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RESUMO 

O transporte hidroviário apresenta diversas vantagens, principalmente quanto à capacidade 

de carga e impactos ambientais. O rio Sapucaí é um rio de planalto, assim como grande 

parte da rede hidrográfica brasileira. O objetivo deste estudo é desenvolver uma 

metodologia que viabilize a navegação interior em rios de planalto que, em geral, têm como 

particularidade a afluência em reservatórios hidrelétricos. A partir das características físicas, 

socioeconômicas, fluviomorfológicas e do regime hidrossedimentológico da bacia do rio 

Sapucaí, desenvolveu-se um anteprojeto de dimensionamento do canal de navegação para 

este rio, bem como a interligação deste canal com o reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Furnas, no rio Grande. O anteprojeto baseou-se em análise das caraterísticas hidrológicas 

do rio Sapucaí, a partir de dados de níveis d’água em postos fluviossedimentológicos 

disponíveis na bacia, que resultou na curva de permanência de níveis d’água para cada 

posto. A partir da capacidade de tráfego da hidrovia, analisada com base em informações 

socioeconômicas da bacia, determinou-se a embarcação de projeto e suas características 

geométricas. Tendo o calado da embarcação de projeto por referência, definiu-se de forma 

preliminar, a partir das curvas de permanência de níveis d’água dos postos 

fluviossedimentológico, o trecho do rio Sapucaí que pode receber esta embarcação, assim 

como o percentual de tempo de navegação fluvial no trecho selecionado. Identificaram-se 

ainda os principais empecilhos para a implantação da referida via navegável, como curvas 

acentuadas, ilhas fluviais, e pontes. A partir dos dados de sedimentos dos postos 

fluviossedimentológicos da bacia, foram também identificadas, de forma preliminar, as 

tendências de erosão e assoreamento do leito fluvial no trecho navegável selecionado. A 

metodologia adotada deve ser validada a partir de dados hidrossedimentológicos primários e 

inspeções locais na via navegável proposta, para confirmar os gargalos verificados, assim 

como os processos erosivos marginais deste trecho, que darão os subsídios necessários 

para o estudo de viabilidade técnico-econômico do sistema hidroviário proposto, em uma 

etapa posterior. 

Palavras-chave: Navegação interior, hidrovia, reservatório hidrelétrico, rio de planalto, 

interiorização da bacia, modais de transporte. 

Tema: Água e serviços dos ecossistemas (2)  



1. INTRODUÇÃO 

A rede hidrográfica brasileira apresenta um comprimento de cerca de 1.600.000 km (ANA, 

2013). Comparativamente com outros países, pode-se dizer que representa uma das 

maiores redes hidrográficas do mundo, com praticamente todos os rios em regime 

hidrológico de perenidade (com exceção dos rios intermitentes localizados no Nordeste 

Semi-Árido), ou seja, com água o ano todo, e sem situações de congelamento das suas 

águas. 

As bacias hidrográficas brasileiras são compostas de rios que escoam em sua maior parte 

em rios de planalto, cerca de 70%, a exceção dos cursos d’água localizados em regiões de 

planície das bacias hidrográficas da Região Amazônica e do Centro Oeste, que representam 

cerca de 30% das nossas redes hidrográficas.  

Atualmente a navegação fluvial por aqui ocorre nas regiões hidrográficas Amazônica, 

Paraguai, Paraná, São Francisco, Tocantins-Araguaia e Sul, com extensão de 28.000km, 

que representa cerca de 2% da rede hidrográfica nacional. Uma parte desta navegação 

ocorre graças a reservatórios hidrelétricos localizados na rede de drenagem da bacia, caso 

das bacias dos rios Tietê-Paraná, São Francisco, Tocantins, Jacuí, Taquari, que 

correspondem a, aproximadamente, 4.260km. 

A navegação fluvial, ou interior, ou hidrovias, dentro da área de transportes é conhecida 

como uma solução para a interiorização do país. No Brasil, a expansão das hidrovias 

esbarrou em algumas dificuldades, a exemplos da falta de articulação entre os setores de 

transporte e de energia e das características topo morfológicas dos nossos cursos d’água, 

muitos deles localizados em região de planalto. 

