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RESUMO 

O Brasil possui um vasto território com potencial para o modo hidroviário, 

principalmente por seus rios com características naturalmente favoráveis à navegação. Apesar 

dos inúmeros benefícios, o transporte hidroviário é subutilizado no país, em especial a região 

Sudeste onde está o Porto de Santos que recebe uma quantidade considerável de carga, demanda 

uma melhor utilização da matriz de transportes disponível. Nessa região, encontra-se a Hidrovia 

Paraná-Tietê, cuja relevância é destacada por sua presença em uma importante área econômica 

e no território de cinco estados. Nesse contexto, o presente trabalho se estabeleceu na temática 

de categorizar os trechos da hidrovia quanto ao grau de navegabilidade. Os resultados, a partir 

da aplicação do método multicritério ELECTRE TRI, evidenciam que somente uma parte da 

hidrovia conta com condições ótimas de navegação, enquanto a maior parte necessita de 

investimentos nas características físicas inerentes a navegação. Deste modo, espera-se que as 

análises deste trabalho possam colaborar com o direcionamento dos investimentos em trechos 

hidroviários que obtiveram pior categorização. 

Palavras-chave: Hidrovias. Navegação. Electre TRI. Paraná-Tietê. 
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ABSTRACT 

Brazil has a vast territory with potential for the waterway mode, mainly due to its rivers with 

characteristics that are naturally favorable to navigation. Despite the numerous benefits, 

waterway transport is underutilized in the country, especially the Southeast region where the 

Port of Santos is located, which receives a considerable amount of cargo, demands better use 

of the available transport matrix. In this region, there is the Paraná-Tietê Waterway, whose 

relevance is highlighted by its presence in an important economic area and in the territory of 

five states. In this context, the present work was established on the theme of categorizing the 

stretches of the waterway according to the degree of navigability. The result from the 

application of the ELECTRE TRI multi-criteria method was that only a part of the waterway 

has optimal conditions for navigation, while the majority needs investments in the physical 

characteristics inherent to navigation. Thus, it is expected that the analyzes can collaborate with 

the direction of investments in waterway stretches that obtained the worst categorization. 

 

Keywords: Waterways, Navigation, ELECTRE-TRI, Parana-Tiete. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente capítulo apresenta a breve caracterização do problema de pesquisa para 

evidenciar a motivação e a justificativa para o desenvolvimento deste trabalho. Este capítulo 

também irá apresentar os objetivos, os procedimentos utilizados para atingi-los e a organização 

do trabalho.  

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

O Brasil possui 12 regiões hidrográficas, além de uma extensa costa marítima, o que lhe 

confere um grande potencial para o transporte hidroviário (CNT, 2019). Entretanto, dos 63 mil 

quilômetros de rios, com potencial para navegação (CNT, 2018; CNT, 2019), apenas 21 mil 

quilômetros das hidrovias são utilizados (DNIT, 2020). 

Apesar do enorme potencial para o transporte hidroviário, apenas 5% da movimentação 

de cargas é feita pelos rios (CNT, 2019). Muitas hidrovias estão posicionadas em locais onde 

já ocorre o transporte de cargas por outros modos. Um modelo ideal de matriz de transporte, 

para um país com características do Brasil, deveria pressupor um maior equilíbrio na utilização 

dos modos (CNT, 2019).   

O uso da hidrovia pode gerar inúmeros benefícios, dentre eles, a possibilidade de 

movimentação em grande escala, ou seja, transportar elevados volumes de carga a longas 

distâncias por um baixo custo, além de ser seguro e confiável (PHE, 2013a). Apesar da ferrovia 

também ser uma boa alternativa para o transporte de cargas, este modo exige grandes 

investimentos para a implantação e há dificuldades para o ingresso de novos usuários (PHE, 

2013a).  Além disto, no que tange a eficiência energética, quando comparado a outros modos, 

o transporte aquaviário apresenta um baixo consumo de combustível e baixa emissão de 

poluentes atmosféricos (PHE, 2013; POMPERMEYER al., 2014; SEEG, 2018).  

Por outro lado, são apontadas algumas desvantagens no modo aquaviário, tais como a 

baixa flexibilidade e velocidade do modo, além da impossibilidade de executar diretamente o 

transporte porta a porta. Porém, este último pode ser minimizado se houver uma combinação 

entre modos, pois a utilização de mais de um modo agrega vantagens competitivas a cada um 

deles, aproveitando a vantagem de cada tipo de transporte para uma mesma carga, o que acarreta 

redução de custos para o processo logístico como um todo (CALABREZI, 2005). Por 

conseguinte, deve se levar em consideração que o transporte “lento” por hidrovias supera os 

outros tipos de transporte em capacidade de carga, pois são necessárias 172 carretas para levar 
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a quantidade de carga de uma embarcação com capacidade para 6.000 toneladas, ganhando 

assim, o transporte hidroviário, no que diz respeito ao custo-benefício (CNA, 2017).  

Apesar da baixa utilização das hidrovias, dados do Anuário Estatístico da Confederação 

Nacional do Transporte (CNT, 2018), mostram que houve um crescimento de 20% na 

quantidade de cargas transportadas pelo modo aquaviário, entre os anos de 2012 e 2017. 

Analisando esses dados da CNT (2018), o tipo de navegação que ocupou o primeiro lugar no 

ranking de crescimento foi a navegação interior, indo de uma participação de 29%, no total 

transportado, para 36%. De acordo com o Ministério da Infraestrutura (BRASIL, 2017), a 

melhoria das condições atuais da estrutura da malha hidroviária brasileira, em relação aos 

corredores hidroviários e as instalações portuárias, representa uma possibilidade de aumento de 

capacidade operacional. Além disso, o Transporte Hidroviário Interior (THI) pode representar 

uma alternativa logística na rede de transporte brasileira (PHE, 2013a).  Uma via de navegação 

interior é caracterizada pela presença de alguma modificação em sua estrutura, do tipo 

sinalização ou balizamento em rios, lagos e lagoas, possibilitando que haja navegação com 

finalidade de transportar cargas, passageiros ou misto (TEIXEIRA et al, 2018). E, apesar de 

parecer simples, o Brasil ainda apresenta entraves nesses aspectos do sistema aquaviário, 

deixando uma grande parcela, potencialmente navegável, em desuso. 

     Dentre as vias de navegação interior presentes no Brasil, esse estudo está focado na 

hidrovia Paraná-Tietê, que apresenta grande importância para o escoamento de Grãos dos 

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e parte de Rondônia, Tocantins e Minas 

Gerais (BRASIL, 2021). Integrando um grande sistema de transporte multimodal, a entrada em 

operação dessa hidrovia gerou estímulos à implantação de 23 polos industriais, 17 polos 

turísticos e 12 polos de distribuição, que geram quase metade do PIB brasileiro (MINISTÉRIO 

DA INFRAESTRUTURA, 2016). Sua importância foi ressaltada durante a seca que se iniciou 

em 2014, no qual as atividades nas hidrovias ficaram paralisadas por dois anos e no ano anterior 

haviam sido transportados 6,3 milhões de toneladas de carga através de um trecho de 800 km 

na região, segundo o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo (DH, 2019). Isso gerou 

a interrupção da navegação e do faturamento gerado pela recorrente estiagem, tendo como 

consequência a intensificação do uso da rodovia como rota de escoamento de grãos (G1, 2015). 

Tal situação foi o estopim para o setor público planejar investimentos em obras de derrocamento 

e dragagem na Hidrovia Paraná-Tietê.   

Além disso, de acordo com a ANTAQ (2011), investimentos na Hidrovia Paraná-Tietê 

tem potencial para aumentar a extensão do trecho navegável e gerar maior eficiência 

operacional em trechos que exigem o desmembramento dos comboios para ultrapassagem de 
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pontes e eclusas. No entanto, para orientar estes investimentos, torna-se importante a avaliação 

dos trechos hidroviários, para observar aqueles que apresentam características que impõem 

maiores dificuldades à navegação. A ampliação das possibilidades de navegação pode auxiliar 

o planejamento de investimentos logísticos, baseando-se no uso da navegação interior como 

forma de apoio e para a redução de custos com outros modos de transporte.  

Diante das questões apresentadas sobre a importância do transporte hidroviário e da 

Hidrovia Paraná Tietê e em face da necessidade de identificar os trechos hidroviários que 

merecem maior atenção para garantir a navegação, este trabalho se propõe a estudar as 

características dessa hidrovia. Assim, os objetivos deste trabalho são descritos na seção a seguir. 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Diante do contexto apresentado na seção anterior, o objetivo principal desta pesquisa é 

categorizar os trechos da hidrovia Paraná-Tietê, a partir da aplicação do método multicritério 

ELECTRE TRI, visando contribuir com a priorização de investimentos nas hidrovias 

brasileiras, por meio da avaliação de características que impõem dificuldades à navegação.  

Como objetivos específicos, têm-se: 

a) Identificar as principais características que impõem limitações à navegação nos trechos 

hidroviários; 

b) Demonstrar a aplicabilidade do método multicritério de classificação, para avaliar as 

características dos trechos hidroviários que impõem dificuldade à navegação na hidrovia em 

estudo.  

c) Analisar e destacar os trechos mais críticos e a possibilidade de aumento do uso das 

vias navegáveis na hidrovia estudada, para orientar os investimentos. 

 

1.3 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Este trabalho está limitado ao estudo dos trechos hidroviários descritos no Plano 

Hidroviário Estratégico (PHE, 2013a), referentes à hidrovia Paraná-Tietê. Deste modo, a 

maioria dos dados considerados estarão em sua maioria descritos por esta fonte mencionada. 

Embora possam ter ocorridos investimentos nos últimos anos, não serão utilizados dados para 

a aplicação do método. Caso estejam disponíveis em fontes oficiais dos governos federais e 

estaduais, os mesmos poderão ser agregados às análises e conclusões deste estudo. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em 5 capítulos, que por sua vez são subdivididos em 

tópicos. O presente capítulo abordou a caracterização do problema, apresentado a introdução e 

os objetivos, bem como o escopo e delimitações do trabalho. O segundo capítulo traz a revisão 

de literatura necessária para o desenvolvimento deste trabalho, apresentando aspectos do 

contexto do transporte hidroviário no Brasil, da hidrovia Paraná-Tietê, das características do 

transporte hidroviário, da tomada de decisão multicritério e do método ELECTRE TRI. O 

Capítulo 3 apresenta a descrição dos métodos, assim como o detalhamento dos procedimentos 

de coleta de dados. No capítulo 4, a aplicação do método foi realizada para obter a categorização 

das alternativas. Por fim, o quinto e último capítulo apresenta a conclusão e as considerações 

finais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta uma revisão de literatura sobre o contexto hidroviário brasileiro e 

da Hidrovia Paraná-Tietê, que é objeto de estudo desta pesquisa, descrevendo suas 

características, oportunidades, benefícios e dificuldades. Além disso, o capítulo também aborda 

aspectos gerais relativos à tomada de decisão multicritério, mantendo, contudo, o foco nos 

métodos e técnicas de interesse deste trabalho. Deste modo, as seções a seguir foram 

desenvolvidas de modo a promover a compreensão dos procedimentos desenvolvidos nos 

capítulos seguintes. 

