 - 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 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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7.2 ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA 

 

Definidas as alterações necessárias para a manutenção do balizamento da 

Hidrovia do Paraguai, foram definidas as quantidades de materiais necessários.  

Uma baliza é composta por: sapata (tubo de aço galvanizado cravado), haste 

(suporte do painel de sinalização) e painel de sinalização, conforme a Figura 4.7.  

As hastes e painéis de sinalização de sinais náuticos removidos serão 

reaproveitados para os novos sinais junto com os painéis de sinalização dos sinais 

náuticos com simbologia alterada, assim reduzindo a quantidade dos insumos. As 

sapatas não são reaproveitadas, resultando em um número de sapatas superior ao 

número de hastes. 

A entidade competente pela sinalização náutica da Hidrovia do Paraguai é o 

Serviço de Sinalização Náutica do Oeste – SSN6, da Marinha do Brasil, localizado 

em Ladário-MS. Portanto, considerou-se para o dimensionamento de insumos da 

comissão de manutenção da sinalização náutica, que a campanha de manutenção da 

sinalização terá início em Ladário e seguirá para a cidade de Cáceres - MT, dada a 

maior criticidade da sinalização do Tramo Norte. Após o cumprimento desta 

expedição, será realizada a campanha ao Tramo Sul, rumo à cidade de Porto 

Murtinho - MS. 

Os insumos necessários, considerando a viagem: Ladário – Cáceres – Porto 

Murtinho, são descritos na Tabela 7.2. 

 

TABELA 7.2 – INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA. 

    Painel de Sinalização 

  Margem Esquerda Margem Direita Não associado a margem 

Hastes Sapatas H O X H O X Y Sinal Especial 

17 44 3 4 10 4 5 8 1 1 

FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 

 

Foram solicitados orçamentos das peças de 14 lugares, resultando no valor 

total de R$ 86.650,00, conforme a Tabela 7.3.  
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TABELA 7.3 - ORÇAMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS A ATUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO. 

Item Quantidade Valor Total 

Sapata 44 R$ 800,00 R$ 35.200,00 

Haste com suporte 17 R$ 1.450,00 R$ 24.650,00 

Painel de Sinalização 36 R$ 650,00 R$ 23.400,00 

Painel de Quilometragem 17 R$ 200,00 R$ 3.400,00 

Total 
  

R$ 86.650,00 

Fonte: UFPR/ITTI, 2015. 
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8. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 

 

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). O volume contempla os estudos 

necessários para a execução dos serviços de dragagem e demais melhoramentos 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: 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; estudos de melhoramentos complementares; 

plano de execução da dragagem; cronograma de execução; e estimativa de custos.  

O estudo ainda abordou outras questões pertinentes para a Hidrovia do Rio 

Paraguai, como a implantação de pontos de apoio para o desmembramento dos 

comboios, a colocação de estruturas de proteção dos pilares das pontes, a 

elaboração de cartas náuticas vetorizadas e uma análise envolvendo o Canal do 

Tamengo (Brasil-Bolívia). 

O principal diagnóstico 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.  

Os resultados alcançados e as intervenções propostas foram possíveis 

graças aos levantamentos de dados de campo e dados secundários (com apoio da 

Marinha do Brasil, Capitania dos Portos e Ahipar), constituindo assim um banco de 

dados único e integrado. Não foram encontrados na literatura estudos similares ao 
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apresentado neste EVTEA, uma vez que estudos anteriores se restringiram a passos 

específicos em condições hidrológicas específicas, e não promoveram a integração 

de informações sobre toda a Hidrovia com ênfase na navegação no período de 

estiagem.  

As análises revelaram a escassez de estações fluviométricas e de dados 

hidrológicos e sedimentológicos, 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 grande dinâmica morfológica. As medições e análises complementam 

os estudos geológicos apresentados no Volume 3C – Diagnóstico Ambiental. 

Tratando-se da identificação de passagens críticas ao longo da Hidrovia e da 

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. A associação dos equipamentos, materiais e mão de obra resultou 

na estimativa dos custos unitários e totais para a execução do empreendimento, cujo 

detalhamento consta no Volume 4 – Custos. 

O volume de dragagem calculado totalizou 508.654 m³, ao longo de 21 passos 

críticos identificados. Esse volume será transportado diretamente para as áreas de 

bota-fora através de operações simultâneas de sucção e recalque. 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. 
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Cabe ressaltar que, de acordo com o 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. 

Na análise técnica foi contemplada a totalidade da extensão brasileira da 

Hidrovia, conforme solicitado no Termo de Referência. Entretanto, considerando os 

resultados obtidos nos estudos econômicos apresentados no Capítulo 6 do Volume 

3B – Estudos Econômicos, o cenário contendo a implantação do Terminal 

Hidroviário de Santo Antônio das Lendas (denominado Cenário 2), localizado 90 km 

a jusante da cidade de Cáceres-MT, permitiria uma redução de 25% do volume de 

material dragado. 

Todavia, tendo em vista a existência do Terminal Hidroviário de Cáceres, que 

poderá retomar a 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.  

Apesar da grande quantidade de dados levantados em campo e por consulta 

à literatura, ainda há escassez de informações dada a extensão do Rio Paraguai e de 

sua Bacia Hidrográfica. Devido à grande dinâmica no transporte de sedimentos nesta 

região e à sensibilidade do ecossistema, recomenda-se que durante a execução de 

cada projeto de dragagem 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 3 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 contemplar ao menos dois cenários: 1) não intervenção; 2) 

dragagem do canal proposto com disposição dos sedimentos em 

áreas de bota-fora (simulação de projeto). Algum tempo após a 
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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 

diferentes situações hidrológicas. Estes estudos tem o objetivo de 

obter com boa precisão a quantidade de sedimento transportada em 

diferentes trechos do rio ao longo do ano. Com isso, é possível 

entender melhor o comportamento do rio, realizar previsões 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) para identificação de 

pontos críticos e redução de custos de intervenções necessárias; 

 Avaliação detalhada de impactos ambientais e socioeconômicos 

(positivos e negativos) para a quantificação objetiva dos benefícios e 

impactos da Hidrovia; 
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 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. 
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