Os problemas acima citados resultaram na falta de estímulo da navegação fluvial no Brasil, 

esta restrita às áreas alagadas dos reservatórios das usinas hidrelétricas, a exemplo do rio 

São Francisco, navegável nos trechos entre os municípios de Pirapora – MG e Juazeiro – 

BA e, também, entre Piranhas – AL e sua foz no município de Piaçabuçu - AL, e aos 

grandes rios da Região Amazônica, sendo as principais hidrovias a do rio Madeira e a 

Amazonas-Solimões (rios de corrente livre) (ANTAQ, 2013). 

Como consequência da falta de investimentos no Brasil na área de hidrovias, o modal 

rodoviário, também bastante versátil quanto à interiorização, estabeleceu-se como 

referência (58%), em detrimento dos modais ferroviário (25%) e hidroviário (13%) (Brasil, 

2011). Deixou-se assim de explorar o modal hidroviário, transporte característico de cargas 

de baixo valor econômico agregado (soja, minérios, farelo, milho, etanol, gasolina, óleo 

diesel, etc.), que serve para catalisar o desenvolvimento do interior do país. 

A realidade atual do país é outra. Hoje vemos gargalos na área de transporte, o que trava o 

crescimento do país. Tendo em vista o atual e futuro momento do país, notadamente quanto 

as commodities das cargas de baixo valor agregado, o presente artigo irá desenvolver uma 

metodologia que viabilize o projeto da navegação fluvial em bacias hidrográficas cujos rios 

apresentam características topo morfológicas e hidrossedimentológicas de planalto, Bacia 

do Rio Sapucaí – MG, com interligação a um reservatório hidrelétrico, da Usina Hidrelétrica 

(UHE) de Furnas – MG, cenário este bastante comum nas nossas bacias hidrográficas, 

justificado a partir do desenvolvimento interior nestas bacias. 

 



2. RIOS DE PLANALTO 

Os rios de planalto são localizados em região de altitude e se notabilizam por apresentarem 

regime de chuva bem definido durante o ano, com o período chuvoso do ano hidrológico 

ocorrendo nas estações da primavera–verão, e o de estiagem nas de outono-inverno, com 

altura de chuva anual variando de 1000 a 1800 mm, decrescente a partir das regiões de 

cabeceira. Os rios tendem a ter regime fluvial perene nos trechos médio e inferior da rede de 

drenagem, enquanto que no trecho superior prevalece os de regime efêmero, com 

escoamento apenas no período chuvoso.  

O regime hidrológico da calha fluvial está bastante influenciado pelo uso e ocupação do solo 

da bacia. Nas bacias onde é comum o uso do solo por áreas rurais, usos agrícolas em geral, 

cidades dispersas, e agroindústrias, o regime fluvial é mais irregular. Nas bacias de planalto, 

que tem seu solo protegido por floresta, seus rios tem regime fluvial mais estável durante o 

ano.  

3. TRANSPORTE FLUVIAL 

A rede hidrográfica brasileira possui uma extensão de cerca de 1.600.000 km, e os trechos 

hidroviários mais importantes, do ponto de vista econômico, encontram-se no sudeste e sul 

do país (CNT, 2006). 

Algumas características do transporte fluvial que o torna atraente são: grande capacidade 

de carga; baixo custo de transporte, de manutenção e operacional; econômico para 

pequenas e grandes distâncias; baixo consumo de energia; menor impacto ambiental do 

que outros meios; e tem baixo custo de implantação, a não ser que sejam necessárias obras 

especiais para garantir que haja transporte no rio, como  das eclusas, soleiras e canais. 

Entretanto, o transporte é lento e é influenciado pelas condições climáticas (Frade, 2013).  

Com relação à região, o modal hidroviário traz como consequências: o estímulo à economia 

local e ao transporte de carga e passageiros; o desenvolvimento da indústria de produtos 

primários relacionados à mineração, indústria de mineração e de grãos comestíveis, 

agroindústria, devido ao custo reduzido no transporte; e o desenvolvimento da indústria de 

manufatura, produtos secundários, causado pelo baixo custo no transporte. 

Para o projeto de uma hidrovia é necessário definir as cargas e a embarcação de projeto. 

Na análise da capacidade de tráfego de uma hidrovia são definidas as atividades de 

transporte e os tipos de cargas que serão transportadas na área de influência da hidrovia, 

para um tempo da economia local atual e futuro, e, a partir dessas informações, a 

embarcação de projeto que será utilizada no seu dimensionamento (Alfredini e Arasaki, 

2009). 

