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 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento, denominado “Diagnóstico da Infraestrutura da 

Hidrovia e Base de dados georreferenciada”, contempla o acompanhamento das 

atividades referentes ao Produto 2, que integra o rol de documentos a serem 

compartilhados com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) no 

âmbito do “Estudo da prática regulatória, vantagens competitivas e oferta e demanda 

de carga entre os países signatários do Acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná”. 

Este estudo é resultado do Termo de Cooperação TERM-SAF-

ANTAQ/Nº01/2015, celebrado entre a ANTAQ e a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), que desenvolve os trabalhos por meio do Instituto Tecnológico de 

Transportes e Infraestrutura (ITTI), representando o interesse mútuo e recíproco que 

o Estudo pode promover para o setor acadêmico, para o setor econômico, para o setor 

fiscalizador e para a sociedade em geral. 

O Termo de Cooperação objetiva a elaboração de um estudo a respeito das 

práticas regulatórias, vantagens competitivas e oferta e demanda de cargas que se 

verificam no âmbito do transporte longitudinal na Hidrovia Paraguai-Paraná (HPP), 

entre Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.  

A estrutura geral do trabalho manteve alinhamento com o Plano de Trabalho 

elencado no Termo de Referência, o qual divide-se em cinco produtos a serem 

compartilhados, a saber: 

 

I. Produto 1 – Levantamento do Eixo Mercado 

• Produto 1A – Matriz Origem-Destino e Market Share da Hidrovia 

Paraguai-Paraná; 

• Produto 1B – Análise dos custos de transporte, levantamento das 

empresas de navegação e estaleiros; 

II. Produto 2 – Diagnóstico da Infraestrutura da Hidrovia Paraguai-
Paraná e Base de dados georreferenciada; 

III. Produto 3 – Levantamento do Eixo Regulatório 

• Produto 3A – Diagnóstico da prática regulatória da Hidrovia Paraguai-

Paraná; 

• Produto 3B – Estudo de Caso; 
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IV. Produto 4 – Matriz de Oportunidades da Hidrovia Paraguai-Paraná; 

V. Produto 5 – Resumo Executivo. 

 

No decorrer deste relatório serão abordados os seguintes itens referentes ao 

Produto 2:  

• Levantamento das condições gerais de navegação da Hidrovia por 

trecho; 

• Localização de portos e terminais estrangeiros com especificações de 

carga movimentada; 

• Principais vias de ligação rodoviárias e ferroviárias, incluindo a 

extensão total, situação, localização dos terminais existentes e 

planejados ao longo das vias; 

• Levantamento das principais obras de infraestrutura viária planejadas; 

• Consolidação da base de dados georreferenciada contendo 

informações sobre a malha de transporte dos países signatários do 

Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 

Sendo assim, este documento apresenta as atividades desenvolvidas em 

relação à infraestrutura da Hidrovia Paraguai-Paraná, constituindo versão final de 

acompanhamento dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Ratton 
Coordenador-geral 

CREA 7657-PR 
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 INTRODUÇÃO 

 

Ao proporcionar menor custo de transporte em relação aos outros modais, a 

utilização das hidrovias induz o desenvolvimento regional por meio, por exemplo, da 

implantação de indústrias de beneficiamento e transformação ao longo de suas 

margens, além de viabilizar grandes projetos agropecuários, criando, dessa forma, 

condições que possibilitam o desenvolvimento agrícola e industrial de vastas áreas 

ribeirinhas, permitindo a fixação do homem à terra. Por isso, toda vez que se declara 

uma hidrovia como instituída, o desenvolvimento na região de abrangência se acelera, 

dinamizando o serviço de transporte nos mais diversos modais (UFPR/ITTI, 2011). 

Em meio a diversos obstáculos no cenário nacional, é evidente o incentivo por 

parte das entidades públicas para a diversificação da matriz de transportes nos últimos 

anos, principalmente em relação ao setor hidroviário. Em 2013, com o lançamento do 

Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH) pela ANTAQ, e do Plano Hidroviário 

Estratégico (PHE) pelo Ministério dos Transportes, tornou-se público o interesse em 

relação ao aumento da participação do transporte hidroviário perante os demais 

modais.  

Ambos os estudos supracitados abordam, dentre outras hidrovias de 

relevante importância nacional, a Hidrovia Paraguai-Paraná, um dos mais extensos e 

importantes eixos de integração política, social e econômica da América do Sul, 

estendendo-se por cinco países: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.  

Historicamente, o litoral sul-americano sempre recebeu um maior fluxo de 

desenvolvimento do que o interior. No entanto, o atual momento de integração do 

Mercosul, intensificou o desenvolvimento da área de influência da Hidrovia Paraguai-

Paraná, envolvendo direitos de propriedade supranacional (AHIPAR, 2010a).  

De acordo com o Termo de Referência, os trechos hidroviários de interesse 

para esse estudo estão compreendidos entre Cáceres (BRA) e Nueva Palmira (URY) 

pelos rios Paraguai e Paraná (extensão de 3.442 km), bem como o trecho do Rio 

Paraná entre Foz do Iguaçu (BRA-PR) e a confluência entre os rios Paraguai e Paraná 

(extensão de 680 km). A Figura 2.1 ilustra a localização da Hidrovia. 
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FIGURA 2.1 - LOCALIZAÇÃO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ NA AMÉRICA DO SUL. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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A Argentina conta com cerca de 30% da extensão da Hidrovia inteiramente 

em seu território, contra 22% em território brasileiro e 14% em território paraguaio. 

Adicionalmente, sob jurisdição compartilhada entre todos os países têm-se uma 

extensão aproximada de 34%, totalizando uma extensão de 4.122 km. A Tabela 2.1 

apresenta a distribuição territorial dos trechos de interesse deste estudo. 

 
TABELA 2.1 - DISTRIBUIÇÃO DOS TRECHOS DA HIDROVIA DE ACORDO COM A HIDROGRAFIA. 

Hidrovia Paraguai-Paraná 

Rio Paraguai Extensão (km) 

Brasil 890 

Brasil/Bolívia 48 

Brasil/Paraguai 332 

Paraguai 557 

Paraguai/Argentina 375 

Total 2.202 

Rio Paraná Extensão (km) 

Argentina 1.240 

Paraguai/Argentina 680 

Total 1.920 

Total 4.122 
FONTE: AHIPAR (2010b). 

 

A Hidrovia Paraguai-Paraná configura-se como uma das principais artérias 

fluviais da região, com relevante importância para o Paraguai e para a Bolívia, uma 

vez que ela ameniza os efeitos do isolamento marítimo desses dois países, 

viabilizando o acesso aos mercados de outros continentes por meio do escoamento 

de cargas e por meio da utilização de portos marítimos situados na confluência do Rio 

Paraná com o Rio da Prata. Em virtude dessa relação internacional da qual o Brasil 

faz parte, é essencial que haja uma representação brasileira perante os organismos 

internacionais de navegação, bem como um acompanhamento do transporte de 

cargas realizado na Hidrovia.  

A partir desse contexto, o presente estudo (em particular o Produto 3A – 
“Diagnóstico da Prática Regulatória da Hidrovia Paraguai-Paraná”) pretende 

efetuar a identificação das práticas regulatórias dos cinco países signatários do 

Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, apontando as possíveis 
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vantagens competitivas e as necessidades de adequação no âmbito jurídico-

institucional brasileiro, por meio da promoção de um estudo de demandas, da 

composição da frota e da prática de afretamentos. Sendo assim, espera-se que este 

estudo possa oferecer subsídios às decisões governamentais no acompanhamento 

do acordo e na política de apoio ao transporte fluvial, com base na oferta e demanda 

do transporte de cargas, visando ao desenvolvimento de toda a área da influência. 

Para analisar a integração da Hidrovia Paraguai-Paraná no continente sul-

americano em relação ao setor de transportes, é necessário avaliar a distribuição das 

malhas modais existentes e como elas se relacionam entre si, de modo que seja 

possível conceber corredores multimodais interconectados e eficientes. O processo 

de integração regional pode ser classificado como um processo de aprofundamento 

progressivo e irreversível na formação de uma área de livre comércio inter-regional, 

um mercado comum, uma união monetária e, em algumas análises, uma união política 

regional (PADULA, 2010). 

A formação de uma área de livre comércio regional e a interconexão eficiente 

com o mercado global necessitam do estabelecimento dos chamados corredores de 

exportação, permitindo a ligação além da costa (PADULA, 2010). 

No que se refere ao transporte marítimo internacional, a América do Sul é 

cercada pelos oceanos Atlântico e Pacífico, interligados ao norte por meio do Canal 

do Panamá e ao sul por meio do Estreito de Magalhães, respectivamente nos locais 

denominados Passagem de Drake e Estreito de Beagle. Ambas as ligações 

pertencem às importantes rotas mundiais de transporte marítimo da Organização 

Marítima Internacional (IMO). 

