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INTRODUÇÃO 

Desde a segunda metade da última década do século XX, na ótica de governos, o 

transporte hidroviário vem sendo apontado como um instrumento essencial, não apenas 

para induzir o processo de intermodalidade viária, como também para criar novos 

pólos/eixos de desenvolvimento, assim como, baratear os custos de produção e 

comercialização. Desse modo, a implementação do transporte hidroviário e, por 

conseguinte, dos terminais hidroviários interiores (portos) são uma busca que diferentes 

governos empreendem a fim de encontrar os caminhos do desenvolvimento e revela, ao 

mesmo tempo, a intervenção direta do Estado3 como indutor do processo de ocupação e 

transformação do espaço (Santos, 1979). 

 Esta pesquisa tem como pano de fundo compreender a lógica subjacente ao 

transporte hidroviário em território do atual Mato Grosso do Sul, mais especificamente, na 

hidrovia do Rio Paraguai, que foi oficialmente elevada à condição de "projeto estruturador", 

no bojo da estratégia de desenvolvimento nacional do Programa "Avança Brasil" (2000-

2003).4 Nesse sentido, analisou-se geograficamente o papel que o modal hidroviário vem 

desempenhando no processo de desenvolvimento dos transportes, nos portos de 

Corumbá/Ladário, em função do amplo e complexo pólo portuário situado na hidrovia do 

Paraguai - Pantanal sul-mato-grossense. 

A compreensão geográfica desse fato se faz necessário e, para tanto, é pertinente 

considerar historicamente o processo, à medida que se insere numa relação de espaço e 

tempo. De igual modo, será considerada metodologicamente a articulação entre esse 

fenômeno particular e a sua articulação com a categoria totalidade espacial (Santos & 

Silveira, 2001). 

Assim, a pesquisa sobre o transporte hidroviário na hidrovia do rio Paraguai, 

especificamente, sobre sua operacionalização no pólo Corumbá/Ladário partiu de uma 

análise das condições da hidrovia do Rio Paraguai, em função da importância de seu curso 

navegável. 
                                                 
1 Professora da UFMS, Departamento de Ciências Humanas; Abreu.s@uol.com.br 
2 Aluno do Curso de Geografia, bolsista de Iniciação Científica CNPq claygod@.com.br 
3  O. Ianni. Estado e Capitalismo (1988), ed. brasiliense. 
4 Consórcio Brasiliana (1998).   
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A partir do momento em que o transporte hidroviário assume papel importante no 

escoamento e fluidez da produção de cereais dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso e, também da extração de riquezas minerais da região Noroeste do Mato Grosso do 

Sul, mais precisamente em Corumbá/Ladário. (o caso do minério de ferro, manganês, 

cimento, entre outros), com 3.342 km de extensão, a hidrovia do rio Paraguai é uma 

potencialidade a ser revigorada. É o que justificaria a base discursiva do governo de José 

Orcírio dos Santos, já em seu segundo mandato de Governo (1999-2002, 2003 a 2006), de 

promover o processo de integração dos transportes no Mato Grosso do Sul, ou seja, a 

interligação entre os modais rodo-ferro-hidroviários. 

Partindo do modal hidroviário, propôs-se analisar as características da hidrovia do 

Rio Paraguai e os terminais instalados em Corumbá/Ladário. Em um total de cinco 

terminais, analisou-se a partir de suas características e operacionalização, um único 

terminal público, do Governo Federal – Porto de Ladário – e outro terminal de uso público, 

porém privado –Terminal da Granel Química – enquanto transporte estratégico para as 

políticas de desenvolvimento de Mato grosso do Sul. 

Nesse sentido, estabeleceu-se uma relação entre a atual política de governo para o 

transporte hidroviário e a atual situação de utilização da hidrovia e dos terminais de 

transbordo instalados na hidrovia do rio Paraguai. Detectando, assim, a existência de uma 

política específica para o setor, mas que se mostra inoperante quando relacionada com a 

atual situação do terminal público – Porto de Ladário –, que está desativado. 

Para que fosse possível estabelecer uma relação entre a atual política de governo do 

setor hidroviário, atual utilização da hidrovia e a operacionalização dos terminais, foram 

realizadas leituras que mencionam o papel do Estado como mentor de políticas de 

planejamento, entrevistas, levantamento de dados e pesquisas de campo. 

O porto de Ladário foi pauta de um levantamento de dados junto ao site do Governo 

Estadual e demais sites de notícias. E, de acordo com o cronograma de execução da 

pesquisa, saiu-se a campo e nos deslocou-se até Campo Grande (MS - Brasil) onde foi 

entrevistado o ex-presidente da Agência de Gestão Integração do Transporte no Mato 

Grosso do Sul - AGITRAMS - Fermiano Yarzon, atual Superintendente da AHIPAR – 

Administração da Hidrovia do Paraguai –. 