As cargas transportadas na hidrovia podem ser cargas a granel e cargas gerais. As cargas a 

granel são classificadas em sólida (minérios, carvão e grãos) e em líquida (petróleo, óleo, 

álcool e gases). Já as cargas gerais são compreendidas pelos produtos empacotados em 

unidades (contêineres e pallets), o transporte de pessoas (turismo) e militar, e as cargas 

congeladas. As hidrovias são classificadas em três tipos diferentes: rios de corrente livre, 

rios canalizados e canais. Os rios de corrente livre, caso dos rios amazônicos, são 

naturalmente navegáveis, pois nesses a vazão mínima e a declividade do talvegue são 

adequados à navegação. Os rios canalizados possuem uma série de barragens em 

“cascata”, com a formação de desníveis (H) ao longo do trecho canalizado, e para transpor 

os níveis das barragens utilizam-se, por exemplo, eclusas de navegação. Os canais são as 

vias navegáveis interiores artificiais, podendo ser um canal de partilha, que interliga 



hidrovias ou bacias hidrográficas, ou os canais laterais, construídos, por exemplo, como 

alternativa de navegação em um trecho fluvial de difícil manobra (trecho de meandros de 

calha fluvial), ou para possibilitar a transposição de grandes desníveis em reservatórios a 

partir de eclusas em série. 

No projeto de uma hidrovia devem estar previstas obras de regularização. As obras de 

regularização do leito visam aumentar a profundidade da calha fluvial, assim como criar um 

percurso satisfatório para que a navegação se desenvolva com segurança, de acordo com o 

traçado de projeto da hidrovia (gabarito geométrico de projeto) (Alfredini e Arasaki, 2009). 

As obras de regularização das margens são aplicadas para regularizar um processo erosivo 

nesta, a exemplo dos espigões e diques implantados nas margens convexas para controlar 

os processos erosivos marginais, Figura 1. 

 
Figura 1. Proteção das margens com espigão. Fonte: Oliva, 2007 

A dragagem, segundo Alfredini e Arasaki (2009), consiste na escavação e remoção 

(retirada, transporte e deposição) de solos, rochas decompostas ou desmontadas (por 

derrocamento) submersos em qualquer profundidade e por meio de variados tipos de 

equipamentos (mecânicos e hidráulicos). A dragagem de implantação requer a remoção do 

material do fundo do rio para adequar as profundidades de projeto da via navegável e a 

fixação do eixo principal para implantação do gabarito geométrico da via navegável, 

profundidade, largura e taludes. A dragagem de manutenção é realizada para manutenção 

do gabarito de projeto da via navegável ao longo da sua vida útil, geralmente dando-se em 

trechos isolados da via navegável com maior tendência ao assoreamento. 

De acordo com Alfredini e Arasaki (2009), a tendência atual para as embarcações fluviais é 

a de utilização de comboios de empurra, compostos por rebocador empurrando chatas, com 

as maiores dimensões compatíveis com a via, e de automotores.  

Dimensionar o sistema de navegação consiste em definir seu gabarito e traçado do eixo do 

canal, profundidade mínima, largura mínima, área mínima da seção molhada, raios de 

curvatura, vão e altura livres  nas pontes, e a velocidade máxima da corrente líquida. 

O traçado do eixo do canal de navegação deve ser compatível com as características da 

embarcação de projeto e com as condições da rede de drenagem do rio. Desta forma, para 

definição preliminar, do ante projeto de um canal de navegação (a exemplo da proposta no 

presente artigo) em canais naturais, utiliza-se as informações do Quadro 1. 



Quadro 1. Classificação das vias navegáveis. Fonte: Braga et al, s.d. 

