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MODERNIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LOGÍSTICA DOS TERMINAIS 

HIDROVIÁRIOS INTERIORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

 Adauto de Oliveira Souza (UFGD)
Silvana de Abreu (UFGD)1

Notas introdutórias

As hidrovias que “servem” o Estado de Mato Grosso do Sul, respectivamente,  
Tietê-Paraná e Paraguai, em anos recentes, têm sido objeto de aplicação de vultosos 
recursos públicos no sentido de incrementar os seus usos e a sua  integração, assim 
como a modernização de sua logística. Nesse contexto, os portos, têm sido concebidos 
como um instrumento de política de integração econômica, portanto, fundamental para 
encontrar “os caminhos do desenvolvimento”, daí serem prioritários na aplicação dos 
recursos. Com tais pressupostos, constatamos que em Mato Grosso do Sul se 
estabeleceram várias ações governamentais no sentido da racionalização, da integração 
e da intensificação do transporte hidroviário no bojo da política de consolidação da 
multimodalidade dos transportes. Por exemplo, a concessão da exploração do Terminal 
de Porto Murtinho (na hidrovia do Paraguai); das tratativas para concessão pelo governo 
dos terminais de Ladário e Porto Esperança (ambos na hidrovia do Paraguai), a 
implantação do porto de Bataguassu  (Hidrovia do Paraná), assim como a inclusão das 
referidas hidrovias no Programa de Acerelação do Crescimento (PAC), lançado em 
2007, pelo Governo Federal. 

O governo sul-mato-grossense definiu uma política pública de transportes na 
qual reuniu um conjunto de orientações estratégicas para a racionalização, a integração 
e a potencialização dos transportes, cuja base é formada pela intensificação da 
multimodalidade visando reduzir custos de produção/comercialização e reforçar o 
ambiente propício aos investimentos privados e públicos. Trata-se de um processo 
histórico em Mato Grosso do Sul, remontando a criação dessa Unidade da Federação, 
em 1979. Todavia, a partir do PPA (1996-1999), denominado “Brasil em Ação” mas 
sobretudo no contexto do “Avança Brasil” (PPA 2000-2003), as ações governamentais 
se intensificaram. Nesse sentido, a gestão e integração dos transportes  em Mato Grosso 
do Sul, têm assumido grande relevância, a ponto do governo estadual criar, em 2002, 
uma Secretaria de Estado2 específica para coordenar os assuntos relativos a logística e 
aos transportes e, no ano seguinte criou uma agência estatal – Agência de Gestão e 
Integração de Transportes (AGITRAMS) para cuidar do que tem sido chamado de 
“novos caminhos para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.” Oficialmente, se 
argumenta que o território estadual tem uma vocação natural para a implantação de 
sistemas integrados de transportes. Essa vocação é produto das potencialidades hídricas 
e geográficas altamente favoráveis e da infra-estrutura rodoferroviária existente. É nesse 
                                                          
1 Professores nos cursos de Geografia – Graduação e Pós-Graduação - Universidade Federal da Grande 
Dourados – Estado de Mato Grosso do Sul  (Brasil).
2 Referimo-nos a SELTRA - Subsecretaria Especial de Logística e Transportes -  instituída através do 
Decreto Normativo n° 10.763, de 07 de maio de 2002, sendo  conferida a  atribuição de  elaborar estudos 
destinados ao planejamento dos transportes; a gestão da política estadual de transportes e o fomento à 
implantação de terminais multimodais visando garantir condições adequadas de acessibilidade às cidades-
pólos regionais e de potencial turístico. 

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


2

contexto que o governo estadual tem implementado ações específicas para a 
perenização da hidrovia do Paraguai, possibilitando o tráfego de embarcações de grande 
calado em todas as estações do ano e implantado/modernizado os portos de Ladário, 
Esperança e Porto  Murtinho (na hidrovia do Paraguai) e de Bataguassu, Três Lagoas e 
Mundo Novo na hidrovia do Tietê-Paraná. Como nos diz Xavier (2001) a fluidez é 
imposta para a conquista de produtividade e competitividade convertendo os transportes 
em vetores logísticos essenciais para as atividades mais modernas. 

2 - OS PORTOS NA HIDROVIA DO TIETÊ-PARANÁ

2.1 -  Bataguassu, Mundo Novo e Três Lagoas

O governo de Mato Grosso Sul construiu - com previsão de operacionalização, 
a partir de 2002, no entanto, ainda não operacionalizado - o primeiro terminal portuário 
na Tietê-Paraná,  implantado no município de Bataguassu.