Realisou-se pesquisas de campo – em Corumbá/Ladário – por duas vezes onde 

foram levantamos dados junto ao órgão responsável pela administração da hidrovia – 

AHIPAR – onde também foi entrevistado o presidente da Companhia Granel Química e foi 

feito um levantamento fotográfico dos comboios que trafegam na hidrovia do porto de 

Ladário e do Terminal da Companhia Granel Química. 
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No terminal da Granel Química, entrevistou-se o presidente do terminal, Luiz Dresch, 

analisando, a partir da entrevista e do material levantado, quais as ações executadas no 

porto, qual sua principal atividade de transbordo, quais as dificuldades encontradas no 

terminal e no setor de transporte hidroviário da região e o que está previsto para expansão e 

modernização da infra-estrutura do terminal. 

Na lógica dessa política e execução do cronograma apresentado inicialmente, 

entrevistamos o ex-presidente da AGITRAMS Fermiano Yarzon que ressaltou a importância 

da ligação hidroviária entre os terminais instalados em Corumbá/Ladário e os mercados 

exportadores e importadores via malha hidroviária. 

Em suma, pautou-se na caracterização e influência dos terminais que estão 

instalados na hidrovia do Paraguai, mais precisamente em Ladário. 

A HIDROVIA DO PARAGUAI 

Em se tratando de hidrovias, é inquestionável atentar-se para Mato Grosso do Sul 

que, tem a representatividade do setor hidroviário nas duas Bacias Hidrográficas que cortam 

essa unidade federativa, ou seja, a Bacia do Paraguai e Bacia do Paraná. 

Assim, a partir da presente proposta de pesquisa, foram analisadas as 

características da hidrovia do Paraguai, tais como, condições de tráfego, distâncias, 

dragagem e sinalização, que são condicionantes fundamentais do transporte hidroviário. 

Sendo o Mato Grosso do Sul, por sua posição geográfica, um estado privilegiado, por ser 

banhado pelas duas e maiores importantes bacias hidrográficas do Centro-Oeste e do 

Brasil, sentiu-se a necessidade de uma análise das características da hidrovia do Rio 

Paraguai, já que, a mesma é utilizada como via de transporte para servir os mercados 

consumidores, tanto de exportação3, quanto para o recebimento de cargas como soja, 

farelo, milho, arroz e açúcar. 

Essa situação põe o estado de Mato Grosso do Sul em posição de destaque por 

permitir, através da hidrovia, a ligação do país com os mercados Latino-Americanos, 

principalmente com os países do Mercosul: Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. 

 

                                                 
3 Minério de ferro e manganês. 
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Partindo de Cáceres (MT - Brasil), tem-se 

um total de 3.442 km de extensão, desde 

sua nascente, até Nueva Palmira 

(Uruguai). Em território brasileiro, o Rio 

Paraguai tem suma importância, pois, 

num total de 1298 km de extensão faz a 

ligação entre Portos dos estados do Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. Citou-se 

Porto Ceval localizado na cidade de 

Cáceres (MT), e os localizados em 

Ladário (MS) e Murtinho (MS), 

respectivamente Porto de Ladário e Porto 

Murtinho. 

 Em termos de distâncias, a hidrovia do 

Paraguai apresenta as seguintes 

extensões: entre Cáceres (MT - Brasil) e 

Nueva Palmira (Uruguai), 3.442 km; 

Corumbá/Ladário (MS – Brasil) a Nueva 

Palmira (Uruguai), 2.770 km; Murtinho 

(MS – Brasil) a Nueva Palmira (Uruguai), 

2.232km: Cáceres (MT – Brasil) à Foz do 

Rio Apa (MS – Brasil), 1.298 km; divisa 

entre os estados de Mato Grosso do Sul 

(Brasil) e Mato Grosso (Brasil) à foz do rio 

Apa, 858 km; Corumbá (MS – Brasil) a 

Nueva Palmira (Uruguai) - melhores 

condições de navegação – 603 km. 

Apresentando condições de 

navegabilidade, tanto nos períodos de 

seca, quanto nos períodos de cheia, a 

hidrovia dispõe de capacidade para que 

os comboios trafeguem em qualquer 

época do ano. 

