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CAPÍTULO VIII - Transporte Dutoviário 

TRANSPORTE DUTOVIÁRIO (TDU) 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Caracterizado pela pouca flexibilidade, os gerentes que estão envolvidos funcionalmente 

com o modal dutoviário necessitam, quase obrigatoriamente, relacionarem-se com gerentes de 
outros modais ou funções logísticas. Essa relação, aparentemente simples, é extremamente crítica, 
considerando a concorrência natural entre gerentes de organizações ou departamentos distintos. 

A empregabilidade cresce de importância, por ser um conjunto de conhecimentos, 
habilidades e comportamentos que tornam um gerente importante para sua organização. 
Comentários negativos podem comprometer o perfil de gerentes e dificultar a progressão 
funcional. 

Segue, abaixo, algumas sugestões para reflexão,  que podem ser aplicadas a qualquer tipo de 
gerência: 

- seja criativo nos seus erros. Não repita os mesmos erros; 
- não tente demonstrar conhecimento e converse assuntos que seja do conhecimento do seu 

interlocutor; 
- usar sempre o “nós”e não o “eu”;respeitar a individualidade do próximo e usar, sempre que 

possível, a empatia; 
- não super valorizar as diferenças, mas sim as igualdades e concordâncias; 
- ser proativo, pensando na sua solução antes que ela aconteça. O problema fica menor se 

tratado com antecedência; 
- seja coerente e isso ajudará a construção de uma relação de confiaça; 
- cumpra sempre o que prometer; 
- selecione a forma e o momento de dar boas e más notícias; 

Recordando Saint-Exupèry, “o essencial é realmente invisível para os olhos”. Use o 

sentimento e a razão de maneira equilibrada e tente realizar o que conseguir imaginar. Nada será 

impossível para um gerente que seja arrastado por suas convicções. Quem busca só poder fica 

sozinho com o poder. As organizações valorizam as pessoas visivelmente interessadas e não 

acomodadas. Construa. 

 
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRANSPORTE DUTOVIÁRIO NO BRASIL E 

NO MUNDO. 
 
a. PRIMEIROS DUTOS 
 
Com o surgimento das primeiras cidades da humanidade, houve a necessidade de uma infra-

estrutura básica para sobrevivência humana, e uma delas era o abastecimento continuo de água. 
Muitas vezes a fonte de abastecimento ficava distante dos centros populacionais, necessitando de 
ser transportada, no inicio este transporte era feito através das mulheres que buscavam a água em 
grandes tinas (vasos), com o crescimento da população a demanda por água crescia linearmente 
assim o abastecimento passou a ser feito através de lombos de animais e carroças. A população 
nas cidades continuava crescendo e a demanda pela água também, o sistema de abastecimento não 
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mais atendia a demanda, assim homem teve que trazer a água da fonte até as cidades atravessando 
vales e colinas, este sistema de transporte é chamado de aqueduto.  

O aqueduto e o sistema de canalização, ao ar livre ou em subterrâneo, destinado a captar e 
conduzir a água de um lugar a outro. 

Os aquedutos estão espalhados por todo mundo na Índia em Nova Délhi, Oriente Médio em 
Jerusalém, Europa em Roma, Brasil no Rio de Janeiro, etc. 

No Rio de Janeiro, o aqueduto da carioca (Arcos da Lapa) foi construído em 1750 para 
trazer água do morro de Santa Tereza para o chafariz da Carioca e ligar o morro de Santa Teresa 
ao morro de Santo Antônio. O aqueduto consta de uma dupla fileira de arcadas, com 64 metros de 
altura e 270 metros de comprimento. 

 
O primeiro duto explorado comercialmente foi em 1859 no estado da Pennsylvania 

(EE.UU.), com a criação das industrias de hidrocarbonetos, com 2" de diâmetro foi construído em 
ferro fundido e ligava um campo de produção à uma estação de carregamento de vagões a uma 
distância de 8km. 

Entre os meios de transporte utilizados, os oleodutos tornaram-se um meio de transporte 
preferencial tanto para atender ao abastecimento das refinarias como suprir a necessidade dos 
grandes centros de consumo. 