Tal empreendimento, com custo estimado em R$ 6,8 milhões, foi construído 
como obra compensatória, com recursos destinados pela Companhia de Energia de São 
Paulo (CESP). A verba foi repassada pela companhia paulista, em função do 
alagamento da área do município sul-mato-grossense, pela Usina Hidrelétrica Sérgio 
Motta. O referido terminal terá capacidade de movimentar 400 toneladas/hora de cargas, 
principalmente álcool e grãos e, na visão do então coordenador de Estudos e Infra-
Estrutura Portuária de Mato Grosso do Sul, Fermiano Yarzon, "será um dos portos mais 
modernos do rio Paraná."3

A CESP fez um acordo com o governo estadual – então José Orcírio 
(2003/2006) – no qual assinou um termo de uso gratuito por 20 anos. 

Na realidade o projeto do governo estadual era transformá-lo num porto rodo-
hidro-ferroviário, ligando Bataguassu a Dourados, na porção meridional sul-mato-
grossense, território caracterizado economicamente por uma moderna produção 
agrícola.

O prefeito do município de Bataguassu – João Carlos Aquino Leme (2005-
2008), em entrevista realizada no dia 22 de dezembro de 2006, nos afirmou que não há 
uma política específica do poder público local no sentido de administrar o porto, 
todavia:  “(...) a Prefeitura vem trabalhando na atração de empresas e indústrias que 
além de gerar emprego e renda para o município agregariam materiais que 
impulsionariam o funcionamento do porto.”

Em dias atuais o porto esta inativo, na verdade, não chegou a operar  e segundo 
o prefeito João Carlos Aquino Leme essa inatividade “é devido a não conclusão das vias 
de acesso ao terminal que tem provocado o adiamento da licitação para sua concessão.” 
(Entrevista, 22 de dezembro de 2006).

O asfaltamento de acesso ao porto – com valor estimado de 1,2 milhões – foi 
acordado com o governo que, seria construída com recursos do tesouro estadual. 
Todavia, não se efetivou.

Na visão do prefeito, o não funcionamento do porto é um problema que pode 
prejudicar o desenvolvimento municipal: “(...) primeiramente pelos recursos financeiros 
que foram investidos no porto e poderiam ser investidos em outros setores e também 
porque o poder público municipal acredita que novos empregos poderiam ser criados a 

                                                          
3 "MS implantará primeiro porto na Tietê-Paraná" In: Correio do Estado.  Campo Grande, nº  14.565, 
05.09.01, p.5.
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partir da implantação de empresas que viriam a ser instalar buscando as melhorias 
trazidas pelo transporte hidroviário.”

No município de Mundo Novo, localizado no extremo meridional de Mato 
Grosso do Sul, encontramos o terminal hidroviário oficialmente denominado “Porto 
Morumbi”, localizado na hidrovia Tietê-Paraná. Funciona precariamente, sem nenhuma 
infra-estrutura e, apenas com o transporte de passageiros através de uma balsa que faz a 
travessia do rio Paraná, entre os Estados de Mato Grosso do Sul e o Paraná. 

Diante dessa realidade e também com o propósito de incrementar a logística dos 
transportes, no sentido de permitir escoamento mais eficiente da produção de Mato 
Grosso do Sul, mormente a produção regional, o governo estadual atestou sua 
viabilidade econômica – em trabalho elaborado pela AHRANA4 - considerando, 
inclusive a existência de uma área em disponibilidade, nas proximidades da Ponte 
Ayrton Senna, sobre o rio Paraná na divisa com o município paranaense de Guairá.

O município de Mundo Novo sofreu perda de suas terras em virtude do 
alagamento causado pelo Lago de Itaipu Binacional (Usina de Itaipu). Nesta condição 
recebe royalties desta empresa o qual projetava investir – como sua contrapartida - nas 
instalações portuárias. Com tais pressupostos, a obra deste porto foi lançada pelo 
governador José Orcírio Miranda dos Santos (PT), em dezembro de 2003, no Governo 
itinerante neste Município.

O projeto previa que o Porto Morumbi, seria modernizado com uma infra-
estrutura necessária para o escoamento de grãos (soja, milho etc) e também farelo, óleo 
de soja e álcool. Todavia, encerrado a gestão do referido governador, constatamos as 
obras não foram viabilizadas.

Por fim, na hidrovia Tietê-Paraná encontramos o projeto de instalação de um 
porto no município de Três Lagoas. Trata-se de um local conhecido como 
“Cascalheira”, as margens do lago da hidrelétrica de Jupiá e próximo da Termelétrica –
da Petrobrás -  onde já existia um antigo porto.