A Hidrovia Paraguai-Paraná, no centro da região da América do Sul, é uma 

área dotada de importantes recursos e ecossistemas e não está devidamente 

ocupada e interligada ao continente, ou mesmo à sua costa. Dessa maneira, a 

consolidação do eixo da Hidrovia Paraguai-Paraná fortalece a integração dos países 

e das regiões envolvidas com os mercados globais mediante uma conexão eficiente 

com os oceanos Atlântico e Pacífico, conforme ilustrado na Figura 2.2.  
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FIGURA 2.2 - FLUXO DE MERCADORIAS A PARTIR DA AMÉRICA DO SUL. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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 DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE NAVEGAÇÃO 

 

Para o enquadramento das potencialidades da Hidrovia Paraguai-Paraná, foi 

necessário efetuar um diagnóstico da infraestrutura fluvial disponível, em termos das 

condições morfológicas, hidrológicas e estruturais no cenário atual. Sendo assim, em 

atendimento ao item 2.1.2 do Termo de Referência, apresentam-se nesta seção as 

características do canal navegável, do tipo de solo, da vegetação, do regime 

hidrológico e das estruturas presentes ao longo da região de estudo, destacando as 

peculiaridades de cada um dos trechos.  

O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da 

Hidrovia do Rio Paraguai, realizado pela UFPR em cooperação com o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do ITTI, contemplou o 

trecho brasileiro da Hidrovia do Rio Paraguai, constituindo uma importante fonte de 

informações para a complementação deste trabalho. 

A área de estudo possui 4.122 km de extensão, os quais são divididos em 

cinco trechos em função das condições de navegação, a saber: 

 

• Trecho Cáceres (BRA) a Corumbá (BRA): Rio Paraguai 

eminentemente brasileiro (680 km) – Alto Paraguai; 

• Trecho Corumbá (BRA-MS) a Asunción (PRY): Rio Paraguai, 

contempla trechos de águas internacionais (1.132 km) – Alto e 

Médio Paraguai; 

• Trecho Asunción (PRY) a Santa Fe (ARG): rios Paraguai e Paraná, 

contemplam trechos de águas internacionais (1.040 km) – Baixo 

Paraguai e Baixo Paraná; 

• Trecho Santa Fe (ARG) a Nueva Palmira (URY): Rio Paraná, 

contempla águas internacionais (590 km) – Baixo Paraná; 

• Trecho Foz do Iguaçu (BRA-PR) e confluência dos rios Paraguai e 

Paraná, no município de Corrientes (ARG) (680 km) – Médio 

Paraná. 
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A Figura 3.1 ilustra os trechos de interesse. 
FIGURA 3.1 - TRECHOS DE INTERESSE DA REGIÃO DE ESTUDO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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O eixo hidroviário Paraguai-Paraná tem sido tradicionalmente utilizado como 

via de ligação do interior do continente sul-americano, atendendo ao escoamento de 

cargas da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai (UFPR/ITTI, 2012). 

Atualmente, pela parte brasileira, a sua utilização é voltada principalmente 

para o transporte de minério de ferro do Brasil para a Argentina, onde parte das cargas 

são transbordadas para embarcações marítimas e enviadas a outros mercados. 

Estudos recentes desenvolvidos pela Universidade Federal do Paraná, por meio do 

Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (UFPR/ITTI, 2015a), apontam a 

existência de um grande potencial a ser desenvolvido no que diz respeito ao 

escoamento das safras de grãos produzidos na região Centro-Oeste do Brasil, com 

destaque para a soja e seus derivados. 

De acordo com Miguens (2000), em relação a alguns serviços que contribuem 

para a melhoria das condições de navegabilidade na Hidrovia, estão incluídas as 

cartas de navegação, o balizamento e a sinalização náutica eficiente do canal 

navegável e a implantação de um sistema de divulgação de níveis d’água em diversas 

estações fluviométricas. 

O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil (CHM), vinculado à Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN), disponibiliza as cartas de navegação em formato 

eletrônico do trecho compreendido entre Cáceres (BRA) e Asunción (PRY), sendo 

também responsável por sua atualização. A Figura 3.2 ilustra a articulação das cartas 

disponíveis no subtrecho entre a foz do Rio Apa (BRA) e Asunción (PRY). 

Por meio do boletim periódico de “Aviso aos Navegantes”, o CHM divulga 

mensalmente algumas informações gerais, como os avisos-rádio náuticos, as 

correções das cartas e das publicações náuticas, a lista de sinais náuticos, os avisos 

permanentes especiais e notícias diversas relacionadas ao trecho de Cáceres (BRA) 

a Asunción (PRY). 

Entre Asunción (PRY) e a confluência dos rios Paraguai e Paraná, as 

condições de navegação da Hidrovia encontram-se sob a responsabilidade da 

Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) e do Comando de La 

Armada – Dirección de Hidrografía y Navegación, do Paraguai, os quais divulgam 

boletins mensais de avisos aos navegantes e boletins hidrométricos dos níveis do Rio 

Paraguai e seus afluentes. 
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FIGURA 3.2 - ARTICULAÇÃO DAS CARTAS NÁUTICAS DO TRECHO DA FOZ DO RIO APA (BRA) 
ATÉ ASUNCIÓN (PRY), SOB COMPETÊNCIA DA DHN. 

 
FONTE: CHM-DHN (2016). 

 

A jusante da confluência Paraguai-Paraná, nas proximidades do município 

argentino de Corrientes, as informações em relação às condições de navegação, 

como profundidades atualizadas, sinalização, balizamento, cartas de navegação, 

dentre outros, são fornecidas pela Dirección Nacional de vias Navegables (DNVN) e 

pelo Servicio de Hidrografia Naval (SHN), ambos órgãos argentinos, com atualização 

de dados até 2011 no trecho entre a cidade de Asunción (PRY) e Nueva Palmira 

(URY) (SHN, 2016). Um exemplo de carta náutica do SHN pode ser visualizado na 

Figura 3.3. 
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FIGURA 3.3 - CARTA DE NAVEGAÇÃO EM TERRITÓRIO ARGENTINO. DE PUNTA PIEDRAS A LA 
PLATA Y COLONIA. 

 
FONTE: SHN (2016). 
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Para o trecho do Rio Paraná, entre a cidade de Foz do Iguaçu (BRA) e a 

confluência com o Rio Paraguai, as cartas de navegação são disponibilizadas pelo 

Servicio de Hidrografia Naval da Argentina, com data de atualização do ano de 1999 

e na escala de 1:50.000 (SHN, 2016). 

Em relação à definição das profundidades do canal navegável em cada um 

dos trechos, o principal fator regulador considerado foi o regime hidrológico dos rios 

Paraguai e Paraná, com avaliação dos períodos de cheia e de estiagem. 

Os trechos correspondentes ao território brasileiro, na extensão de Cáceres 

(MT) à foz do Rio Apa (MS), foram avaliados com base em estudos anteriores 

(UFPR/ITTI, 2015b), além das informações disponibilizadas pelas agências 

reguladoras nacionais: Agência Nacional de Águas (ANA, 2015) e Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2015). A Figura 3.4 ilustra o regime do Rio 

Paraguai na estação fluviométrica de Ladário, considerada como ponto de divisão dos 

tramos Norte e Sul da Hidrovia em território brasileiro.  

Nos demais países, as informações derivaram dos boletins 

hidrometereológicos do Instituto Nacional del Agua (INA), na Argentina; e da Dirección 

de Meteorologia e Hidrologia, no Paraguai (Figura 3.5). 

 
FIGURA 3.4 - SITUAÇÃO HIDROMÉTRICA DO RIO PARAGUAI EM LADÁRIO (BRA-MS). 

 
FONTE: Adaptado de CPRM, 2015.  
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FIGURA 3.5 - SITUAÇÃO HIDROMÉTRICA DO RIO PARAGUAI EM ASUNCIÓN (PRY). 

 
FONTE: Adaptado de INA, 2016. 

 

Por meio da análise das séries históricas de nível de água das estações 

fluviométricas disponíveis foi possível fazer a identificação dos períodos de cheia e 

estiagem em cada trecho. Por conseguinte, efetuou-se a busca das profundidades 

efetivas do canal de navegação nos períodos divulgados pelas autoridades marítimas 

da Hidrovia, determinando assim a faixa de profundidades mínimas em cada um dos 

trechos de interesse. Adicionalmente, para a certificação dos valores encontrados 

para as condições críticas (estiagem), fez-se uso de informações concedidas por 

estudos anteriores desenvolvidos por CSI Ingenieros S.A. (2010), pela Bolsa de 

Comercio de Rosario (2014), por Laborde e Martres (2015) e pela Subsecretaría de 

Puertos y Vías navegables (ARGENTINA. Secretaría de Transporte de la Nación, 

2016a).  

 

 

3.1 TRECHO CÁCERES A CORUMBÁ 

 

Nesse trecho, eminentemente brasileiro, o Rio Paraguai é classificado como 

um rio de planície ou de baixo curso. Sua declividade regular e suave permite um 

cenário favorável à navegação. Dos desafios à navegação da região, destacam-se os 

bancos de areia e as curvas com raios da ordem de 150 m, como se observa na Volta 

do Pintado (Figura 3.6). 
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FIGURA 3.6 - EXEMPLOS DE CURVAS CRÍTICAS COM PEQUENOS RAIOS DE CURVATURA. 

 
FONTE: BRASIL. Marinha do Brasil, 2015a. 

 

A Marinha do Brasil divulga e atualiza periodicamente as informações de 

batimetria das cartas náuticas nos trechos onde atua. No entanto, alguns trechos 

estão desatualizados há mais de cinco anos. Para compensar esta questão, constam 

alertas nas cartas náuticas quanto à intensa variação batimétrica. Instrumentos como 

o “Aviso aos Navegantes” e alertas por rádio informam e notificam as variações 

significativas (BRASIL. Marinha, 2016a). 