Figura 01 – Hidrovia do Paraguai 
 Em Mato Grosso do Sul, da foz do Rio 

Cuiabá até a Foz do Rio Apa, sua 

extensão é de 858 km. 
Fonte: Administração da Hidrovia do Paraguai – 

AHIPAR – 
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 No trecho de Cáceres a Corumbá, onde a movimentação é mais caracterizada pelo 

transporte de cereais como soja, farelo de soja e trigo, os comboios trafegam compostos por 

chatas de 45m de comprimento e 12m de largura, com calado assegurado de 1,5 m que 

podem transportar até 400 toneladas de cargas. 

Outro trecho importante é o que se estende de Corumbá/Ladário até a foz do rio Apa, 

onde a movimentação é principalmente pelo transporte de minério de ferro e manganês, 

extraídos da própria região e com destino ao mercado argentino principalmente. Nesse 

trecho, trafegam comboios compostos por chatas de 60m de comprimento e 12m de largura, 

com um calado assegurado de 2,6m, capazes de transportar 20.000 a 25.000 toneladas de 

cargas. No detalhe da foto, uma barcaça utilizada no transporte de minério de ferro e 

manganês. 

Foto: 01- Barcaça para o transporte de minério de ferro e manganês 

 Foto: 

Godoy (2003). 

Como o uso do modal de transporte vem se fortalecendo, a intensificação do uso do 

transporte hidroviário para as cargas de minério extraídos em Corumbá/Ladário e cereais do 

norte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso encontra sintonia com o discurso do 

Governo Estadual de “encurtar” distâncias e diminuir os custos de exportação e importação, 

através da malha hidroviária de que dispõe o estado. 

Sobre a redução dos custos de transporte, o ex-diretor de Portos e Hidrovias de Mato 

Grosso do Sul, Fermiano Yarzon afirma que “o transporte de uma tonelada de carga, ao 

 6098 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

longo de 1000 km a rodovia gasta 18 litros de combustível, a ferrovia 09 litros e a hidrovia 

3,6 litros, ou seja, um comboio de 6000 toneladas alivia as rodovias em 220 viagens de 

carreta. Nessa lógica, o uso do transporte hidroviário diminuiria o movimento de caminhões 

e carretas nas rodovias estaduais diminuindo também o número de acidentes e mortes nas 

estradas barateando custos”4. 

Para que fosse direcionada a implantação da logística de integração dos transportes 

no Estado, o Governo Estadual implantou a AGITRAMS – Agência de Gestão e Integração 

dos Transportes do Mato Grosso do Sul –. 

 Criada em 1999, a Agência ficou responsável pela implantação e execução dos 

projetos votados para o setor de transportes do Estado, fazendo parte da política estratégica 

de Integração dos Transportes do Governo Estadual. Tendo em vista a política que 

administrasse a integração dos transportes rodo-ferro-hidroviário em Mato Grosso do Sul, foi 

publicado um material explicativo que mencionava os objetivos da Agência: 

Com o sistema multimodal de transportes de 

cargas consolidado, o Estado poderá contar com 

serviços e infra-estruturas mais modernas, 

integrando – se no panorama da modernidade dos 

transportes do país5. 

Sobre a política do Governo Estadual de utilização da hidrovia como política de 

desenvolvimento, Souza (2002, p.346) advoga: 

No contexto do Programa “Avança Brasil” a 

hidrovia do Paraguai foi considerada um “Eixo 

Nacional de Integração e Desenvolvimento” fazendo 

parte da política de planejamento governamental. 

Portanto, concebido como um instrumento para o 

desenvolvimento regional6. 

ADMINISTRAÇÃO DA HIDROVIA 

Historicamente, a Hidrovia do Rio Paraguai serviu para a circulação de mercadoria 

que vinham para o interior do Brasil, assim como para exportação de sua produção. 
                                                 
4 Porto de Bataguassu estará concluído até o fim de novembro” In: www.ms.gov.br  10/05/2002. 
5 Agitrams (sd) 
6 O programa Avança Brasil foi encaminhado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao 
Congresso Nacional, contendo os projetos prioritários a serem executados no período de 200/2003, 
envolvendo dispêndios de cerca de R$ 1,1 trilhão no quadriênio, tendo sido aprovado em junho de 
2000. O programa contém uma delimitação geográfica para fins de planejamento regional utilizando 
como critérios à logística para o atendimento de fluxos de bens, serviços e pessoas. Nesse contexto 
delimitou-se 9 Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento.  
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Contudo só na 2ª metade de século XX, que seu uso foi pensado no contexto do processo 

de integração do território nacional, como política estratégica, geopolítica e também 

econômica. Assim, sua administração tem passado por várias mudanças, inclusive 

decorrentes das próprias mudanças políticas. Por volta de 1963 ficou sob a vigência do 

D.N.P.V.N. – Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis – com atuação nos 

estados de Mato Grosso e Rondônia cuja sede ficava em Corumbá/Ladário. 