No período entre 1859 a 1865, a industria petrolífera chamou a atenção de outra industria, a 
de siderurgia que fabricava tubos metálicos para o transporte de óleo, bombas e barris. 

Neste período o comercio de petróleo e a sua entrega era realizado por meio de barris, com 
tudo não havia um padrão definido no volume dos barris, assim surge a necessidade de se 
padronizar o tamanho e principalmente o volume de um barril de petróleo, uma vez que o mesmo 
passaria a ser a medida padrão para a negociações de compra e venda do produto. Desta forma em 
1865 com a Regra de Virginia, foi adotado que um barril de petróleo seria de 40 galões 
(americanos),  equivalente a 158,9 litro. 

 
1 galão  =  3,974 litros   ê   40 galões  =  158,97 litros 
 
b. INÍCIO DA HISTÓRIA DOS OLEODUTOS NO BRASIL 
 
A história oficial dos oleodutos no Brasil teve seu início com a criação do CNP. Assim, em 

23/01/46 foi criada a Comissão de Estudos sobre Oleodutos sob a presidência do Ten. Cel. Arthur 
Levy, Cap. de Fragata Rubens Viana Neiva e engº Valdo de Oliveira, tendo por objeto analisar o 
anteprojeto dos Oleodutos entre Santos e São Paulo com possibilidade de seguir até Campinas. 

 
c. OLEODUTO SANTOS-SÃO PAULO  

 
O anteprojeto submetido ao eng.º William G. Heltzel e aprovado pelo CNP consistia de 2 

linhas de 10", para claros e uma de 18" para O.C., podendo alcançar uma vazão de 60.000 bpd de 
claros e 30.000 bpd de escuros 

A concessão para construção dos oleodutos foi dada à Estrada de Ferro Santos-Jundiaí 
(EFSJ), através da Resolução CNP-nº 7 de 17/08/48, que já transportava cerca de 80% dos 
produtos de petróleo entre Santos e o Planalto, através de sua linha férrea. 

O traçado deste oleoduto, embora considerado de pequena extensão, representou um grande 
desafio, pois além do trecho pantanoso entre Santos e Cubatão, enfrentou pela primeira vez a 
subida da Serra do Mar – um desnível de 750m em apenas 1,5 km. Esta obra tem sido usada como 
referência até os dias de hoje. Em 30/10/74 as instalações então pertencentes à RFFSA passaram 
para a PETROBRAS. 
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d. REDE DE OLEODUTOS NO PAÍS 
 

A partir da criação da PETROBRAS (lei 2004 de 02/10/53) o transporte por dutos foi 
intensificado com a construção dos oleodutos na Região de Produção da Bahia (RPBA), 
necessários ao escoamento dos novos campos de petróleo descobertos, tanto para abastecer a 
Refinaria de Mataripe como para escoar o excedente da produção de óleo para o Terminal 
Marítimo Almirante Alves Câmara (TEMADRE). 

A construção dos primeiros oleodutos na RPBa era executada diretamente com pessoal e 
equipamentos próprios ou gerenciado por sua Divisão de Oleodutos (DIVIDUTO), cujo primeiro 
chefe foi o eng.º Orfila Lima dos Santos. 

 
Em 1954, o CNP (OS n.º 1/54) criou a "Comissão da Rede Nacional de Oleodutos" – 

CRENO – com a finalidade, entre outras, de realizar estudos técnicos e econômicos para a 
organização da Rede Nacional de Oleodutos. 

A comissão iniciou logo estudos de viabilidade do oleoduto Paranaguá/Curitiba, tendo 
concluído pela conveniência da sua construção. Foram realizados também estudos para construção 
do oleoduto Rio/Juiz de Fora, Torres/Porto Alegre, Salvador/Mataripe e o Porto de 
Itaqui/Teresina, entre outros. 

 
Logo no início desta década de 60, entrou em funcionamento o Terminal da Guanabara 

(TORGUÁ) construído para atender o suprimento de petróleo e escoamento dos derivados da 
Refinaria Duque de Caxias (REDUC). Entre o TORGUÁ e a REDUC foi construída uma 
tubulação para petróleo (26"), uma para produtos claros (14") e uma para óleo combustível (14"). 