As dimensões máximas dos comboios para o tráfego nesse trecho da Hidrovia 

(Tabela 3.1) são estabelecidas pela Marinha (BRASIL. Marinha, 2006). Na maior parte 

do trecho é adotada a configuração 2x3, como mostra a Figura 3.7, totalizando 24 m 

de largura e 140 m de comprimento, com capacidade de 3 mil t por comboio. 

Excepcionalmente, os comboios dotados de facilidades de manobras, tais 

como “bow-thrusters” e “propulsão azimutal”, poderão exceder em até 30% o 

comprimento indicado para cada subtrecho, com prévia autorização do Representante 

da Autoridade Marítima Regional (BRASIL. Marinha, 2006). 
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TABELA 3.1 - DIMENSÕES MÁXIMAS DAS EMBARCAÇÕES NO TRECHO ENTRE CÁCERES (MT) 
E CORUMBÁ (MS), DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

Trecho Início Fim Largura 
Máxima 

Comprimento 
Máximo 

1º Cáceres (km 3.342) Boca do Rio Bracinho (km 3.283) 24 m 140 m 
2º Boca do Rio Bracinho (km 3.283) Foz do Rio Sararé (km 3.223,5) 24 m 80 m 
3º Foz do Rio Sararé (km 3.223,5) Volta do Pacu Gordo (km 3.115,3) 24 m 140 m 
4º Volta do Pacu Gordo (km 3.115,3) Volta do S (km 3.508,5) 24 m 80 m 
5º Volta do S (km 3.508,5) Ponta do Morro (km 3.030,5) 24 m 140 m 
6º Ponta do Morro (km 3.030,5) Corumbá (km 2.770) 33 m 200 m 

FONTE: BRASIL. Marinha do Brasil, 2006. 
 

FIGURA 3.7 - COMBOIO TIPO (2X3) DO TRECHO CÁCERES (MT) A CORUMBÁ/LADÁRIO (MS) - 
UNIDADE MÉTRICA. 

 

 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015b. 

 

Nesse trecho, o transporte de cargas sofreu uma drástica redução nos últimos 

cinco anos, tornando-se atualmente inexpressivo (UFPR/ITTI, 2015b). As 

características hidrogeomorfológicas configuram o Rio como de difícil navegabilidade.  
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No entanto, com o aumento da largura e a redução do número de bancos de 

areia e de curvas críticas, à medida que o Rio se aproxima da cidade de Corumbá, as 

condições de navegação tornam-se mais favoráveis.  

A Administração da Hidrovia do Rio Paraguai (AHIPAR) detém as licenças 

para efetuar as dragagens de manutenção em determinados locais que possuem 

profundidade restrita, denominados passos críticos. Essas intervenções integram o 

processo anual de manutenção do canal de navegação para uso comercial, apesar 

de que, atualmente, predomina-se nesse trecho a navegação de embarcações de 

turismo. 

Nas proximidades do Porto de Cáceres, km 3.442, existe a Ponte Rodoviária 

Marechal Rondon (BR-070), que obriga o desmembramento sistemático dos comboios 

para passagem sob o vão principal (Figura 3.8). De acordo com a Marinha (BRASIL. 

Marinha, 2006), as dimensões máximas dos comboios autorizados a trafegar sob esta 

ponte são de 90 m de comprimento por 15 m de largura, incluindo o 

rebocador/empurrador, o equivalente a uma composição com uma barcaça (1x1+1). 

 
FIGURA 3.8 - PONTE RODOVIÁRIA MARECHAL RONDON (BR-070). 

 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015b. 

 

O regime hidrológico do Rio Paraguai nesse trecho é bastante característico. 

As cheias na região de Cáceres acontecem com maior frequência nos meses de 

março e abril. A estiagem normalmente ocorre nos meses de setembro e outubro, de 

acordo com os estudos realizados pela UFPR/ITTI (2015b).  
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No período de estiagem, lagoas na planície de inundação ocasionam grandes 

quantidades de vegetações aquáticas (macrófitas). No período de cheias, esses 

conglomerados (camalotes) são conduzidos para o Rio Paraguai em grandes 

concentrações, o que pode reduzir a eficiência da navegação nestes locais. 

Este fenômeno impede o tráfego de embarcações e é intensificado 

principalmente nas localidades identificadas como: Passo Volta do Boi (km 3.066) e 

Passo Boca da Anta (km 3.045), podendo se espalhar por cerca de 2 km. A vegetação 

se concentra também, porém com menor intensidade, na Volta do Tarumeiro (km 

3.062), no Furado do Gualeguã (km 3.058), na Volta Grande (km 3.053) e na Boca do 

Canafístola (km 3.049) (DIÁRIO CORUMBAENSE, 2014).  

Atualmente, a AHIPAR é responsável pela manutenção desses locais, 

utilizando uma embarcação especial que dispõe de grades de empurra e pás 

mecânicas na proa para realizar as operações de retirada da vegetação flutuante e 

limpeza do canal de navegação (Figura 3.9). 

 
FIGURA 3.9 - A) VEGETAÇÃO FLUTUANTE NO TRECHO ENTRE CÁCERES E CORUMBÁ. B) 

EMBARCAÇÃO ENG. AVÍDIO MELO, RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DE VEGETAÇÃO 
FLUTUANTE NO RIO PARAGUAI. 

  
FONTE: UFPR/ITTI, 2015b. 

 

Os principais tributários do Rio Paraguai nesse trecho são o Rio Jauru e o Rio 

Cuiabá. A contribuição das águas dos tributários altera as características fluviais do 

Rio Paraguai, principalmente a jusante da foz do Rio Cuiabá, quando o Rio fica mais 

caudaloso e há menos problemas restritivos à navegação.  

De acordo com a Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN) (BRASIL. Marinha, 

2016b) e com as normativas emitidas pela Marinha do Brasil referentes às restrições 

de dimensão das embarcações e com os resultados obtidos por UFPR/ITTI no Estudo 

a) b) 



                                                                                      
 

43 
 

de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia do Rio Paraguai 

(UFPR/ITTI, 2015b), a profundidade de projeto nesse trecho é de 1,8 m. Notadamente, 

durante o período de cheias, o nível d’água eleva-se em média 2,5 m acima do nível 

de redução (NR), melhorando as condições de navegação. 

 

 

3.2 TRECHO CORUMBÁ A ASUNCIÓN 

 

Com aproximadamente 1.132 km de extensão, o trecho configura-se como o 

mais extenso da Hidrovia Paraguai-Paraná. As condições de navegação são melhores 

em relação ao trecho anterior, porém ainda há a presença de alguns obstáculos. 

Dentre eles, destacam-se alguns locais com raios de curvatura pequenos e a 

presença de bancos de areia na confluência do Rio Paraguai com seus tributários, 

nas partes convexas de curvas e em alguns passos críticos historicamente 

conhecidos.  

Ao contrário do primeiro trecho descrito, entre o município de Corumbá (BRA) 

(km 2.762) e Asunción (PRY) (km 1.630), o transporte de cargas é muito mais 

expressivo. As características hidrogeomorfológicas desse trecho (canal mais largo e 

profundo) permitem a navegação de comboios na configuração 4x4 (Figura 3.10), com 

16 barcaças de 60x12 m e um empurrador com 50 m de comprimento, formando um 

comboio completo com dimensões de 290x48 m e capacidade de 24 mil t (BRASIL, 

2000). Em função da capacidade de carregamento das barcaças, das características 

do canal e das normativas emitidas pela Marinha do Brasil em relação às dimensões 

das embarcações, a profundidade mínima do canal de navegação nesse trecho é de 

3,00 m a 3,20 m, no sentido montante para jusante. 
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FIGURA 3.10 - COMBOIO REGULAMENTADO (4X4) DO TRECHO CORUMBÁ (BRA-MS) – 
ASUNCIÓN (PAR) – UNIDADE MÉTRICA. 

 
FONTE: UFPR/ITTI, 2012. 

 

Com base no Relatório Técnico do IPT nº 135.147-205, a Capitania Fluvial do 

Pantanal (CFPN) emitiu uma portaria (BRASIL. Marinha, 2016b) autorizando, em 

caráter experimental e temporário pelo período de 12 meses, o tráfego de comboios 

pela Hidrovia Paraguai-Paraná, no trecho compreendido entre a localidade de Porto 

Esperança-MS (km 2.630) e a foz do Rio Apa-MS (km 2.172,3), com largura máxima 

de 65 m e comprimento máximo de 290 m, desde que utilizem 

rebocadores/empurradores (R/E) com potência total dos motores propulsores na faixa 

de 4.300 HP a 6.500 HP.  

Apesar da vigência da portaria durante a elaboração do Estudo, a mesma 

apresenta caráter experimental e temporário. O aumento da potência das 

composições e a utilização de rebocadores auxiliares (denominadas “brasílias”) são 

prerrogativas do armador para o aumento da capacidade de manobra dos comboios, 

atendendo aos requisitos mínimos de manobrabilidade e segurança para trafegar no 

canal de navegação projetado. 