2.1 O TRANSPORTE HIDROVIÁRIO E CONTEXTO BRASILEIRO 

  De acordo com o PHE (2013e) o transporte hidroviário depende de 4 pilares para que 

possa ter êxito em sua execução, sendo eles: (1) a busca pela economia de escala; (2) a criação 

de um sistema competitivo e sustentável, que seja confiável e competitivo com os demais 

modos; (3) sistema navegável e com infraestrutura necessária para garantir a navegabilidade e 

a segurança; (4) Governança clara com foco em sustentabilidade, garantindo uma legislação 

clara e políticas para o desenvolvimento sustentável, em âmbito social, ambiental e econômico. 

O Quadro 2.1 descreve as características de cada um destes pilares, que tornam explícitas a 

importância dos investimentos apontados por diversos autores acima citados.  

Quadro 2.1 - Pilares para o êxito no transporte hidroviário. 

ECONOMIA DE ESCALA 

 

 

✓ Transporte de grandes volumes de carga. 

✓ Transporte de longa distância. 

✓ Volume de passageiros suficiente. 

SISTEMA DE TRANSPORTE COMPETITIVO E 

SUSTENTÁVEL 

 

✓ Baixo risco, alta confiabilidade. 

✓ Acessível ao mercado. 

✓ Baixo custo. 

✓ Nível de serviço adequado.  

✓ Competitivo com os demais modos. 

SISTEMA FLUVIAL 

NAVEGÁVEL/INFRAESTRUTURA 

(MORFOLOGIA) 

 

✓ Garantia de profundidade mínima. 

✓ Vazões máximas adequadas a navegação. 

✓ Conexão adequada com outros modos 

✓ Garantia de navegação frente às mudanças 

climáticas. 

✓ Controle e segurança à navegação. 

GOVERNANÇA CLARA E INSTITUIÇÕES 

FOCADAS NA SUSTENTABILIDADE 

 

 

✓ Governo e organização: estrutura 

institucional eficiente e legislação clara. 

✓ Adoção de políticas para o 

desenvolvimento sustentável. 

Fonte: PHE (2013a). 

Além das características apresentadas no Quadro 2.1, de acordo com Teixeira et al. 

(2018), o transporte hidroviário exige a interoperação com os outros modos para garantir a 
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captação de cargas disponíveis em determinada região. Isto impõe a existência de infraestrutura 

para a hidrovias, bem como investimentos em rodovias, ferrovias, portos e instalações de 

interconexão, como terminais de transbordo (TEIXEIRA et al., 2018). 

No Brasil, o modo aquaviário ainda se encontra subutilizado. De acordo com dados de 

transporte de cargas em 2015, o Transporte Ferroviário é responsável por apenas 15% do total 

transportado no país, mas ainda está à frente do Transporte Hidroviário com somente 5% de 

participação, conforme Figura 2.1 (EPL, 2016).  Todavia, o cenário poderia ser diferente, pois 

diante da quantidade de rios que o Brasil possui, o transporte por hidrovias deveria ser 

considerado como uma estratégia para baratear o custo logístico do país (IPEA, 2014).  

 

Figura 2.1 - Divisão modal no transporte de cargas em 2015. 

 

Fonte: (EPL, 2016). 

A redução dos custos com transporte é fundamental para o aumento da competitividade 

das mercadorias comercializadas em um país (ANTAQ, 2018). Inclusive, se comparado com a 

matriz de transportes dos Estados Unidos, um dos nossos principais concorrentes, as hidrovias 

dominam a matriz de transporte com 43%, ao passo que, as rodovias representam 13%, mesmo 

percentual das ferrovias (CNA, 2017).  

Dentre os principais fatores que norteiam o desenvolvimento econômico de uma nação, 

destacam-se as condições de transporte de produtos e pessoas (ANTAQ, 2018). No Brasil, 

dentre os produtos de maior relevância, cita-se a produção de grãos, cujas regiões produtivas se 

conectam com corredores hidroviários ainda pouco explorados (conforme Figura 2.2). 

Estatisticamente, o transporte de granéis agrícolas pelas hidrovias representa apenas 10% do 

total transportado no Brasil, considerando os outros modos de transportes (EPL, 2016). Se 

houvesse o sincronismo entre as hidrovias e os outros modos, seria possível conectar as áreas 
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produtoras com a frota oceânica, que é responsável pela exportação dos grãos (SANTANA; 

TACHIBANA, 2004). A Figura 2.2 apresenta os corredores hidroviários e evidencia o potencial 

de transporte que eles possuem devido à conexão com as áreas de produção de grãos. 

Figura 2.2 - Corredores hidroviários brasileiros e a produção de grãos. 

 

Fonte: ANTAQ (2015). 

Embora exista potencial para intensificação do uso das hidrovias, é importante destacar 

que o contexto hidroviário é representado pelo transporte de produtos agrícolas tais como a 

soja, farelo de soja, milho, cana, açúcar, etanol, algodão e fertilizantes (PHE, 2013b) e, em 

menores percentuais, a bauxita, o minério de ferro, o petróleo e seus derivados, além de 

materiais de construção e areia, madeira e celulose (CNT, 2019; PHE, 2013b) e até contêineres 

e reboques Ro-Ro (PHE, 2013b). A navegação interior é a mais indicada para transportar por 

longas distâncias os produtos de baixo valor agregado, como produtos agrícolas e minérios 

(CNT, 2019; TEIXEIRA et al., 2018), pois o transporte hidroviário permite a movimentação 

de uma elevada capacidade de carga, com baixo custo da tonelada transportada e com baixas 

emissões de poluentes (CNT, 2019). Na Figura 2.3, é possível avaliar a comparação entre os 

modais de transporte no Brasil, a pesquisa foi realizada pela Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA, 2017).   
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Figura 2.3 - Comparação entre os modos Rodoviário, Ferroviário e Hidroviário. 

 

Fonte: CNA (2017). 

Nesse contexto, as principais vantagens do transporte hidroviário, se comparado com o 

modo rodoviário e ferroviário (conforme Figura 2.3), são: menor custo de implantação; menor 

consumo de combustível e menor emissão de poluentes; menor custo de operação; e menor 

custo social. Ressalta-se ainda que, outro fator positivo é que no modo aquaviário existe uma 

infraestrutura natural, necessitando de menos intervenções do que nas construções de rodovias 

e ferrovias. Somado a isto, destaca-se, de acordo com a Figura 2.3, que a vida útil da 

infraestrutura é alta e o custo de manutenção é baixo. Em termos de eficiência energética, temos 

ainda que a cada mil toneladas deslocadas por quilômetro, são gastos apenas quatro litros de 

combustível em hidrovias, porém quando utilizado o modo ferroviário, esse consumo aumenta 

para seis litros e se converte para quinze litros quando no modo rodoviário (BALBINO, 2017).  

Além dos benefícios apresentados, também é importante levar em consideração que, num 

comparativo de quantidade de cargas transportadas por cada modo, haveria uma vantagem 

competitiva que seria agregada na escolha da navegação interior, devido a sua maior capacidade 

de carga, conforme dados apresentados na Figura 2.4. Deste modo, destaca-se que uma 

embarcação empregada na navegação interior (de 6000 toneladas, com 4 chatas e um 

empurrador) poderia substituir 172 veículos rodoviários (com capacidade de carga de 35 

toneladas). 
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Figura 2.4 - Esquema comparativo entre os modos de transporte pela quantidade de carga. 

 

Fonte: DNIT apud CNT (2019). 

Também pode-se destacar que o Brasil, se comparado aos Estados Unidos, possui maior 

extensão de hidrovias (conforme dados da Tabela 2.1). Entretanto, transporta um volume muito 

menor que o país por Transporte Hidroviário Interior (THI), tendo também menor frota. Isso 

evidencia que o Brasil não aproveita totalmente o sistema hidroviário que possui. Na Tabela 

2.1, baixa utilização também fica evidente, se comparada com a carga anual transportada pelo 

Brasil e pela Europa. Apesar do país possuir metade da extensão navegável da Europa, o Brasil 

está longe de atingir 50% da carga transportada por ela.  

 Tabela 2.1 - Visão Geral do Sistema Hidroviário na Europa, Estados Unidos e Brasil. 

Aspecto Europa Estados Unidos Brasil 

Tamanho em km² 10.180.000 9.826.675 8.514.877 

Extensão das hidrovias (km) 51.668 41.009 41.994 

Extensão das hidrovias 

navegáveis (Usadas pelo comércio 

– km) 

40.929 19.312 20.956 

Carga Anual transportada pelo 

THI 

Reno: 310 milhões 

de ton 

Mississipi: 483 

milhões de ton 

Total Brasil: 25 

milhões de ton 

Tamanho da frota (nº de 

embarcações) 
17.679 40.512 857 

Fonte: PHE (2013c). 

De acordo com os dados da CNT (2019), a existência dos entraves nas hidrovias, que 

dificultam a ampliação da navegação, se relaciona, entre outros aspectos, com a falta de 

prioridade dada ao transporte hidroviário, nas políticas de Estado, além da baixa efetividade 

dos planos e programas executados e dos baixos volumes de recursos públicos destinados à 

melhoria das vias interiores. O planejamento de transportes, em uma perspectiva nacional e 

regional, é fundamental para o desenvolvimento econômico do país diante do dinamismo dos 

desafios econômicos e sociais atuais (ANTAQ, 2018). Também existe ainda uma falta de 
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confiabilidade, a dificuldade de acesso ao mercado, carência de infraestrutura adequada ou até 

mesmo quando as condições de navegação são muito impróprias, presença de corredeiras e 

barragens sem eclusas (PHE, 2013a). Essas questões afetam a possibilidade de ampliação do 

transporte hidroviário em todo país, pois reduzem também a atração de novas cargas. No que 

se refere à hidrovia Paraná-Tietê, que é objetivo de estudo deste trabalho, a ANTAQ (2015) 

destaca que sua extensão máxima de malha hidroviária poderia chegar a 6.900 km, se várias 

obras de infraestrutura fossem realizadas em rios como o rio Grande e o rio Paranaíba, todavia, 

permanece com apenas 2400 km aproximadamente (DNIT, 2021).  

Diante do cenário apresentado sobre as dificuldades e da importância das hidrovias, a 

seção a seguir será dedicada à ampliação das informações e características da hidrovia Paraná-

Tietê. 

 

2.2 A HIDROVIA PARANÁ-TIETÊ 

A Hidrovia Paraná-Tietê (como demonstra a Figura 2.5) está situada entre as Regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste e é uma das principais vias hidroviárias em funcionamento no Brasil 

(DNIT, 2021). Com relação a sua extensão, são 1600 km no rio Paraná e 800 km no rio Tietê, 

totalizando 2400 km (DNIT, 2021). Existe um acesso que permite o escoamento de grãos da 

região Centro-Oeste através da fronteira oceânica. Isto torna essa rota hidroviária responsável 

por transportar uma quantidade de carga equivalente a quase metade do PIB brasileiro (DNIT, 

2018).  

Figura 2.5 - Mapa da Hidrovia Tietê-Paraná. 

 
Fonte: DNIT (2015)  
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Dados de mapas do IBGE (2007) revelam que grande parte das empresas relacionadas ao 

cultivo agrícola no Brasil estão situadas ao redor da região dessa hidrovia, demonstrando que, 

apesar da produção ocorrer em diferentes locais do país, as linhas de fluxo de transporte se 

dirigem para esta região. Assim, trata-se de uma via importante para o escoamento da produção 

agrícola dos estados do Mato Grosso - MT, Mato Grosso do Sul - MS, Goiás - GO e parte de 

Rondônia - RO, Tocantins - TO e Minas Gerais - MG (BRASIL, 2021). 

