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HIDROVIAS E PROJETOS DE CANAIS
HIDROVIÁRIOS
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Abstract: All professional areas have their own vocabulary, this article
intends, in addition to presenting the vocabulary necessary for those who
intend to work in the port sector involving waterways. This article is intended
for undergraduate students of oceanography and civil engineering courses,
and have interests in port engineering, and seek the expertise related to the
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Resumo: Todas as áreas profissionais têm seu próprio vocabulário, este
artigo pretende, além de apresentar o vocabulário necessário para quem pre-
tende atuar no setor portuário que envolva hidrovias. Este artigo é desti-
nado a alunos de graduação dos cursos de oceanografia e engenharia civil
e que tenham interesse em engenharia portuária, e buscam os conhecimen-
tos espećıficos relacionados à atividade, além dos jargões utilizados no setor
portuário.
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1 Introdução

Hidrovia é o nome dado a um canal fluvial navegável, esta navegabilidade
pode ter sido definida sobre um leito natural, ou ela pode ter sido obtida
pela construção de um canal hidroviário. O canal hidroviário, por sua vez, é
a materialização do projeto geométrico de uma hidrovia [1].

As hidrovias naturais são utilizadas desde o estabelecimento de comércio
entre cidades, remontam, talvez, ao ińıcio da história. Hidrovias artificiais
têm seu primeiro registro no Século IV A.C. na China com a construção
do Grande Canal, o projeto inicial se manteve-se operando até o Século
VI quando foi reconstrúıdo estando em operação até hoje, possibilitando o
transporte de mercadoria entre o interior e a capital [25].

Em inglês o termo internal waterways é utilizado para se contrapor aos
termos coastal waterway e oceanic waterway e é, por vezes, traduzido como
”hidrovias interiores” ou ”hidrovias internas”; porém o termo mais recomen-
dado em português é somente ”hidrovias” pois os trajetos percorridos por
navios nas navegações de cabotagem (costeira) e oceânica são denominados
em português como ”rotas” [8].

As hidrovias desempenharam, e ainda desempenham, um papel de destaque
no transporte de mercadorias na Europa e nos EUA, sendo nesse cenário que
foram desenvolvidas as normas e recomendações para o seu estabelecimento.
Na Região Norte do Brasil são a base do transporte, por vezes o único meio
de deslocamento, desempenhando um papel crucial na integração daquela
região.

Existem três tipos de hidrovias [22] [24], assim denominadas:

• Recreacional, que em sua grande maioria, usam canais naturais que dis-
pensam manutenção e possuem largura mı́nima na superf́ıcie do canal
(Wt) menor ou igual a 20 m (65 ft). Na maioria das vezes não possuem
designação formal (apenas topográfica) e nem sinalização náutica;

• De importância regional, que são hidrovias com mais tráfego e Wt en-
tre 20 m e 40 m (130 ft), sendo formalmente institúıdas e possuindo
sinalização náutica adequada; e

• De importância internacional, que possui Wt maior que 40 m, apre-
senta tráfego de comboios quase permanentemente, são formalmente
institúıdas e possuem sinalização náutica adequada.
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O Corpo de Engenheiros do Exército Americano (USACE) não recomenda
a implantação de uma hidrovia com canais hidroviários constrúıdos com Wt

menor que 40 m, em parte pela segurança da navegação e em parte pelo
custo de transporte elevado devido ao volume de carga a ser operado por
embarcação [28] [30].

A Europa, em função do volume de comércio por vias fluviais, estabele-
ceu um padrão das relações das dimensões das embarcações/comboios, seus
Calados (T ) e suas Tonelagem de Porte Bruto (TPB), com a adição para
valores de Vão Livre na condição de cheia visando o estabelecimento do Ca-
lado Aéreo Máximo (TAmax), ficando a critério de cada páıs a definição dos
limites para as hidrovias recreacionais.

Table 1: Classificação de hidrovias em função das caracteŕısticas das
embarcações/comboios (Fonte: [22] [24] adaptado pelos Autores)

Tomando como base a Tabela 1, podeŕıamos classificar a Hidrovia do
Mercosul em seu Trecho I como de Importância Internacional na Classe I1
(Lpp = 93, 0;B = 15, 0;T = 2, 5;TPB = 2.000;V L = 5, 0). A Hidrovia
Paraná-Paraguai, no trecho Corumbá-Assunção, pode ser classificada também
como tipo Importância Internacional, mas na Classe I3 (Lpp = 60;B =
12, 0;T = 3, 0;TPB = 25.000).

O volume tráfego em hidrovias é medido em número de embarcações que a
percorrem, no todo ou parcialmente, no peŕıodo de um ano, é uma premissa
de projeto e é utilizado, após a implantação, como indicador de sua eficiência
e importância (Tabela 2).

1.1 Embarcações

Muitas das embarcações que operam em hidrovias no Brasil tem carac-
teŕısticas de construção semelhantes navios de pequeno porte, podendo ser
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Table 2: Classificação do volume de tráfego em hidrovias (Fonte: [22] [24]
adaptado pelos Autores)

consideradas Navios de Carga Geral (NCG) de fundo chato (Figura 1), porém
o tipo de embarcação mais comumente empregada são as chatas, podendo ser
Chatas Autopropulsadas ou Chatas Rebocadas/Empurradas em formação de
comboio (Figura 2).