Entre a foz do Rio Apa (km 2.172,3) e Asunción (PRY) (km 1.630), é permitida 

a navegação de comboios com até 60m de largura e comprimento de 319 m (incluindo 

o empurrador), conforme a regulamentação do Acordo Bilateral entre Argentina e 

Paraguai, de 13 de abril de 2000, baseada no regulamento n° 7 do Acordo entre os 

países signatários da Hidrovia (Figura 3.11) (BRASIL. Marinha, 2016c). 
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FIGURA 3.11 - COMBOIOS REGULAMENTADOS PELO ACORDO BILATERAL ARGENTINA E 
PARAGUAI. DIMENSÕES MÁXIMAS DE 60 X 319 M. 

 
FONTE: ANTAQ (2007). 

 

Entre os obstáculos artificiais no trecho brasileiro, pode-se citar a Ponte 

Rodoviária Nossa Senhora do Pantanal (BR-262/MS) (Figura 3.12), que está 

localizada no km 2.645, e a Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra (Figura 3.13), 

localizada no km 2.630 da Hidrovia. 

 
FIGURA 3.12 - PONTE RODOVIÁRIA NOSSA SENHORA DO PANTANAL (BR-262). 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 3.13 - TRANSPOSIÇÃO DA PONTE EURICO GASPAR DUTRA. 

 
FONTE: UFPR/ITTI (2012). 

 

Na Ponte Rodoviária Nossa Senhora do Pantanal (BR-262/MS) (Figura 3.12), 

foram relatados cinco incidentes nos últimos dez anos, referentes a colisões contra os 

dolfins de proteção dos pilares e inclusive contra os próprios pilares. Sendo assim, a 

Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), por meio da portaria nº 12/CFPN, autoriza 

provisoriamente a passagem de comboios desmembrados até a reconstrução do 

dolfin de proteção, desde que obedecidas as seguintes premissas: desmembramento 

de comboios e tráfego com no máximo quatro barcaças (2x2+1), respeitando as 

dimensões máximas de 175 m de comprimento (incluindo o empurrador) e 25 m de 

largura. 

A Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra (Figura 3.13) está localizada a 16 km 

a jusante da ponte rodoviária e, de acordo com a Marinha do Brasil (BRASIL. Marinha, 

2006), a sua transposição é condicionada ao desmembramento dos comboios para a 

configuração 2x2+1 (quatro barcaças). Essas composições deverão ter as seguintes 

dimensões máximas: 25 m de largura e 160 m de comprimento (incluindo o 

empurrador). 

Nas proximidades de Asunción (PRY), a Ponte Remanso Castillo (Figura 3.14) 

é considerada um dos principais entraves para o tráfego de embarcações, de acordo 

com o Ministério dos Transportes (BRASIL. Ministério dos Transportes, 2014a), sendo 

necessárias obras de derrocamento nas suas imediações para melhorar a 
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navegabilidade. Nessa região, o Rio possui um considerável incremento de largura e 

a planície de inundação atinge uma dimensão que varia entre 5 e 15 km (afetando a 

margem direita do Rio). O canal de navegação é mais profundo em alguns pontos 

isolados (com profundidades de até 8,0 m). 

 
FIGURA 3.14 - PONTE REMANSO CASTILLO. OBSTÁCULO À NAVEGAÇÃO NO TRECHO 

CORUMBÁ (BRA) A ASUNCIÓN (PRY). 

 
FONTE: GISTURISMO PARAGUAY (2016). 

 

Em relação ao regime hidrológico, as cheias acontecem entre os meses de 

junho e setembro, com pico mais recorrente em julho, podendo variar de ano para 

ano. A estiagem se estende de outubro a fevereiro, com níveis extremos entre os 

meses de dezembro e janeiro (ANA; CPRM, 2015). 

Ao longo desse trecho, e já sob jurisdição compartilhada entre Brasil e 

Paraguai, o Rio Paraguai apresenta uma série de bancos de areia e afloramentos 

rochosos à medida que se aproxima de Asunción, o que dificulta o tráfego das 

embarcações durante o período de estiagem. A partir do km 2.050, os passos 

denominados Arrecifes (km 2.048), Guggiari (km 1.940) e Passo Remanso Castillo 

(km 1.645) estão entre os principais obstáculos à navegação e são considerados os 

gargalos da Hidrovia, requerendo obras de dragagem e derrocamento para assegurar 

a navegação (BRASIL. Ministério dos Transportes, 2014a).  

De acordo com CSI Ingenieros (2010), nas proximidades da Bahía de 

Asunción em Itá Punta (km 1.626), Cassacia (km 1.619), Medín (1.608), San Antonio 



                                                                                      
 

48 
 

(km 1.604), Villeta (km 1.595), Buey Muerto (km 1.591), Itá Pyrú (km 1.585) e Guyrati 

(km 1.581), ainda existe a necessidade de desmembramento dos comboios, para o 

equivalente a uma composição de barcaças do tipo 2x4+1. 

Adicionalmente, de acordo com Laborde e Martres (2015), entre a foz do Rio 

Apa e a confluência do Rio Paraguai com o Rio Paraná, a maior parte da sinalização 

náutica está danificada, coberta por vegetação e/ou apresenta visualização 

comprometida. 

 

 

3.3 TRECHO ASUNCIÓN A SANTA FE 

 

Com 1.040 km de extensão, o trecho possui jurisdição compartilhada entre 

Paraguai e Argentina, desde Asunción (PRY) (km 1.630) até Santa Fe (ARG) (km 

590), além de conter a confluência do Rio Paraná com o Rio Paraguai, nas 

proximidades dos municípios argentinos de Corrientes e Paso de la Patria (km 1.240).  

Durante a maior parte do tempo o Rio se apresenta navegável e as 

profundidades do canal navegável podem ser divididas em dois subtrechos. O 

primeiro concentra a extensão do km 1.630, em Asunción, até o km 1.240, na 

confluência entre os rios, no qual as profundidades do canal podem variar de 3,20 a 

3,95 m de acordo com as informações de profundidades navegáveis da Subsecretaria 

de Puertos y Vías Navegables (ARGENTINA. Secretaria de Transporte de la Nación, 

2016b) e os relatórios técnicos apresentados por CSI Ingenieros (2010). O segundo 

subtrecho localiza-se entre a confluência dos rios Paraguai-Paraná (km 1.200) e a 

cidade de Santa Fe (km 590), onde a faixa de profundidades pode variar de quatro a 

a sete metros. 

Sendo assim, navegam de forma homologada por este trecho comboios 4x5, 

constituídos por barcaças e empurrador, com capacidade de até 30 mil t (Figura 3.15). 
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FIGURA 3.15 - COMBOIO REGULAMENTADO ENTRE ASUNCIÓN E SANTA FE. COMPOSIÇÃO 
4X5 (UNIDADE MÉTRICA). 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Ao sul da planície inundada de Asunción (PRY) aparecem as planícies 

mesopotâmicas (planície do Ribeira, entre os rios Paraguai e Paraná). Além de 

integrar o âmbito das planícies argentinas com pequenas diferenças altimétricas, a 

planície correntina apresenta uma alternância especial de níveis e de formas com 

notável impacto fisiográfico (IIRSA, 2007). 

De acordo com o Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná 

(CIH, 2016), está prevista a iniciação de dragagem e da sinalização desse trecho para 

que se mantenha uma profundidade mínima de navegação de 3,65 m, além da 

informatização de todo o trecho, com cartas náuticas eletrônicas e plano de 

monitoramento, controle e gestão ambiental. 

A vazão do Rio Paraná é maior que a do Rio Paraguai, representando cerca 

de 75% do volume de água a jusante da confluência. O período de estiagem nesse 

trecho ocorre durante os meses de agosto e setembro, devido ao maior aporte de 

volume de água dos tributários com regimes tropicais, ao passo que as cheias ocorrem 

entre os meses de novembro e fevereiro (KOUTOUDJIAN, 2007). 

A jusante do município de Corrientes (ARG), a Hidrovia Paraguai-Paraná 

aumenta em número de ramificações no canal principal, caracterizando uma evolução 

de rio de meandro (Figura 3.16). A presença de bancos de areia formados por seus 

próprios depósitos aluviais e a presença de extensas várzeas é o resultado das 



                                                                                      
 

50 
 

diversas contribuições laterais da bacia, como o Rio Porteño, o Rio San Hilario, o Rio 

Komare, o Rio Cortapik, o Rio Payagua, o Rio Bermejo, o Rio Pilcomayo, o Rio de Oro 

e o Rio Negro, com predominância na margem direita da Hidrovia. 

 
FIGURA 3.16 - CONFLUÊNCIA DOS RIOS PARAGUAI E PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

No que diz respeitos aos obstáculos artificiais, a Hidrovia é cruzada pela Ponte 

Chaco-Corrientes (Ponte General Manuel Belgrano) após a confluência dos rios 

Paraguai e Paraná, porém, sem impor restrições às embarcações durante a sua 

passagem (Figura 3.17). Ainda assim, a regulamentação marítima nesse trecho exige 
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que a navegação tanto diurna quanto noturna, realizada em ambos os sentidos, 

proceda pelo canal balizado entre os pilares 5 e 6, sendo proibidos os cruzamentos e 

ultrapassagens nos 1 mil m a jusante e a montante da ponte (BRASIL. Ministério dos 

Transportes, 2014a). 

 
FIGURA 3.17 - PONTE GENERAL MANUEL BELGRANO, ENTRE AS PROVÍNCIAS DE CHACO E 

CORRIENTES. 

 
FONTE: CFI (2016). 