Classe dos rios Características 
Profundidade mínima (m) 

75% do tempo 25% do tempo 

I/Especial Navegação marítima - - 

II Grande Porte – B=32m >2,5 1,5 - 2,0 

III Médio porte – B=16m 2,0<h<2,5 1,5 – 1,2 

IV Menor porte – B=11m 1,5<h<2,0 1,2 – 0,8 

V Reduzido - - 

 

4. ESTIMATIVA DO POTENCIAL DE NAVEGAÇÃO FLUVIAL NA BACIA DO RIO 

SAPUCAÍ 

 4.1-Características  Locacionais ,Fisiográficos, Climáticas e  Socioeconômicas da Bacia 

A bacia hidrográfica do rio Sapucaí é uma bacia de planalto. Compõe a sub-bacia do rio 

Grande, sub-bacia bacia do rio Paraná. De acordo com Minas Gerais (2010), a bacia 

apresenta as seguintes características locacionais: (a) área de drenagem de 9.456 km²; (b) 

principais sub-bacias: rio Sapucaí-Mirim, rio Lourenço Velho, rio Capivari, rio Itaim, rio Turvo, 

ribeirão do Pântano, rio do Cervo, e rio Dourado; (c) bacia federal, localizada nos estados de 

São Paulo (3 municípios) e Minas Gerais (48 municípios ); (d) nascente na Serra da 

Mantiqueira, altitude de 1.650m, (em Campos do Jordão – SP) e desembocadura no Lago 

de Furnas, altitude de 780m (entre os municípios de Paraguaçu e Três Pontas – MG); (e) 

área de drenagem por trechos fluviais: alto (A=3.924km²), médio (A=3.841km²) e baixo 

Sapucaí (A=1.700km²); (e) perímetro da bacia: 628 km; (f) fator de forma (Kf) e de 

compacidade (Kc) da bacia: 0,154 e 1,806, respectivamente; (g) a geometria da bacia indica 

que esta não é sujeita a enchentes; (h) grau de sinuosidade da calha (s): 1,759; (i) grau de 

dentrificação da rede de drenagem (Horton): 4. 

As características climáticas da bacia são: (a) clima mesotérmico médio, super úmido e com 

sub seca, nas altitudes acima de 1.200 m (cabeceiras), e como mesotérmico brando, úmido, 

com um a dois meses secos no ano (restante da bacia); (b) na cabeceira a temperatura 

média anual é de 13,4°C e a precipitação média anual superior a 1.500 mm, com chuvas 

bem distribuídas em todos os meses do ano (efeito orográfico), decrescendo no período do 

inverno; (c) nas demais áreas (médio e baixo Sapucaí) as temperaturas médias anuais 

estão entre 18°C e 19°C, e a precipitação média anual entre 1200 a 1500 mm, com um ou 

dois meses sem chuva (Minas Gerais, 2010). 

De acordo com IBGE (2010), as características socioeconômicas da bacia são: (a) 

população total: 807.798 habitantes (22,20% população rural e 77,80% urbana); (b) 

população e porcentagem por região da bacia: alto Sapucaí: 295.375 e 36,57%; médio 

Sapucaí: 368.810 e 45,66%, baixo Sapucaí: 143.613 e 17,18% (Minas Gerais, 2010); (c)  a 

densidade demográfica nas sub-bacias do rio Sapucaí varia entre 39,0 e 52,3 hab/km²; (d) 

PIB (per capita - R$/hab.) (IBGE, 2013): varia entre 6.071,86 (Córrego do Bom Jesus) e 

23.289,74 (Pouso Alegre); (e) principais produtos da bacia  (IBGE, 2010): culturas 

permanentes: 124.544 t/ano (café), culturas temporárias: 200.577 t/ano (milho), silvicultura: 

238.910 m³/ano (madeira em tora); (f) distribuição dos principais produtos da bacia: café: 



alto Sapucaí: 9%, médio Sapucaí: 33%, baixo Sapucaí: 58%; milho: alto Sapucaí: 12%, 

médio Sapucaí: 34%, baixo Sapucaí: 54%, madeira em tora: alto Sapucaí:10%, médio 

Sapucaí: 85%, baixo Sapucaí: 5%. 

4.2-Modais de Transporte Característicos  da Bacia 

De acordo com ANTAQ (2008), os modais característicos da região são o rodoviário (cerca 

de 80%) e o ferroviário (cerca de 20%), com destaque para o rodoviário, presente em toda a 

bacia. 