Esse município, assim como outros onze municípios de Mato Grosso do Sul e 
de São Paulo, sofreu perda de terras, em virtude do alagamento causado pela Usina 
Sérgio Motta, em Porto Primavera, devendo a Companhia Energética de São Paulo 
(CESP) repassar royalties, conforme determinação da justiça. No Mato Grosso do Sul 
são seis os municípios “beneficiados” com o pagamento de royalties pela CESP: Três 
Lagoas, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Anaurilândia e Bataiporã. 
Aspectos que são importantes para entendermos a expectativa dos governantes e de 
empresários, de diferentes ramos, no sentido de uma revitalização na economia regional. 

Nesse sentido, em novembro de 2003, a Empresa Paulista de Navegação 
(EPN), a maior operadora atuando na Hidrovia Tietê-Paraná, colocou o interesse em 
montar um porto nem Três Lagoas, às margens do rio Paraná (Cascalheiras). É um 
investimento de 4,5 milhões de reais, em equipamentos.

Algumas empresas, como a Votorantim Celulose e Papel têm demonstrado 
interesse na operacionalização do terminal portuário para transportar madeira extraída 
de projetos de reflorestamento da região de Três Lagoas, pela hidrovia do rio Paraná, até 
a usina de Jacareí (SP). Esse transporte é feito em comboios, de até 100 carretas, que 
percorrem 800 quilômetros de rodovias. Além de encarecer o frete, os caminhões 
desgastam o asfalto e contribuem para congestionar o trânsito. Com o porto em 
funcionamento, a madeira percorrerá 550 quilômetros pela hidrovia, barateando o frete 
em até 22%. 

                                                          
4 Fábio Castelo Branco, engenheiro da AHRANA, entrevista novembro de 2007.
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Essa reivindicação não é apenas desse empresário, as indústrias instaladas nos 
distritos industriais de Três Lagoas também vem reivindicando e pressionando no 
sentido de uma logística de transporte mais eficiente. 

Constatamos esse projeto foi não se viabilizou, e continua na pauta de 
reivindicações do empresariado três-lagoense. 

Por outro lado, vale frisar que a Cargill – multinacional estadunidense –
instalada em Três Lagoas construiu seu próprio terminal no rio Paraná, a partir de um 
protótipo da própria multinacional que existia na Holanda. (Souza, 2003).

3 - A Hidrovia do Paraguai

A hidrovia do Paraguai-Paraná, historicamente teve papel preponderante na 
movimentação de mercadorias entre os países sul-americanos e a Europa. Em dias 
atuais – tem transportado, principalmente grãos e minérios -  se concebe que:

A hidrovia é fundamental para tornar competitivos os produtos 
exportáveis de Mato Grosso do Sul, colocando nossos produtos 
no porto de Nueva Palmira [Uruguai] a custos bem menores 
que teriam se fossem transportados pelo modo rodoviários até 
um porto brasileiro. Além disso, a hidrovia é da maior 
importância para consolidar o comércio entre os países do 
Mercosul e destes países com os mercados europeus e norte-
americanos, a partir da remodelação de Corumbá-Ladário, do 
pleno funcionamento do  terminal hidroviário de Porto 
Murtinho e da superação de entraves burocráticos nos portos 
paraguaios e argentinos.5

Na realidade, a abertura do rio Paraguai para a navegação comercial ocorreu a 
partir da segunda metade do século XIX, constituindo-se num marco importante para a 
estruturação do Pantanal. 

Não se trata, deste modo, de construir uma hidrovia. O objetivo em pauta é a 
sua "desobstrução" e aí reside o problema do impacto ambiental. Como afirmam Santos 
& Silveira (2001, p.84): “Os tempos rápidos invadem os tempos lentos, e o uso do rio, 
ao amparo de uma regulação pública, pode tornar-se, no lugar, mais um fator de 
diferenciação e de regulação da sociedade e do território”. 

Trata-se de uma operação de transformação do ambiente natural em 
consonância com as necessidades impostas pelo desenvolvimento econômico. É mais 
uma busca desesperada de unificação da racionalidade que visa a construção de 
instrumentos de ação que assegurem a implantação generalizada da fluidez a serviço do 
pragmatismo econômico. Daí o delírio da rapidez, do qual a desobstrução da hidrovia é 
um exemplo.  Em outras palavras, o que se pretende é tornar a hidrovia Paraguai-Paraná 
navegável dia e noite, durante o ano todo, com um calado mínimo de 3 metros, desde 
Cáceres (MT), até o porto Nueva Palmira, no Uruguai (3.303 km).6

