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1. RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância da Hidrovia Tietê-Paraná e a 

possível interface com o porto de Santos, com a implementação do Hidroanel 

Metropolitano, apresentar a evolução e o desenvolvimento da referida Hidrovia e os 

projetos de implantação do Hidroanel Metropolitano. Para isso serão abordados 

assuntos que vão da criação da Hidrovia, que visam à expansão desde a década de 

1940, em termos de capacidade, acessibilidade e modernidade hidroviárias, até os 

dias atuais, abordando assuntos, tais como, vias, embarcações, cargas, o aumento 

da extensão dos canais de navegação, as cargas potenciais, as vantagens e a 

possibilidade da multimodalidade de transporte e desenvolvimento, a interface da 

Hidrovia Tietê-Paraná com o porto de Santos e as perspectivas de concretização do 

projeto ainda em estudo. A Hidrovia Tietê-Paraná vem se constituindo pouco a 

pouco desde 1960, quando foi inaugurada a primeira obra de multiaproveitamento 

das águas do Rio Tietê. A partir de 1990 uma nova dinâmica passou a direcionar e a 

impulsionar esse desenvolvimento, quando pode - se constatar que a Hidrovia 

assumiu seu caráter atual de transporte e desenvolvimento. Nesta década, grande 

parte dos projetos pendentes, foi concluída permitindo uma via de conexão direta 

entre o interior do Estado de São Paulo, São Simão (Goiás) e Foz do Iguaçu 

(Paraná). O trabalho também traz uma abordagem ambiental, tal como, o 

monitoramento ambiental dos empreendimentos. 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem o propósito de realizar uma revisão bibliográfica e busca atualizar 

os diversos estudos e projetos que se desenvolvem paralelamente acerca do tema 

“A importância da Hidrovia Tietê-Paraná e a possível interface com o porto de 

Santos com a implementação do Hidroanel Metropolitano”. Como se trata de um 

tema extremamente extenso, o foco central almeja um levantamento do 

desenvolvimento da Hidrovia e as possibilidades de concretização da obra do 

Hidroanel Metropolitano de São Paulo. A discussão acerca da possibilidade de um 

empreendimento que vise o surgimento de um polo sub-regional de desenvolvimento 

no Estado de São Paulo é o que motiva a pesquisa, por ser um projeto grandioso e 

sem fortes impactos regionais, isto é, a discussão da viabilidade físico-financeira de 

um processo de desenvolvimento que articule os diversos instrumentos que possui a 

região, com um sistema de estradas de rodagem e férreas, de fácil acesso à 
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Baixada Santista e ao porto de Santos. A Hidrovia Tietê-Paraná, constituída pelos 

rios Tietê, Paraná, Piracicaba, Paranaíba, Rio Grande e Canal de Pereira Barreto, 

com auxílio da intermodalidade, forma uma rede de transporte de cargas, que 

potencializa a articulação e a intensificação dos fluxos materiais. Estes são possíveis 

por conta da existência de infraestrutura do meio físico e cursos fluviais, a partir de 

combinações que oferecem ao território condições para o desenvolvimento, como 

um sistema de transporte de total importância, pois integra espaços distantes 

geograficamente, integrados a partir dos fixos “eclusas e barragens”, da via com: 8 

Barragens,10 eclusas,12 terminais. A Hidrovia Tietê-Paraná não se reserva somente 

a nível regional, pois interliga os (4) países do bloco econômico  Mercosul, formado 

por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, por meio de ligação da bacia do Paraná, 

formando a Hidrovia do Mercosul. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é apresentar a importância da Hidrovia Tietê-Paraná e a 

interface direta do porto de Santos com a implementação do Hidroanel 

Metropolitano. Para isso, especialmente, é objetivo abordar o processo evolutivo, 

desde a criação da Hidrovia Tietê-Paraná, as principais vias, as eclusas, os canais, 

as embarcações tipo, as cargas potenciais, os tipos de cargas movimentadas, a 

multimodalidade, os processos de licenciamento ambiental e a conexão com o 

Hidroanel Metropolitano de São Paulo, os projetos futuros para expansão hidroviária 

e as perspectivas de negócios e de uso múltiplo das águas. 