Apesar da necessidade ainda latente por investimentos, na Hidrovia Paraná-Tietê, alguns 

locais possuem eclusas e outras obras especiais, com a respectiva data de construção de cada 

uma, tais como: Bariri (1968), Barra Bonita (1973), Promissão (1986), Ibitinga (1986), Nova 

Avanhandava (1991), Três Irmãos (1994), Jupiá (1998) e Porto Primavera (1999). Também se 

verifica outras cidades onde foram realizadas obras de melhoramento como Pereira Barreto e 

Igaraçu do Tietê (DH, 2008). Ou seja, desde a década de 60, o governo estadual vem 

trabalhando em melhorias para esta hidrovia. A figura 2.6 traz um mapa com atualização de 

2013 sobre as eclusas existentes no trecho em estudo. 

Figura 2.6 - Mapa com a localização representativa das eclusas na Hidrovia Paraná - Tietê 

 
Fonte: DH (2013) 

Para uma hidrovia ser considerada navegável por mais embarcações também é 

importante ter os elementos de sinalização adequados. No trecho em estudo existem bóias 

verdes de sinalização da rota de navegação, bóias encarnadas de sinalização, baliza de 

sinalização de margem, placas de sinalização diurna de vãos de pontes, bóias de ponto de 

espera, régua de medição do nível da água, proteção flutuante, dolfins de proteção em concreto, 

proteção do tipo cordão de enrocamento e proteção em gabião (DH, 2008). 

O Departamento Hidroviário de São Paulo (DH, 2008), relata que investimentos em 

melhorias de infraestrutura na hidrovia foram promovendo avanços de 2000 para 2005, pois o 
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trecho hidroviário do Rio Tietê não é importante apenas para transporte de cargas, mas quando 

há necessidade, também é usado para a geração de energia elétrica. De acordo com o 

Departamento Hidroviário de São Paulo (DH, 2008), o calado disponível para navegação, que 

antes era 2,5m passou a ser de 2,9m. Quanto aos investimentos privados, eles são responsáveis 

pela existência dos estaleiros na região, sendo eles: Estaleiro Médio Tietê Barra Bonita, 

Estaleiro Diamante/Cosan Jaú, Estaleiro Torque Pederneiras e o Estaleiro Belconav Araçatuba.  

As empresas que operam transportando cargas nesse trecho são: Quintella, EPN, CNA, 

SARTCO E DIAMANTE (DH, 2008). Entretanto, se destaca a EPN, que possui em sua 

totalidade uma frota com maior capacidade de carga, podendo transportar até 54 mil toneladas 

(DH, 2008). As cargas de longo percurso que utilizam essa hidrovia, atualmente, são a soja e o 

milho, tendo origem em São Simão (GO) e desembarcando no Porto de Santos e, de modo 

semelhante, a celulose e a madeira partem da região de Três Lagoas (MS) e vão em direção ao 

Porto de Santos, considerado o maior porto da América Latina (BALBINO, 2017). Vale 

ressaltar que em especial a soja é em 60,1% de sua produção destinada para exportação e apenas 

39,9% para consumo (ANTAQ, 2018).   

Em 2008, segundo Neto (2014), houve a descentralização dos serviços hidroviários e 

portuários, delegando cada região sob a responsabilidade de um órgão administrador, conforme 

demonstra a figura 2.7. Tal divisão não isenta a Administração Pública do controle interno e 

fiscalização sobre atos e atividades dos órgãos descentralizados que lhe estão vinculados 

(MEDAUAR, 1990). 

Figura 2.7 - Mapa das administrações hidroviárias do Brasil. 

 

Fonte: DNIT, 2020.  
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A Administração da Hidrovia do Paraná (AHRANA) é a administradora responsável pela 

região na qual está situada a hidrovia Tietê-Paraná. A esta compete coordenar os estudos, 

projetos, obras e serviços que visam manter as hidrovias sob sua responsabilidade, com 

construções, reparos, conservação e implementar as políticas que forem formuladas pelo DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). 

Apesar dos investimentos já realizados, é necessário explorar mais o potencial dessa 

importante hidrovia, para que haja um maior equilíbrio na matriz de transportes e isso só é 

possível conhecendo as limitações existentes no trecho. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO NO 

BRASIL 

São cinco, os tipos básicos de modais: rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e 

aéreo.  O modo aquaviário, ainda se subdivide quanto às características de navegação, sendo 

elas descritas abaixo, de acordo com AQUASEG (2018):  

● Navegação de cabotagem: é aquela realizada entre portos ou pontos do território 

brasileiro, utilizando a via marítima ou vias navegáveis interiores, de acordo com 

a lei nº 9432/97. 

● Navegação de longo curso: navegação realizada entre portos brasileiros e portos 

estrangeiros, ou entre estes, utilizando a via marítima ou a via marítima e as vias 

navegáveis interiores.  

● Navegação fluvial e lacustre: é aquela realizada ao longo dos rios e canais e nos 

lagos e lagoas, entre portos brasileiros, entre estes e portos estrangeiros 

integrantes das vias navegáveis. 

● Navegação interior: navegação ao longo de canais, rios, lagoas, enseadas, baías e 

angras.  

● Navegação de apoio marítimo: navegação destinada ao atendimento das 

atividades de apoio para a exploração de hidrocarbonetos e outros minerais sob 

água.  

● Navegação de apoio portuário: é aquela realizada em áreas portuárias marítimas 

ou fluviais e lacustres, nas atividades de navegação mercante, destinadas a apoiar 

as operações dos portos e terminais e as embarcações que as frequentam. 

 

O transporte hidroviário interior é um tipo de transporte aquaviário, realizado por meio 

de hidrovias interiores, que são vias navegáveis com características padronizadas para 
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determinados tipos de embarcações, dotadas de sinalização e equipamentos de auxílio à 

navegação, podendo ser formadas em rios, lagos, lagoas e canais (Queiroz et al., 2013). Teixeira 

et al. (2018) define a navegação interior como aquela que é realizada em canais, rios, lagoas, 

enseadas, baías e angras, podendo ser especializada em: navegação fluvial e lacustre; de 

travessia; ou de porto. Segundo Queiroz et al. (2013), consideram-se como vias navegáveis 

interiores aquelas que permitem navegabilidade, todavia as vias navegáveis interiores tornam-

se hidrovias mediante ato declaratório do Poder Público, que não depende somente da aptidão 

intrínseca em permitir o ato de navegar. Queiroz et al. (2013) também define uma via 

economicamente navegada como aquela em que se verifica registro de utilização por Empresa 

Brasileira de Navegação. De acordo com o PHE (2013e) o Transporte Hidroviário Interior 

(THI) ocorre em navios ou embarcações a jusante ou montante, por meio de vias que permitam 

a navegação para o transporte de carga ou pessoas.  

 

2.4  CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE DA HIDROVIA INTERIOR 

A navegabilidade é um conceito que permite avaliar se uma hidrovia é potencialmente 

navegável ou não. De acordo com o PHE (2013b), os rios mais favoráveis à navegação são 

razoavelmente largos e apresentam características de baixo curso ou de planícies, com 

declividade suave e regular. Para avaliar as condições de navegabilidade, diversas 

características podem ser consideradas. O Quadro 2.2 apresenta algumas dessas características 

e a sua influência na navegação. 

Quadro 2.2 - Relação das características que são relevantes para a navegação. 

Elemento Influência 

Vegetação Pode impor dificuldades ao livre movimento da embarcação. 

Sinalização Principalmente para que haja operação noturna, é importante um canal bem 

sinalizado.  

Pontos de Fundeio Devem ter dimensões mínimas e possuir boias de amarração. 

Leito do Rio Se houver a presença de rochas que possam interferir na profundidade do canal, o 

projeto contará com obras de derrocamento e dragagem. 

Sinuosidade do Rio Quanto maior for, maior a acentuação da curva do canal. 

Profundidade Quanto maior for, maior o número de embarcações permitidas no trecho, pois 

permite calados maiores. 

Largura A largura do canal interfere diretamente no raio de rotação da embarcação. É 

importante considerar a relação largura/profundidade. 

Fonte: Elaboração própria com base em Almeida (2011). 
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Tais observações são importantes para a elaboração de um projeto hidroviário, pois o 

estudo dessas características servirá de base para possíveis obras de canalização, de eclusas, de 

regularização do leito dos rios, construção de diques e espigões, estabilização do curso d’água 

para minimizar a erosão das margens, profundidade suficiente e percurso satisfatório para a 

navegação (SANTANA; TACHIBANA, 2004).  

Nas condições atuais, a confiabilidade do THI se torna de caráter duvidoso para os 

transportadores, por falta de condições de navegação, o que favorece o uso de outros modos em 

detrimento deste. É verificada a ausência de monitoramento regular e de atualização frequente 

das cartas náuticas, o que impõe riscos ao navegador (PHE, 2013d). Além disso, o tempo de 

navegação também é considerado um limitante das hidrovias, que se agrava quando há 

interferência do tempo de espera nas eclusas e alterações do nível da água por conta da 

existência de usinas hidrelétricas (PHE, 2013d). 

A hidrovia Tietê-Paraná é um dos poucos rios onde há navegação intensa e ao mesmo 

tempo, a necessidade de grandes intervenções (PHE, 2013d). O tipo de transporte mais utilizado 

nessa região é o THI, entretanto as dimensões das eclusas ainda é insuficiente e se torna um dos 

limitantes graves para a confiabilidade de navegação na Tietê-Paraná (PHE, 2013d). Além 

disso, as características das embarcações também devem ser levadas em consideração quando 

se trata da navegabilidade. Para se deslocar sobre a água, o veículo hidroviário apresenta 

tecnologia consideravelmente diferente das tecnologias rodoviária e ferroviária, por isso, as 

características geométricas afetam a construção de vias, interseções e terminais (MINISTÉRIO 

DA INFRAESTRUTURA, 2016). A Figura 2.8 e o Quadro 2.3 reúnem algumas características 

das embarcações que devem ser levadas em consideração para avaliar a navegabilidade de uma 

via interior. 

Figura 2.8 - Dimensões de uma embarcação. 

 
Fonte: Catálogo Shibata Fender (2019). 
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Quadro 2.3 - Principais características das embarcações-tipo. 

CARACTERÍSTICA  DESCRIÇÃO 

Comprimento (LOA) Distância entre as verticais que passam pelos extremos de popa e proa  

Largura ou Boca (B) Distância entre as verticais tangentes aos extremos de bombordo e boroeste da 

seção mestra (maior transversal). 

Calado (DL) Distância entre a quilha e a linha de água da seção mestra, ou seja, a altura 

crítica da parte imersa na água, que é o que influencia a compatibilidade da 

embarcação com a profundidade do canal em que ela navega – varia com o 

carregamento da embarcação. 

Borda Livre (BL) Distância da linha de água ao convés principal.  

Superestrutura (SE) Estrutura construída sobre o convés principal. 

Altura emersa (h) Distância entre a linha de água e o topo da embarcação-tipo, sendo igual à soma 

da borda libre e da superestrutura (BL + SE) – também varia com o 

carregamento da embarcação.  