A intervenção inclui alterações nos leitos dos rios – dragagem, retificação de 
meandros e retirada de rochas - visando como já dito, à diminuição dos custos de 

                                                          
5 MATO GROSSO DO SUL. Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Habitação. Portos e hidrovias.
Folheto, Agitrams, s.d.
6 Na Argentina, destacam-se os portos de San Martin, San Lorenzo, San Nicolas e Rosário. Na Bolívia, 
destaca-se o porto de Quijarro. No Paraguai, destaca-se o porto de Villa  Hayes (Rodrigues, 2007, p.83).
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transportes, notadamente para a exportação de minério (de ferro e manganês), explorado 
no Pantanal e de grãos, produzidos nas bordas da planície. 

Investimentos governamentais têm sido feitos no sentido de que a navegação 
em tempo real, pela Hidrovia Paraguai-Paraná, se torne uma realidade. Nesse sentido, 
testes e ajustes finais da carta eletrônica que será disponibilizada aos usuários após sua 
homologação pelo Ministério da Marinha, estão em estágio avançado. O moderno 
sistema possibilitará maior segurança na via e reduzirá o tempo percorrido pelos 
comboios entre Cáceres (MT) e os portos do Paraguai, Uruguai e Argentina. A 
implantação da carta eletrônica no trecho brasileiro (entre Cáceres e Apa – 1.270 km) 
faz parte do plano de ações da Administração da Hidrovia do Paraguai (AHIPAR), 
estatal do Ministério dos Transportes, para o período 2004/07.

O superintendente da AHIPAR, Fermiano Yarzon, disse que a navegação por 
satélite dá início ao processo de modernização da hidrovia para se tornar um dos 
grandes eixos de escoamento da produção regional e também de integração física com 
os países que formam o Mercosul.7

O desenvolvimento do sistema fluvial formado pelos rios Paraguai e Paraná 
foi declarado, em 1987, de interesse prioritário pelos cinco países da Bacia do Prata, que 
assinaram, em junho de 1992, o Acordo de Transporte Fluvial. Seis protocolos 
adicionais foram firmados, incluindo o de “Navegação e Segurança”, que estabelece 
normas uniformes para os cinco países, e o de “Condições de Igualdade de 
Oportunidades para Maior Competitividade”, visando corrigir as desigualdades legais, 
entre outras, de taxas, tarifas, capacitação profissional e exigências relativas a 
tripulações das embarcações.

O Acordo de Transporte Fluvial atribuiu ao Comitê Intergovernamental da 
Hidrovia Paraguai-Paraná a tarefa de conduzir as ações para implementar o 
melhoramento tanto do transporte pela hidrovia em termos de sua operação quanto da 
infra-estrutura física e portuária, considerando os princípios de livre trânsito, livre 
participação das bandeiras no tráfego entre os países, igualdade e reciprocidade, 
segurança da navegação e proteção ao meio ambiente.

Ademais, estão sendo pensadas alternativas de ligação de Mato Grosso do Sul 
com os portos do Pacífico – Ilo, no Peru e Arica e Iquique, no Chile -, "as quais, no 
entanto, dependem principalmente de investimentos bolivianos e chilenos para 
constituir-se em corredores de transportes." Uma dessas alternativas, encampada 
inclusive pelo governo sul-mato-grossense é o trecho rodoviário Santos/São 
Paulo/Corumbá/Cochabamba/Arica/Iquique, com 3.185 km, dos quais 935 km em terra. 

Vale dizer que essa intervenção planejada - na infra-estrutura de longo alcance 
- inclui igualmente a complementação e ampliação de portos em Cáceres (MT), 
Corumbá, Ladário, Porto Esperança e Porto Murtinho (MS), sobre os quais passaremos 
a discorrer.

3.1 - O Terminal Hidroviário de Porto Murtinho

Sobre este Terminal, localizado na cidade de mesmo nome (atualmente com 
13,3 mil habitantes, distando 431 km da capital), o governo de Mato Grosso do Sul, 
visando a sua conclusão e modernização, assinou em 19 de junho de 2001, um contrato 
de concessão de uso do bem público: do terminal hidroviário, ao Consórcio Portuário de 
Murtinho (Conport) -  formado pelas empresas F. Andreis, a norte-americana American 
                                                          
7 ANDRADE. S. “Hidrovia do Paraguai se moderniza com carta eletrônica” In:  www.apn.ms.gov.br  
27.05.04.
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Comercial Bording Line e a Cinco Bacia - que, depois de terminarem a obra, com
investimentos previstos de R$ 2,5 milhões, vão explorar as instalações por 25 anos, com 
possibilidade de renovação por mais 25 anos. Em dezembro deste mesmo ano, o 
referido terminal foi solenemente reativado - com a presença do então governador -
tendo iniciado suas operações, em janeiro de 2002, com uma capacidade de 400 mil 
toneladas/ano de grãos, 100 mil toneladas de açúcar e 35 mil toneladas de cimento, 
sendo que, a partir do sexto ano de atividade (2007), deve ser movimentadas, neste 
terminal, um milhão de toneladas de produtos.