4. METODOLOGIA 

Como o assunto transporte fluvial, diretamente não possui muitas referências, 

apesar de polêmico, a pesquisa foi teórica, por meio de revisão bibliográfica e 

buscou- se autores, assuntos e abordagens sobre hidrovias, obras civis para o meio 

aquaviário, legislações e planos de programas ambientais, para isso, usou-se como 

instrumentos e ferramentas livros, teses, relatórios, informativos, entre outros. Tal 

abordagem caracteriza-se como pesquisa descritiva, pois objetiva descrever 

fenômenos e suas consequências, principalmente do relacionamento das hidrovias 

com o meio social, econômico e ambiental. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Este item traz abordagens teóricas e práticas sobre transporte e a importância da 

Hidrovia Tietê-Paraná e a possível interface com o porto de Santos e com a 
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implementação do Hidroanel Metropolitano, as obras de melhorias e de expansão da 

referida Hidrovia. 

5.1      Infraestrutura  

Abordando a questão da viabilidade física do projeto sob responsabilidade do 

Estado, pode-se afirmar que, atualmente, a Hidrovia está capacitada ao tráfego de 

cargas e passageiros, porém antes de pormenorizar as realizações de execução dos 

projetos futuros, é importante salientar a essencialidade do papel estatal na Tietê-

Paraná, que buscou vencer as barreiras do desenvolvimento, responsabilizando-se 

pelos setores mais complexos da economia. A Hidrovia encaixa-se perfeitamente a 

essa lacuna preenchida pelo Estado, assim como outros ramos de infraestrutura, 

pois trata-se de um investimento grandioso, não apresenta indicativo de retorno 

direto de curto ou médio prazo. Um projeto hidroviário é composto basicamente por 

cinco principais elementos físicos, tais como: as vias, as embarcações, as cargas, os 

terminais, e as eclusas.  

5.1.1.   A via 

As vias navegáveis podem ser classificadas segundo alguns aspectos, bem como 

pela artificialidade da via, em que, as vias artificiais são aquelas que, para se 

alcançar a situação de navegabilidade, requerem obras de melhoramento, como 

canalização e regularização do leito do rio, obras estas que uma via natural não 

requer garantir condições de navegação mesmo durante a e por meio da estiagem. 

Outra classificação, de vias navegáveis é quanto às dimensões (boca, calado, 

comprimento e tirante de ar) e a capacidade de carga das embarcações que nelas 

podem trafegar. Esta classificação é diferente em outras partes do mundo, 

basicamente variam por tipos de embarcações ou por particularidades de cada 

órgão classificador, segundo Santana (2008). Na Figura 1 é apresentada a Hidrovia 

Tietê- Paraná e sua estrutura. 

 

Figura 1 - A Hidrovia Tietê – Paraná – Fonte: ANTAQ 2012. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

4 

 

As vias navegáveis devem atender certas características, para permitir o tráfego livre 

e seguro das embarcações. Estas características podem eventualmente ser 

atendidas apenas durante o período de navegação, sendo a duração deste período 

fixada com base em considerações econômicas. Do ponto de vista da via navegável 

é necessário apenas conhecer as dimensões principais da embarcação como: 

comprimento, boca e calado, cabe lembrar que atualmente as vias fluviais são quase 

sempre preparadas para receber “comboios de empurra”, a embarcação é um 

artifício de projeto e não condicionante à confecção de embarcações, pelo menos no 

conjunto de suas características. No que se refere às dimensões, pode-se dizer que 

as embarcações que serão lançadas e navegarão na Hidrovia em voga, devem ter 

no máximo o comprimento e a largura (boca) da embarcação tipo e que, no que 

alude a calados, em condições de águas mínimas, devem navegar com calado no 

máximo igual ao da embarcação tipo. Cabe ressaltar que existem hidrovias interiores 

de tráfego apenas diurno e as franqueadas à navegação noturna, em função do tipo 

de balizamento e de sinalização adotados. Segundo Santana e Tachibana (2003) a 

canalização consiste na construção de represamentos e canais consequentemente 

em obras de transposição como, por exemplo: as eclusas.  