Diferente dos canais de acessos portuários costeiros e estuarinos, os canais
hidroviários naturais tem a capacidade de moldar as embarcações que nele
navegam. Isto se deve ao fato do ambiente fluvial:

• Ter uma resposta mais rápida de assoreamento, devido ao fluxo cont́ınuo;

• Ter uma variação de ńıvel da água maior e mais com longos peŕıodos;

• Ter um grande número de curvas; e

• Sofrer um impacto ambiental maior nos serviços de dragagem.

Canais de navegação artificiais são armadilhas de sedimento que deman-
dam uma manutenção permanente com volumes e velocidades de assorea-
mento que crescem exponencialmente em relação a área de sua seção transver-
sal. Tentando evitar esse custo, empresas que operam em hidrovias optam
por construir embarcações que possuam o melhor desempenho posśıvel para
um determinado canal natural, isto é, em função do ambiente menos agres-
sivo (água doce) uma embarcação que foi constrúıda especificamente para
uma hidrovia dá um retorno comercial muito superior e dispensa serviços de
manutenção elevados [3] [19].

Nesta concepção comercial, o uso de comboios de chatas rebocadas/em-
purradas faz com que seja posśıvel a manutenção de um volume de carga
transportado independentemente do ńıvel em que o rio se encontra, ressal-
vado o estado de seca.
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Figure 1: Chata Autopropulsada entrando na Eclusa de La Cave, em Bois le
Roi pero de Fontainebleau no Rio Senna - França (Fonte: Pline —Wikimedia
Commons, 2010)

Figure 2: Tráfego de chatas empurradas no Rio Cumberland no Condado de
Livingston, KY - EUA (Fonte: DanMS, USACE — Wikimedia Commons,
2007)
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Mesmo que uma hidrovia seja projetada como de 1 via sempre existir
tráfego subindo e descendo o rio, como regra geral a ser seguida no tráfego
individual (Figura 2) e durante ultrapassagens/cruzamentos (Figura 4) na
hidrovia, deve-se observar as figuras a seguir.

Durante qualquer cruzamento ou a ultrapassagem em curvas, o que não
é recomendado que aconteça, a embarcação de menor calado deverá reduzir
máquinas, sem deixar ser levada pela corrente, e aproximar-se ao máximo da
margem mais rasa do canal deixando o máximo posśıvel de espaço para a
manobra da embarcação carregada.

Figure 3: Embarcação isolada em hidrovia de 1 via (Fonte: Autores)

Figure 4: Embarcações durante ultrapassagem/cruzamento em hidrovia de 1
via (Fonte: Autores)

1.2 Elementos da Hidrovia

Elementos da hidrovia são valores e informações necessárias para o pleno
entendimento de como uma hidrovia funciona, ou ainda valores e informações
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necessárias para a preparação de um projeto de hidrovia.

1.2.1 Larguras dos Trechos Retos (W ) e Profundidade de Projeto
(Dp)

Os perfis transversais dos trechos retos são calculados utilizando-se as
maiores informações de boca (B), calado (T ) e calado com deslocamento
leve (TDesloc.Leve) entre embarcações que operam, ou irão operar, na hidrovia.

Figure 5: Esquema para estabelecimento das larguras e profundidades de um
canal hidroviário de 1 via (Fonte: [20][22] [24] adaptado pelos Autores)

A largura ótima de um canal de navegação está ligada a uma série de fa-
tores, dentre os quais podemos citar: custos de implantação e manutenção,
alinhamento do canal, intensidade de tráfego, velocidade e manobrabilidade
do navio, intensidade e direção do vento, das correntes e das ondas, proxim-
idade e configuração dos taludes dentre os mais importantes.

O canal projetado deve ser capaz de acomodar a embarcação e permitir
operações normais com segurança e relativa rapidez, respeitando-se as condi-
cionantes ambientais, ele possui três larguras diferentes: largura da soleira
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do canal (Wi), largura intermediária do canal (Wc) e largura da superf́ıcie do
canal (Wt) (Figura 5).

Para projetos de 2 vias, somente utilizadas para canais com tráfego com
mais de 12.000 embarcações por ano (normal ou superior), deve-se somar o
valor de 15 metros em todas as larguras, que serve com largura de passagem
(Wp).

A profundidade de projeto (Dp) depende exclusivamente do calado (T ) da
embarcação (ou vice-versa), sendo definida por

Dp ≥ T ∗ 4/3 (1)

ou, o calado (T) deve ser no máximo 3/4 da profundidade de projeto do
canal (Dp)

T ≤ Dp ∗ 3/4 (2)

As fórmulas anteriormente apresentadas são o padrão internacional e de-
vem ser usadas quando há efetivamente uma manutenção permanente na
hidrovia ou o canal é natural. A relação de 3/2 (ou 2/3), em substituição a
de 4/3 (ou 3/4), confere maior segurança à navegação e é, por vezes, utilizada
para canais artificiais sem manutenção permanente.