Na opinião de Michel Chaim, presidente da Cinco Bacia: "O porto de Murtinho 
será a porta de entrada para a hidrovia Paraguai-Paraná."8

O seu volume de exportações, no primeiro ano de atividades (2002), chegou a 
US$ 120 milhões, informou o empresário Michel Chaim.9

Em 2003, o porto movimentou 300 mil toneladas de grãos e açúcar. Para 2004, 
a perspectiva é de que sejam movimentados cerca de 600 mil toneladas, mas a 
capacidade instalada é suficiente para movimentar 1,5 milhão de toneladas, no 
embarque, e 1 milhão, no desembarque.10

Ademais, em abril de 2004, a referida Agência recebeu da Receita Federal o 
alfandegamento. Na prática, significa dizer que a Agência ganhou o status de porto.

Luís Alberto Assy e Michel Chaim Junior, são sócios na Outbras, umas das 
empresas que administra o porto intermodal de Porto Murtinho e também na Cinco 
Bacia, a maior empresa de navegação a operar na bacia do Rio Paraguai e do Rio 
Paraná. Questionado sobre quais os interesse de empresários da navegação em investir 
em um porto, Assy respondeu:

Em junho de 2002, quando o porto começou a operar, não 
havia nenhum cliente para usar os serviços oferecidos. Foi um 
grande desafio trazer clientes para cá. A CINCO BACIA
enxerga a implantação do porto com uma grande oportunidade 
de potencializar nossas operações e não poderia deixar de 
apoiar uma iniciativa como esta, por isso conversamos com 
nossos clientes e convencemos alguns deles a despacharem 
suas cargas por Porto Murtinho, através de um frete 
diferenciado para quem viesse para cá, e, ainda, fomos atrás 
de outros clientes, como por exemplo, os produtores de açúcar 
da região para usarem nosso terminal. Com a participação do 
governo do Estado e da CINCO  o porto ganhou credibilidade 
diante dos usuários. Houve esta junção de entidades para fazer 
o projeto decolar.11

Para uma segunda etapa, a intenção dos administradores do Terminal 
Hidroviário de Murtinho é transformar a área portuária em um parque industrial. 

O porto é considerado zona de produção primária, logo tudo 
que se encontra dentro de suas dependências é considerado 
produto exportado, no caso da produção. Isso cria um 

                                                          
8 "Conport investirá mais de US$3 milhões para operar terminal de Murtinho" In: 
www.gazetamercantil.com.br/ms.  19.06.01.
9 “Porto de Murtinho fecha 1º ano movimentando US$ 120 mi” In: www.ms.gov.br 15.06.03.
10 “Porto de Murtinho embarcará 1,5 milhão de toneladas em 2005” In: www.ms.gov.br. 03.04.04.
11 Idem.
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ambiente para se construir indústrias de esmagamento de soja, 
para produzir óleo para ser exportado. Outra que pode vir 
para cá é a indústria do açúcar”, disse Chaim Júnior. 

Outro projeto empresarial é fazer a importação de insumos que são largamente 
utilizados pelos produtores de Mato Grosso do Sul, quais sejam fertilizantes e óleo 
diesel: “Nós descemos o rio com soja e açúcar e subimos com óleo e componentes de 
fertilizantes”. (Chaim Júnior)12

Enfim, o projeto do porto de Murtinho começou a ser executado em 1993 e 
consta atualmente de 3.778 m² de área construída, correspondente a dois armazéns, cada 
um com capacidade para estocar 12 mil toneladas de produtos.