 
Em 1966 começou a funcionar o primeiro duto de grande extensão no País, o Oleoduto 

Rio/Belo Horizonte (ORBEL), transferindo produtos refinados provenientes da Refinaria Duque 
de Caxias (REDUC) para Belo Horizonte, com diâmetro de 18" e 365 km de extensão. Com a 
entrada em operação da Refinaria Gabriel Passos, em 1968, o oleoduto passou a desempenhar a 
função para a qual foi construído, ou seja, atender o abastecimento daquela Refinaria com petróleo 
recebido através do TORGUÁ. O ORBEL 

 
A década de 70 caracteriza-se pela execução de importantes obras na área de terminais e 

dutos, entre as quais destacam-se: a ampliação do Terminal de São Sebastião (TEBAR) e a 
construção do oleoduto São Sebastião/Paulínia (OSPLAN). 

Os oleodutos responsáveis pelo escoamento dos derivados da Refinaria de Paulínia 
(REPLAN) para a grande São Paulo entraram em funcionamento em 1972: o oleoduto 
Paulínia/Barueri (OPASA) era composto por duas linhas; uma de 10" para óleo combustível e 
outra de 14" para claros. Em 1974, este sistema recebeu mais uma linha de 16" para óleo 
combustível. 

Como fato histórico deve ser registrado o início da produção regular da plataforma 
continental, em 1973, nos campos de Guaricema e Caioba, no litoral de Sergipe, através de um 
oleoduto submarino de 16" para o Terminal de Atalaia. 

 
Na década de 80 caracterizou-se pela construção de um grande número de gasodutos. No 

Espírito Santo, em 1981, foi concluído o gasoduto Lagoa Parda/Aracruz com 8" e 38 km de 
extensão. 

Rio de Janeiro foram concluídos os seguintes gasodutos, Praia do Furado/Cabiúnas (18" – 
70 km) e Cabiúnas/REDUC (16" – 178 km), ambos em 1982. Em 1990 o trecho Casimiro de 
Abreu/REDUC foi ampliado com a construção de uma linha de 20", numa extensão de 120 km. O 
trecho entre Casimiro de Abreu e Cabiúnas foi completado em 1997 e Em 1984, o oleoduto 
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REDUC/Volta Redonda/Santa Cruz (OSVOL) foi convertido em gasoduto, e em 1986 recebeu um 
reforço com a construção de uma nova linha de 18" no trecho REDUC/Volta Redonda. Em 1988, 
este gasoduto chegou à São Paulo, com a construção de uma linha de 22" e 325 km de extensão. 

 
e. GASODUTOS 
 
1) GASODUTO BOLÍVIA BRASIL 

 
O gasoduto Bolívia-Brasil foi um importante passo para o campo industrial brasileiro, 

gerando um aumento considerável de oferta de gás natural no país. Operado pela Transportadora 
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A - TBG, este gasoduto tem 2593 km de extensão em 
território nacional e 557 km na Bolívia, e custo total aproximado de US$ 2 bilhões. A rede de 
dutos atravessa os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul e beneficia indiretamente Rio de Janeiro e Minas Gerais 

Na construção também foram introduzidos alguns avanços que tem permitido o aumento da 
velocidade de sua instalação. O principal avanço tem sido na utilização, cada vez maior, de aços 
especiais, obtendo-se tubos mais resistentes e mais leves. A solda automática, dependendo de 
condições específicas, também tem sido utilizada. Os revestimentos plásticos e a sua aplicação em 
plantas junto aos fabricantes de tubos, também têm contribuído para uma melhor qualidade e 
rapidez na sua execução. 

 
2) GASODUTO URUGUAIANA-PORTO ALEGRE  
 
O Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre foi criado para fornecer gás natural ao Estado do Rio 

Grande do Sul, que importa 70% do seu consumo de eletricidade, e interligar as principais bacias 
gasíferas do Brasil, da Argentina e da Bolívia, com investimentos de US$350milhões e, com 
capacidade 15 milhões de m³/dia. Com 615 km de extensão. 