Em 12/11/1965, na vigência do D.N.P.V.N., pode-se dizer que iniciaram, no contexto 

nacional, as ações voltadas ao estudo e aproveitamento dos rios, na perspectiva de um 

transporte mais confiável e econômico. Passado uma década, em 1975, nova reforma 

administrativa extingue a autarquia D.N.P.V.N., criando a Empresa de Portos do Brasil S.A. 

– PORTOBRÁS. 

Nesse início de século, a administração da hidrovia do Paraguai está sob o comando 

da Administração da Hidrovia do Paraguai – AHIPAR. Seu escritório está subordinado 

administrativamente à companhia Docas do estado de São Paulo – CODESP – que é uma 

empresa de economia mista, vinculada ao Ministério dos Transportes, cuja sede está em 

Corumbá. O órgão é responsável pelo monitoramento, controle de tráfego, sinalização, 

dragagem e controle de impacto ambiental da hidrovia, entre as cidades de Cáceres (MT - 

Brasil) e Corumbá (MS - Brasil). 

 No trecho entre Corumbá (MS – Brasil) e Cáceres (MT – Brasil), a administração está 

sob comando do ex-presidente da (AGITRAMS), Fermiano Yarzon, e atual presidente da 

AHIPAR – Administração da hidrovia do Paraguai – que ressalta: “a determinação do 

governador Jose Orcirio dos Santos é incrementar o transporte fluvial com a implantação de 

um gerenciamento eficiente, dentro dos parâmetros ambientais e investimentos na infra-

estrutura de transbordo7”. 

De Corumbá até a Foz do rio Apa (MS – Brasil), trecho esse que oferece as melhores 

condições de navegabilidade, administração é do Serviço de Sinalização Náutica do Oeste, 

órgão ligado à Marinha do Brasil. 

PÓLO CORUMBÁ/LADÁRIO: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 Situados na porção Noroeste do estado de Mato Grosso do Sul, os municípios 

Corumbá e Ladário estão ligados ao Centro-Sul pela BR - 262 e distam 411km da capital do 

estado, Campo Grande. Distantes entre si por apenas 6km, as cidades estão banhadas pelo 

grande potencial hídrico do Pantanal e estão localizadas à margem direita do Rio Paraguai. 

Durante o século XIX, Corumbá representou, por diversas décadas, o mais importante 

                                                 
7 Yarzon nomeado Superintendente da hidrovia do Paraguai-Paraná – 19/09/ 2003. www.ms.gov.br 
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entreposto comercial do Centro-Sul do Brasil, sendo elevada à condição de vila, por lei 

provincial, em 06 de julho de 18628. 

 O porto de Corumbá teve suas obras iniciadas em novembro de 1947 e foi 

inaugurado em 19569. Nas casas comerciais do núcleo urbano, era grande a movimentação 

de comerciantes de diferentes nacionalidades, sob o impulso da navegação, tendo se 

estabelecido, por muitos anos, como um grande referencial de compra, venda e troca de 

mercadorias. Corumbá era o 3º maior porto fluvial da América Latina e movimentava, 

através dos vapores na rota Europa/Brasil, o comércio de peles, charques e outras riquezas 

produzidas na região, como a cachaça e o açúcar, por exemplo. 

 Sobre o importante entreposto comercial que se estabeleceu em Corumbá. Alves 

(2003, p.70) ressalta: 

Corumbá, dessa forma, erigiu-se no mais 

concentrado e significado conjunto urbano de Mato 

Grosso, expressivo na hegemonia do grande 

comerciante dos portos10. 

 Foi em função do Porto que Corumbá se tornou um importante entreposto comercial 

em torno do qual se desenvolveu a economia e também a cultura da região. Seu intenso 

mercado, entre os anos que compreendem 1862 a 1900, e sua ligação via fluvial, com 

mercados consumidores, refletia na vida e na constituição da população do lugar, atraindo 

migrantes de diversas partes, fato esse que favoreceu o povoamento da região do Pantanal. 

  Nessa época, século XIX, quando fervilhava o comércio de especiarias, tem-se o 

que representou por muitos anos um grande referencial de compra, venda e trocas de 

mercadorias, o “Casario do Porto”; um conjunto de casas comerciais abandonadas e que 

foram tombadas como patrimônio histórico da cidade e que vem sendo revitalizadas dentro 

da política econômica voltada para o turismo, ainda que de forma bastante lenta (Alves, 

2003). 