A concessão era vista, pelo então diretor de Portos e Hidrovias do Estado de 
Mato Grosso do Sul, Fermiano Yarzon, como capaz de fomentar o desenvolvimento 
regional porque "onde existe uma infra-estrutura desse porte é capaz de atrair outros 
investimentos privados, tanto na área de produção primária como na industrialização 
de matéria-prima."13 Portanto, há um entendimento de que as ações  executadas pelo 
governo vão transformar o transporte hidroviário em um forte aliado na implementação 
do desenvolvimento econômico.14

Nesse sentido e obedecendo-se ao conceito de agrupamento de projetos, o 
Governo Estadual concluiu a pavimentação asfáltica da BR 267 - única via de acesso a 
Porto Murtinho - num trecho de 17 km e implementou obras de saneamento básico, já 
que a cidade é amparada por um dique, construído para protegê-la das cheias do rio 
Paraguai. No bojo deste processo de integração viária do Sudoeste de Mato Grosso do 
Sul, iniciou-se também a pavimentação da rodovia MS-384, concebida como
instrumento para viabilizar um corredor de exportação, através da hidrovia. Igualmente, 
o aeroporto de Porto Murtinho - com uma pista de 1,3 mil metros - foi inaugurado, em 
12 de junho de 2002. 

Sobre esses empreendimentos, o então governador afirmou:

Porto Murtinho e os demais municípios da região Sudoeste do 
Estado estão tendo plenas condições, com a pavimentação da 
MS-384, a reativação do porto e a inauguração do aeroporto, 
de retomar o potencial de importação e exportação, o que é 
essencial para Mato Grosso do Sul.15

3.2 - O Porto Esperança...

Uma outra iniciativa governamental visando a modernização da hidrovia do 
Paraguai é o edital para a construção do terminal hidroviário de Porto Esperança,  
município de Corumbá, onde o governo sul-mato-grossense comprou da antiga Rede 
Ferroviária Federal, por R$180 mil, uma área de 16 hectares, à margem esquerda do rio 
Paraguai, para a construção deste empreendimento, orçado em R$3,5 milhões. A 
empresa que ganhar a licitação vai construir e operar o porto por 25 anos, pagando 
outorga para o Governo Estadual. A unidade de embarque e desembarque - com dois 
armazéns com capacidade de 24 mil toneladas cada - será a segunda, em Mato Grosso 

                                                          
12 Idem. 
13 "Governo homologa hoje concessão do Porto de Murtinho"  In : www.ms.gov.br  19.04.01.
14 "Assembléia aprova projeto dos portos" In: www.ms.gov.br.  01.11.2000.
15 "Sudoeste retoma desenvolvimento" In: Diário do MS. Nº 2.302. Dourados, 13.06.02, p.1.
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do Sul, usada para a exportação de grãos, transformando-se numa opção, em 
decorrência da variação da distância entre as áreas produtoras e os terminais portuários, 
o que influencia no preço do frete.16 Também, neste caso, se abrirá uma estrada de 12 
km, ligando a BR-262 ao terminal e a  ferrovia, que vão permitir completar o sistema 
multimodal de transporte de grãos.17

3.3 - O Porto de Ladário

O porto de Ladário possui área de aproximadamente 42.441m2, onde estão 
dispostos um pátio externo descoberto, com 20.000m2, alguns currais e seus acessos, os 
quais ocupam 6.108m2, para o embarque e desembarque de gado. Existe ainda uma 
outra área destinada à expansão do porto com cerca de 44.252m2, localizada ao seu lado 
direito, entre o porto e a empresa Granel Química. 

A área conta com uma excelente localização – entre o Terminal da empresa
Granel Química e o 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil - distante menos de 1Km da 
zona urbana do município.

Dispõe de dois berços distintos para atracação, compostos por dois dolfins cada 
um, instalados em um trecho de 250m. 

Apresenta um armazém com 1.500m2 e capacidade estática de 1.000t. Possui 
também o pátio externo, conforme já citado, utilizado para a estocagem de minério, 
além de vários equipamentos.

O porto de Ladário possui uma área muito cobiçada pelas empresas da região 
ou pelas que buscam ali se instalar. Não apenas por suas grandes dimensões, mas por 
toda uma gama de facilidades inerentes ao seu terminal.

Dispõe de acesso rodo-hidro-ferroviário, com extensões dos ramais ligados até 
as proximidades de seu armazém, disponibilizando a imediata utilização deste modal, 
bem como dos demais. 

É a última área disponível, em condições imediatas de operação, ao longo dos 
municípios de Corumbá e Ladário. Além disso, como já possui toda a parte específica 
de melhoramentos implantados. 

Outro grande atrativo é o fato de a área do porto encontrar-se atualmente 
alfandegada, tanto para importações quanto para exportações, facilitando todas as 
operações de recebimento e envio de mercadorias entre países.

Os diferenciais apresentados fazem do porto de Ladário uma área de grande 
potencial para investimento das empresas.

Os primeiros registros de movimentações de cargas no porto de Ladário datam 
da época de sua inauguração, em 1980. A movimentação de mercadorias foi iniciada 
através do embarque de sacarias e, posteriormente, de granéis sólidos, mais 
especificamente minérios e manganês.