Duas etapas. A primeira já foi concluída em 01/06/2000, com a construção de dois trechos. 
O primeiro liga a fronteira Argentina/Brasil até o "city gate" de Uruguaiana, abastecendo uma 
usina termelétrica. O segundo interliga o município de Canoas até o Pólo Petroquímico de 
Triunfo, garantindo o fornecimento de gás natural ao pólo industrial. A última etapa será a 
interligação desses dois trechos, tendo 565 km de extensão e abastecerá Porto Alegre com o gás 
natural Argentino.  

 
a. CONCLUSÃO 
 
Os oleodutos são fundamenteis para o comercio de petróleo e seus derivados, onde o custo 

de transporte é o mais baixo dos modais e o seu uso pode ser interrupto (dia e noite). 
 
Os países do Oriente Médio estão investindo milhões de dólares na construção e manutenção 

de dutos com a finalidade de levar petróleo até os portos da Turquia, embarcando-os para os países 
da Europa, e nos portos do mar Cáspio em direção as principais cidades da Rússia. 

 
Hoje o sistema dutoviário pode não ser, ainda, o principal modal de transporte de derivados 

de petróleo, minérios e outros, contudo com o seu surgimento mostrou-se muito eficiente e 
confiável e de baixo custo. É hoje um modal que utiliza recursos tecnológicos de ultima geração 
sendo totalmente confiável. Pode-se atribuir a este modal o titulo de ecologicamente correto, onde 
o mesmo se integra totalmente com a natureza. 
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3. LA COMPETENCIA PERFECTA Y LA COMPETENCIA IMPERFECTA 

 

Algunos mercados están dominados por unas pocas pero grandes empresas, otros tienen 
miles de vendedores. Los tres mayores fabricantes de automóviles (GM, Ford y Chrysler) 
producen la mayoría de los coches vendidos en los EE.UU., mientras el resto de Ias ventas se 
reparte entre varias empresas extranjeras. Una industria como esta, que está dominada por unos 
pocos vendedores se denomina oligopolio. Algunos mercados incluso están más concentrados; 
por ejemplo, si hay un solo oferente de servicios telefónicos en cada zona, se dice que Ia 
compañía telefónica tiene el monopolio del servicio local. Por otra parte, hay miles de 
agricultores que producen trigo. 

Existe un monopolio cuando solamente hay un vendedor. Habrá un oligopolio cuando unos 
pocos vendedores dominen el mercado. 

El número de participantes en un mercado tiene un efecto relevante sobre Ia forma en que 
se determinan los precios. En el mercado del trigo existen miles de compradores y de vendedores, 
de forma que cada agricultor produce solo una pequeña parte de Ia oferta total del trigo. 
Ninguno puede influir en el precio del trigo retirando su producción del mercado. Para todos y 
cada uno el precio está dado; la decisión para el agricultor se limita al número de bushels de 
trigo que venderá. De igual forma, los molineros se dan cuenta de que ellos están comprando 
únicamente una pequeña parte de la cantidad ofrecida y que individualmente no pueden alterar el 
precio. La decisión de cada molinero queda limitada al número de bushels que comprará al 
precio existente en el mercado. En tal mercado perfectamente competitivo para el vendedor y el 
comprador, no hay decisiones que tomar respecto al precio: cada uno de ellos es aceptador del 
precio. 
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Existe competencia perfecta cuando hay muchos compradores y muchos vendedores, no 
teniendo ninguno de ellos por separado influencia sobre el precio, (algunas veces esta expresión 
se abrevia sencillamente por competencia). 

En cambio, los productores individualmente considerados en un mercado oligopólico o 
monopólico saben que poseen algún control sobre el precio. Por ejemplo, IBM fija el precio de 
sus ordenadores. Esto no significa, por supuesto, que Ia empresa pueda poner cualquier precio 
que desee y estar segura de obtener beneficios. Puede ofrecer ordenadores a un precio elevado y 
vender con ello solamente unos pocos o fijar un precio menor y vender más unidades. 

Un comprador puede también influir mucho sobre los precios. La General Motors es un 
comprador de acero suficientemente grande como para tener Ia capacidad de negociar con Ias 
siderúrgicas acerca del precio del acero. Cuando los compradores o vendedores individualmente 
considerados pueden influir sobre el precio, existe competencia imperfecta. 