As obras de regularização de rios são obras de engenharia como diques e espigões 

ou ainda a associação destas com as seguintes funções:  

 Transporte eficaz dos sedimentos em suspensão e dos depósitos do fundo;  

 Estabilidade do curso d’água com mínima erosão nas margens;  

 Orientação da corrente líquida em determinados trechos do curso d’água;  

 Profundidade suficiente e percurso satisfatório para a navegação;  

 Permitir a utilização das águas para propósitos.  

5.1.2.   Dragagem  

Segundo Santana (2008) apud Lopes (2012) dragagem é a técnica, que 

basicamente retira sedimentos (areia, silte, pequenas pedras) acumulados no fundo 

de rios, lagos e canais de navegação. A dragagem pode ser de três tipos: a inicial 

(para retirada de material virgem); de manutenção (para garantir navegabilidade nos 

canais e rios); e a ambiental (para retirada de material contaminado). A dragagem 

ambiental é a mais crítica, pois requer caçambas e embarcações que transportem, 

além do material sólido, a água do entorno dragado, para evitar assim, a 
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resuspensão do material contaminado na água. Para este tipo de dragagem utilizam-

se dragas especiais com caçambas overflow. 

5.1.3.   Adequação das Embarcações  

Segundo a AHRANA (Administração da Hidrovia do Paraná), a Hidrovia Tietê 

Paraná foi projetada para comportar comboios tipo, das mais variadas dimensões, 

de acordo, com o canal, vãos navegáveis sob pontes, eclusas, etc. Para se adequar 

as características navegáveis de cada rio, na Figura: 2 são apresentados 

embarcações-tipo, especificas de cada rio. 

 

Figura 2 - Formação de Comboios Tietê e Paraná. Fonte: AHRANA, 2012. 

 

É importante ressaltar que nos dias atuais a navegação na Hidrovia Tietê – Paraná é 

realizada utilizando –se comboios duplos ou triplos, do padrão do rio Tietê nos quais 

duplicam ou triplicam a largura (boca) de embarcação, o que consequentemente 

aumenta em tese, duas ou três vezes, a capacidade de carga por viagem. Outro 

ponto importante é ressaltar também que o calado de projeto de 2,50m é 

ultrapassado, em grande parte pelos armadores, que efetivamente vem praticando 

até 2,80m, o que aumenta ainda mais a capacidade de carga das viagens. 

6.  Cargas Potenciais  

A AHRANA realizou um levantamento dos principais tipos de cargas e seus volumes 

transportados no ano de 2012, entre as hidrovias dos rios Paraná e Tietê, a fim de, 

analisar a capacidade e flexibilidade da Hidrovia, tanto para exportação e importação 

quanto para o abastecimento interno. O estudo apontou a movimentação de 

aproximadamente 5.689.981 toneladas dos seguintes produtos:  

 Areia, arroz, calcário, cana, carvão, cascalho, farelo de soja, fertilizantes, 

milho, madeira, mandioca, pneus, polietileno, sementes, soja, trigo, maquinas e 

equipamentos.                                                                                                  
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Segundo o diretor geral da ANTAQ (Agência Nacional de Transporte Aquaviário), 

Tiago Lima (2012), nos últimos anos, as hidrovias de todo o país expandiram o setor 

de transporte de cargas. A Hidrovia Tiete – Paraná passou de 5,78 milhões de 

toneladas para 5,80 milhões de toneladas transportadas, nos dois últimos anos e 

deve dobrar o tamanho da frota e de cargas com embarcações destinadas ao 

transporte de etanol. A previsão da ANTAQ é de que até 2015, a Hidrovia 

movimente 26,3 milhões de toneladas e em 2030, 50,6 milhões de toneladas, 

referente ao transporte de milho, açúcar, soja e grãos em geral e seus derivados. 