Desde a sua inauguração que a principal carga movimentada é de minérios, 
devido a potencialidade da sua região. O porto de Ladário operava com um terminal 
especializado para minério, embarcando anualmente grandes quantidades de carga e 
atendendo ao embarque, principalmente, do minério proveniente da empresa Urucum 
Mineração S/A, que atualmente é subsidiária integral da Companhia Vale do Rio Doce, 
e escoava toda sua produção através deste terminal.

Seus maiores embarques de minério foram realizados nos anos de 1994 a 1996, 
atingindo pelo ponto máximo em 95 quando movimentou cerca de 339.773 toneladas de 
                                                          
16 A única alternativa hidroviária existente hoje é o Terminal de Ladário, da Granel Química.
17 "Edital do porto fluvial de Porto Esperança sai neste mês" In : www.ms.gov.br. 15.05.01.
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minério de ferro e 139.247t de manganês, caindo para 315.407 e 92.683t, 
respectivamente, no ano seguinte.

A partir deste ponto, o movimento de minérios tornou-se abruptamente 
decrescente até que, no ano de 2000, cessou por completo. Isso se deve ao fato de que 
novos terminais destinados à movimentação de minérios foram implantados na região e 
à própria Urucum, que arrendou o terminal da SOBRAMIL, deixando de movimentar 
através de Ladário.

O porto movimentou também, ocasionalmente, vários tipos de mercadorias, 
dentre as quais pode-se destacar: o cimento, muito utilizado na construção da 
Hidrelétrica de Itaipu, e reses, que vem sendo recolhidas ao longo das fazendas e 
desembarcam no terminal de Ladário.

Desativado, desde 1997, o porto de Ladário poderá voltar a atuar como 
prestador de serviços no ramo de embarque e desembarque de mercadorias, sejam elas 
as mais variadas possíveis, preferencialmente aproveitando-se daquelas destacadas 
como as grandes potenciais da Hidrovia, ou ainda servir a uma empresa determinada 
que se utilizaria dessas instalações para o escoamento de sua própria produção.

A Companhia Docas de São Paulo (CODESP), que tem controle sobre a 
Hidrovia Paraguai-Paraná, garantiu apoio a todos os projetos de implementação da
navegação comercial em Mato Grosso do Sul. Em visita ao Mato Grosso do Sul, em 
abril de 2004, o diretor-presidente da estatal, José Carlos de Mello Rego, disse que a via 
é uma nova alternativa para desafogar portos já saturados, como os de Santos e 
Paranaguá.18

Dentre os projetos anunciados para o trecho brasileiro da hidrovia, o do porto 
de Ladário é considerado o indutor de uma nova fase para o transporte fluvial regional. 
A Administração da Hidrovia do Paraguai (AHIPAR), estatal do Ministério dos 
Transportes garantiu R$ 23 milhões do orçamento da União para reformar o terminal, 
construído em 1974.

3.4 - O TERMINAL ODFJELL – ou Porto da Granel Química

O Terminal Odfjjel – é alfandegado pela Receita Federal – e integra o 
complexo portuário da região pantaneira juntamente com o Terminal público de Ladário 
e o privado da Sobramil.   Foi instalado em 1992, ao lado do porto de Ladário, na 
margem direita da hidrovia. Trata-se um terminal multimodal, privado, mas também de 
uso público, opera principalmente cereais, distando 1 KM do centro de Ladário, 
apresenta-se principalmente para a exportação de soja e farelo da Bolívia e importação 
de trigo da Argentina.

Sua infra-estrutura conta com duas moegas rodo-ferroviárias que estão ligadas 
aos dois berços de atracação e três balanças, uma para caminhões e vagões com 
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 utilizado os dois berços de 
atracação ao mesmo tempo, pode-se descarregar três vagões com a mesma velocidade 
que é descarregada as barcaças, ou seja, a 1.000t/h. Além da infra-estrutura de que 
dispõe o terminal nas suas imediações existe uma área de 200m² para armazenagem de 
cargas.

                                                          
18 “Hidrovia do Paraguai é nova alternativa de escoamento” In: www.apn.ms.gov.br 16.04.04.
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A Companhia  Granel Química Ltda conta com portos espalhados por diversas 
partes do mundo, é o caso Santos (SP), Rotterdam (Alemanha), San Antonio (Chile), 
Buenos Aires (Argentina) 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 da Europa e 
Ásia.