O calado do navio de projeto deve ser considerado com seu valor máximo,
incluindo a influência do trim.

1.2.2 Sobrelarguras nos Trechos Curvos (∆OW )

A sobrelargura é o aumento da largura da via em função do raio da curva e
do comprimento entre perpendiculares (Lpp) da embarcação, pois a trajetória
realizada por uma embarcação miúda difere muito da materializada por uma
embarcação longa e carregada que necessita de mais espaço de manobra para
realizar as curvas.

Tendo como base o os valores de largura calculados, deve-se traçar o canal
hidroviário sobre uma planta com informações georreferenciadas, tendo como
linha de centro do canal o talvegue, e com essa traçado deve-se obter o raio
de cada curva da hidrovia tendo como base a seção longitudinal central. A
sobrelargura é
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Com os valores tabelados de cada curva e as informações ambientais e da
embarcação deve-se obter por fórmulas ou gráficos os valores dos ângulos de
deflexão descendo e subindo o rio (αd e αu, respectivamente) que expressa o
quanto a embarcação ou o comboio irá atravessar o canal, assumindo uma
posição inclinada a sua derrota descendo ou subindo o rio. A Figura 4 mostra
o que ocorre quando uma embarcação/comboio navega em uma curva do rio.

Como os valores de αd pode-se então partir para o cálculo da sobrelargura
(∆OW ) necessária nas curvas, utilizando-se uma para canais de uma via a
seguinte fórmula:

∆OWone−way = Lpp ∗ sen(αd) (3)

e para canais de duas vias:

∆OWtwo−way = Lpp ∗ (sin(αu) + sin(αd)) (4)

Figure 6: Gráfico para a determinação do ângulo de deflexão quando de-
scendo o rio (Fonte: [30] adaptado pelos Autores)
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A sobrelargura normalmente será aplicada sobre as seções da curva em
todas as três larguras, em sua margem externa, podendo ainda ser comple-
mentada com a aplicação dos dois acréscimos ∆Wt nesta mesma margem,
ficando a seção transversal com aspecto semelhante ao apresentada nas Fig-
uras 1 e 2.

1.2.3 Distância Entre Curvas Reversas (d2cr) e Comprimento entre
Perpendiculares (Lpp)

Tendo como base a plotagem georreferenciada do canal e a determinação
de onde se iniciam e terminam as curvas deve-se medir todas as distâncias
(trechos retos) entre duas curvas reversas (com sentidos opostos). Essas
distâncias têm que ser suficientes para que a embarcação/comboio consiga
realizar o conjunto de curvas reversas sem o risco de atingir uma das margens.

A razão entre o menor valor tabelado dentre as distância entre duas curvas
reversas (d2crmin

) e o comprimento entre perpendiculares de projeto (Lppp)
deve ser comparada com o valor fornecido pelo gráfico a seguir (d2crp), no
qual é utilizada a largura na superf́ıcie do canal (Wt), a classificação da
embarcação quanto ao tamanho e a informação de velocidade da corrente
(escoamento), sendo que d2crmin

tem que ser inferior a d2crp .

Caso d2crmin seja maior que a d2crp indicará que o comprimento entre
perpendiculares máximo admitido (Lppmax) na hidrovia é menor que Lppp , e
haverá a necessidade alteração no projeto do canal ou do navio-tipo.

Como balizador para escolha entre as linhas do gráfico constante da figura
anterior, embarcações médias possuem um coeficiente de comprimento (KL)
na ordem de 1010, onde:

KL = B ∗ (Lppp)
4 (5)

embarcações grandes possuem um KL na ordem de 1011 ou maior e peque-
nas na ordem de 109 ou menor.

É importante que haja um manejo cuidadoso das matas ripárias (ciliares)
nas regiões de curva, tanto para prevenir instabilidade sedimentar nas mar-
gens, quanto para permitir que as embarcações possam ter uma visão desim-
pedida da outra extremidade do trecho curvo (unimpeded line of sight) para
a garantir a seguraça da navegação.
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Figure 7: Gráfico para a determinação da relação entre a distância mı́nima
entre duas curvas reversas e o comprimento do comboio (d2crp/Lppp) (Fonte:
[30] adaptado pelos Autores)

1.2.4 Pontos Quilométrico (PK), Junções e Bacias Naturais

Ponto quilométrico é a forma utilizada para informar a posição em uma
hidrovia, tendo valor 0 na foz do principal rio da hidrovia (seção 0+000); é
medido sequencialmente em quilômetros e segue até o local mais distante da
hidrovia subindo o rio, não importando se este é no mesmo rio. Sempre deve
ser utilizado da seguinte maneira ”o PK no Rio ”.

Caso o rio principal receba contribuição de rios secundários, o local onde
isto ocorre são chamados de junções, e o rio secundário terá na sua foz
(junção) o mesmo PK que o rio principal, continuando sequencialmente em
quilômetros até seu ponto navegável mais a montante, portanto vê-se a im-
portância de citar o rio quando se usa PK como referencia [11] [16] (Figura
8).