 

 

3.4 TRECHO SANTA FE A NUEVA PALMIRA 

 

Inicia-se nesse trecho a parcela fluvio-marítima da Hidrovia Paraguai-Paraná, 

partindo da cidade de Santa Fe (ARG) (km 590) e estendendo-se por 590 km até a 

cidade de Nueva Palmira (URY) (km 0). Ao longo dessa via é permitido o ingresso de 

embarcações marítimas aos diferentes portos localizados no Rio Paraná. As melhores 

condições de navegação em relação às profundidades do canal navegável são 

encontradas nesse trecho. De acordo com os boletins diários de profundidades da 

Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables (ARGENTINA. Secretaria de Transporte 

de la Nación, 2016a), as profundidades variam de 7 a 10 m entre Santa Fe e San 

Martin, e de 10 a 12 m entre San Martin e a cidade de Nueva Palmira (URY).  

Devido à distribuição portuária, esse trecho pode ser subdividido em quatro 

subtrechos, a saber: Santa Fe – San Martin; San-Martin – Ibicuy; Ibicuy – Nueva 

Palmira; e Nueva Palmira – Montevideo. As melhores condições de navegação 
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permitem o tráfego de comboios com formação 5x5 e com capacidade de até 40 mil t 

(Figura 3.18). 

Segundo o relatório técnico elaborado por CSI Ingenieros (2010), entre San 

Martín (km 447) e Nueva Palmira, é possível realizar a navegação em dois trechos 

adicionais, a saber:  

• Por meio da desembocadura dos rios Paraná Guazu e Paraná Bravo, 

onde trafegam comboios com 50 m de largura e 290 m de comprimento; 

• Pelo canal Playa Honda, com dimensões máximas permitidas de 50 m 

de largura e 236 m de comprimento. 

 
FIGURA 3.18 - COMBOIO REGULAMENTADO NO TRECHO SANTA FE (ARG) A NUEVA PALMIRA 

(URY). COMPOSIÇÃO 5X5 (UNIDADE MÉTRICA). 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Em relação às características hidrológicas dessa região, observa-se a 

incidência de locais de baixas profundidades devido ao agravamento do processo de 

sedimentação e às características geomorfológicas do sistema fluvial. Ademais, o Rio 

Paraná recebe diversos afluentes e em sua desembocadura no oceano Atlântico 

forma um delta com os seguintes sistemas fluviais: Paraná das Palmas, Paraná 

Pavón, Paraná Ibicuy, Paraná Bravo, Paraná Guazu e Paraná Miní (PRENDES et. al., 

2015). 

A região urbana de Santa Fe tem passado por um processo particular de 

metropolização, onde se desenvolveram duas regiões separadas pela Hidrovia. Para 

facilitar a conexão entre os dois conglomerados urbanos, foram realizadas obras de 
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interligação, como é o caso do túnel subfluvial rodoviário Raul Uganda-Carlos Begnis, 

uma obra de 7,50 m de largura e 3 km de extensão construída na década de 1960. 

Mensalmente são realizadas campanhas de monitoramento por meio de sondagens 

batimétricas e levantamentos GPS no trecho que compreende 500 m a montante e a 

jusante do túnel, a fim de determinar a quantidade de sedimentos no entorno da obra 

e identificar a dinâmica das dunas e do canal principal sobre a região (TUNEL 

SUBFLUVIAL, 2016). 

Em relação às obras estruturais presentes nesse trecho, pode-se citar a Ponte 

Estaiada Rodoviária Nuestra Señora del Rosario, localizada no km 420, no município 

argentino de Rosario. Sobre o Rio Paraná, ela apresenta extensão de 

aproximadamente 4100 m, com um vão livre de 300 m para passagens de 

embarcações (Figura 3.19). 

 
FIGURA 3.19 - PONTE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

 
FONTE: ARQHYS ARQUITETURA (2016).  

 

Nas imediações do município argentino de Zárate, já na província de Buenos 

Aires, encontra-se a Ponte Estaiada Rodoferroviária General Bartolomé Mitre, sobre 

o afluente Paraná-Guazu, conectando as províncias de Buenos Aires e Entre Ríos ao 

longo de uma construção de aproximadamente 1,7 km de extensão, com vão livre 

para passagem de comboios de aproximadamente 300 m (Figura 3.20). 
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FIGURA 3.20 - PONTE GENERAL BARTOLOMÉ MITRE. 

 
FONTE: BAFILM (2016). 

 

3.5 RIO PARANÁ – TRECHO FOZ DO IGUAÇU À CONFLUÊNCIA PARAGUAI-

PARANÁ  

 

Esse trecho do Rio Paraná localiza-se entre a cidade de Foz do Iguaçu (BRA), 

junto à Barragem de Itaipu, e a confluência dos rios Paraguai e Paraná, nas 

proximidades do município de Corrientes/Paso de la Patria (ARG). Contempla 

aproximadamente 680 km de extensão e a navegação ocorre apenas em alguns 

trechos, sendo limitada a uma profundidade de aproximadamente 2,5 a 3,0 m durante 

a estiagem, com pequenos vales que podem atingir a profundidade de até 20 m 

(PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2013).  

A Barragem de Itaipu, em Foz do Iguaçu, foi construída pelo Brasil e pelo 

Paraguai, entre as décadas de 1970 e 1980. O desnível proporcionado pela barragem 

fica perto de 196 m, o que atualmente é um obstáculo para dar seguimento à 

navegação pelo baixo e médio Paraná, uma vez que não se dispõe de eclusas na 

região (ITAIPU BINACIONAL, 2016). 

Segundo Villalobos (2004), as dificuldades em relação à navegação ocorrem 

devido às baixas profundidades em alguns trechos e às características do leito 

rochoso do Rio Paraná.  

Mais a jusante, aproximadamente a 400 km de Itaipu, encontra-se a Barragem 

de Yacyretá, construída pela Argentina e pelo Paraguai no ano de 1979. A cota 
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máxima de desnível da barragem fica em torno de 26 m, superada por meio de uma 

eclusa e permitindo a operacionalidade do Rio Paraná nesse trecho, como mostra a 

Figura 3.21 (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2013). 

 
FIGURA 3.21 - ECLUSA PARA TRANSPOSIÇÃO DA BARRAGEM DE YACYRETÁ. 

 
FONTE: EBY (2016). 

 

De acordo com o Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 2016a), a eclusa de 

navegação em Yacyretá aumentou o volume de exportações de forma significativa 

desde 1992, permitindo a passagem de cerca de 1 milhão t de soja nos últimos cinco 

anos. A estrutura apresenta 27 m de largura, o que exige o desmembramento de 

comboios durante a sua transposição.  

Em relação às profundidades do canal navegável, da confluência dos rios 

Paraná e Paraguai até o município de Ituzaingó (km 1.430), a navegação de comboios 

e barcaças limita-se a uma profundidade de 1,80 m. A construção da represa e da 

eclusa de Yacyretá possibilitou a navegação até a cidade de Posadas (km 1.580) com 

uma profundidade de aproximadamente 2,40 m. De acordo com o Consejo Federal de 

Inversiones (CFI, 2014), a represa de Yacyretá deixou submersas as corredeiras 

denominadas Apipé e Carayá, reduzindo as velocidades do canal de navegação na 

região. 

Quanto à multimodalidade de transporte nesse trecho, ressalta-se a 

dificuldade de acesso permanente aos portos e demais instalações portuárias devido 

às condições estruturais das vias, com restrições durante os períodos chuvosos em 
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função da não-pavimentação, ocasionando atrasos e congestionamentos durante o 

transbordo e o carregamento de cargas (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, 2013). 

 

3.6 PASSAGENS CRÍTICAS DE NAVEGAÇÃO 

 

Em relação à profundidade máxima do canal de navegação em cada trecho 

da Hidrovia, nota-se a total dependência da navegação sobre o regime hidrológico 

dos rios Paraguai e Paraná, sendo que os valores de profundidades apresentados ao 

longo desta seção possuem faixas de variação, dependendo da previsão hidrológica 

sazonal e das obras de manutenção nos locais críticos à navegação. 

Atualmente, não existe um sistema integrado que apresente a conexão de 

toda a Hidrovia Paraguai-Paraná em termos de navegabilidade, identificando todos os 

locais com as passagens críticas homologadas, além de uma quilometragem unificada 

que permita o desenvolvimento de estudos mais detalhados. Sendo assim, o 

mapeamento das condições de navegabilidade trata-se de uma contribuição 

significativa para os resultados apresentados nesse trabalho e como subsídio para 

futuras investigações. 

Ao todo, foram identificados 174 locais denominados passos críticos entre a 

cidade de Cáceres (BRA) (km 3.442) e Nueva Palmira (URY) (km 0), que apresentam 

alguma restrição para a navegação, orientando os navegantes para a necessidade de 

cautela ou de ações específicas para a solução de problemas relacionados à presença 

de bancos de areia, afloramentos rochosos, curvas acentuadas, estreitamentos do 

canal de navegação, transposição de obras de arte especiais e/ou falhas na 

sinalização náutica. A Figura 3.22 e a Figura 3.23 apresentam a localização 

georreferenciada dessas passagens críticas homologadas e o APÊNDICE A – 
Passagens críticas de navegação homologadas apresenta um descritivo das 

mesmas. A Tabela 3.2 apresenta a quantificação dessas passagens em cada trecho, 

bem como um resumo geral das informações levantadas nessa seção, e por fim, a 

Figura 3.24 ilustra a distribuição de profundidades mínimas desejáveis para a 

navegação em cada trecho na época de estiagem. 
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TABELA 3.2 - RESUMO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE NAVEGAÇÃO PARA A REGIÃO DE ESTUDO. 