4.3-Sistema de Navegação Proposto 

Para desenvolver o sistema de navegação proposto (trecho navegável), foram realizados 

inicialmente estudos hidrossedimentológicos a partir de dados (vazões, níveis d’água e 

sedimentos) obtidos nos postos flúviossedimentológicos de Itajubá (Posto 61271000), Santa 

Rita do Sapucaí (Posto 61305000), Careaçu (Posto 61410000), e Paraguaçu Montante 

(Posto 61425000), e os resultados dos estudos hidrológicos  encontram-se  no Quadro 2. 

Quadro 2. Resumo dos dados característicos de cada seção. Fonte: HidroWeb, 2013 

Dados 

característicos 

Posto 61271000 

(Itajubá) 

Postos 

61305000 (Sta. 

Rita do Sapucaí) 

Posto 61410000 

(Careaçu) 

Posto 61425000 

(Paraguaçu) 

Vazão mínima (98%) 

(m³/s) 
8,44 16,9 39,2 34,1 

Vazão modal (75%) 

(m³/s) 
12,7 30,1 84,5 89,0 

Vazão mediana 

(50%) (m³/s) 
17,0 42,0 127 132 

Vazão máxima (5%) 

(m³/s) 
45,1 140 400 405 

NA mínimo (98%) 

(cm) 
12 16 36 75 

NA modal (75%) 

(cm) 
66 63 113 145 

NA mediano (50%) 

(cm) 
103 106 165 182 

Na máximo (5%) 

(cm) 
215 327 409 321 

 

Através de uma análise dos dados hidrológicos e topomorfológicos, observou-se que no 

início do trecho médio (Cidade de Itajubá) não haveria tirante d’água suficiente para 

navegação. Assim o sistema de navegação proposto apresenta um comprimento de 171km. 

Neste arranjo, os municípios que margeiam a hidrovia são: Pouso Alegre, São Sebastião da 



Bela Vista, Careaçu, Silvanópolis, São Gonçalo do Sapucaí, Turvolândia, Cordislândia, 

Machado, Elói Mendes e Paraguaçu. 

Com a série de sedimentos das estações 6127100, 61410000 e 61425000, calculou-se o 

deflúvio de sedimentos (t/ano) e a produção específica de sedimentos em cada ano. Por fim, 

calculou- se as alturas de agradação (ha) entre os trechos de Itajubá (61271000) a Careaçu 

(61410000) e de Careaçu a Paraguaçu (61425000) para todos os anos, concluindo-se que 

vem ocorrendo assoreamento no leito fluvial dos dois trechos estudados, sendo este maior 

no trecho de Itajubá a Careaçu. 

4.4-Ante Projeto do Canal de Navegação 

Como trata-se  de uma hidrovia em rio de planalto, a hidrovia do rio Sapucaí foi 

dimensionada de início tendo em vista as características geométricas naturais do canal de 

navegação, largura e altura, considerando-se as questões hidrológicas e topo morfológicas 

naturais da calha fluvial do rio Sapucaí, e, a seguir, a capacidade de tráfego (definição da 

embarcação de projeto) foi adequada à geometria natural do canal de navegação. 

Para operação da navegação fluvial em rios naturais o principal empecilho são os níveis 

d’água mínimos, devido ao calado (d) da embarcação de projeto. Assim, a hidrovia foi 

dimensionada para funcionar durante uma parte do ano (restrições hidrológicas, 

sedimentológicas e fluviomorfológicas da sua calha fluvial), e, neste caso, no período de 

seca ela fica inativa por um período de tempo (em média 25% do tempo). Para o 

dimensionamento foi considerada uma profundidade mínima (hmín) de 1,5 m, navegação em 

rio classe IV (Quadro 1). 

A metodologia de dimensionamento do canal atendeu a seguinte sequência: (a) avaliar a 

frequência de navegação fluvial nas curvas de frequência dos NAs para cada seção 

fluviométrica, considerando um hmín=1,5 m; (b) analisar as características topo morfológicas 

da calha fluvial em cada seção fluviométrica para hmín=1,5 m; (c) definir as características 

geométricas do canal de navegação do estirão compreendido entre Santa Rita do Sapucaí e 

Paraguaçu;(d) definir os trechos fluviais à serem navegados para as dimensões do canal de 

navegação obtido e para a embarcação de projeto. 