Na figura a seguir temos o Rio Jacúı, no Trecho I a Hidrovia do Mercosul,
que tem no seu ponto mais a montante PK igual a 421,2 (seção 421+200).

As bacias naturais existentes devem ser identificadas e listadas, por PK
e por rio da hidrovia, elas devem ter pelo menos as mesmas dimensões que
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Figure 8: Junções no Rio Jacúı (Fonte: Autores, sobre imagem do Google
Earth)

uma bacia de evolução de projeto para serem consideradas como tal.

As bacias de evolução, manobra, fundeio e atracação seguem os mesmos
prinćıpios dos projetos de portos estuarinos e costeiros devem ser feitos de
acordo com as normas do PIANC, do USACE e da ABNT, como apresentado
no livro ”Dragagem por Resultados” (Aguiar, 2013).

1.2.5 Eclusas, Obstáculos Submersos e Obstáculos Aéreos

Toda hidrovia terá algum tipo de estrutura f́ısica que restrinja a livre
navegação ou que demande medidas especiais de segurança da navegação,
pode ser uma ponte, ou pilares de uma antiga ponte, ou, ainda, eclusas.
Essas estruturas previamente existentes têm que ser levadas em conta na
elaboração de um projeto de hidrovia, ou ainda têm que ser catalogadas e
acompanhadas em uma hidrovia em operação (Figuras 9).

Eclusas são sistemas de engenharia hidráulica que tem como função princi-
pal servir como um transportador vertical de embarcações em hidrovias que
têm diferentes ńıveis de escoamento, podem possuir barragens associadas a
elas que criam ou preservam lagos, e sempre possuem sistemas que garantem
o livre escoamento do rio (vertedouro-extravasor) [23].

É importante ressaltar que o projeto das eclusas é, do ponto de vista
econômico-financeiro, virtualmente imutável e irá restringir o tráfego de em-
barcações maiores que a de projeto enquanto a hidrovia funcionar, portanto
ao se definir as dimensões das maiores embarcações que irão utilizar as eclusas
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Figure 9: Obstáculos no Rio Jacúı (Fonte: Autores, sobre imagem do Google
Earth)

é recomendável que seja feita um exerćıcio de previsão do tipo de tráfego a
longo prazo.

Durante o projeto da hidrovia deve-se, também, ser realizada uma previsão
de necessidade de aumento do calado máximo permitido com a implantação
de eclusas e a criação de lagos artificiais, visando com isso a não ocupação
das áreas que, mesmo com baixa probabilidade, podem ser utilizadas para a
construção da eclusas.

Os Relatórios do Grupo de Estudo 29 do PIANC [21], em especial o re-
latório número 106, são documentos importantes para aqueles que pretendem
projetar hidrovias com eclusas.

1.2.6 Trafego Cruzando ou Fundeado na Hidrovia

Um fator importante na segurança da navegação é o correto balizamento
e o controle efetivo de tráfego cruzando a hidrovia, normalmente balsas para
o transporte de pessoas e automóveis entre pequenas localidades, e locais de
pesca tradicionais que atraem embarcações de recreio. Todos esses locais são
áreas de risco á navegação e devem ser constantemente monitorados pelos
navegantes [12].

Um outro de tipo de estrutura de risco cuja quantidade vem crescendo
é a casa flutuante, e o aparecimento delas na hidrovia é um fato que deve
ser acompanhado de perto pois podem virar pontos de atracação e comércio
ilegais (Figura 10).
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Figure 10: Casa Flutuante no Rio Jacúı (Fonte: Paulo rsmenezes — Wiki-
media Commons, 2011)

1.2.7 Áreas de Despejo

As áreas de despejo de material dragado são um problema que requerem
atenção especial, diferentemente das áreas de despejo de dragagens estuar-
inas e costeiras que podem ser escolhidas em um ”ponto futuro” onde o
sedimento iria se depositar ou do transporte natural de sedimentos, em rios
essa vantagem de gerenciamento de impacto ambiental desaparece, e este
sedimento além de fazer falta no somatório do transporte natural, causando
uma retração na foz, ainda causa um impacto no local de despejo em terra
[27].

Para se reduzir os problemas causados pelo material dragado é recomen-
dado que todo o volume de sedimento dragado tenha disposição em cavas ou
nas margens dos rios, com exceção dos sedimentos contaminados, que devem
ser despejados na margem para secagem e deste ponto serão destinados por
meio de caminhões para locais de aterro a serem indicados pelas Secretarias
Municipais de Meio Ambiente.

2 Estudos, Projetos e Serviços

Os estudos de viabilidade são os precursores e orientadores do futuro pro-
jeto de implantação ou serviços de manutenção de uma hidrovia, estão asso-
ciados intrinsicamente ao termo ”sustentabilidade”, que atualmente norteia
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as ações públicas e privadas, abrangendo quatro aspectos que, embora dis-
tintos, estão relacionados entre si: o ambiental, o técnico, o econômico e o
social.