Pontal (P) Altura entre a quilha e o convés principal, sendo igual à soma do calado e da 

borda livre (C + BL).  

Peso útil (DWTcarga) Peso da carga transportada 

Peso operacional básico 

(PO) 

Peso da embarcação sem carga; inclui o peso do casco, motor e equipamentos.  

Deslocamento, peso bruto, 

porte bruto (DWT) 

Soma do DWT de carga e do peso operacional básico:  

DWT = DWTcarga + PO 

Deslocamento total  Peso do volume de água deslocado pela embarcação. 

Porte bruto ou capacidade 

de carga 

Diferença entre o deslocamento e o peso operacional básico (TBP) 

Fonte:  Ministério da Infraestrutura (2016). 

Com relação às embarcações, a CNT (2013) apud Teixeira et al. (2018), qualifica os 

tipos conforme descrição a seguir, e a figura (00) traz as informações sobre as dimensões de 

uma embarcação: 

●  Balsa: embarcação usada para transportar cargas pesadas, pessoas ou animais, 

geralmente em pequenas distâncias.  

● Barcaça ou chata: embarcação que apresenta fundo/casco chato e que não dispõe 

de propulsão própria. Empregado frequentemente em conjunto de barcaças ou 

chatas acopladas em um comboio, sendo movimentadas por 

rebocadores/empurradores. As chatas podem ser utilizadas em águas de pouca 

navegabilidade. No entanto, as barcaças transportam um volume de carga 

consideravelmente superior ao das chatas.  

● Navio de carga geral: transporta vários tipos de carga e tem aberturas 

retangulares no convés principal, além de escotilhas, por onde a carga é 

embarcada para ser arrumada nas cobertas e porões.  
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● Rebocador/empurrador: embarcação de assistência e reboque de navios maiores 

em operações de acostagem/desacostagem. Também pode efetuar operações de 

reboque no caso de embarcações sem propulsão própria. 

De acordo com o Ministério da Infraestrutura (2016), as embarcações convencionais, no 

transporte hidroviário, podem ser compostas de embarcações unitárias (navios e barcos 

autônomos, tais como pequenos barcos fluviais) e embarcações compostas que podem ser de 

dois tipos: (1) comboios fluviais de barcos, que apresentam dirigibilidade, mas não tem 

capacidade de locomoção própria, sendo tracionados por um rebocador (conhecidos como 

comboios de puxa); (2) comboios fluviais de chatas sem dirigibilidade e locomoção próprias, 

que são impulsionados por um ou mais empurradores e unidos por cabos de amarração. A 

Figura 2.9 apresenta a formação de comboios recomendada para as hidrovias brasileiras de 

acordo com PHE (2013b). 

Figura 2.9 - Formação dos Comboios Recomendada para as Hidrovias. 

 

Fonte: PHE (2013b). 
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Desta forma, verificou-se de acordo com a Figura 2.8 que o comboio recomendando para 

a hidrovia Paraná-Tietê, nas condições atuais, é o Comboio 2x2. 

 

2.6 TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO E O MÉTODO 

ELECTRE TRI 

Problemas multicritério são aqueles que lidam com a avaliação de diferentes alternativas 

de acordo com o desempenho em dois ou mais critérios/características. Dentro dos problemas 

multicritério, é importante diferenciar os métodos de escolha, classificação e ordenação, pois o 

tipo de resultado produzido por cada uma dessas opções deve orientar a escolha do método 

(ROY; SŁOWIŃSKI, 2013). 

O método ELECTRE TRI é um método de categorização ou classificação. O problema 

de classificação multicritério consiste em designar um conjunto de alternativas 𝐴 =

(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛), avaliados em 𝑛 critérios 𝑔1,  𝑔2, … ,  𝑔𝑛, a uma das categorias predefinidas e que 

são delimitadas por perfis 𝑏ℎ(MOUSSEAU et al., 2000); 

Segundo Costa et al. (2020), os métodos ELECTRE compõe uma família de métodos. O 

método ELECTRE TRI é um método de categorização que utiliza a abordagem de pseudo 

critério para problema de distribuição de alternativas em categorias, diferente de alguns outros 

que usam critérios verdadeiros (COSTA et al., 2020). Assim, a relação de preferência entre as 

alternativas é avaliada por meio de três situações: Preferência, Indiferença e Incomparabilidade 

(GALO et al., 2018). No ELECTRE TRI, há uma premissa de duas condições que foram 

estipuladas para antepor os cálculos de análise. São elas: A condição de concordância, onde a 

maioria dos critérios deve ser atingida para que a alternativa seja aceita e a de não discordância, 

quando a minoria dos critérios ou nenhum deles vai contra a afirmação de concordância (GALO 

et al, 2018). 

Supondo que exista a alternativa a, além de um critério g. Então, existe um desempenho 

da alternativa neste critério g (COSTA et al., 2020). Para realizar essas comparações, são 

definidos os parâmetros do ELECTRE TRI, que são os perfis das categorias bh, o peso dos 

critérios, os limites de indiferença e preferência, os limites de veto e os níveis de corte (λ) 

(GALO et al, 2018). Esses parâmetros são utilizados para avaliar as relações de preferência, 

indiferença e incomparabilidade entre cada alternativa e os limites bh de cada critério. Quando 

g(a) > g(bh), têm-se que a sobreclassifica bh, sendo uma preferência estrita e o contrário vale 

da mesma forma. As relações de indiferença são estabelecidas quando há uma ‘quase igualdade’ 
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entre os critérios e os perfis. A incomparabilidade ocorre quando essas comparações ficam 

inconclusivas, isto é, em muitas vezes a alternativa supera os perfis, em outras não. 

Para fazer estas análises, o método utiliza um passo a passo, em que, primeiramente, 

calcula-se o índice de concordância parcial, conforme as Equações 1 e 2: 

𝑐𝑖(𝑎, 𝑏ℎ) = {

1,  𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑏ℎ) − 𝑔𝑖(𝑎) ≤ 𝑞𝑖(𝑏ℎ)                        

0,  𝑠𝑒𝑔𝑖(𝑏ℎ)− 𝑔𝑖(𝑎) ≥ 𝑝𝑖(𝑏ℎ)                       
𝑝𝑖(𝑏ℎ)+𝑔𝑖(𝑎)−𝑔𝑖(𝑏ℎ)

𝑝𝑖(𝑏ℎ)−𝑞𝑖(𝑏ℎ)
,  𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜 

                    (1) 

   

𝑐𝑖(𝑏ℎ, 𝑎) = {

1,  𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑎) − 𝑔𝑖(𝑏ℎ) ≤ 𝑞𝑖(𝑏ℎ)                        

0,  𝑠𝑒𝑔𝑖(𝑎) − 𝑔𝑖(𝑏ℎ) ≥ 𝑝𝑖(𝑏ℎ)                       
𝑝𝑖(𝑏ℎ)+𝑔𝑖(𝑏ℎ)−𝑔𝑖(𝑎)

𝑝𝑖(𝑏ℎ)−𝑞𝑖(𝑏ℎ)
,  𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜 

                    (2) 

 

Onde 𝑞𝑖(𝑏ℎ) é o grau de indiferença e 𝑝𝑖(𝑏ℎ) é o grau de preferência 

Em seguida, a concordância global é a média ponderada para atender aos critérios, 

conforme Equação 3 e 4, atendendo às restrições da Equação 5. 

𝐶(𝑎, 𝑏ℎ) =  ∑ 𝑤𝑖𝑐𝑖(𝑎, 𝑏ℎ)𝑛
𝑖=1                                                 (3) 

 

𝐶(𝑏ℎ, 𝑎) =  ∑ 𝑤𝑖𝑐𝑖(𝑏ℎ, 𝑎)𝑛
𝑖=1                                                 (4) 

 

Onde  ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖                                                                       (5) 

 

E de modo semelhante, calcula-se a discordância parcial (por meio da Equação 6 e 7), 

mas nesse caso tem o veto vi, que leva em conta somente um critério no seu ponto máximo, que 

se esse critério não for atendido, mesmo sendo atendido em todos os outros, não sobreclassifica 

(COSTA et al., 2020).  

𝑑𝑖(𝑎, 𝑏ℎ) = {

0 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑏ℎ) − 𝑔𝑖(𝑎) ≤ 𝑝𝑖(𝑏ℎ)                        

1,  𝑠𝑒𝑔𝑖(𝑏ℎ)− 𝑔𝑖(𝑎) > 𝑣𝑖(𝑏ℎ)                       
𝑔𝑖(𝑏ℎ)−𝑔𝑖(𝑎)−𝑝𝑖(𝑏ℎ)

𝑣𝑖(𝑏ℎ)−𝑝𝑖(𝑏ℎ)
,  𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜 

                          (6) 

 

𝑑𝑖(𝑏ℎ, 𝑎) = {

0 𝑠𝑒 𝑔𝑖(𝑎) − 𝑔𝑖(𝑏ℎ) ≤ 𝑝𝑖(𝑏ℎ)                        

1,  𝑠𝑒  𝑔𝑖(𝑎) − 𝑔𝑖(𝑏ℎ) > 𝑣𝑖(𝑏ℎ)                       
𝑔𝑖(𝑎)−𝑔𝑖(𝑏ℎ)−𝑝𝑖(𝑏ℎ)

𝑣𝑖(𝑏ℎ)−𝑝𝑖(𝑏ℎ)
,  𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜 

                          (7) 
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Onde 𝑞𝑖(𝑏ℎ) é o grau de indiferença,  𝑝𝑖(𝑏ℎ) é o grau de preferência e 𝑣𝑖(𝑏ℎ) é o limiar 

de veto da alternativa no critério i. 

O grau de credibilidade leva em consideração a concordância e acredita que esta é 

reduzida conforme a discordância atua (COSTA et al, 2020). O grau de credibilidade é utilizado 

para estabelecer as relações entre as alternativas e as categorias e pode ser obtido por meio da 

Equações 8 e 9: 

𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) = {
                 

𝐶(𝑎, 𝑏ℎ) ∗ ∏
1−𝑑𝑖(𝑎,𝑏ℎ)

1 −𝐶(𝑎,𝑏ℎ)𝑖:𝑑𝑖(𝑎,𝑏ℎ)>𝐶(𝑎,𝑏ℎ)
                          (8) 

𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) = {
                 

𝐶(𝑏ℎ, 𝑎) ∗ ∏
1−𝑑𝑖(𝑏ℎ,𝑎)

1 −𝐶(𝑏ℎ,𝑎)𝑖:𝑑𝑖(𝑏ℎ,𝑎)>𝐶(𝑏ℎ,𝑎)
                           (9) 

 

Por fim, compara-se o grau de credibilidade ao nível de corte que é representado pela 

letra grega 𝛌 (lambda). O nível de corte é o de valor referência para avaliar a sobreclassificação 

(preferência e indiferença) e a incomparabilidade, conforme as regras a seguir (Mousseau, et 

al., 2000):  

● Se 𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) ≥ 𝜆 e 𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) ≥ λ, então “a” é indiferente a "𝑏ℎ". 

●  Se 𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) ≥ 𝜆 e 𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) < λ, então “a” é preferível a "𝑏ℎ". 

●  Se 𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) < 𝜆 e 𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) ≥ λ, então "𝑏ℎ" é preferível a “a”. 

●  Se 𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) < 𝜆 e 𝑆(𝑏ℎ, 𝑎) < λ, então “a” é incomparável a "𝑏ℎ". 