Trecho Rio 
Extensão 

(km) 
Profundidade mínima 

do canal navegável (m) 
Características 

do leito 
Passagens 

críticas 

Tipo de 
embarcação 

permitida 

Capacidade 
média do trecho 

(t) 

Cáceres a 

Corumbá 
Paraguai 670 1,80 Areia 39 

2x3 (com 

restrições em 

locais específicos) 

9.000 

Corumbá a 

Asunción 
Paraguai 1.132 3,00 a 3,20 

Areia, silte e 

afloramentos 

rochosos 

57 

4x4 (4x5 sob 

autorização 

prévia) 

24.000 

Asunción a 

Santa Fe 

Paraguai 390 
3,20 a 3,95 

(Asunción à Confluência) 

Areia e 

Afloramentos 

rochosos 45 4x5¹ 30.000 

Paraná 650 
4,00 a 7,00  

(Confluência a Santa Fe) 
Areia 

Santa Fe a 

Nueva 

Palmira 

Paraná 590 

7,00 a 10,00  

(Santa Fe a San Martin) 

Areia 33 5x5¹ 37.500 10,00 a 12,00  

(San Martin a Nueva 

Palmira) 

Foz do Iguaçu 

a Corrientes 
Paraná 680 2,50 a 3,00 

Areia e 

afloramentos 

rochosos 

* 2x3 9.000 

¹ Composições maiores sob autorização prévia. 

*Não foram encontrados registros de passagens críticas de navegação homologadas para este trecho.

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 3.24 - DISTRIBUIÇÃO DE PROFUNDIDADES AO LONGO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 



63 

LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA INFRAESTRUTURA 
PORTUÁRIA DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ  

Em atendimento ao item 2.1.2 do Termo de Referência, esta seção tem como 

objetivo identificar e caracterizar a infraestrutura aquaviária e portuária presentes na 

Hidrovia Paraguai-Paraná, por meio do levantamento dos dados relacionados aos 

portos e terminais hidroviários, identificando os principais grupos de produtos que 

transitam em cada porto, sua capacidade estática e sistema de gestão portuária. 

A atual infraestrutura portuária da Hidrovia Paraguai-Paraná exerce um papel 

fundamental no interior do continente sul-americano, influenciando na manutenção 

das condições de navegação do canal, no desenvolvimento econômico e social das 

regiões do entorno dos portos e na integração dos países signatários, principalmente 

no que se refere aos termos de cooperação celebrados entre eles e ao intercâmbio 

de mercadorias de interesse mútuo. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (CAMPOS NETO 

et al, 2009), a infraestrutura é composta pelos canais de acesso aos portos e 

terminais, pelas bacias de evolução, pelos quebra-mares/molhes e pelo cais para 

operações de recepção de barcaças e carga/descarga. Os equipamentos para 

movimentação e armazenagem de mercadorias, tais como guindastes, esteiras e 

armazéns, são conhecidos como superestrutura portuária e também são identificados 

nesta seção. 

Ao todo foram identificados 110 portos e terminais, os quais foram 

classificados por sistema de gestão (público, terminal privado), pela jurisdição (cinco 

países signatários) e pelo tipo de carga movimentada. A Tabela 4.1 apresenta a 

distribuição quantitativa por país das instalações portuárias ao longo da Hidrovia 

Paraguai-Paraná, seguida pela descrição de cada um dos portos dos países 

signatários. 
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TABELA 4.1 - PORTOS E TERMINAIS DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 
País Quantidade de portos e terminais 

Brasil 11 

Argentina 48 

Paraguai 44 

Bolívia 03 

Uruguai 04 

TOTAL 110 

FONTE: UFPR/ ITTI (2016). 
 

Essas informações serviram de base para a elaboração da base de dados 

georreferenciada da Hidrovia. 

 

 

4.1 ARGENTINA 

 

Com aproximadamente 1.240 km da Hidrovia em seu território, a Argentina 

contempla a maior densidade de portos, com um total de 48 instalações, sendo que 

um está localizado no Rio Paraguai (a montante da confluência dos rios 

Paraguai/Paraná), 30 no Rio Paraná (a jusante da confluência dos rios 

Paraguai/Paraná), 15 no Rio Paraná de las Palmas e dois no Rio Paraná Guazú (no 

denominado Delta do Paraná), como mostra a Figura 4.1 e a Tabela 4.2. A maior 

concentração de portos argentinos na porção sul ocorre devido às melhores condições 

de navegabilidade da Hidrovia Paraguai-Paraná (ver seção 3), bem como à 

proximidade de maiores centros urbanos e do oceano Atlântico. 

De acordo com os levantamentos efetuados pela Universidade Federal do 

Paraná, por meio do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (UFPR/ITTI, 

2015a), as principais cargas transportadas são: minério de ferro, combustíveis, óleo 

vegetal, grãos e derivados. 

O levantamento dos portos e terminais argentinos utilizou como referência as 

informações disponibilizadas pelo Anuario Portuario y Marítimo, Puertos Argentinos y 

del Mercosur, pela Secretaría de Transporte de la Nación Argentina e pelo Estudo de 

Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia do Rio Paraguai 

(UFPR/ITTI, 2015a; GLOBALPORTS, 2014). 
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FIGURA 4.1 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS ARGENTINOS NA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  



                                                                                      
 

66 
 

TABELA 4.2 - LISTAGEM DOS PORTOS E TERMINAIS HIDROVIÁRIOS NA ARGENTINA. 
Ordem Complexo Portuário Nome do porto 

1  Porto de Formosa 

2  Porto de Corrientes 

3  Porto de Barranqueras 

4  Porto de Reconquista 

5  Porto de Santa Fe 

6  Porto Diamante 

7 

Complexo Portuário 
San Lorenzo/San 

Martín 

Louis Dreyfus - Planta Timbúes 

8 Terminal Renova 

9 Complejo Agroindustrial Noble Argentina S.A. 

10 Terminal Profertil 

11 Terminal Minera Alumbrera 

12 Terminal 6 S.A. 

13 Alto Paraná S.A (ex Resinfor) 

14 Cargill S.A.C.I. 

15 Terminal P.A.S.A (Petroquímica Argentina S.A.) 

16 Terminal Nidera Argentina S.A. - Muelle Nidera 

17 Terminal Alfred C. Toepfer Internacional S.A. 

18 Terminal Bunge S.A. - Pampa e Dempa 

19 Terminal Refineria San Lorenzo (REFISAN /Y.P.F) 

20 Terminal Esso - Muelle Esso 

21 Terminal Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A) 

22 Terminal Vicentín S.A.I.C. 

23 Terminal San Benito (Molinos de la Plata) 

24  Porto de Rosario 

25  APG Terminal 

26  Porto Punta Alvear S.A. 

27  Porto Arroyo Seco 

28  Porto Villa Constitución 

29  Porto ACINDAR (Industria Argentina de Aceros) 

30  Porto San Nicolás 

31  Porto San Pedro 

32  Porto Ibicuy 

33  Terminal del Guazú 

34  Porto Delta Dock 

35 

Região portuária de 
Zárate 

Terminal Las Palmas 

36 Terminal VITCO S.A. 

37 Terminal Zárate S.A. 
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Ordem Complexo Portuário Nome do porto 

38  Terminal Multipuerto S.A. 

39 

Complexo Portuário 
Campana 

Porto Campana 

40 Terminal Siderca 

41 Terminal Euroamerica 

42 Depsa 

43 Esso (Axion Energy) 

44 Terminal Maripasa – Furlong S.A. 

45 Carboclor - SOL Petróleo S.A. 

46 Terminal Rhasa 

47 Terminal Tagsa - Odjfell 

48  Porto de Buenos Aires 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

4.1.1 Porto de Formosa 

 

O Porto de Formosa é o primeiro porto argentino da HPP no trecho de 

jurisdição compartilhada entre Paraguai e Argentina. Localiza-se no km 1.448 sobre a 

margem direita do Rio Paraguai, no município de Formosa, capital desta província.  

De acordo com o portal de informações do governo da província de Formosa, 

no que se refere às instalações fixas do porto, tem-se um cais frontal de cargas com 

extensão de 363 m (sendo que 240 m operam ininterruptamente durante todo o ano), 

uma plataforma para operações de embarque/desembarque com área de 21 mil 

metros quadrados; além de instalações para armazenagem e serviços em uma área 

de mil m², como mostra a Figura 4.2 (FORMOSA, 2016). 
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FIGURA 4.2 - PORTO DE FORMOSA. 

  
FONTE: FORMOSA (2016). 

 

Os acessos ao Porto ocorrem pelos modais rodoviário e ferroviário. O primeiro 

acesso por meio das rodovias nacionais 81 e 11, que se estendem do sul (Santa Fe, 

Rosario e Buenos Aires) ao norte do país (divisa com o Paraguai), ao passo que o 

acesso ferroviário permite a vinculação do porto com as regiões de Tarija, Santa Cruz 

de la Sierra (Bolívia) e com o porto de Antofagasta (Chile), por meio das vias férreas 

concessionadas pela empresa Belgrano Cargas S.A. 