Por industria (o sector) se entiende el conjunto de todos aquellos que producen un 
determinado bien o servicio. Por ejemplo, podemos hablar de Ia industria del automóvil, de Ia 
industria química o de Ia contabilidad de una industria. Nótese que el término industria puede 
referirse a cualquier bien o servicio, no es necesario que sea producido. 

Una empresa es un tipo de organización que produce bienes o servicios. Una planta es un 

establecimiento en una determinada localización destinada a Ia producción de un bien o servicio, 

como por ejemplo: una fábrica, una mina, una explotación agropecuaria o una tienda. Algunas 

empresas, como la General Motors, tienen muchas plantas. Otras tienen solo una: Ia farmacia 

local. 

 

4. AS CONSEQÜÊNCIAS PARA O TRANSPORTE FLUVIAL NA AMAZÔNIA 
 

a. INTRODUÇÃO 
 
Em uma das áreas mais preservadas da Amazônia Brasileira a empresa estatal Petrobrás 

planeja construir dois novos gasodutos para a expansão da produção de gás e óleo das reservas de 
Urucu. Este empreendimento, entre os vinte maiores projetos de infraestrutura do país, aguarda 
licença prévia do IBAMA, porque o projeto da Petrobrás ainda está sendo questionado sob o ponto 
de vista do impacto sócio-ambiental. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar os gasodutos Coari-Manaus e Urucu-Porto 
Velho e as conseqüências para o transporte fluvial na Amazônia. 

 
b. DESENVOLVIMENTO 
 
1) RESERVA DE URUCU 
 
Em 1986, a Petrobrás descobriu petróleo no Campo de Urucu, a cerca de 650 km de 

Manaus, provando, assim, a existência de petróleo comercial na região do Rio Urucu. 
Em 1988, a produção foi de apenas 3 mil barris/dia de petróleo. 
Em 1998, a produção atingiu um volume de cerca de 45 mil barris/dia de petróleo e 6 

milhões de metros cúbicos/dia de gás natural. 
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As reservas atuais de gás natural, já levantadas, ultrapassam 100 bilhões de metros cúbicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cerca de 650 quilômetros de Manaus, a bacia petrolífera de Urucu produz 100 mil barris 

de óleo equivalente por dia.  
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2) GASODUTO URUCU-COARI 
 
Em 1998, a Petrobrás construiu um gasoduto de 18 polegadas e um oleoduto de 14 

polegadas, cobrindo 285 km de distância, entre a reserva de Urucu, no Rio Urucu e a cidade de 
Coari. Desde então, os produtos extraídos da província petrolífera seguem até Manaus em 
barcaças. 

 
3) PLANO PLURIANUAL –PROJETO DE LONGO PRAZO (2004/2007) 
 
Novos investimentos em infra-estrutura: aumento da participação do gás na matriz 

energética brasileira 
Projetos Prioritários do PPA: 
Petróleo e Gás: Principais Projetos de Expansão da Infraestrutura de Exploração, Produção e 

Transporte. 
Gasodutos na Região Norte: Total: R $ 2,142 bilhões  
Infraestrutura de Fornecimento de Gás Natural para Manaus (Coari–Manaus) 
Infraestrutura de Fornecimento de Gás Natural para Porto Velho (Urucu–Porto Velho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Gasoduto Urucu-Porto Velho 
 
 
A implantação do gasoduto Urucu-Porto Velho, com extensão de 522 km, diâmetro de 14 

polegadas e capacidade de transportar 2,3 milhões de metros cúbicos/dia de gás, está orçada em 
R$ 929 milhões e o prazo de construção previsto para 2007. 
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A finalidade do gasoduto é prover a infraestrutura necessária para transporte do gás natural 
para a região de Porto Velho, a partir das jazidas existentes no Estado do Amazonas e atenderá os 
Estados do Amazonas e Roraima.  

 
4) GASODUTO COARI-MANAUS 
 
A implantação do gasoduto Coari-Manaus, com extensão de 417 km, diâmetro de 20 

polegadas e capacidade de transportar 10,5 milhões de metros cúbicos/dia de gás, está orçada em 
R$ 1,213 bilhão e o prazo de construção previsto para 2005. 

A finalidade do gasoduto é prover a infraestrutura necessária para o transporte do gás natural 
de Coari até a refinaria de Manaus. 