Após estas comparações, utiliza-se então os procedimentos pessimista e otimista para a 

categorização das alternativas, conforme descrito por Mousseau et al. (2000).  

O ELECTRE TRI é um dos métodos mais utilizados, que funciona como auxílio para 

tomar decisões na classificação de alternativas em classes previamente definidas 

(CAVALCANTE; FONTANA, 2013). Portanto, este trabalho se propõe a usar o método 

multicritério ELECTRE TRI, para categorizar os trechos da hidrovia tietê a partir de critérios 

descritos na revisão de literatura e, assim, identificar as características que impõem dificuldade 

à navegação.  
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3 MÉTODOS DE PESQUISA 

O método de trabalho monográfico se concentra em avaliar um tema que irá atuar como 

representação metodológica de outros temas semelhantes (FREITAS; PRODANOV, 2013). 

Dessa forma, este capítulo apresenta os métodos propostos para que os objetivos deste trabalho 

sejam atingidos. Assim sendo, as seções a seguir descrevem a forma como estes métodos foram 

estruturados, bem como a origem e fonte dos dados utilizados. 

 

3.1 ESTRUTURAÇÃO DOS MÉTODOS 

 Segundo Freitas e Prodanov (2013) as técnicas utilizadas para análise de dados possuem 

duas vertentes: Quantitativa e Qualitativa. Na primeira, são usados métodos estatísticos como 

frequência, correlação, associação, entre outros. Já na segunda técnica, há uma análise de 

conteúdo, onde primeiro é feita uma construção da teoria e análise da discussão. Nesta pesquisa, 

a abordagem predominante é a quantitativa. 

Com relação aos procedimentos técnicos, a modelagem descrita neste trabalho é a 

axiomática normativa. De acordo com Bertrand e Fransoo (2002), na pesquisa axiomática 

normativa, as etapas presentes são a conceituação, a modelagem e a solução. O método de 

avaliação escolhido foi o ELECTRE TRI, por ser reconhecido na literatura e por se tratar de 

uma comparação não compensatória, em que uma condição satisfeita não compensa uma que 

não foi atendida. Dessa forma, o método opera com um valor mínimo esperado. 

Para a categorização dos trechos da hidrovia, o método irá usar categorias ordenadas que 

possuem limiares e perfis. Os perfis são os limites entre as categorias e para que ocorra as 

operações matemáticas dessa categorização, o ELECTRE TRI opera num passo a passo de 

cálculos de concordância parcial, global e discordância, até atingir o índice de credibilidade.  

 

3.2 FONTES DOS DADOS 

A principal base de dados desse estudo vem do Plano Hidroviário Estratégico (PHE, 

2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e), no qual constam informações sobre o trecho hidroviário 

em estudo necessárias para a elaboração da tomada de decisão multicritério.  

As principais informações de uma embarcação para avaliar sua navegabilidade são: 

calado, boca e comprimento. A partir de dados do Plano Diretor da Hidrovia Tietê-Paraná 



Categorização dos Trechos da Hidrovia Paraná-Tietê, quanto à Navegabilidade, utilizando o Método ELECTRE TRI 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 22 
 

(PDHTP, 2020), identificou-se que o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo almeja 

aprovar uma nova configuração de embarcações com comboios de 9.000 toneladas que possui 

as características descritas na Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Características do comboio de 9.000 toneladas. 

 

Fonte: PDHTP (2020) 

 Assim, a partir das informações da Figura 3.1, os trechos serão avaliados, uma vez que 

conhecimento das características das embarcações colabora com a parametrização do método. 

Contudo, para avaliar a navegabilidade da via, é necessário identificar características que impõe 

dificuldades à navegação. Tendo como base a pesquisa de Lima e Galo (2021), definiu-se então 

as características hidroviárias que são importantes para análise de um trecho, sendo elas:  

● Profundidade mínima (estimada em períodos de estiagem); 

● Largura mínima; 

● Sinuosidade. 

Tais características também são apontadas por Almeida (2011), conforme Quadro 2.2. 

Além disso, Almeida (2011) cita outras características, contudo elegeu-se apenas as três 

características mencionadas, pois estão diretamente ligados às principais características das 

embarcações que vão percorrer a hidrovia.  

A partir das informações das embarcações e da pesquisa de Lima e Galo (2021), os 

dados foram parametrizados para a definição dos limiares de preferência, indiferença e veto, 

além dos limites das categorias.  Para a aplicação do método e categorização, definiu-se também 

as categorias em que os trechos poderiam ser alocados, sendo elas: 

● Aptos (C1) 

o Trechos considerados aptos para navegação sem intervenções humanas 

nas condições físicas do canal existente.  

● Restritos (C2) 
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o Trechos considerados restritos para a navegação por ser necessário que 

haja alguma modificação em uma das características físicas estudadas e 

não suporta todos os tipos de embarcações. Contudo, os trechos das 

categorias C2 podem comportar o transporte por meio embarcações 

menores. 

●  Inaptos (C3) 

o Trechos considerados inaptos para a navegação por serem necessárias 

intervenções em duas ou mais características físicas do canal e não ser 

uma boa opção para transporte de grandes cargas. 

Deste modo, a partir da realização dos cálculos do índice de credibilidade foram 

estabelecidas relações de preferência, indiferença ou incomparabilidade e obtendo essa relação, 

ordenou-se de maneira otimista e de maneira pessimista. 

Portanto, os trechos foram divididos quanto o seu potencial de navegação a partir das 

características da embarcação previamente apresentadas na Figura 3.1, de modo que haja a não 

interrupção da navegação e que se conheçam os pontos com maiores demandas de 

investimentos. 
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4 CATEGORIZAÇÃO DOS TRECHOS HIDROVIÁRIOS 

A partir do banco de dados do PHE (2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e), a Hidrovia 

Paraná foi dividida em 81 trechos para análise e a Hidrovia Tietê em 90 trechos, nos quais 

foram reunidas informações sobre ambas, em aspectos de vegetação, profundidade do canal, 

sinuosidade, largura, presença de eclusa ou de alguma outra obra especial, entre outras 

características. A divisão dos trechos foi preestabelecida pelo Plano Hidroviário Estratégico, 

entretanto foi possível identificar a existência de homogeneidade entre os mesmos através da 

categorização. A seguir, são apresentados os dados coletados, a aplicação do método proposto 

e a discussão dos resultados. 

4.1 DADOS COLETADOS E DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS 

Os dados coletados dos trechos da Hidrovia Paraná-Tietê podem ser visualizados na 

Tabela 4.1 e 4.2. Para aplicação do método, foram extraídas características de profundidade 

mínima, largura mínima e sinuosidade.  

Tabela 4.1 - Dados dos Trechos do Rio Paraná. 

Localização Trecho 
Profundidade 

mínima(m) 

Largura 

mínima (m) 
Sinuosidade 

Foz do Iguaçu / Cidade do Leste Trecho-001 3 268,0 1,09 

Bario don Bosco Trecho-002 3 267,0 1,14 

ITAIPU Trecho-003 10 242,0 1,00 
 Trecho-004 10 3.920,0 1,00 
 Trecho-005 10 4.042,0 1,00 
 Trecho-006 10 4.460,0 1,00 
 Trecho-007 10 4.341,0 1,03 
 Trecho-008 10 3.820,0 1,00 
 Trecho-009 10 3.667,0 1,00 

Santa Helena Trecho-010 10 3.536,0 1,00 
 Trecho-011 10 4.496,0 1,00 
 Trecho-012 10 2.345,0 1,02 
 Trecho-013 10 2.851,0 1,01 

Porto Mendes Trecho-014 10 2.846,0 1,03 
 Trecho-015 10 1.899,0 1,01 
 Trecho-016 10 1.237,0 1,05 
 Trecho-017 10 809,0 1,03 
 Trecho-018 10 984,0 1,03 
 Trecho-019 10 1.334,0 1,11 

Guaíra Trecho-020 10 618,0 1,03 
 Trecho-021 2,5 631,0 1,01 
 Trecho-022 2,5 493,0 1,07 
 Trecho-023 2,5 792,0 1,04 

Porto Morumbi Trecho-024 2,5 1.356,0 1,01 
 Trecho-025 2,5 1.585,0 1,02 
 Trecho-026 2,5 719,0 1,02 

 Trecho-027 2,5 1.279,0 1,01 

 Trecho-028 2,5 703,0 1,10 
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Tabela 4.1 - Dados dos Trechos do Rio Paraná (continuação). 

Localização Trecho 
Profundidade 

mínima(m) 

Largura 

mínima (m) 
Sinuosidade 

 Trecho-029 2,5 989,0 1,00 

Porto Camargo Trecho-030 2,5 416,0 1,10 

 Trecho-031 2,5 1.123,0 1,00 

 Trecho-032 2,5 492,0 1,03 

 Trecho-033 2,5 652,0 1,03 

 Trecho-034 2,5 816,0 1,07 
 Trecho-035 2,5 419,0 1,07 
 Trecho-036 2,5 329,0 1,07 
 Trecho-037 2,5 453,0 1,02 
 Trecho-038 2,5 424,0 1,02 

Porto Rico Trecho-039 2,5 655,0 1,02 

Porto São José Trecho-040 2,5 626,0 1,02 
 Trecho-041 2,5 637,0 1,03 

Rosana Trecho-042 2,5 949,0 1,03 
 Trecho-043 2,5 531,0 1,03 

Porto Primavera Trecho-044 2,5 1.478,0 1,00 
 Trecho-045 2,5 12.378,0 1,00 
 Trecho-046 2,5 9.978,0 1,00 
 Trecho-047 2,5 8.392,0 1,00 
 Trecho-048 2,5 7.913,0 1,00 
 Trecho-049 2,5 4.199,0 1,00 
 Trecho-050 2,5 4.200,0 1,00 
 Trecho-051 2,5 4.093,0 1,02 
 Trecho-052 2,5 10.330,0 1,02 
 Trecho-053 2,5 11.541,0 1,02 
 Trecho-054 2,5 11.267,0 1,02 
 Trecho-055 2,5 10.459,0 1,02 

Presidente Epitácio Trecho-056 2,5 10.353,0 1,02 
 Trecho-057 2,5 14.652,0 1,02 
 Trecho-058 2,5 11.112,0 1,04 
 Trecho-059 2,5 7.092,0 1,04 
 Trecho-060 2,5 5.521,0 1,04 
 Trecho-061 2,5 1.213,0 1,04 

Panorama Trecho-062 2,5 1.234,0 1,04 

Paulicéia Trecho-063 2,5 1.082,0 1,04 
 Trecho-064 2,5 543,0 1,18 
 Trecho-065 2,5 593,0 1,18 
 Trecho-066 2,5 528,0 1,18 
 Trecho-067 2,5 909,0 1,18 
 Trecho-068 2,5 463,0 1,02 
 Trecho-069 2,5 415,0 1,02 

Três Lagoas Trecho-070 2,5 726,0 1,04 

Três Lagoas Trecho-071 5 829,0 1,04 
 Trecho-072 5 3.685,0 1,04 
 Trecho-073 5 2.773,0 1,04 
 Trecho-074 5 753,0 1,04 
 Trecho-075 5 459,0 1,04 

Ilha Solteira Trecho-076 5 1.062,0 1,04 
 Trecho-077 5 3.555,0 1,09 
 Trecho-078 5 4.543,0 1,09 
 Trecho-079 5 4.723,0 1,09 
 Trecho-080 5 3.366,0 1,09 

Rubinéia Trecho-081 5 3.366,0 1,09 
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Assim, na Tabela 4.1 estão os dados dos trechos da Hidrovia do Rio Paraná, enquanto na 

Tabela 4.2 estão os dados da Hidrovia do Rio Tietê e do Canal de Pereira Barreto. 