A sustentabilidade só pode ser obtida por meio de um planejamento bem
feito seguido por uma execução com qualidade técnico-administrativa e, pos-
teriormente, por uma manutenção preventiva permanente, no caso de uma
hidrovia poderia ser medida pela obrigação continuada de aporte de capi-
tal externo à empresa (ou governo) para a sua manutenção e seu retorno
financeiro, seja este direto ou indireto.

O planejamento tem que abranger ações de curto, médio e longo prazos, e
entre as ações de curto prazo deve constar a dragagem de implantação e o
estabelecimento de sinais náuticos e entre as ações de médio e longo prazo
os serviços de manutenção e administração da hidrovia.

Fica claro, portanto, que todos os estudos de viabilidade devem ser rea-
lizados antes da contratação de um projeto, e devem ser levados em conta
tanto pelo projetista como pelas pessoas que irão decidir se o referido projeto
deverá ser executado, ou não.

Os estudos de viabilidade necessários a um projeto são [1]:

• Viabilidade Ambiental - Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Re-
latório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), que têm suas formas e
conteúdos definidos pelo IBAMA;

• Viabilidade Técnica - cálculo das dimensões do canal(is) de acesso e
bacia(s), que depois integra o projeto geométrico de acordo com as
regras do PIANC e do USACE, comprovando que determinado navio-
tipo é capaz de operar naquela hidrovia se a geometria do canal for
implantada;

• Viabilidade Econômica - estudo no qual se estabelece o prazo estimado
de retorno adequado do investimento, seus custos de implantação e
manutenção; e

• Viabilidade Social - estudo do impacto social que terá a implantação
ou manutenção da hidrovia, por vezes fornecendo dados e suporte para
o estudo de viabilidade econômica, é o instrumento base do plano de
comunicação social.
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Os procedimentos para elaboração do projeto, contratação, fiscalização e
auditoria de dragagens em hidrovias pouco diferem daqueles descritos no livro
”Dragagens por Resultados [1]” para canais de acesso portuários, devendo-se
levar em especial consideração o tamanho e tipo de dragas utilizadas.

A execução de derrocamento em uma hidrovia é uma atividade pontual
quando utilizado para se eliminar ressaltos hidráulicos isolados, ou uma ativi-
dade de grande monta quando é utilizado para criação (ou aprofundamento)
de uma hidrovia, em função dos custos elevados e dos impactos ambientais,
pois todo serviço de derrocamento irá alterar a qualidade e quantidade do
transporte de sedimentos e gerará uma alteração do ńıvel do rio nas proximi-
dades do local onde foi realizado o serviço (Figura 11).

Figure 11: Ressaltos Hidráulicos (Fonte: Gobbi — LeemaWiki, 2008)

Modelagens hidráulicas (computacionais e/ou f́ısicas) são obrigatórias para
se estimar os posśıveis efeitos de um derrocamento porque, diferentemente
das dragagens de sedimentos, o rio não irá ter um processo de retorno ao seu
conhecido estado natural e irá iniciar um novo processo de acomodação que
poderá ter feitos em locais distantes dezenas de quilômetros do ponto onde
foi realizado o serviço.

Um procedimento comum e recomendado em casos de derrocamentos de
grande monta em rios é utilizar o material derrocado para realizar uma esta-
bilização das margens, buscando uma canalização do rio, este procedimento
deve ser bem estudado e levar em consideração as ”cheias de 100 anos” no
seu projeto de estabilização [4].

As seguintes informações e documentos são obrigatórios em um projeto
geométrico em uma hidrovia [14][15]:

16

82



• Estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social da im-
plantação do projeto;

• Definição do(s) navio(s)-tipo que devem ser atendido(s); descrição das
seções transversais naturais em toda a extensão da hidrovia, prove-
nientes de análise da planta batimétrica;

• Cálculos das dimensões do canal de acordo com as recomendações do
USACE e do PIANC;

• Plantas sedimentológicas articuladas, provenientes de sondagens geoló-
gicas, geotécnicas e śısmicas, que caracterizem toda a hidrovia, com as
profundidades de mudança da caracteŕıstica do solo, em pontos afasta-
dos não mais que 1.000 m;

• Plantas batimétricas articuladas na escala de 1:2.000, provenientes de
levantamento de ordem especial ou categoria ”A”, com o traçado geomé-
trico detalhado e georreferenciado do futuro canal e o seccionamento
do canal com seções a cada 20 m;

• Planta batimétrica articuladas da àrea(s) de despejo, provenientes de
levantamento hidrográfico Categoria B, com seccionamento a cada 20m;

• Cálculo dos volumes a serem dragados, derrocados e do pasśıvel de
despejo em cada àrea de despejo; e

• Dados meteo-hidrográficos necessários à correta e precisa caracterização
do corpo h́ıdrico.

A Figura 12 mostra uma situação que, por vezes, é de dif́ıcil visualização
para um projetista menos experiente, ela apresenta como definir as profun-
didades de dragagem de sedimento arenoso e de derrocamento; no caso de
rios onde o sedimento seja argiloso a profundidade de derrocamento será
Z + 0, 8m, e se o sedimento for rochoso as duas profundidades são iguais.