 
5) OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
 
O coordenador regional de segurança, meio ambiente e saúde da Petrobrás, Nelson Cabral 

de Carvalho, informou que, para a construção dos gasodutos, será aberto um caminho na floresta 
de 30 metros de largura e que a tubulação ficará a 1,5 metro de profundidade. Assim que os dutos 
forem instalados, a abertura da floresta será reduzida para apenas 7 metros. Todas as pontes 
erguidas para transportar material e pessoal sobre os rios serão destruídas quando a obra for 
encerrada. Pelos rios, o equipamento vai passar a 6 metros abaixo do leito e ficará a uma distância 
de 150 metros das margens. O gasoduto Coari-Manaus cruzará um trecho de cerca de 38 km sob o 
leito do Rio Solimões. 

 
6) RISCO AMBIENTAL 
 
Segundo a Petrobrás, haverá uma vigilância sistemática para a manutenção dos gasodutos e 

prevenção de acidentes, que vai gerar informações sobre a movimentação de pessoas ao longo da 
linha, com um posto de observação a cada intervalo de 30 km, conectados à base de Urucu. 

Tratando-se de risco ambiental, o gasoduto é mais seguro que o transporte por barcaça. Para 
Porto Velho, haveria a necessidade da movimentação de 180 balsas por dia sobre os Rios Negro e 
Madeira. Entre Coari e Manaus, pelos Rios Solimões e Negro, seriam necessárias 40 balsas por 
dia. Isso, sem dúvida, representaria um risco enorme para os rios da região. 

A Petrobrás realizou estudos sobre prevenção e solução a prováveis impactos sócio-
ambientais na região atingida pela obra e aguarda licença prévia do Instituto Nacional do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para o início dos trabalhos. 

 
7) SITUAÇÃO ATUAL  
 
Enquanto a licença ambiental dos dois gasodutos não é concedida pelo IBAMA, a Petrobrás 

está identificando os proprietários das áreas por onde passará cada gasoduto e levantando custos 
visando às indenizações. 

O principal prejuízo causado pelo atraso do início das obras é que a falta de dutos para o 
escoamento obriga a Petrobrás a reinjetar no solo de Urucu 7,5 milhões de metros cúbicos de gás, 
por dia. 

 
8) TRANSPORTE FLUVIAL NA AMAZÔNIA 
 
O transporte hidroviário de granéis líquidos assegura a distribuição dos derivados de 

petróleo para consumo e para geração de eletricidade na totalidade dos municípios da Amazônia. 
Os embarques são realizados no porto de Belém, que recebe derivados de petróleo por cabotagem 
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e na Refinaria de Manaus (Reman). Com relação ao desembarque, merece especial destaque o 
tráfego entre Manaus e Porto Velho, que responde por 80% da movimentação de combustível na 
região. 

Com a implantação dos referidos gasodutos, haverá uma redução nas necessidades de 
transporte de combustível na rota Manaus-Porto Velho para o abastecimento das usinas 
termelétricas de Rondônia e outras a serem implantadas na Região Oeste, que usariam gás natural. 
Cerca de 50 chatas que operam nessa rota seriam sucateadas ou teriam que ser readaptadas para o 
transporte de granéis agrícolas ou de carga geral, o que é técnica e economicamente viável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORTE DE GRANÉIS   
 

c. CONCLUSÃO 
 
Os gasodutos Coari-Manaus e Urucu-Porto Velho são projetos prioritários do Plano 

Plurianual - PPA, do atual governo. A opção por estes empreendimentos, para solucionar os 
problemas energéticos da Amazônia, conflita com as exigências de caráter sócio-ambientais do 
Ibama, que deverão ser atendidas pela Petrobrás. 

  As conseqüências para o transporte fluvial na Amazônia, com a construção dos referidos 
gasodutos, incidirão principalmente na frota que transporta derivados de petróleo, a qual poderá 
ser utilizada em outros segmentos, tais como o  transporte de grãos e de carga geral. A navegação 
propriamente dita ficará livre de quaisquer restrições, uma vez que os rios não serão afetados.  

Fonte: Jornal do Brasil: www.jbonline.terra.com.br. 24.3.2004. 