Em relação aos países que se integram através da hidrovia, que mantém a 
política de importação, caso da Bolívia, Argentina e Paraguai estão movimentando soja, 
farelo, milho, arroz e açúcar fazendo uso do terminal da Granel Química. Um 
importante Terminal que está mantendo os laços comerciais de produtos importados do 
Mercosul. 

Opera principalmente cereal, está previsto a sua expansão para líquidos. Nesse 
sentido, em 20 de agosto de 2002, a empresa 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 as obras em 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.

Portanto, trata-se de ações planejadas para inserir economicamente, de forma 
global e competitiva, o Pantanal mato-grossense. São ações que, para Moretti (2000, 
p.24): "promovem no seu conjunto alterações diretas no ambiente natural, entre as 
quais destaca-se o aceleramento da destruição ambiental, e transformações na relação 
da sociedade com a natureza, calcadas, anteriormente, em uma cultura tradicional.”

Percebemos que alguns setores da sociedade, ligados aos interesses específicos 
na perenização/desobstrução da navegação no rio Paraguai, almejam estabelecer uma 
equação maniqueísta entre dois lados em oposição antagônica:   haveria os que estão ao 
lado do progresso – os favoráveis à hidrovia – e, de outro lado, estariam os que 
defendem o atraso – os que se colocam contra a hidrovia.

Trata-se de um discurso ideológico no qual determinados setores sociais tentam 
apropriar-se da idéia de que são eles os portadores do progresso e que esse progresso se 
faz através da hidrovia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatamos uma tendência a reorientação da matriz de transporte, através do 
incremento da participação do modal hidroviário e da implantação de terminais 
multimodais. Vale dizer, essa estratégia se dá fundamentalmente com o financiamento 
público: dados apontados por Farrenberg (1998, p.92) indicam que o sistema hidroviário 
Tietê-Paraná já absorveu recursos públicos da ordem de US$ 1,6 bilhão.

A busca da consolidação da multimodalidade dos transportes, em Mato Grosso 
do Sul, é um processo histórico, sendo que em dias atuais o governo estadual passou a 
direcionar suas ações para atender as demandas infra-estruturais, de logística e de 
integração viária criando, uma Agência (AGITRAMS) específica para o setor.

Nesse caso, o planejamento das ações nos setores hidroviário e portuário 
resgata-se inclusive o conceito de pólos de desenvolvimento tão presente nas políticas 
de planejamento das décadas de 1960 e 1970 e, que serviram, naquele contexto 
histórico, como nos aponta Abreu (2001), como base de sustentação teórico/ideológica 
para legitimar ações governamentais em favor da acumulação do capital e que, 
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novamente, numa outra conjuntura, ainda servem como suporte ideológico para 
justificar os vultosos investimentos públicos em favor do capital. 

Essa busca – consubstanciada nas ações governamentais – passa pela remoção 
dos obstáculos, interferências e gargalos de natureza física (compatibilizando as infra-
estruturas e instalações de apoio), operacional (incrementando o desempenho de 
veículos e equipamentos) e institucional (racionalizando os regulamentos, controles 
governamentais, legislação e procedimentos burocráticos).

Uma constatação é que essas ações em direção a busca da modernização, 
racionalização e integração dos transportes em Mato Grosso do Sul têm características 
próprias, todavia, se inserem num movimento mais amplo. Referimo-nos ao processo de 
mundialização do capital, no interior do qual a organização dos serviços de transportes 
sofreu profundas alterações, seja no que diz respeito à integração de operadores, por 
meio de fusões entre empresas ou de alianças estratégicas, assim como um significativo 
crescimento de investimentos em terminais hidroviários, tornando, com isso, mais usual 
o emprego da multimodalidade.

Foi nesse contexto que constatamos a criação da SELTRA, posteriormente da 
AGITRAMS, assim como a implantação dos terminais hidroviários de Ladário, Porto 
Esperança e Porto Murtinho, na hidrovia do Paraguai, assim como o terminal de 
Bataguassu (e os projetos de Três Lagoas e Mundo Novo) na hidrovia do Paraná.

A importância dos portos para um país, Estado ou região sempre foi 
diretamente relacionada a importância do comércio exterior em sua economia. São eles 
os elos de integração e transferência entre os modais de transportes terrestre e marítimo, 
possuindo adicionalmente uma função de amortecedor, regulando o fluxo viário local 
através da armazenagem e distribuição física.

Por fim, mas não menos importante, há que se afirmar que a navegação interior 
tem um enorme potencial de crescimento, não se perdendo de vista, porém, os aspectos 
ambientais daí decorrentes. Vale dizer, não estamos com isso, apontando alternativas de 
desenvolvimento sustentável.
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