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Caracterização dos Rios

Rio Madeira: 

• 1100 km de Porto Velho a Itacoatiara.
• Elevada carga de sedimentos e capacidade de transporte.
• Presença de ilhas e bancos de areia em toda a extensão.
• Margens pouco consolidadas em alguns trechos.
• Grande variação de nível principalmente na metade a montante.
• Efeito de remanso do rio Amazonas na metade a jusante.
• Usinas hidrelétricas fio d’água a montante (Jirau e Santo Antônio).



Caracterização dos Rios

Rio Tapajós: 

• 280 km de Itaituba a Santarém.
• Relativamente pequena carga de sedimentos.
• Presença de ilhas e bancos de areia no trecho mais a montante.
• Margens consolidadas e ilhas estáveis.
• Efeito de remanso do rio Amazonas em quase toda a extensão.
• Grande largura no trecho a jusante.
• Sem usinas hidrelétricas próximas.



Caracterização dos Rios

Rio Tocantins: 

• 500 km de Marabá a Barcarena.
• Represamento de usina hidrelétrica com eclusa no meio do trecho (Tucuruí).
• Regime hidrológico e balanço de sedimentos alterado pela barragem. 
• Presença de ilhas e bancos de areia em alguns trechos.
• Leito rochoso e grande declividades antes do lago (pedral do Lourenço).
• Efeito de marés no trecho mais a jusante (estuário do rio Pará).



Viabilidade Econômica

Márcio Texugo Knorr, « Quarenta anos de expansão da soja no Brasil, 1975-2015, 2017. 
URL : http://journals.openedition.org/confins/12592.

Produção de soja conforme Pesquisa de Produção Agrícola Municipal em 2015. IBGE, 2016.



Viabilidade Comparativa
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CARGA TRANSPORTADA NAS VIAS NAVEGÁVEIS

Rio Madeira Rio Paraná Rio Tapajós

• carga consolidada –
Tietê-Paraná

• aumento gradual da 
carga - Madeira 

• grande crescimento da 
carga – Tapajós

Fonte: anuário estatístico da ANTAQ



A navegação do rio Tapajós consegue 
ser viável sem ferrovia e com uma 
rodovia ainda não completamente 
pavimentada, atraindo carga de grãos 
num raio de até 1200 km de distância.

O rio Tocantins possui o mesmo 
potencial de exportação, com mais 
opções de acessos terrestres, melhor 
infraestrutura e maior variedade de 
cargas para transporte.

Ferrovia Norte-Sul
BR-153/BR-010
BR-158/BR-155

Viabilidade Comparativa



Distância rodoviária (km) de 
diferentes cidades que 
representam centros ou 
potenciais polos de produção 
agrícola para diferentes portos da 
região Norte, comparados a 
Marabá (PA).

A hidrovia tem potencial de 
atingir a cidade de Imperatriz 
(MA), desde que haja a 
construção de novo 
aproveitamento hidrelétrico.

Cidade Estado Marabá Itaqui Pecém Suape Aratu

Uruaçu GO 1157 1724 2170 2247 1581

Gurupi TO 825 1404 1826 2097 1428

Palmas TO 671 1247 1672 2108 1438

Araguaína TO 297 862 1296 1717 1695

Balsas MA 529 808 1158 1439 1417

Luiz Eduardo Magalhães BA 1158 1491 1620 1618 956

São Miguel do Araguaia GO 1070 1645 2071 2245 1578

Água Boa MT 1212 2009 2433 2609 1941

Vila Rica MT 688 1476 1934 2333 1920

Redenção PA 352 1134 1626 2015 1852

Viabilidade Comparativa



Como transformar rios em hidrovias?

Entender o comportamento do rio é o primeiro passo.

• Disponibilidade: saber se a via estará operando ou não quando houver a necessidade; 

• Previsibilidade: saber como estará a via quando estiver trafegando; 

• Regularidade: saber se a via estará operando com as mesmas condições ao longo do tempo;

• Velocidade: saber quanto tempo levará para o transporte acontecer;

• Segurança: saber que a viagem tem pouco risco de danos pela infraestrutura da via;

• Custo: saber quanto será cobrado pelo uso da via (gratuito).

Realizar obras de infraestrutura quando necessário, para melhorar os parâmetros, é o segundo 

passo.

Monitorar regularmente a via é o terceiro passo para melhorar o serviço ao usuário.



Ferramentas Computacionais 

Objetivos:

• Entender o sistema.

• Prever comportamentos sob várias 
condições naturais.

• Mais barato do que modelos físicos 
ou coleta de dados em todos os 
cenários a serem estudados

• Executar cenários hipotéticos com 
elevada criticidade e com pouca 
probabilidade de ocorrência

• Útil para projetos de engenharia.

Como utilizar:

• Caracterização das condições observadas 
em campo (o que existe) 

• Avaliação de cenários e simulação de 
propostas (o que posso fazer)

• Comparações qualitativas e quantitativas 
(o que e porque escolher)

• Estimativa / mitigação de impactos 
potenciais (como fazer da melhor forma)

• Uma representação matemática (aproximação) de processos físicos.