Considerando hmín=1,5 m nas curvas de frequência de NAs dos postos fluviométricos, 

medida feita em relação a cotas zero das réguas dos postos posicionadas próximo ao 

talvegue, verificou-se as seguintes frequências mínimas de navegação: (a) Santa Rita do 

Sapucaí: 23% (84 dias); (b) Careaçu: 40% (146 dias); (c) Paraguaçu: 75% (274 dias). É 

previsto que sejam realizadas manutenções das embarcações, assim como da própria 

hidrovia (dragagem de manutenção, por exemplo) durante os meses nos quais a hidrovia 

ficar desativada. 

Analisando os perfis transversais das seções (postos fluviossedimentológicos) para 

hmín=1,5m, tem-se os seguintes resultados para profundidade em relação ao talvegue (htalv) e 

largura superficial (LS): (a) Posto 61305000 (Santa Rita do Sapucaí): htalv=4 m, LS=38 m; (b) 

Posto 61410000 (Careaçu): htalv= 4 m, LS=85 m;(c) Posto 61425000 (Paraguaçu): htalv=8 m, 

LS=65m.  

Considerando uma embarcação de projeto do tipo auto propelido, Figura 2, que para rios de 

planalto tem maior flexibilidade operacional do que o comboio chata-empurrador (Corrêa e 

Guerreiro, 2011), as dimensões e características da embarcação foram: comprimento 

(C)=60 m, boca (B)=12 m, calado (d)=1,5 m, V=1200 m³, TPB=600 t. A partir das dimensões 



da embarcação, utilizando a fórmula do PIANC, tem-se a seguinte largura do canal de 

navegação (LCN): LCN=3,5×B=3,5×12=42m (mão única). 

 
Figura 2. Auto propelido navegando no rio D’Ouro – Portugal/Espanha. Fonte: Corrêa e Guerreiro, 

2011 

A definição preliminar (pré-dimensionamento) dos trechos navegáveis para as dimensões do 

canal de navegação ficou: (a) a navegação fluvial inicia-se um pouco depois da cidade de 

Santa Rita do Sapucaí, se estendendo até a cidade de Paraguaçu, quando as 

LSTRECHO≥LCN≥42m e as htalv>d>1,5m, tendo um comprimento da ordem de 153 km, e da 

cidade de Paraguaçu ao reservatório da UHE de Furnas, onde LSTRECHO>98m>42m, um 

comprimento da ordem de 18km; (b) portanto, o comprimento total da hidrovia, desde as 

proximidades da cidade de Santa Rita do Sapucaí até a embocadura da UHE de Furnas, 

terá de cerca 171 km; (c) a largura superficial média entre Santa Rita do Sapucaí e Careaçu 

é cerca de 45 m (maior que LCN=42m), entre Careaçu e Paraguaçu de cerca de 89 m, e 

entre Paraguaçu e a embocadura do rio no reservatório da UHE de 98 m . 

4.5- Estudo da Capacidade de Tráfego da Hidrovia 

Tendo em vista as favoráveis peculiaridades entre o os produtos produzidos na bacia (grãos 

e carga geral; produtos primários de baixo valor agregado) e o modal hidroviário, a hidrovia 

do rio Sapucaí seria utilizada para o transporte destas cargas em maior proporção na bacia, 

sendo o transporte das mesmas pelo modal rodoviário (hoje, mais comum na região) 

minimizado. As características dos compartimentos internos da embarcação de projeto (auto 

propelido) deverão adequar-se as cargas (granel e carga geral) transportadas. 

4.6- Características Morfológicas da Rede de Drenagem no Trecho Fluvial Proposto para 

Hidrovia e Alinhamento do Eixo do Canal de Navegação 

No trecho fluvial da hidrovia, através do software Google Earth, foram identificadas neste 

estudo preliminar as seguintes dificuldades: ilhas fluviais, pontes, curvas acentuadas, 

assoreamento marginal, pedrais. Tais condições foram levantadas em nível de estudos 

preliminares, portanto, sem os devidos aprofundamentos das suas medidas geométricas, 

sendo necessária inspeção em campo. 

O eixo do canal deverá ser o mais próximo possível do talvegue. A partir das seções 

fluviométricas analisadas no trecho fluvial previsto de 171 km, se a embarcação navegar, 

eventualmente, fora do talvegue, a profundidade do rio é maior que o calado da embarcação 

(d=1,5 m). Foram identificadas entre as Cidades de Santa Rita do Sapucai e Careaçu 

trechos com meandros e curvas isoladas com pequeno raio. Em ambas as situações, seriam 

necessárias uma análise econômica e ambiental para avaliar a viabilidade em retificar estes 

trechos ou construir um canal de desvio. 