Corumbá é considerada a capital do Pantanal por abranger 37% do Pantanal 

brasileiro (60% do Pantanal do Mato grosso do Sul) em época de cheia, e são inúmeras as 

embarcações que utilizam o local para o embarque de turistas e como ponto de partida das 

viagens. 

                                                 
8 www.corumbá.com.br 
9 www.transportes.gov.br/bit/ Terminais_hidro/corumba/pfcorumba.htm 20/082003 
 
10 ALVES, G.L. Mato Grosso do Sul: O Universal e o Singular. Campo Grande-MS. 2003. Ed. Uniderp. 
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No local onde atracavam as embarcações de pequeno e médio porte, embarcações 

responsáveis pela movimentação de cargas e no armazém onde cargas gerais eram 

armazenadas funciona uma agência de turismo utilizada pelos proprietários de barco hotéis. 

A região, que é considerada porta de entrada do Pantanal-sul-mato-grossense, tem no 

período de cheias um grande atrativo turístico muito explorado na região. 

No armazém geral funciona uma agência de turismo. 

Foto 02 – Agência de turismo funcionando nas antigas instalações do armazém geral. 

 

Foto: Godoy (2003). 

Aspectos da história explica a decadência desse processo, substituindo o transporte 

hidroviário pelo ferroviário, com a implantação da ferrovia Novoeste do Brasil – NOB –, no 

início do século passado, e do “retorno” ao transporte hidroviário, no contexto da 

privatização da ferrovia no início dos anos noventa, no final do século XX, quando a NOB foi 

negociada sob condições muito questionáveis, com financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social e que gerou demissão em massa da classe trabalhadora ferroviária. 

 A incerteza/inviabilidade, do transporte ferroviário, a falta de investimento por parte 

do grupo privado que adquiriu a rede ferroviária, além do crescimento da produção de grãos 

e minérios para exportação, tornaram-se elementos importantes para a expansão do 

transporte hidroviário na hidrovia do Paraguai, no final de século XX e início do século XXI e, 

conseqüente, decadência da movimentação portuária da região. 

PÓLO CORUMBÁ/LADÁRIO: SITUAÇÃO PORTUÁRIA 
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Nas margens da hidrovia do Paraguai, mais precisamente na cidade de Ladário, está 

localizado o maior entreposto da porção Noroeste de Mato Grosso do Sul, que conta com 

cinco terminais portuários operando no descarregamento, armazenamento e carregamento 

de cereais (soja, farelo, milho, arroz e açúcar), minérios (ferro, manganês e cimento), carga 

viva, entre outros produtos. Desses terminais, como já foi apontado, analisaram-se dois, 

quais sejam: os terminais da Empresa Granel Química Ltda e o Porto Público de Ladário; 

pelas suas peculiaridades. O primeiro, um terminal privado, de uso público e o segundo, 

público, mas desativado. Os outros terminais: Terminal da Empresa Cinco & Bacia, Porto 

Sobramil, Terminal Gregório Curvo e Cais da Cia Cimento Itaú são todos privados. 

1 – TERMINAL GRANEL QUÍMICA LTDA 

 Como parte do complexo portuário da região, o referido terminal foi ponto de 

partida, onde analisou-se, a partir dos dados levantados e em entrevista no terminal, quais 

suas capacidades de embarque, desembarque e armazenamento e quais as dificuldades de 

operacionalização. O terminal está instalado na região desde 1992, ao lado do porto de 

Ladário, na margem direita da hidrovia a 1 KM do centro de Ladário. É um terminal 

multimodal, privado, mas também de uso público, opera cereais, principalmente, para a 

exportação de soja e farelo da Bolívia e importação de trigo da Argentina. 

Foto: 03 – Vista aérea doTerminal Granel Química e área ao lado do terminal a disposição 

para futuras instalações 

 

 Fonte: www.granel.com.br 2004. 

 Sua infra-estrutura conta com duas moegas rodo-ferroviárias que estão ligadas aos 

dois berços de atracação e três balanças, sendo uma para caminhões e vagões com 
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capacidade de até 160 toneladas e outras duas balanças de fluxo. Com capacidade de 50 

mil toneladas de grãos em 6 diferentes compartimentos, o terminal também opera no 

descarregamento de vagões, pois o mesmo está ligado com a ferrovia que interliga Santos 

(Brasil) a Santa Cruz de La Sierra (Bolívia). Se utilizados os dois berços de atracação ao 

mesmo tempo, pode-se descarregar três vagões com a mesma velocidade que são 

descarregadas as barcaças, ou seja, a 1.000t/h. Além da infraestrutura de que dispõe o 

terminal nas suas imediações existe uma área de 200m² para armazenagem de cargas. 