A Figura 13 mostra um relatório do Sistema Capricornius R© [2] onde
aparecem os elementos para a elaboração de um projeto geométrico de uma
hidrovia, no caso espećıfico a Hidrovia do Mercosul no subtrecho do Rio
Jacúı. Nota-se a necessidade de dragagem pois o canal (marrom) tem maior
profundidade que a seção cŕıtica (azul) [18].
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Figure 12: Comparação de folgas devido às fácies do leito (Fonte: Aguiar,
2013)

Não é um procedimento tecnicamente e ambientalmente aceitável realizar
dragagens para aumentar a largura do rio na pretensão conter o canal nele,
neste caso é a boca máxima admitida (T ) da embarcação/comboio que deve
ser limitada. Este procedimento só é admisśıvel caso se transforme o rio em
um canal ŕıgido.

É importante ressaltar que a hidrovia só existirá de fato somente após
a implantação dos seus aux́ılios à navegação (balizamento) de acordo com
a NORMAM-17 [12], devendo ter o projeto de sinalização náutica ter sido
aprovado previamente pelo Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes
Rego (CAMR).

3 Dados Meteo-Hidrográficos

Para se ter conhecimento correto do local onde irá ser (ou está) implantada
uma hidrovia são necessárias algumas informações que possam caracterizar
com acurácia suas principais caracteŕısticas, estes dados são chamados de
meteo-hidrográficos e são informações indispensáveis para os projetistas e
prestadores de serviço.
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Figure 13: Relatório do Sistema Capricornius R©, ver 2.8P (Fonte: [2])
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A maioria desses dados são de domı́nio público e estão dispońıveis gra-
tuitamente na internet.

3.1 Perfis Longitudinais

Perfis longitudinais são traçados a partir dos mapas de curvas de ńıvel
para permitir a visualização do desenvolvimento longitudinal do curso de
água, desde a nascente até a foz [5], no caso de hidrovias desde o ponto mais
distante navegável até a foz (Figura 14).

Podem ser descritos, também, como gráficos altimétricos do leito dos rios,
dos quais pode se extrair suas declividades e a extensões, neles também
podem ser identificados os locais onde ocorrem barramentos naturais, saltos
ou quedas d’água. Na falta de informações mais precisas, as constantes do
Google Earth R© podem ser utilizadas para criar um perfil longitudinal, porém
para que elas sejam minimamente confiáveis os caminhos criados tem que ter
seus pontos muito próximos e, estes pontos, têm que representar o talvegue
do rio.

Figure 14: Perfil Longitudinal do Rio Jacúı (Fonte: Aguiar, 2014)
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3.2 Curvas de Permanência de Nı́vel

A curva de permanência de ńıvel relaciona o ńıvel do rio e a permanência
no tempo em que o ńıvel é maior ou igual a referência mı́nima estabelecida,
normalmente o ńıvel de redução (NR).

A curva de permanência de ńıvel apresenta grande importância na deter-
minação dos volumes de regularização para a operação de reservatórios e para
a confecção de projetos de hidrovias [26], ela sofre distorções em rios cujos
trechos possuem descargas controladas por estruturas hidráulicas, este efeito
é maior quanto menor é o ńıvel do rio.

Os dados necessários para a construção das curvas de permanência de
ńıvel dos rios de uma hidrovia devem ser obtidos no Portal HidroWeb da
Agência Nacional de Águas (ANA), referente a todas estações principais (#
XXXX0000) que estão localizadas na hidrovia.

Figure 15: Curvas de Permanência de Nı́vel da Hidrovia do Mercosul (Fonte:
Autores)
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Esta curva fornece o valor chamado de N65%+, isto é, o ńıvel no qual, em
65% do tempo de um ciclo hidrológico (que pode não ser um ano exato), a
hidrovia permanece com no mı́nimo esse valor. É um conceito estat́ıstico uti-
lizado para definir o ńıvel onde o custo-benef́ıcio de implantação se aproxima
ótimo, mas que pode ser alterado em função de interesses comerciais.

O valor de N65%+ é o ńıvel o qual servirá de base para o projeto geométrico
de uma hidrovia, diferentemente dos canais de acesso estuarinos e costeiros
que utilizam o ńıvel de redução (NR) como base para a elaboração do projeto
(Figura 15).

Semelhante ao processo de confecção de uma curva de permanência de
ńıvel, pode-se obter uma curva de permanência de vazão, elemento muito
utilizado em estudos hidrológicos.

3.3 Velocidades e Áreas da Seções Transversais do Rio

De posse dos valores de vazão nas estações e do valores da área da seção
transversal a cada medição de vazão pode-se obter os valores de velocidade
máxima da corrente nas estações.

Este valor de corrente é informação vital para a escolha da potência de
máquinas das embarcações, pois elas tem que ter a capacidade de vencer essa
corrente quando navegam rio a cima. Essas velocidades são valores médios na
secção transversal entre as margens, portanto havendo uma segurança maior
próximo a estas.