 

Tabela 4.2 - Dados dos Trechos do Rio Tietê e do Canal de Pereira Barreto. 

Localização Trecho 
Profundidade 

mínima (m) 

Largura 

mínima (m) 
Sinuosidade 

Canal de Pereira Barreto 
Trecho-001 5 55,0 1,06 

Trecho-002 5 111,0 1,03 

Itapura Trecho-001 3 660,0 1,06 

 Trecho-002 3 450,0 1,06 

 Trecho-003 3 225,0 1,06 

 Trecho-004 3 3.780,0 1,01 

Pereira Barreto Trecho-005 3 3.300,0 1,01 

 Trecho-006 3 3.800,0 1,01 

 Trecho-007 3 3.100,0 1,01 

 Trecho-008 3 3.300,0 1,01 

 Trecho-009 3 3.400,0 1,01 

 Trecho-010 3 2.400,0 1,01 

 Trecho-011 3 3.200,0 1,01 

 Trecho-012 3 1.900,0 1,01 

Araçatuba Trecho-013 3 1.073,0 1,20 

Condomínios em Araçatuba Trecho-014 3 1.200,0 1,20 

 Trecho-015 3 470,0 1,20 

Buritama Trecho-016 3 340,0 1,20 

Brejo Alegre Trecho-017 3 2.400,0 1,04 

 Trecho-018 3 1.580,0 1,04 

Barbosa Trecho-019 3 870,0 1,04 

 Trecho-020 3 1.220,0 1,04 

 Trecho-021 3 425,0 1,03 

 Trecho-022 3 4.500,0 1,00 

 Trecho-023 3 4.400,0 1,02 

Sabino / Sales Trecho-024 3 3.400,0 1,02 

 Trecho-025 3 3.540,0 1,02 

 Trecho-026 3 3.300,0 1,02 

 Trecho-027 3 3.320,0 1,02 

 Trecho-028 3 3.130,0 1,26 

 Trecho-029 3 1.750,0 1,26 

Borborema Trecho-030 3 1.024,0 1,26 

 Trecho-031 3 660,0 1,26 

 Trecho-032 3 797,0 1,29 

 Trecho-033 3 1.420,0 1,24 

 Trecho-034 3 906,0 1,09 

Marilândia Trecho-035 3 625,0 1,24 

Arealva Trecho-036 3 525,0 1,24 

Riveirão Bonito Arealva Trecho-037 3 565,0 1,24 

 Trecho-038 3 610,0 1,68 

Bariri Trecho-039 3 150,0 1,68 

Boracéia Trecho-040 3 436,0 1,36 

Itapuí Trecho-041 3 550,0 1,47 

Jaú Trecho-042 3 640,0 1,02 

Pederneiras Trecho-043 3 670,0 1,02 

 Trecho-044 3 170,0 1,14 

Barra Bonita Trecho-045 3 200,0 1,17 

Igaraçu do Tietê Trecho-046 3 163,0 1,08 

Condomínio Vale Verde Trecho-047 3 2.080,0 1,16 

 Trecho-048 3 1.790,0 1,16 
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Tabela 4.2 - Dados dos Trechos do Rio Tietê e do Canal de Pereira Barreto (continuação). 

Localização Trecho 
Profundidade 

mínima (m) 

Largura 

mínima (m) 
Sinuosidade 

Rio Bonito Trecho-049 3 780,0 1,43 

Vilarejo não identificado Trecho-050 3 840,0 1,60 

 Trecho-051 3 940,0 1,60 

 Trecho-052 3 270,0 1,35 

Anhembi Trecho-053 3 110,0 1,31 

 Trecho-054 3 130,0 1,31 

 Trecho-055 3 82,0 2,77 

 Trecho-056 3 85,0 2,77 

 Trecho-057 2 55,0 1,74 

Vilarejo não identificado Trecho-058 2 65,0 1,74 

 Trecho-059 2 50,0 1,85 

 Trecho-060 2 23,0 2,58 

 Trecho-061 2 30,0 2,58 

 Trecho-062 1,8 45,0 2,58 

Jumirim Trecho-063 1,8 60,0 4,19 

Tietê Trecho-064 1,8 75,0 4,19 

Tietê Trecho-065 1,8 75,0 2,01 

 Trecho-066 1,8 60,0 2,01 

 Trecho-067 1,8 54,0 2,01 

Área industrial Trecho-068 1,8 55,0 1,71 

Porto Feliz Trecho-069 1,8 50,0 1,65 

 Trecho-070 1,8 50,0 2,11 

 Trecho-071 1,8 45,0 2,11 

Estância da Colina / Parque do Lago Trecho-072 1,8 40,0 1,62 

Itu / SAlto Trecho-073 1 20,0 1,47 

 Trecho-074 1 37,0 1,54 

Cabreúva Trecho-075 1 30,0 1,54 

nome não identificado Trecho-076 1 54,0 1,55 

nome não identificado Trecho-077 1 32,0 2,84 

Bairro do Bananal Trecho-078 1 35,0 2,84 

Pirapora do Bom Jesus Trecho-079 1 35,0 2,84 

Santana do Paranaíba Trecho-080 1 55,0 1,96 

Santana do Paranaíba Trecho-081 1 56,0 1,21 

Barueri / Alphaville Industrial / 

Carapicuíba 
Trecho-082 1 75,0 1,11 

Osasco / Rio Pequeno Trecho-083 1 53,0 1,11 

São Paulo (Freguesia do Ó / Casa Verde 

/ Santana / Lapa / Santa Cecília / Bom 

Retiro / Pari 

Trecho-084 1 44,0 1,11 

São Paulo (Vila Maria / Pte. Grande/ 

Tatuapé / Penha / Cangaíba) 
Trecho-085 1 44,0 1,21 

São Paulo (Guarulhos / Cumbica/ 

Ermelindo Matarazzo / São Miguel 
Trecho-086 1 24,0 1,05 

São Paulo (Itaim / Itaim Paulista / 

Parque Piratininga) 
Trecho-087 1 22,0 2,04 

São Paulo (Itaquaquecetuba / Arujá/ 

Parque São Pedro) 
Trecho-088 1 10,0 2,59 

São Paulo (Suzano / Jundiapeba) Trecho-089 1 12,0 2,05 

São Paulo (Bráz Cubas / Vila Industrial/  

Jardim Rodeio / Mogi das Cruzes) 
Trecho-090 1 7,0 2,02 

 

Para avaliar os dados da Tabela 4.1 e 4.2, considerou-se os parâmetros da Tabela 4.3, para 

representar os limiares de preferência, indiferença e veto, limites (b1 e b2) e pesos dos critérios. 
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Tabela 4.3 - Parâmetros para a categorização. 

 g1: 

Profundidade 

g2: 

Largura 

g3: 

Sinuosidade 
Limiares p | q | v 

Perfil (b1) - limite 

superior 
3,50 96 1,20  g1 g2 g3 

Perfil (b2) - limite 

inferior 
1,50 48 2,00 P 0,50 13 0,30 

Peso (wi) 0,50 0,25 0,25 Q 0,25 6,5 0,20 

Preferência Max Max Min V 1,00 28,3 0,50 

 

Os limites estabelecidos (b1 e b2) na Tabela 4.3 possuem critérios (g1, g2 e g3) 

estipulados com base na embarcação do melhor cenário (Perfil b1) e na embarcação do pior 

cenário (Perfil b2). Tais critérios podem ser ditos como aqueles que interferem nos limites do 

navio, onde suas extremidades podem tocar durante a navegação.  

De acordo com as definições de Pianc (2014) a folga sob a quilha é a lâmina mínima 

d’água para manter o controle de navegação e depende do tipo de embarcação, entre outros 

fatores. Sabendo que as embarcações que podem utilizar a hidrovia em estudo podem apresentar 

até 3m de calado (altura crítica da parte imersa na água), conforme Figura 3.1, para a 

profundidade mínima, estabeleceu-se como limite superior, o valor de 3,5m, baseado na folga 

da quilha mínima de 0,5m, proposta por Lima e Galo (2021). Com relação ao limite inferior, 

utilizou o padrão estabelecido para pequenas embarcações, conforme Lima e Galo (2021), que 

identificaram um calado máximo de 1m e adicionaram a folga da quilha de 0,5m. 

Para os limites associados à largura mínima, segundo Alfredini e Arasaki (2019) apud 

Lima e Galo (2021), ela pode ser calculada realizado a multiplicação de 4.4 vezes a boca da 

embarcação em vias que permitem cruzamento e ultrapassagem e 2.2 vezes para vias singelas. 

Assim, considerando as embarcações da Figura 3.1, com boca de 21,8m, tem-se como limite 

superior o valor de uma via com cruzando e ultrapassagem, que equivale a aproximadamente 

96m. Como limite inferior, tem-se o valor de uma via singela, que equivale a aproximadamente 

48m. 

Com relação à sinuosidade, empregou-se os mesmos valores adotados por Lima e Galo 

(2021), isto é, b1=1,2 e b2=2,0. Para os limiares de preferência, indiferença e veto, utilizou-se 

também a parametrização de Lima e Galo (2021), quanto à profundidade e sinuosidade, sendo 

q1=0,25, p1=0,5, q3=0,2, p3=0,3 e v3=0,5. Com relação à largura, adotou-se a recomendação 

dos mesmos autores, contudo com adaptações ao cálculo devido ao tamanho diferente da boca 

das embarcações, tendo o limiar de indiferença como 0,3 vezes a boca da embarcação (q2=6,5), 

o de preferência como 0,6 vezes (p2=13) e o veto como 1,3 vezes (v2=28,3). 
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4.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO E RESULTADOS 

Em posse dos dados e dos parâmetros, o método ELECTRE TRI foi aplicado. A primeira 

tabela de resultados (Tabela 4.4) apresenta as relações de preferência, que é construída para 

tornar possível a comparação de uma alternativa genérica a com um limite padrão bh.  

Tabela 4.4 - Relações de Preferência. 