 A Companhia da Granel Química Ltda conta com portos espalhados pelo mundo 

inteiro. É o caso de Santos(SP), Rotterdam(Alemanha), San Antonio(Chile), Buenos 

Aires(Argentina), San Antônio(Chile), Houston(EUA) entre outros que são vistos como 

referenciais no que se refere a terminais de líquidos, transporte de containers, além de uma 

frota representativa de navios transatlânticos que fazem a ligação de seus portos com 

mercados comercias da Europa e Ásia. 

2 – PORTO DE LADÁRIO 

Localizado na margem direita da hidrovia, tem-se o Porto de Ladário, instalado entre 

o terminal da Companhia Granel Química Ltda e o lado do 6º distrito Naval da Marinha do 

Brasil. O terminal teve suas obras iniciadas em 1974 e entrado em funcionamento nesse 

mesmo ano, operando principalmente sacarias, em seguida granéis sólidos e 

posteriormente, minérios. 

O porto de Ladário tem capacidade de movimentação diversificada, pois é um 

terminal multimodal ligado via rodo-ferro-hidroviário, o que pode oferecer fluidez e 

segurança no embarque, desembarque e armazenagem de cargas. 

Foto: 04 – Porto de Ladário 
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Fonte: administração da Hidrovia do Paraguai – AHIPAR –, 2003. 

 O porto conta com uma área de 42.441m², um pátio de 20.000m² e um armazém 

de 1.500m² com capacidade de armazenagem de 1.100 toneladas. Ao seu lado, há outra 

área destinada à expansão do Porto com cerca de 44.252m². No pátio, que compreende a 

área descoberta, pode-se armazenar minérios prontos para serem exportados ou ainda para 

o embarque e desembarque de carga viva (gado em pé). 

Contudo, como já se firmou toda essa infra-estrutura se encontra desativada. 

A MODERNIZAÇÃO E A NAVEGABILIDADE: ENTRE O DISCURSO E A PRÁTICA 

 No que se refere ao transporte hidroviário do Mato Grosso do Sul, pautou-se na 

verificação das condições de navegabilidade que a hidrovia oferece, já que, como 

apontamos, ela oferece condições de tráfego em todos os períodos do ano. O aspecto 

hidrológico da hidrovia tem, no período de julho a novembro, o predomínio de águas baixas 

que exigem um calado de 1,5 no trecho de Corumbá a Cáceres, já nas baixas, entre 

Corumbá e a Foz do Rio Apa, exige o mínimo de 2,6 metros de profundidade. No período de 

dezembro a abril, tem-se a época de cheias – águas altas – no Pantanal Sul-Mato 

Grosensse, assegurando o fluxo sem maiores restrições. 

 Assim, interrupções e/ou dificuldades para o tráfego dos comboios, consistem nos 

bancos de areia que se formam no leito do rio. Nesse sentido, são realizadas ações de 
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controle que oferecem condições para a utilização da hidrovia, ou seja, dragagem para a 

retirada da areia e a desobstrução da via e para que haja total segurança de navegabilidade, 

são também colocados nas bordas da hidrovia os marcos de sinalização que indicam a 

posição a ser seguida pelo comboio, bem como os pontos de travessia. A sinalização passa 

pela aprovação do Comitê Intergovernamenal da Hidrovia do Paraguai – CIH – e são 

pleiteadas pela AHIPAR, a fim de oferecer segurança para as barcaças11. 

 A sinalização fica posicionada nas margens da hidrovia, tanto na margem esquerda, 

quanto na margem direita e é representada da seguinte maneira. 

Ver figura. 

   Figura 02 – Nova sinalização do Rio Paraguai Trecho Corumbá/Cáceres. 

 

Fonte: administração da Hidrovia do Paraguai – AHIPAR –. 

 O tráfego e o fluxo dos comboios ao longo da hidrovia foram marcados por uma 

movimentação de cargas que no ano de 1999, foi de 2.053.489 toneladas. Nos anos 

seguintes, esse volume caiu para 1.632.521 toneladas, observando-se assim uma queda na 

movimentação de minério de ferro e manganês – principais produtos transportados pela 

hidrovia –. A crise econômica na Argentina durante os anos de 2001/02, fez com que a 

exportação dos produtos diminuísse consideravelmente, sendo que no ano de 2002 foram 

movimentadas até o mês de outubro 1.977.673,73 toneladas. 

 O terminal multimodal de Ladário, que era um referencial de embarque de minérios, 

está desativado desde 1999. O terminal era utilizado pela Mineração Urucum, que em 1995 

movimentou 339.773t de minério de ferro, 139.547t de manganês – maior movimentação 

registrada. Nos anos seguintes a movimentação decresceu. No de 2000, a empresa deixou 

                                                 
11 Administração da hidrovia do Paraguai – AHIPAR –. 
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de utilizar o terminal para o embarque do minério de ferro que é extraído pela empresa, em 

seguida também de manganês. 