7.       Os terminais  

Os impactos ambientais relacionados aos terminais referem-se há dois instantes: 

Um quanto à implantação, o outro quanto à operação. Quanto à implantação, os 

impactos são aqueles relacionados ao (pequeno) desmatamento, em alguns casos, 

da mata ciliar, derrocamentos de margens e dragagens iniciais. Quanto à operação, 

os impactos são aqueles relacionados ao abastecimento das embarcações, à 

lavagem dos tanques, à lavagem das barcaças, ao descarregamento da água de 

lastro, à ocorrência de vazamento de cargas perigosas durante o manuseio e o 

transbordo, à coleta das águas residuárias e do lixo das embarcações, entre outros 

aspectos ambientais, que podem causar impactos negativos ao meio ambiente. 

De acordo com Santana (2008) apud Lopes (2012) a Lei 6938/81 que estabeleceu a 

PNMA - Política Nacional do Meio Ambiente e a necessidade de licenciamento 

ambiental para a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores, bem como, capazes de sob qualquer forma, 

causar degradação ambiental. Já o Artigo 1o da Resolução CONAMA 237/97 

estabelece definições para licenciamento ambiental, licenças ambientais e estudos 

ambientais. Segundo o mesmo autor, o Artigo 8 o da Resolução CONAMA 237/97 

traz três tipos possíveis de licenças, que podem ser expedidas pelos órgãos 

ambientais e isto ocorre de acordo com a fase que o empreendimento ou atividade 

está. Estas podem ser: a Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos 

e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; a 

Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de 
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acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da 

qual constituem motivo determinante. Sua validade máxima é de 06 anos; e a 

Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, 

com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a 

operação. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 

empreendimento ou atividade. 

7.1. As Eclusas  

A Hidrovia Tietê-Paraná apresenta dois gabaritos diferentes de eclusas. As eclusas 

padrão Tietê, foram baseadas em uma eclusa francesa, inaugurada na década de 

1.950, época em que a Hidrovia foi planejada, com dimensões de 12m x 142m, já as 

eclusas do rio Paraná possuem maior dimensão por acreditar que a movimentação 

de carga neste rio fosse superior a do rio Tietê, e possuem dimensões de 12x210m. 

8.       Projetos Futuros  

Segundo a ANTQ o grupo “G5 + 1”, formado por cinco Estados: Paraná, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que estão localizadas na área de 

influência da Hidrovia Tietê-Paraná, junto com o Governo Federal, a ANTAQ, o 

Ministério do Transporte e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

(DNIT). O mesmo visa à eliminação de gargalos, o aumento da extensão da via, 

criação de novos terminais portuários e a intermodalidade. Com os projetos a 

extensão a Hidrovia passará de 2.400 km para 3.142 km de trechos navegáveis que 

proporcionará o aumento de capacidade, movimentação e agilidade na Hidrovia e 

outras vantagens operacionais que certamente refletirão na economia e logística do 

país. 

8.1.   Hidroanel Metropolitano 

O Grupo Metrópole Fluvial, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU), 

com o aval Departamento Hidroviário da Secretaria Estadual de Logística e 

Transportes, realiza desde 2011 estudos e a articulação arquitetônica e urbanística 

da implantação do Hidroanel no Estado, com base na Licitação Nº DH-008/2009. O 

Grupo Metrópole Fluvial, define o Hidroanel como conjunto de canais navegáveis 

que configuram um sistema de transporte fluvial de cargas intrametropolitano. Em 
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que todos os rios e suas margens que estruturam o anel hidroviário, são 

requalificados urbanisticamente, por meio de projetos de eclusas, barragens, lagos, 

canais e portos.  Segundo a FAU o Hidroanel Metropolitano de São Paulo será uma 

rede de vias navegáveis composta pelos rios Tietê e Pinheiros, represas Billings e 

Taiaçupeba e um canal artificial ligando essas represas, totalizando 170Km de 

hidrovias urbanas, visando um desenvolvimento urbano sustentável. O projeto 

baseia- se no conceito de uso múltiplo das águas, estabelecido na Política Nacional 

de Recursos Hídricos, que considera as águas um bem público e um recurso natural 

limitado, cujo uso deve ser racionalizado e diversificado de maneira a permitir seu 

acesso a todos. Esta Política prevê o transporte hidroviário na utilização integrada 

dos recursos hídricos, visando um desenvolvimento urbano sustentável, prevê a 

transformação dos principais rios da cidade em hidrovias, e os mesmos se tornarão 

vias para transporte de cargas e passageiros, uso turístico e de lazer, além de 

contribuir para a regularização da macrodrenagem urbana, ou seja, para a redução 

de inundações causadas pelas chuvas. A FAU apresenta os seguintes conceitos 

norteadores: Reestabelecer os rios urbanos como principais eixos estruturadores 

das cidades, com parques, praças e bulevares fluviais às suas margens. 