Atualmente, a principal atividade contempla o transporte fronteiriço de 

passageiros e a movimentação de cargas petrolíferas em um terminal privado da 

empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales. Ademais, o porto movimenta granéis 

sólidos agrícolas. 

De acordo com o sistema de informações da Fundación Histarmar, o Porto de 

Formosa contempla um cais flutuante, utilizado para o embarque e desembarque de 

passageiros que fazem o tráfego de fronteira entre a cidade de Formosa (Argentina) 

e Alberdi (Paraguai) (HISTARMAR, 2016). Nesse local existe também uma sala de 

espera de passageiros, de resguardo aduaneiro e do controle de imigração. 

 

4.1.2 Porto de Corrientes 

 

O Porto de Corrientes localiza-se no município de Corrientes, capital da 

província, aproximadamente no km 1.208 e sobre a margem esquerda da Hidrovia 

Paraguai-Paraná. 
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Em termos de instalações fixas, o Porto possui um cais de 384 m de extensão 

e 80 m de largura, um cais de 257 m de extensão por 40 m de largura e um pátio para 

manobras com área de 3,5 mil m². Os acessos terrestres para o Porto envolvem as 

vias rodoviárias de dentro da cidade de Corrientes, principalmente pela denominada 

Rua Mendonza (TERMINAL PORTUARIA CORRIENTES, 2016). A Figura 4.3 ilustra 

as instalações e a localização do Porto de Corrientes. 

 
FIGURA 4.3 - INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PORTO DE CORRIENTES 

 
FONTE: TERMINAL PORTUARIA CORRIENTES (2016). 

 

Pelo Porto de Corrientes são exportados produtos pertencentes à classe de 

carga geral. Além disso, o Porto fornece combustível para todos os navios da região 

(TERMINAL PORTUARIA CORRIENTES, 2016). 

O serviço de informações deste Porto disponibiliza ainda um mapa interativo 

em tempo real que permite realizar o acompanhamento do tráfego fluvial, 

contemplando os portos (navios atracados, chegadas previstas e últimas escalas) e 

todas as embarcações que trafegam pela Hidrovia Paraguai-Paraná, desde a foz do 

Rio Apa até Nueva Palmira, no Uruguai. 

 

4.1.3 Porto de Barranqueras 

 

Localiza-se no km 1.198, sobre a margem direita do Rio Paraná, a 7 km ao 

leste da capital da província do Chaco, Resistencia, e cerca de 40 km a jusante da 

confluência dos rios Paraguai-Paraná. Nas proximidades do Porto também se destaca 

a existência da Ponte General Manuel Belgrano, descrita na seção 3.3 (Figura 3.17). 

De acordo com o sistema de informações do município de Barranqueras, os 

acessos rodoviários ao Porto de Barranqueras podem ser feitos pelas rotas provinciais 
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(11, 12 e 16), ao passo que os acessos ferroviários permitem a conexão com o Porto 

de Antofagasta (Chile) e com as cidades de La Paz e Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), 

além de permitir a conexão com o noroeste argentino (BARRANQUERAS, 2016). 

As principais mercadorias movimentadas são: minério de ferro, pedras para 

construção, cimento, madeira, sementes, algodão, maquinário agrícola, material 

ferroviário, automóveis, vinho, arroz, etc. 

Conforme com as estatísticas apresentadas pelo Consejo Portuario Argentino, 

de janeiro a junho de 2015 foram movimentadas cerca de 378 mil t de cargas pelo 

Porto de Barranqueras, compostas por soja e combustíveis (ARGENTINA. Consejo 

Portuario Argentino, 2016). 

Sua estrutura conta com um cais de 800 m de extensão, área para 

armazenagem de mercadorias e contêineres com 20 mil m2 e equipamentos 

complementares para operação com contêineres, carga geral e grãos. Além disso, o 

Porto ainda conta com duas gruas fixas e uma grua móvel para a operação com 

contêineres e granéis sólidos agrícolas.  

 
FIGURA 4.4 - PORTO DE BARRANQUERAS. 

 
FONTE: AGRITOTAL (2013). 
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4.1.4 Porto de Reconquista 

 

O Porto de Reconquista está localizado sobre o Rio San Jerónimo, afluente 

da margem direita da Hidrovia Paraguai-Paraná (km 949), nas imediações da cidade 

de Reconquista (12 km), província de Santa Fe (Figura 4.5). Sua estrutura dispõe de 

um cais com 900 m de extensão, um pátio de manobras com área de 

aproximadamente de 40 mil m2 e quatro galpões para armazenagem de mercadorias 

(EAPR, 2016). 

De acordo com o sistema de informações portuárias da província de Santa 

Fe, as principais atividades do Porto de Reconquista estão associadas à 

movimentação de granéis sólidos e sólidos agrícolas (SANTA FE, 2016). 

 
FIGURA 4.5 - PORTO DE RECONQUISTA. 

 
FONTE: RECONQUISTA (2013). 

 

4.1.5 Porto de Santa Fe 

 

O Porto de Santa Fe está localizado no km 584 da Hidrovia Paraguai-Paraná 

e é o primeiro Porto a efetuar operações de navegação com navios oceânicos. 

A sua localização é um ponto estratégico adequado para união dos modais 

de transporte terrestre, fluvial e oceânico, permitindo o desenvolvimento de operações 

marítimas internacionais e de cabotagem (EAPSF, 2016). 

O Porto de Santa Fe opera durante todo o ano e, de acordo com o Ente 

Administrador do Puerto de Santa Fe (EAPSF, 2016), possui terminais privados que 
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possibilitam operações com contêineres, granéis sólidos, granéis líquidos e carga 

geral.  

No que se refere às instalações portuárias, o acesso fluvial é realizado por um 

canal de extensão de 6 km. A largura do canal é de 60 m, com profundidade efetiva 

de aproximadamente 7 m durante todo o ano (EAPSF, 2016). 

Possui uma área destinada para manobras com as embarcações que conta 

com aproximadamente 164 mil m², como pode ser observado na Figura 4.6. Além 

disso, o Porto conta com uma capacidade estática de 56 mil t (CIARA, 2012). 

O terminal denominado Dársena II, composto pelo Cais III e Cais IV, opera 

com pequenos barcos, iates, veleiros, etc, enquanto o denominado Apostadero da 

Prefeitura Naval Argentina Norte é utilizado para operações com granéis líquidos 

(combustíveis e lubrificantes) e areia (CIARA, 2012). 

 
FIGURA 4.6 - PORTO DE SANTA FE. 

 
FONTE: EAPSF (2016). 

 

4.1.6 Porto de Diamante 

 

O Porto de Diamante está localizado no km 533 sobre a margem esquerda do 

Rio Paraná, na cidade de Diamante, província de Entre Rios (Figura 4.7). A chegada 

e a saída de navios são facilitadas por um canal navegável durante todo ano, com 

profundidades de aproximadamente 6,5 m. Possui acesso fluvial através do canal com 

extensão de 1,5 mil m e 120 m de largura. 

De acordo com o Anuario Portuario y Marítimo, Puertos Argentinos y del 

Mercosur (GLOBALPORTS, 2014), a estrutura do Porto de Diamante conta com dois 

terminais: um público administrado pelo Ente Autárquico Puerto Diamante e um 

terminal privado gerenciado pela empresa alimentícia multinacional Cargill. 
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No que se refere às instalações fixas, o Porto dispõe de uma capacidade de 

armazenagem de aproximadamente 30 mil t distribuídas em quatro galpões de 

armazenamento e quatro cais para a movimentação de cargas (GLOBALPORTS, 

2014). 

 
FIGURA 4.7 - PORTO DE DIAMANTE. 

 
FONTE: IGUANA TEAM (2016). 

 

4.1.7 Complexo Portuário San Lorenzo-San Martín 

 

Dentro do Complexo Portuário San Lorenzo-San Martín existem vários 

terminais privados que se concentram entre San Martín e San Lorenzo, localizados 

entre os km 456 e 441 da Hidrovia Paraguai-Paraná, a montante da cidade de Rosario. 

A maioria dos terminais se localiza na margem direita do Rio Paraná e conta com 

acesso ferroviário. Sua infraestrutura é nova, moderna e ágil. Todos seus terminais 

possuem instalações e correias transportadoras apropriadas para a operação com 

chatas e barcaças. 

Nesse complexo concentram-se mais de 80% das exportações agropecuárias 

(e derivados) da Argentina. A zona converteu-se em um local de referência para 

investimentos em portos destinados a saída da produção agrícola de uma importante 

região produtora argentina. Além disso, a região concentra um grande polo industrial 

de soja, sendo um dos mais importantes em termos de volume de produção a nível 

mundial (GLOBALPORTS, 2014). 

A seguir será feita a descrição dos terminais que integram o Complexo 

Portuário San Lorenzo-San Martín. 
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4.1.7.1 Terminal Louis Dreyfus - Planta Timbúes 

 

O Terminal Privado Louis Dreyfus – Planta Timbúes está localizado no km 464 

da Hidrovia Paraguai-Paraná, sobre a margem direita e na confluência com o Rio 

Coronda e compreende um porto e uma planta de crushing1 de soja. 

Sua estrutura é composta por um moinho com capacidade de processamento 

de 8 mil t/d, capacidade de armazenagem de 380 mil t (sementes e farinha) e 45 mil t 

(óleo). Seu projeto contempla a viabilidade de ampliação de capacidade para 16 mil t 

diárias, mediante a incorporação de uma segunda linha de embarque (Figura 4.8). 