Tabela 01: Histórico da movimentação no Porto de Ladário 

Série histórica de movimentação mineral no Porto de Ladário 

Ano Minério de Ferro (t) Manganês (t) 

1990 47.471 228.394 

1991 47.471 136.865 

1992 43.565 79.231 

1993 48.773 4.692 

1994 111.168 97.357 

1995 339.773 139.547 

1996 315.407 92.683 

1997 102.479 109.900 

1998 10.251 97.674 

1999 -------------- 20.092 

2000 -------------- ---------------- 

Fonte: Administração da Hidrovia do Paraguai – AHIPAR –. 

  Isso em face de outros terminais destinados ao embarque de minérios, situação essa 

que fez com que a própria empresa instalasse seu terminal de movimentação de minérios, o 

Porto Sobramil. 

 A reativação do terminal de Ladário estava prevista para o primeiro trimestre de 2004 

para exportar cerca de dois milhões de toneladas até o final do ano. 

 Foi firmada parceria entre o Ministério dos Transportes e o governo de Mato Grosso do 

Sul para criar o novo complexo portuário de Ladário, utilizando-se das instalações do Porto 

de Ladário e investindo em novas tecnologias para readequar as demandas que seriam 

basicamente para o transbordo de cereais (soja, trigo, farelo, milho e arroz) e líquidos (álcool 

etílico, gasolina, óleo diesel, óleos vegetais e lubrificantes). O protocolo foi assinado pelo 

Ministro dos Transportes, Anderson Adáuto e o Governador de Mato Grosso do Sul, José 

Orcírio dos Santos no dia 15 de novembro de 200312. 

 O funcionamento desse, porto, com a construção de tanques para armazenagem de 

líquidos e o espaço do armazém que já existe será aproveitado pelo Moinho Dallas, a ser 

instalada no local. A empresa de Nova Alvorada do Sul – MS trabalha no beneficiamento de 

                                                 
12 Estado e União acertam acordo para criar complexo portuário 20/11/2003 www.ms.gov.br 
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trigo. Além do grupo, está prevista a expansão para cereais, atendendo a produção de 

cereais do estado de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O projeto está sendo 

executado pela Administração da Hidrovia do Paraguai - AHIPAR-, com sede em Corumbá. 

O presidente da – CODESP – José Carlos de Mello Neto, em visita ao Porto de Ladário 

afirmou que o terminal receberá investimentos públicos e privados em torno de R$ 90 

milhões até 200713. 

Foto 05 – Presidente da CODESP visita o Porto de Ladário: novos investimentos 

 

Fonte: www.ms.gov.br apn 22/04/2004 

Figura03 – Projeto do Complexo Portuário de Ladário. 

 

                                                 
13 Hidrovia do Paraguai é nova alternativa de escoamento 22/04/2004 www.ms.gov.br     
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Fonte: Administração da Hidrovia do Paraguai – AHIPAR –, 2003. 

 Sobre a implantação desse novo complexo explicou o Superintendente Fermiano 

Yarzon: 

 Estamos buscando o desenvolvimento 

desse potencial logístico, considerando não apenas 

a hidrovia como eixo principal de integração do 

Mercosul, mas, sobretudo as perspectivas 

econômicas para a região14. 

No terminal multimodal da empresa Granel Química que opera principalmente cereal, 

está previsto a expansão do terminal para líquidos. Sendo que, em 20 de Agosto de 2002, a 

Granel Química recebeu licença para a instalação do parque de tancagem para armazenar 

álcool etílico, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante e óleos vegetais com toda infra-

estrutura. A Licença Ambiental foi adquirida junto ao Governo Federal e o início das obras 

foi marcado para o início de Março de 2004. Nessa ótica, o terminal poderá oferecer mais 

uma opção de uso, podendo atender a própria região do Pantanal, bem como, exportar e 

importar derivados do petróleo via navegação fluvial, visto que a empresa já trabalha com 

terminais de líquidos em outros países. 

Essa possibilidade certamente é polêmica, uma vez que o transporte de derivados de 

petróleo, em caso de acidentes ou vazamento, pode provocar danos sócio-ambientais 

gravíssimos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No presente momento da pesquisa, analisa-se que o estado do Mato Grosso do Sul, 

por sua posição geográfica, dispõe de uma fantástica malha hidroviária, que oferece 

condições de navegabilidade em qualquer época do ano, envolvendo pequenos 

investimentos quanto à conservação dos elementos que envolvem as condições de 

navegabilidade ao longo dos 3.442 km de extensão da hidrovia do Rio Paraguai. 