Se posśıvel, deve ser apresentado um perfil longitudinal de velocidades
máximas médias, mesmo que baseado em uma extrapolação de dados entre
as estações, pois esse perfil é uma informação valiosa para os navegantes.
Como anteriormente, os dados necessários para definição das velocidades nos
rios de uma hidrovia e os valores de área das seções transversais devem ser
obtidos no Portal HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA), ou ainda
por meio de campanhas ou levantamentos hidrográficos.

3.4 Caracterizações

Ainda para uma melhor compreensão do ambiente onde se localiza a hidro-
via algumas descrições da ambiência são necessárias aos projetistas, presta-
dores de serviço e navegadores:
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• Caracterização Hidrodinâmica - com destaque para o volume de água,
área e condições de escoamento nos rios da bacia;

• Caracterização Morfo-Sedimentar - apresentando com levantamentos
geológicos o tipo de sedimento do leito, suas proporções aproximadas
e sua densidade;

• Caracterização Meteorológica - em especial peŕıodos e volume de pre-
cipitações na bacia e regime de ventos; e

• Caracterização da Ocupação das Margens - com ênfase na existência
de concentrações urbanas e usos.

3.5 Levantamentos Hidrográficos [9] [10] [13] [29]

”Levantamento Hidrográfico (LH) é toda a pesquisa em áreas maŕıtimas,
fluviais, lacustres e em canais naturais ou artificiais navegáveis, que tenha
como propósito a obtenção de dados de interesse à navegação aquaviária.
Esses dados podem ser constitúıdos por informações da batimetria, da na-
tureza e geomorfologia do fundo marinho, da direção e força das correntes,
da altura e fase da maré, do ńıvel das águas, da localização de feições to-
pográficas e objetos fixos que sirvam em aux́ılio à navegação.” [13].

A execução dos LH deve se dar com base na NORMAM-25 [13], atentando
para que em seu relatório final constem, no mı́nimo, as seguintes informações:

1. Autorização dentro da validade emitida pelo CHM para a realização do
LH na categoria adequada;

2. Sistema geodésico utilizado;

3. Fichas F-43 e F-21 utilizadas, e fichas de estação de outras entidades
(IBGE, ANA, etc.), e se existente o cálculo do ńıvel de redução em rios;

4. Ábacos de redução de sondagem em rios;

5. Erro padrão obtido no contorno gerado, decorrente de rastreio por GPS
de ponto conhecido realizado antes do ińıcio do LH;

6. Tipo de correção adotada para o posicionamento satélite;

7. Nivelamento geométrico com pelo menos 1 (uma) referência de ńıvel
(RN);
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8. Leitura da régua de maré, ou lińıgrafo, durante todo o peŕıodo do LH;

9. Amostras geológicas de fundo, colhidas durante a execução das linhas
de sondagem;

10. Sobreposição adotada, indicando espaçamento de linhas de sondagem
e de linhas de verificação;

11. Realização de verificações diárias da integridade do sistema de posi-
cionamento;

12. Calibração do ecobat́ımetro, antes e depois do LH;

13. Frequência de operação do ecobat́ımetro, abertura angular do feixe e
larguras de feixe utilizadas;

14. Tipo e caracteŕısticas do sistema de controle de atitude utilizado;

15. Acompanhamento no tempo e espaço do perfil de velocidade do som,
com a apresentação de tabelas e gráficos;

16. Valores de off-set utilizados e esquema de posicionamento dos sensores
instalados na embarcação;

17. Mı́dia digital com dados brutos do levantamento realizado e com os
produtos gerados por ele.

Devido as caracteŕısticas do ambiente fluvial, os levantamentos hidrográficos
em rios tem um grau de dificuldade superior do que os realizados em estuários.

Correnteza, pedras submersas, baixios, camalotes e derelitos afetam a ca-
pacidade de se executar com precisão o planejamento das linhas de sondagem
e associada a largura de feixe estreita devido à baixa profundidade, fazem
com o que falhas no levantamento (feriados) ocorram com mais frequência,
gerando a necessidade de uma nova passagem com o ecobat́ımetro e aumen-
tando o tempo de sondagem.

Os profissionais plenamente capacitados para planejar e executar LH em
rios, seguindo as normas nacionais e internacionais, são escassos no mer-
cado e, quase em sua totalidade, são oriundos da Diretoria de Hidrografia e
Navegação (DHN) pois o custo de formação acadêmica é muito elevado.
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A seguir serão apresentados três aspectos são de extrema importância para
a qualidade de um LH em rio [6] [7].

3.5.1 Réguas das Estações Fluviométricas

Estações Fluviométricas, postos fluviométricos, ou postos linimétricos são
locais onde se colhem informações sobre uma determinada secção de um
rio, podendo estes serem: dados hidrológicos (corrente, vazão, área da secção
transversal, ńıvel) ou parâmetros f́ısico-qúımicos da água (temperatura, trans-
parência, OD, ...).

O ńıvel do rio é medido por meio de uma régua (ou escala) linimétrica,
que normalmente é constrúıda em madeira, ferro esmaltado, alumı́nio ou
plástico, elas são fixadas nas margens dos rios e devem cobrir toda a extensão
da variação do ńıvel d’água. É recomendado que entre duas estações não
deve haver uma distância superior a 100 km, e que réguas auxiliares sejam
instaladas a montante a jusante de cada corredeira, ressalto hidráulico, queda
d’água ou barragem, o mais próximo posśıvel desses locais, porém onde não
haja o efeito de turbulência, para a realização do LH.