Ferramentas Computacionais 
Tipos de modelos:

Modelos Hidráulicos Unidimensionais 

Modelos Hidráulicos Bidimensionais

Modelos de Transporte de Sedimentos 
Unidimensionais

Modelos de Transporte de Sedimentos 
Bidimensionais

Tipos de dados necessários:

Batimetria monofeixe e multifeixe – margem a 
margem e levantamentos de um mesmo local em 
tempos diferentes

Topografia das margens – braços de rio, planície de 
inundação, ilhas e bancos de areia emersos

Leituras de nível – réguas ou estações automáticas 
de medição (sensores e sistema telemétrico)

Medições de vazão líquida e sólida – ADCP, curvas 
cota-vazão, velocidade e direção da corrente

Imagens de satélite - determinação do coeficiente de 
rugosidade de Manning, verificação de tendências e 
comportamentos

Amostragem de sedimentos – granulometria e 
distribuição espacial.



Resultados

Terreno: batimetria monofeixe realizada pela Marinha do Brasil em 2016.

Dados de nível e vazão: 3 estações fluviométricas (Porto Velho, Humaitá e Manicoré)

Modelos Hidráulicos Unidimensional e Bidimensional (apenas passos críticos) Calibrados

Modelo de Transporte de Sedimentos Unidimensional Validado

Canal 3,5m de profundidade e 75m largura - disponibilidade de aproximadamente 75%

Estudo de larguras de canal: 150m, 200m, 250m e profundidades: 5m, 6m, 7m, 8m e 9m.

Simulação da alteração das correntes fluviais para diferentes dimensões de canal dragado nos 
passos críticos (8 passos simulados).

Mapeamento de todos os locais de cruzamento de margem e divisão de fluxo.

Quantificação estimada do aporte de sedimentos para manutenção da dragagem.

Verificação do traçado para manutenção do canal de navegação e de locais apra construção de 
guias correntes.

Alto Rio Madeira (Porto Velho a Manicoré)



Resultados Alto Rio Madeira (Porto Velho a Manicoré)



Resultados

Terreno: batimetria monofeixe realizada pela Marinha do Brasil em 2017.

Dados de nível e vazão: 6 estações fluviométricas (Fazenda Vista Alegre, Manicoré, São Pedro de 
Iracema, Borba, Urucurituba e Novo Aripuanã).

Modelos Hidráulicos Unidimensional Calibrado e Bidimensional em elaboração

Modelo necessita de mais dados de níveis e vazão para definição de confiabilidade -
provavelmente superior a 75%.

Estudo a ser feito na região dos pedrais do Uruá.

Avaliando a necessidade de modelo de transporte de sedimentos em virtude da confiabilidade.

Definição do melhor traçado para manutenção do canal de navegação.

Iniciando estudo de dimensionamento de canal de navegação.

Verificação da necessidade de sobredragagem para assoreamento em todo o canal.

Implementação de programa de coleta de dados periódicos para todo o rio Madeira.

Baixo Rio Madeira (Manicoré a foz)



Resultados
Terreno: batimetria monofeixe realizada pela Marinha do Brasil em 2014.

Dados de nível e vazão: 2 estações fluviométricas (Itaituba e Santarém).

Modelo Hidráulico Unidimensional Calibrado

Modelo de Transporte de Sedimentos sem validação

Canal 4m de profundidade e 75m largura - disponibilidade acima de 80%

Necessita de nova batimetria para validação do modelo de sedimentos, para verificar 
comportamento do modelo em novo cenário.

Definição do traçado ideal para o canal de navegação.

Estudo de novas dimensões de canal, considerando a possibilidade de profundidades de até 12 
metros. 

Verificação da viabilidade econômica da intervenção de dragagem para canais maiores.

Faltam dados de batimetria, nível e coleta de sedimentos – implementação de coleta periódica.

Baixo Tapajós



Resultados Baixo Tapajós



Resultados
Terreno: batimetria multifeixe feita pela DTA em 2017 nos pedrais + Topografia LIDAR feita em 
2018

Dados de nível e vazão: 4 estações fluviométricas (Marabá, Fazenda Alegria, Itupiranga, 
Tucuruí).

Modelos Hidráulicos Unidimensional e Bidimensional Calibrados.

Modelo de Transporte de Sedimentos entre Itupiranga e o lago de Tucuruí em elaboração.

Canal 3m de profundidade e 100m largura - disponibilidade de 18%

Definição do cenário crítico para o canal de navegação na região dos pedrais.

Avaliação de direção e velocidades de correntes em diversos cenários de vazão e cota do lago.

Estudo de manobrabilidade de embarcações na região dos pedrais.

Necessidade de atualização do canal de navegação e extensão do modelo de transporte de 
sedimentos para montante de Itupiranga e jusante de Tucuruí

Faltam dados de batimetria, nível e coleta de sedimentos – coletas após implantação da via.

Baixo Tocantins (Marabá a Baião)



Resultados Baixo Tocantins (Marabá a Baião)



Resultados Baixo Tocantins (Marabá a Baião)



André Cardoso Bernardes
Coordenador de Obras Hidroviárias

Obrigado! 