 

Rio Paraná Rio Tietê 

Trecho b1 b2 Trecho b1 b2 Trecho  b1 b2 Trecho  b1 b2 

001 aRbh aSbh 045 aRbh aSbh 001 aRbh aSbh 046 aRbh aSbh 

002 aRbh aSbh 046 aRbh aSbh 002 aRbh aSbh 047 aRbh aSbh 

003 aSbh aSbh 047 aRbh aSbh 003 aRbh aSbh 048 aRbh aSbh 

004 aSbh aSbh 048 aRbh aSbh 004 aRbh aSbh 049 aRbh aSbh 

005 aSbh aSbh 049 aRbh aSbh 005 aRbh aSbh 050 aRbh aSbh 

006 aSbh aSbh 050 aRbh aSbh 006 aRbh aSbh 051 aRbh aSbh 

007  aSbh aSbh 051 aRbh aSbh 007  aRbh aSbh 052 aRbh aSbh 

008  aSbh aSbh 052 aRbh aSbh 008  aRbh aSbh 053 aRbh aSbh 

009 aSbh aSbh 053 aRbh aSbh 009 aRbh aSbh 054 aRbh aSbh 

010 aSbh aSbh 054 aRbh aSbh 010 aRbh aSbh 055 bhSa aRbh 

011 aSbh aSbh 055 aRbh aSbh 011 aRbh aSbh 056 bhSa aRbh 

012 aSbh aSbh 056 aRbh aSbh 012 aRbh aSbh 057 bhSa aSbh 

013 aSbh aSbh 057 aRbh aSbh 013 aRbh aSbh 058 bhSa aSbh 

014 aSbh aSbh 058 aRbh aSbh 014 aRbh aSbh 059 bhSa aSbh 

015 aSbh aSbh 059 aRbh aSbh 015 aRbh aSbh 060 bhSa aRbh 

016 aSbh aSbh 060 aRbh aSbh 016 aRbh aSbh 061 bhSa aRbh 

017 aSbh aSbh 061 aRbh aSbh 017 aRbh aSbh 062 bhSa aRbh 

018 aSbh aSbh 062 aRbh aSbh 018 aRbh aSbh 063 bhSa aRbh 

019 aSbh aSbh 063 aRbh aSbh 019 aRbh aSbh 064 bhSa aRbh 

020 aSbh aSbh 064 aRbh aSbh 020 aRbh aSbh 065 bhSa aSbh 

021 aRbh aSbh 065 aRbh aSbh 021 aRbh aSbh 066 bhSa aSbh 

022 aRbh aSbh 066 aRbh aSbh 022 aRbh aSbh 067 bhSa aSbh 

023 aRbh aSbh 067 aRbh aRbh 023 aRbh aSbh 068 bhSa aSbh 

024 aRbh aSbh 068 aRbh aRbh 024 aRbh aSbh 069 bhSa aSbh 

025 aRbh aSbh 069 aRbh aRbh 025 aRbh aSbh 070 bhSa aSbh 

026 aRbh aSbh 070 aRbh aRbh 026 aRbh aSbh 071 bhSa aSbh 

027 aRbh aSbh 071 aSbh aSbh 027 aRbh aSbh 072 bhSa aSbh 

028 aRbh aSbh 072 aSbh aSbh 028 aRbh aSbh 073 bhSa aRbh 

029 aRbh aSbh 073 aSbh aSbh 029 aRbh aSbh 074 bhSa aRbh 

030 aRbh aSbh 074 aSbh aSbh 030 aRbh aSbh 075 bhSa aRbh 

031 aRbh aSbh 075 aSbh aSbh 031 aRbh aSbh 076 bhSa aRbh 

032 aRbh aSbh 076 aSbh aSbh 032 aRbh aSbh 077 bhSa bhSa 

033 aRbh aSbh 077 aSbh aSbh 033 aRbh aSbh 078 bhSa bhSa 

034 aRbh aSbh 078 aSbh aSbh 034 aRbh aSbh 079 bhSa bhSa 

035 aRbh aSbh 079 aSbh aSbh 035 aRbh aSbh 080 bhSa aRbh 

036 aRbh aSbh 080 aSbh aSbh 036 aRbh aSbh 081 aRbh aRbh 

037 aRbh aSbh 081 aSbh aSbh 037 aRbh aSbh 082 aRbh aRbh 

038 aRbh aSbh    038 aRbh aSbh 083 aRbh aRbh 

039 aRbh aSbh Canal de Pereira 

Barreto 

039 aRbh aSbh 084 aRbh aRbh 

040 aRbh aSbh 040 aRbh aSbh 085 aRbh aRbh 

041 aRbh aSbh Trecho b1 b2 041 aRbh aSbh 086 aRbh aRbh 

042 aRbh aSbh 001 aRbh aRbh 042 aRbh aRbh 087 bhSa aRbh 

043 aRbh aSbh 002 aSbh aRbh 043 aRbh aRbh 088 bhSa bhSa 

044 aRbh aSbh    044 aRbh aSbh  089 bhSa aRbh 

      045 aRbh aSbh 090 bhSa aRbh 
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A afirmação de que aSbh, significa que “a não tem um desempenho inferior ao definido 

pelo limite bh”. Por outro lado, a afirmação de que bhSa, significa que “o limite bh não tem um 

desempenho inferior ao da alternativa a”. Nesse contexto, no ELECTRE TRI são definidas as 

relações binárias: Indiferença (I): aIbh ⇔ aSbh e bhSa / Preferência (P): aPbh ⇔ aSbh e não 

bhSa; ou  bhPa ⇔ bhSa  enão aSbh; e / Incomparabilidade (R): aRbh ⇔ não aSbh e não bhSa. 

Com relação a categorização, os resultados foram divididos em duas tabelas (Tabela 4.5 

e 4.6), uma para a Hidrovia do Rio Paraná e uma para a Hidrovia do Rio Tietê e o Canal de 

Pereira Barreto, tanto para o procedimento otimista quanto para o pessimista. 

Tabela 4.5 - Categorização dos Trechos da Hidrovia do Rio Paraná. 

Trecho 
Procedimento (𝜆 = 1) 

Trecho 
Procedimento (𝜆 = 1) 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista 

001 C2 C1 042 C2 C1 

002 C2 C1 043 C2 C1 

003 C1 C1 044 C2 C1 

004 C1 C1 045 C2 C1 

005 C1 C1 046 C2 C1 

006 C1 C1 047 C2 C1 

007 C1 C1 048 C2 C1 

008 C1 C1 049 C2 C1 

009 C1 C1 050 C2 C1 

010 C1 C1 051 C2 C1 

011 C1 C1 052 C2 C1 

012 C1 C1 053 C2 C1 

013 C1 C1 054 C2 C1 

014 C1 C1 055 C2 C1 

015 C1 C1 056 C2 C1 

016 C1 C1 057 C2 C1 

017 C1 C1 058 C2 C1 

018 C1 C1 059 C2 C1 

019 C1 C1 060 C2 C1 

020 C1 C1 061 C2 C1 

021 C2 C1 062 C2 C1 

022 C2 C1 063 C2 C1 

023 C2 C1 064 C2 C1 

024 C2 C1 065 C2 C1 

025 C2 C1 066 C2 C1 

026 C2 C1 067 C2 C1 

027 C2 C1 068 C2 C1 

028 C2 C1 069 C2 C1 

029 C2 C1 070 C2 C1 

030 C2 C1 071 C1 C1 

031 C2 C1 072 C1 C1 

032 C2 C1 073 C1 C1 

033 C2 C1 074 C1 C1 

034 C2 C1 075 C1 C1 

035 C2 C1 076 C1 C1 

036 C2 C1 077 C1 C1 

037 C2 C1 078 C1 C1 

038 C2 C1 079 C1 C1 

039 C2 C1 080 C1 C1 

040 C2 C1 081 C1 C1 

041 C2 C1    
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Para auxiliar na visualização dos resultados, as categorizações dos trechos em C1 foram 

destacadas em verde, em C2 de azul e em C3 de amarelo. Assim, pode-se contrapor os 

resultados entre a categorização pessimista e otimista. 

Tabela 4.6 - Categorização dos Trechos da Hidrovia do Rio Tietê e do Canal de Pereira Barreto. 

Trecho 
Procedimento (𝜆 = 1) 

Trecho 
Procedimento (𝜆 = 1) 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista 

CNP - 001 C2 C1 045 C2 C1 

CNP - 002 C1 C1 046 C2 C1 

001 C2 C1 047 C2 C1 

002 C2 C1 048 C2 C1 

003 C2 C1 049 C2 C1 

004 C2 C1 050 C2 C1 

005 C2 C1 051 C2 C1 

006 C2 C1 052 C2 C1 

007 C2 C1 053 C2 C1 

008 C2 C1 054 C2 C1 

009 C2 C1 055 C3 C2 

010 C2 C1 056 C3 C2 

011 C2 C1 057 C2 C2 

012 C2 C1 058 C2 C2 

013 C2 C1 059 C2 C2 

014 C2 C1 060 C3 C2 

015 C2 C1 061 C3 C2 

016 C2 C1 062 C3 C2 

017 C2 C1 063 C3 C2 

018 C2 C1 064 C3 C2 

019 C2 C1 065 C2 C2 

020 C2 C1 066 C2 C2 

021 C2 C1 067 C2 C2 

022 C2 C1 068 C2 C2 

023 C2 C1 069 C2 C2 

024 C2 C1 070 C2 C2 

025 C2 C1 071 C2 C2 

026 C2 C1 072 C2 C2 

027 C2 C1 073 C3 C2 

028 C2 C1 074 C3 C2 

029 C2 C1 075 C3 C2 

030 C2 C1 076 C3 C2 

031 C2 C1 077 C3 C3 

032 C2 C1 078 C3 C3 

033 C2 C1 079 C3 C3 

034 C2 C1 080 C3 C2 

035 C2 C1 081 C3 C1 

036 C2 C1 082 C3 C1 

037 C2 C1 083 C3 C1 

038 C2 C1 084 C3 C1 

039 C2 C1 085 C3 C1 

040 C2 C1 086 C3 C1 

041 C2 C1 087 C3 C2 

042 C2 C1 088  C3  C3 

043 C2 C1 089 C3  C2 

044 C2 C1 090 C3  C2 
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A principal diferença entre os dois procedimentos, conforme as definições de Mousseau 

et al. (2000), é que o procedimento pessimista é mais exigente, de modo que, uma alternativa 

só atinge uma categoria se ela supera o limite ou é indiferente a ele, em todos os critérios 

avaliados (aSbh ou aIbh). Por outro lado, o procedimento otimista flexibiliza a alocação, 

atribuindo a alternativa ao limite superior sempre que aSbh, aIbh e aRbh. Ao considerar a 

incomparabilidade na alocação, o procedimento otimista permite observar se a alternativa tem 

potencial para atingir uma categoria maior, caso algum critério seja melhorado. Isso ocorre, 

pois, as incomparabilidades evidenciam que a alternativa é igual ou supera os limites em alguns 

critérios, mas não em todos. A escolha da categorização empregada depende do perfil da 

pesquisa. Nesta pesquisa, as análises consideraram principalmente o procedimento pessimista, 

tendo em vista que, se alguma das características não é atingida pelo trecho, há fortes indícios 

de que a navegação será comprometida.  

Com relação ao nível de corte, selecionou-se o valor de 𝜆 = 1, pois, segundo Mousseau 

et al. (2000), nessas condições, uma alternativa será alocada para uma categoria, no procedimento 

pessimista, quando todas as suas avaliações são iguais ou superam os limites da categoria em 

todos os critérios, respeitando os limiares de preferência, indiferença e veto. Deste modo, o 

emprego de tal nível de corte e a avaliação pelo procedimento pessimista possibilitam obter o 

máximo rigor. 

 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De acordo os resultados obtidos na Tabela 4.5 e Tabela 4.6, é possível verificar que a 

Hidrovia do Rio Paraná e o Canal de Pereira Barreto obtiveram apenas categorizações C1 e C2 

de seus trechos, no procedimento pessimista, que é o procedimento mais rigoroso. Por outro 

lado, a Hidrovia do Rio Tietê obteve apenas categorizações de trechos em C2 e C3.  