Os terminais que foram pauta de análise, a partir das pesquisas de campo, das entrevistas, 

do governo, nos jornais, sites oficiais, da analise do discurso e sob a ótica da atual política 

que é adequada a lógica dos Eixos de Integração e Desenvolvimento, foram 

desencadeadores de várias questões, tais como, intensidade de movimentação, ociosidade 

e entraves de alimentação do modal hidroviário. De um lado, o Porto público que em virtude 

da intensa movimentação de cargas provenientes da região, fez com que a empresa que 

                                                 
14 Estado e União acertam acordo para criar complexo portuário 20/11/2003 www.ms.gov.br 
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dele se utilizava construísse terminal próprio; de outro lado, está prevista a reativação do 

terminal e a construção do novo complexo do Porto de Ladário. Ao atentar-se para o 

terminal de Ladário, debate-se com o aspecto ideológico que envolve o discurso do Governo 

do Estado, de integração dos transportes no Mato Grosso do Sul. Dizer que os modais 

ferroviário e rodoviário dão subsídios ao transporte hidroviário do Mato Grosso do Sul seria 

um equívoco, ao ser associado com aspecto da integração dos transportes do Estado. 

O discurso do governo Estadual de integração da intermodalidade dos transportes se 

esbarra na situação em que se encontram os modais que fazem a ligação com a porção 

Noroeste sul-mato-grossense que dão acesso ao Pólo portuário de Corumbá/Ladário, 

exceto o modal hidroviário como via de chegada e saída de cargas. 

Em uma entrevista realizada no mês de fevereiro de 2004, na companhia Granel 

Química, o presidente da empresa afirmou que a capacidade do terminal está ociosa em um 

terço de sua capacidade total por ser totalmente dependente de safra, tendo sua maior 

movimentação no ano de 2002 (400 mil toneladas), já no ano de 2003, a movimentação não 

ultrapassou a 100 mil toneladas. O maior entrave do transporte hidroviário naquela região, 

de acordo com o presidente da companhia, incluso os terminais de Ladário e Granel 

Química, é a alimentação do modal. A via de acesso rodoviário – BR 262 – encontra-se em 

péssimas condições de tráfego e o modal ferroviário, após a privatização, foi sucateado. 

 Na mesma entrevista, o presidente da Granel Química afirma também que um trem de 

carga não entra há (06)seis meses – anteriormente ao mês de fevereiro (02) do ano de 2004 

– o que se torna o maior entrave da ligação rodo-ferro-hidroviário, junto também com 

péssimas condições da rodovia – BR 262 – que dá acesso a Corumbá/Ladário. Assim, os 

modais ferroviário e rodoviário não dão subsídios ao transporte hidroviário e, ao passo de 

integração – Trimodal – parece bastante prejudicado. 

 Além disso, há um descaso do poder público em se tratando do terminal de Ladário. O 

terminal que está desativado mostra a faceta ideológica da política de transporte hidroviário, 

uma vez que é o único que teria todas as condições apontadas para a implementação da 

tão falada trimodalidade de transportes. 

  Em grande parte, as opções de uso do transporte hidroviário, na região, destinados à 

exportação e que tem como saída à região de Corumbá/Ladário, estão por conta dos 

recursos naturais provenientes da região que são minério de ferro e manganês. 
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Foto 06 – Vista da barcaça transportando minério na hidrovia 

Foto: Godoy (2003). 

  Estão operacionalizando, na condição de exportadores, os terminais da Companhia 

Mineração Urucum (minério de ferro e manganês) e do Cimento Itaú, que tem como 

principal mercado de destino o Paraguai e Argentina.  

 Em relação aos países integrados através da hidrovia, que mantêm a política de 

importação como é o caso da Bolívia, Argentina e Paraguai, estão movimentando soja, 

farelo, milho, arroz e açúcar, fazendo uso do terminal da Granel Química. 

 Pude-se concluir que a integração pretendida com a otimização do uso da hidrovia é 

bastante limitada. Os empresários, de um lado, apontam para a falta de apoio do governo. O 

Pode Público, de outro lado, têm limites de investimentos em um terminal público, inclusive 

porque os grandes empreendimentos industriais no Pólo Corumbá/Ladário tem seu próprio 

terminal. O fato é que o controle do embarque/desembarque de cargas, no Pólo 

Corumbá/Ladário, encontra-se sob o controle do capital privado. Portanto, o processo de 

modernização reivindicado certamente passa pelo investimento de recursos públicos, em 

terminais privados. 
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