Figure 16: Réguas Linimétricas Utilizadas em Levantamento na Hidrovia
Tapajós-Teles Pires, no trecho Acará-Fortaleza (Fonte: Autores

Fica claro que para a definição de quantas réguas serão necessárias, seu
posicionamento e instalação se faz obrigatória a realização de uma pré-comis-
são que percorra todo o trecho a ser levantado, preferencialmente em condição
hidrológica semelhante aquela em que será realizada a sondagem.
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Outro detalhe importante é que são necessárias informações das réguas a
montante e a jusante do trecho que irá ser sondado, quando este trecho não
for coincidente com o trecho entre estações.

A instalação das réguas em novas estações fluviométricas, temporárias ou
não, tem procedimentos muito espećıficos, e deve ser executada seguindo as
normas da DHN, sendo recomendável uma leitura atenta da NORMAM-25
[13] e um consulta prévia ao (Centro de Hidrografia da Marinha) CHM para
garantir que o local escolhido é realmente adequado para se instalar a régua.

3.5.2 Nı́veis de Redução

A metodologia que deve ser utilizada para o estabelecimento do ńıvel de
redução (NR) de um trecho de um rio é aquela na qual o NR é obtido pela
média dos valores mı́nimos da amostra geral, desde que a série de valores
mı́nimos utilizada passe pelo Critério de Chauvenet [6].

O Critério de Chauvenet garante que não haja elemento destoante na série,
a referida série pode ser constrúıda com quantidades de valores entre 6%
(N6%−) (ńıvel no qual em 6% do tempo de um ciclo hidrológico a hidrovia
permanece com no máximo esse valor) e 10% (N10%−) da amostra geral,
sempre procurando o menor percentual posśıvel (Figura 17). Destacamos que
ńıvel de redução (NR) não é a base para a elaboração do projeto geométrico.

Para se obter os parâmetros estat́ısticos da amostra geral, no peŕıodo de
tempo desejado (tempo de referência - TR), que deverá ser o maior posśıvel
levando-se em consideração os dados dispońıveis, urge que sejam completadas
as informações que faltam na coleta, ou são duvidosas, com valores estimados.
Este valores estimados devem ser fruto da análise dos ciclos hidrológicos
anteriores, e tem que garantir a manutenção da média e da mediana da
amostra geral, não sendo recomendável complementações de longos peŕıodos.

A metodologia aqui apresentada requer um profissional hidrógrafo quali-
ficado para seu emprego, pois pode gerar distorções na amostra se feita de
forma pouco cuidadosa.

Os dados a serem utilizados podem ser obtidos junto à Agência Nacional
de Águas (ANA), pelo sistema HidroWeb.
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Figure 17: Cálculo do Nı́vel de Redução para a Estação de Fortaleza, no Rio
Tapajós - PA (Fonte: Autores)
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Figure 18: Cálculo do Ábaco de Redução de Sondagens entre as Estação
de Chacorão e Fortaleza, no dia 07/03/2014, no Rio Tapajós - PA (Fonte:
Autores)
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3.5.3 Ábacos de Redução de Sondagem

Redução de sondagem é o cálculo onde se corrige da profundidade me-
dida pelo ecobat́ımetro os efeitos de ńıvel do rio (maré nos casos estuarino e
costeiro) e movimentos da embarcação, fazendo com que as todas as medições
realizados durante todo o LH possam ser referenciadas a um mesmo ńıvel,
conhecido com ńıvel de redução (NR).

Os ábacos são elementos que possibilitam a redução das sondagens reali-
zadas entre duas estações, são elementos diários, e em alguns casos podem
ser realizados para peŕıodos de tempo menores em função de uma rápida
alteração do ńıvel de um rio (Figura 18).

É realizado com procedimentos matemáticos simples, mas que requerem
atenção na execução, tendo como regra fundamental que a correção entre
ńıveis de redução (CeNR) nunca pode ser igual ou superior a 0,100 m.
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Paulista: CPTEC, 2013. Dispońıvel na internet no site: http://cli-
manalise.cptec.inpe.br/ rclimanl/boletim/cliesp10a/10.html .

[27] UNITED STATES ARMY CORPS OF ENGINEERS (USACE).
Dredging and dredge material disposal (EM 1110-2-5025). Wash-
ington DC: Department of the Army, 1993.

[28] . Hydraulic design for small boat harbors (EM
1110-2-1615). Washington: Department of the Army, 1984.

[29] . Hydrographic Surveying (EM 1110-2-1003). Washington:
Department of the Army, 2002.

[30] . Layout and design of shallow-draft waterways (EM
1110-2-1611) Change 3. Washington: Department of the Army, 1997.

[31] . Ship squat predictions for ship/tow simulator
(ERDC/CHL CHETN-I-72). Washington: Department of the Army,
2006.

31

97