4.7-Obras de Regularização/Sinalização Previstas e Terminais Hidroviários 



Foram identificadas preliminarmente pequenas feridas marginais, principalmente no trecho 

entre Careaçu e Paraguaçu, que devem ser regularizadas, através da implantação de 

espigões e diques longitudinais, a fim de manter o gabarito de projeto da hidrovia. 

Na navegação fluvial é imprescindível que se executem manobras para manter a 

embarcação navegando dentro do canal de navegação seguramente, principalmente 

quando a via fluvial apresenta condições de navegabilidade restritas, caso da hidrovia do rio 

Sapucaí. O balizamento/sinalização terá a função de sinalizar o canal de navegação quanto 

aos seus limites, aos bancos de areias e à quaisquer outras obstruções a navegação. Os 

locais mais críticos para navegação no canal, identificados de forma preliminar, quanto às 

ilhas fluviais, bancos de areia, estão no trecho final e na embocadura com o reservatório da 

UHE de Furnas. Serão necessárias intervenções na transição na embocadura do canal do 

rio Sapucaí ao reservatório de Furnas, principalmente com relação aos bancos de 

sedimentos ali existentes (dragagem de implantação). 

No trecho fluvial navegável, devem-se prever terminais intermodais de carga a granel (milho 

e café) e de cargas gerais (madeira em tora), cargas identificadas como de maior produção 

na bacia, com instalações adequadas às mesmas (silos, esteira transportadora, galpões, 

infraestrutura para conexões intermodais, e etc.). A localização destes terminais deverá ser 

função de uma análise dos locais de cultivo destes produtos dentro da bacia, de uma análise 

da compatibilidade entre o período da safra e de operação da hidrovia , e da rede das 

conexões intermodais já disponíveis na bacia. Os grãos e as madeiras chegarão ao terminal 

via transporte ferroviário e/ou rodoviário. 

5. CONCLUSÕES 

Com a implantação de uma hidrovia no rio Sapucaí, prevê-se um desenvolvimento não 

apenas econômico para a região, mas também um desenvolvimento social. O 

desenvolvimento econômico viria com a interiorização, facilitando o transbordo de produtos 

tanto para a região do lago de Furnas, quanto desta região para o Sul de Minas. O principal 

desenvolvimento social que a hidrovia proporcionaria seria o aumento de empregos, tanto 

na fase de implantação, quanto de operação, que geraria uma melhora na qualidade de vida 

e de renda para a população da região, com o aumento do PIB regional. 

Além disto, com a implantação da hidrovia, seria reduzido o número de caminhões e 

carretas circulando nas rodovias regionais, diminuindo, assim, o número de acidentes 

causados por estes veículos, bastante comum na região, aumentando o nível de segurança 

nas mesmas.  

Quanto à questão ambiental, a navegação fluvial e suas intervenções características no rio 

Sapucaí são mínimas e limitadas ao traçado do eixo do canal de navegação: dragagem de 

implantação dos bancos de areia, derrocamento de pedras, implantação de canais artificiais 

nos trechos fluviais com curvas muito acentuadas, dolfins de proteção dos pilares das 

pontes. Se planejadas de forma correta, será um modal que apresenta poucos riscos ao 

meio ambiente.  

Para garantir que a hidrovia do rio Sapucaí tenha sucesso, é necessário que esse modal 

seja interligado a redes rodoviária (80%) e ferroviária (20%) disponíveis, proporcionando um 

transbordo intermodal das cargas a granel e geral otimizados.  

Com a implantação da hidrovia do rio Sapucaí , os Planos Diretores dos municípios da bacia 

do rio Sapucaí e daqueles localizados no entorno do reservatório da UHE de Furnas, bem 

como os Planos Diretores de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí (GD–



5) e do Reservatório de Furnas (GD–3), terão que se adequar, pois a hidrovia trará mais 

mobilidade e desenvolvimento à região da bacia do rio Sapucaí e do Lago de Furnas, 

incentivos estes que não foram previstos quando da elaboração destes Planos Diretores. 
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