Com relação aos trechos categorizados em C1, destaca-se que são trechos com baixa 

sinuosidade, que possuem capacidade de receber embarcações com calado de até 3m e que 

possuem vias que permitem cruzamento e ultrapassagem para embarcações com boca de até 

21,8m. Assim, trata-se de trechos que comportariam um comboio de 9000 toneladas, conforme 

as características descritas na Figura 3.1.  Tais trechos podem ser visualizados na Figura 4.1 e 

foram realçados em azul. No Apêndice A, a Figura 5.1 apresenta uma visualização adicional 

dos trechos. 
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Figura 4.1 - Trechos categorizados em C1 pelo procedimento pessimista. 

 

Fonte: Elaborado com o Google Earth, a partir de dados do Ministério da Infraestrutura (2019). 

Observando-se a Figura 4.1, os trechos que foram categorizados em C1 poder ser 

detalhados conforme descrição a seguir: 

• Hidrovia do Rio Paraná: Trechos 003 a 020, que estão situados entre a Itaipu e o 

município de Guaíra.  

• Hidrovia do Rio Paraná: Trechos 071 a 081, que estão situados entre os 

municípios de Três Lagoas e Rubinéia. 

• Canal de Pereira Barreto: Trecho 002. É considerado o segundo maior canal 

artificial de água doce do mundo (G1, 2021). Apesar do trecho 001 deste canal ter 

somente 55 m de largura mínima, o canal apresenta uma profundidade mínima de 

5 m. A Figura 4.2 apresenta o trecho 002 do canal, realçado em rosa, que 

apresentou a categorização C1. 
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Figura 4.2 - Categorização do Canal de Pereira Barreto. 

 

Fonte: Elaborado com o Google Earth, a partir de dados do Ministério da Infraestrutura (2019). 

Os trechos categorizados em C2 (conforme Figura 4.3), são trechos que podem apresentar 

uma ou mais características tais como: média sinuosidade; possibilidade de comportar somente 

pequenas embarcações com calado máximo de 1m, devido à profundidade mínima em períodos 

de estiagem; e/ou possível trânsito em vias singelas, devido à largura mínima do trecho.  

Figura 4.3 - Trechos categorizados em C2 pelo procedimento pessimista. 

 

Fonte: Elaborado com o Google Earth, a partir de dados do Ministério da Infraestrutura (2019). 
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De acordo com os resultados, os trechos categorizados em C2 (Figura 4.3) são descritos 

como se segue: 

• Hidrovia do Rio Paraná: Trechos 001 a 002, que estão situados entre os 

municípios de Foz do Iguaçu/Cidade do Leste e Bario don Bosco. Trata-se de 

trechos no canal que antecede a Usina de Itaipu, partindo de Foz do Iguaçu 

(conforme Figura 4.4). Trata-se de um traçado ligeiramente sinuoso e que possui 

profundidade mínima de 3m. 

• Hidrovia do Rio Paraná: Trechos 021 a 070, que estão situados entre os 

municípios de Guaíra e Três Lagoas. 

• Canal de Pereira Barreto: Trecho 001 (destacado em vermelho na Figura 4.3). 

• Hidrovia do Rio Tietê: Trechos 001 a 054, que estão situados entre os municípios 

de Itapura e Anhembi. 

• Hidrovia do Rio Tietê: Trechos 057 a 059, que estão situados entre os municípios 

de Anhembi e Jurumirim. 

• Hidrovia do Rio Tietê: Trechos 065 a 072, que estão situados entre os municípios 

de Tietê e Porto Feliz. 

Figura 4.4 - Trecho 001 e 002 da Hidrovia Paraná. 

 

Fonte: Elaborado com o Google Earth, a partir de dados do Ministério da Infraestrutura (2019). 

No Apêndice A, a Figura 5.2 apresenta uma visualização adicional dos trechos 

categorizados em C2. Os demais trechos que não foram mencionados, foram categorizados em 



Categorização dos Trechos da Hidrovia Paraná-Tietê, quanto à Navegabilidade, utilizando o Método ELECTRE TRI 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 36 
 

C3, apresentando, portanto, maiores obstáculos à navegação, incluindo a navegação de 

embarcações pequenas (conforme Figura 4.5). Pode-se dizer que esses trechos, fazem parte, 

principalmente, da parcela da hidrovia inserida na Marginal Tietê em São Paulo, onde grandes 

intervenções seriam necessárias para tornar os trechos navegáveis sendo, portanto, 

considerados em C3 (Inaptos). Também se verifica alguns trechos Inaptos entre os municípios 

de Tietê e Porto Feliz, além de alguns trechos ao redor do município de Anhembi. 

Figura 4.5 - Trechos categorizados em C3 pelo procedimento pessimista. 

 

Fonte: Elaborado com o Google Earth, a partir de dados do Ministério da Infraestrutura (2019). 

Assim, em face dos resultados, destaca-se que os trechos candidatos a obter investimentos 

estão destacados em azul na Figura 4.3. Esses trechos, em geral, necessitam de obras para obter 

uma profundidade maior nos períodos de estiagem, para que possam comportar embarcações 

de 9000 toneladas. No entanto, há aspectos específicos que foram avaliados a seguir, 

considerando os dados da Tabela 4.1 e da Tabela 4.2. 

Na Hidrovia do Rio Paraná, acredita-se que o investimento em obras nos trechos 001 a 

002 (entre Foz do Iguaçu/Cidade do Leste e Bario don Bosco) não necessitam de priorização, 

uma vez que a região conta com a Usina de Itaipu e existem trechos navegáveis próximos 

(conforme Figura 4.1), em que as embarcações de grande porte poderiam navegar.  

Com relação aos trechos 021 a 070, na Hidrovia do Rio Paraná, por se tratar de trechos 

longos, com bom potencial de navegação e conexão com a Hidrovia do Rio Tietê, recomenda-
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se a priorização dos investimentos, com necessidade de intervenções para obter, 

principalmente, maior profundidade, uma vez que a profundidade mínima atual é de 2,5m.  

No Canal de Pereira Barreto, destaca-se o trecho 001 que foi classificado como C2, 

caracterizando-se como restrito para grandes embarcações. Contudo, de acordo com os dados 

da Tabela 4.2, destaca-se que não se trata de um trecho sinuoso. Além disso, a profundidade 

mínima do trecho é de 5m. Assim, observa-se que característica que impediu a categorização 

em C1 foi a largura mínima, que é de 55m. Vale destacar que, embora essa largura não 

possibilite cruzamento e ultrapassagem para embarcações com boca de até 21,8m, ela 

possibilita o emprego de vias singelas. 

Com relação à Hidrovia do Rio Tietê, os trechos 001 a 054 (situados entre os municípios 

de Itapura e Anhembi) oferecem a possibilidade de integração da hidrovia com o transporte 

ferroviário, conforme Figura 4.3, caracterizando-se como trechos importantes para o transporte 

de carga na região. Deste modo, acredita-se que os investimentos nestes trechos também 

deveriam ser priorizados. Neste cenário, verifica-se que a principal característica que dificulta 

a navegação de embarcações de 9000 toneladas e que poderia receber investimos é a 

profundidade (vide Tabela 4.2), que hoje é de 3m em períodos de estiagem. 

Figura 4.6 - Integração da Hidrovia Paraná-Tietê com o transporte ferroviário. 

 

Fonte: Elaborado com o Google Earth, a partir de dados do Ministério da Infraestrutura (2019). 

Sobre os trechos 057 a 059 e 065 a 072 da Hidrovia do Rio Tietê, destaca-se que são 

menores e que possuem trechos na categoria C3 entre eles, conforme dados da Tabela 4.6 e da 

Figura 5.2 (no Apêndice). Por este motivo, destaca-se que o investimento para prolongar a 
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navegação de grandes embarcações até esses trechos poderia exigir um investimento maior, 

tornando-os menos atrativos, inicialmente.  

Assim, os resultados discutidos indicam que, para que o transporte de embarcações com 

características apontadas da Figura 3.1 seja possível, em distâncias maiores e ao longo da 

Hidrovia Paraná-Tietê, alguns investimentos são necessários, considerando, principalmente, 

intervenções na profundidade mínima.  
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar as características que impõe dificuldades a 

navegação para categorizar os trechos da hidrovia Paraná-Tietê, com o intuito de contribuir com 

a discussão sobre a priorização dos investimentos na hidrovia.  

Assim, para obter a categorização, empregou-se o método ELECTRE TRI e os dados do 

Plano Hidroviário Estratégico (PHE, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e), por meio dos quais, 

foram analisados um total de 1708 km de hidrovia, sendo 81 trechos da Hidrovia Paraná e 90 

trechos da Hidrovia Tietê.  

Para categorizar os trechos quanto à navegabilidade, inicialmente, definiram-se os 

critérios de avaliação, sendo eles: sinuosidade, largura mínima e profundidade mínima (em 

períodos de estiagem). Os dados foram parametrizados, conforme recomendações de Lima e 

Galo (2021). Após a categorização e análise dos dados, foi possível destacar os principais 

trechos que poderiam receber investimentos para possibilitar a navegabilidade de grandes 

embarcações. Deste modo, foi possível destacar que a Hidrovia do Rio Tietê não obteve nenhum 

trecho apto a navegação de embarcações de 9000 toneladas, em períodos de estiagem, pois seus 

trechos foram caracterizados em C2 e C3. Com relação à Hidrovia do Rio Paraná, destaca-se 

que há trechos aptos (categorizados em C1) e trechos que demandam investimentos 

(categorizados em C2). Estas informações mostraram-se coerentes com as notícias atuais, que 

apontaram a redução do transporte de carga e, posteriormente, a paralisação do funcionamento 

da hidrovia Paraná-Tietê, devido à estiagem (FOLHA DE SÃO PAULO, 2021). 

Após a categorização, destaca-se que o método se mostrou adequado para avaliar os 

trechos, considerando diferentes categorias. No entanto, como limitações deste estudo, destaca-

se que os dados utilizados foram disponibilizados no ano de 2013. Deste modo, os trechos 

podem ter sofrido intervenções que não foram reportadas no relatório. Além disso, destaca-se 

que a categorização se baseou nos dados de profundidade mínima em períodos de estiagem, 

que são períodos críticos. Neste cenário, os trechos podem apresentar características diferentes 

em períodos chuvosos. Contudo, não foram encontrados dados disponíveis para que essa análise 

fosse realizada.  

Assim, nota-se que o objetivo principal do trabalho foi atingido, assim como os objetivos 

específicos, que visavam: a identificação das principais características que impõem limitações 

à navegação nos trechos hidroviários; a demonstração da aplicabilidade do método; e a 

discussão sobre os trechos mais críticos e a possibilidade de aumento do uso das vias navegáveis 

na hidrovia estudada, para orientar os investimentos. 
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.  

 

 

Como pesquisas futuras, recomenda-se nova categorização, quando os dados forem 

atualizados e, ressalta-se a importância de estudos que auxiliem na ampliação do uso das 

hidrovias brasileiras.  
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APÊNDICE A 

A Figura 5.1 e a Figura 5.2 trazem uma visualização adicional dos trechos categorizados neste trabalho. 

 

Figura 5.1 - Visualização adicional dos trechos categorizados em C1 pelo procedimento pessimista. 

 

Fonte: Elaborado com o Google Maps (2021). 

Figura 5.2 - Visualização adicional dos trechos categorizados em C2 pelo procedimento pessimista. 

 

Fonte: Elaborado com o Google Maps (2021). 