Consolidação de um território com qualidade ambiental urbana nas orlas fluviais, que 

comporte infraestrutura, equipamentos públicos e habitação social. Navegação 

fluvial urbana: portos de origem e destino inseridos na área urbana. Navegação 

fluvial em canais estreitos e rasos em águas restritas (confinadas entre barreiras 

artificiais). Transporte fluvial urbano de cargas públicas.  

9.     RESULTADOS 

O sistema hidroviário Tietê-Paraná e a intermodalidade, por meio dos fixos 

existentes, intensificará o transporte de cargas no Estado de São Paulo, a 

integração territorial, as interações espaciais e os fluxos materiais (mercadorias). O 

transporte hidroviário interior apresenta diversas vantagens econômicas, estruturais 

e ambientais, com menor custo de frete em comparação aos modos ferroviário e 

principalmente rodoviário, maior capacidade de escoamento de cargas a longas 

distâncias, baixo índice de acidentes e menor degradação ambiental quando 

comparado aos modos terrestres. Maiores investimentos em infraestruturas 

hidroviárias e portuárias podem contribuir com o desenvolvimento regional/ nacional 

a partir do efeito multiplicador interno e externo. Os rios Tietê e Pinheiros encontram-
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se espacialmente integrados em algumas das principais infraestruturas de transporte 

existentes na região metropolitana de São Paulo, representando espaços públicos 

disponíveis para uso com a função de transporte. A recente conclusão das obras de 

ampliação da Calha do Rio Tietê para fins de controle de cheias, e o Programa de 

Obras de Controle da Poluição em desenvolvimento, abrem a perspectiva da 

utilização dos rios Tietê e Pinheiros, para o transporte de cargas e passageiros. Em 

decorrência da Lei e da evolução da política de gerenciamento de recursos hídricos, 

nos dias atuais, qualquer empreendimento de magnitude, que provoque impacto no 

regime das águas de um corpo d’água, deverá ser analisado, considerando-o nos 

seus múltiplos usos. O rio Tietê, após as obras na calha, já é totalmente navegável, 

num trecho de 41 km, entre as barragens Edgard de Souza e Penha, inclusive 

contando com uma eclusa junto à barragem móvel do cebolão. Para 

desenvolvimento das demais obras previstas, o estudo propõe a divisão do projeto 

em três subsistemas, conforme características e vocações logísticas: Carapicuíba, 

Itaquaquecetuba, Anchieta. 

10.       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa, a partir dos recortes temático (Hidrovia Tietê- Paraná e 

intermodalidade), espacial (território paulista) e temporal (analisar a dinâmica do 

transporte hidroviário desde a década de 1950 até a atualidade), proporcionou 

compreender de maneira mais aprofundada, os diferentes aspectos relacionados ao 

transporte fluvial de cargas no sistema Tietê-Paraná. A intermodalidade é uma 

alternativa viável à reestruturação da matriz de transportes no Brasil e mais 

precisamente no Estado de São Paulo, valorizando a integração dos modos aquático 

e terrestre, com destaque à hidrovia e ferrovia, por meio da multimodadlidade de 

transporte. O trabalho cumpriu a sua missão ao executar os seus objetivos, pois por 

meio de revisão da literatura, buscou-se em livros, teses e dados contidos em sítios 

institucionais de empresas intervenientes e da rede mundial de computadores, 

informações que foram fundamentais para justificar e apoiar os resultados desta 

pesquisa, que salientou a importância e os possíveis impactos das obras de 

expansão e melhorias citadas. 
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