Ademais, possui capacidade de carga de 1,8 mil t/h de óleos e recepção de 14,4 mil t 

de grãos por dia em caminhões e de 14 mil t/d em barcaças.  

No ano de 2013 foram movimentadas 3,98 milhões t das exportações 

agropecuárias, sendo que 2,31 milhões foram de grãos e 1,43 milhões de subprodutos 

(GLOBALPORTS, 2014). 

 
FIGURA 4.8 – TERMINAL LOUIS DREYFUS - PLANTA TIMBÚES. 

 
FONTE: GLOBALPORTS (2014). 

  

                                            
1 Processo físico de conversão da semente em subprodutos, por exemplo, o óleo e a farinha de soja 
(EMBRAPA, 2001). 
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4.1.7.2 Terminal Renova 

 

O Terminal Renova localiza-se na margem direita do Rio Paraná, no km 464 

da Hidrovia Paraguai-Paraná. Pertencente às empresas Vicentin S.A.I.C., Oleaginosa 

Moreno Hermanos S.A. e Molinos de la Plata S.A., utiliza as importações para fornecer 

matérias-primas para a sua planta em San Lorenzo.  

De acordo com a Companhia de Transportes Marítimos Abbey Sea (ABBEY 

SEA, 2016), a capacidade de armazenagem deste Terminal é de 31 mil t para grãos, 

170 mil t para carga geral e 45 mil t para óleo vegetal. A estrutura do cais conta com 

315 m de extensão, apoiada por quatro dolfins de proteção frontal e dois periféricos 

para amarração  

 
FIGURA 4.9 - TERMINAL RENOVA S.A. 

 
FONTE: ANTARES SHIPPING (2016a). 

 

O terminal portuário tem capacidade de movimentação anual de 310 mil t de 

soja, 170 mil t de subprodutos e 45 mil t de óleos, e é capaz de operar granéis líquidos 

e sólidos em navios de grande porte.  

 

4.1.7.3 Complejo Agroindustrial Noble Timbúes 

 

Localizado no km 462 sobre as margens do Rio Coronda e Paraná, o terminal 

possui uma área de 220 ha e 2,2 mil m de extensão longitudinal na margem da 

Hidrovia. Situado na província de Santa Fe, localidade de Timbúes, o Porto é de 

propriedade do grupo Noble (por meio de sua filial Noble Argentina) e movimenta 

cargas do tipo granéis sólidos e líquidos agrícolas. 
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A estrutura do terminal conta com uma capacidade de carga de até 1,6 mil t/h, 

um cais contínuo com três estruturas para embarque de cargas e silos de 

armazenagem com capacidade de 250 mil t (soja), como mostra a Figura 4.10. 

Ademais, também possui uma planta para processamento de soja e biodiesel, 

funcionando com energia renovável e tecnologia de ponta (NOBLE ARGENTINA, 

2016). 

 
FIGURA 4.10 - TERMINAL COMPLEJO INDUSTRIAL NOBLE TIMBÚES. 

 
FONTE: NOBLE ARGENTINA (2016). 

 

4.1.7.4 Terminal Profertil 

 

Este novo terminal foi estabelecido para a carga/descarga de fertilizantes. 

Localiza-se no km 458 sobre a margem direita do Rio Paraná e apresenta um cais 

com aproximadamente 200 m de extensão. De acordo com a Cámara Argentina de la 

Construción (CAC, 2015), possui capacidade estática de 200 mil t e uma taxa de 

carga/descarga de produtos de 600 t/h. A Figura 4.11 ilustra as instalações fixas deste 

terminal. 
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FIGURA 4.11 - TERMINAL PROFERTIL 

 
FONTE: ANTARES SHIPPING (2016b). 

 

4.1.7.5 Terminal Minera Alumbrera LTDA - Porto Alumbrera 

 

As instalações portuárias do Terminal Minera Alumbrera encontram-se em 

San Lorenzo, próximo a Rosario, província de Santa Fe, no km 459 da Hidrovia 

Paraguai-Paraná, sendo um porto apropriado para carga de minério a granel, 

operando com concentrados de cobre e ouro bruto, com capacidade de armazenagem 

de 60 mil t. 

Seu cais é o último sobre o Rio Paraná apto para a operação com navios do 

tipo “Panamax” (Figura 4.12), com capacidade de carga de 60 mil t. Além disso, dispõe 

de cinco dolfins centrais para operações de recepção de barcaças e carga/descarga, 

e dois para amarração (GLOBALPORTS, 2014). 

 
FIGURA 4.12 - CAIS DO PORTO ALUMBRERA (MINERA ALUMBRERA). 

 
FONTE: MASSHIPPING (2016). 
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4.1.7.6 Terminal 6 S.A. 

 

Localizado no km 456 do Rio Paraná, o Terminal é composto pelas empresas 

Terminal 6 S.A. e T6 Industrial S.A., sendo seus principais acionistas a AGD e a Bunge 

(GLOBALPORTS, 2014). 

Sua atividade principal é o embarque de cereais, seus subprodutos e 

oleaginosos. No ano de 2013 foram movimentadas aproximadamente 10 milhões t de 

produtos agropecuários. 

O terminal conta com dois atracadouros, um para navios oceânicos e outro 

para barcaças fluviais, vinculados aos silos de armazenagem através de correias 

transportadoras, como mostra a Figura 4.13. Para o recebimento de mercadorias, o 

terminal possui instalações de descarga para 350 vagões/dia. Ademais, apresenta 

seis plataformas de descarga de caminhões e uma instalação de descarga de 

barcaças (GLOBALPORTS, 2014). 

De acordo com a Cámara Argentina de la Construción (CAC, 2015), a 

capacidade estática do Terminal conta com 11 células de armazenamento para 730 

mil t de produtos secos, 10 silos verticais com capacidade total de 60 mil t e 2 células 

horizontais com capacidade para 400 mil t. 

 
FIGURA 4.13 - TERMINAL 6 S.A. 

 
FONTE: ARGENTINA. Secretaría de Transporte de la Nación Argentina (2016c). 
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4.1.7.7 Terminal Alto Paraná S.A (ex Resinfor) 

 

Localizado no km 455 do Rio Paraná, esse terminal pertence à empresa 

Resinfor Metanol S.A. (atualmente Bunge Argentina S.A.). O cais possui 55 m de 

extensão e uma plataforma para embarque central. O terminal opera com cargas de 

etanol, sendo sua capacidade de armazenagem de 8 mil metros cúbicos e a 

capacidade de carga de 250 t/h (MASSHIPPING, 2016). A Figura 4.14 ilustra as 

instalações portuárias do Terminal Alto Paraná. 

 
FIGURA 4.14 - TERMNAL ALTO PARANÁ. 

 
FONTE: MASSHIPPING (2016). 

 

4.1.7.8 Terminal Cargill S.A.C.I. 

 

Localizado no km 454,5 da Hidrovia Paraguai-Paraná, integrando a parcela 

de San Martín no Complexo Portuário, esse terminal privado também é conhecido 

como Puerto Quebracho, e movimenta cargas do tipo granéis sólidos e líquidos 

agrícolas, constituindo-se, de acordo com Globalports (2014), por um cais de 130 m 

de extensão, capacidade de carga de 2,2 mil t/h e capacidade de armazenamento de 

cerca de 700 mil t (granéis sólidos agrícolas) e 80 mil t  (granéis líquidos agrícolas); e 

um outro cais a 200 m a jusante deste, o qual é apto para a descarga de fertilizantes, 

com 270 m de extensão. A Figura 4.15 ilustra a estrutura desse terminal. 
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FIGURA 4.15 - CARGIL S.A.C.I. (PUERTO QUEBRACHO). 

 
FONTE: MEGACONSTRUCIONES (2016). 

 

4.1.7.9 Terminal P.A.S.A. (Petroquimica Argentina S.A.) 

 

O Complexo Petroquímico Integrado de Puerto General San Martin está 

localizado na província de Santa Fe, no km 454 do Rio Paraná. Foi construído em 

1961, como o primeiro complexo petroquímico sul-americano, a fim de atender à 

demanda de produtos químicos. 

Este terminal pertence à empresa privada Petroquímica S.A. e a planta realiza 

desde a produção de derivados do petróleo, como borrachas para pneus, solventes 

aromáticos, propulsores e matérias primas do estireno, até a comercialização dos 

mesmos por meio da Hidrovia Paraguai-Paraná.  

No que se refere às instalações fixas, conta com uma área de 82 ha e um cais 

com extensão de 180 m, permitindo operações de recepção de barcaças e 

carga/descarga com até 3 m de calado máximo, como mostra a Figura 4.16 

(PETROBRAS, 2016). 
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FIGURA 4.16 - PETROQUÍMICA ARGENTINA S.A. 

 
FONTE: NUESTROMAR (2006). 

 

4.1.7.10 Terminal Nidera Argentina S.A. 

 

A empresa privada Nidera S.A. é uma empresa privada estabelecida na 

Argentina desde 1929, sendo fornecedora de granéis sólidos e líquidos agrícolas para 

exportação. O terminal localiza-se no km 451 da Hidrovia Paraguai-Paraná e conta 

com duas plantas de moagem de soja e girassol, utilizadas para geração de 

subprodutos de valor agregado e destinados ao abastecimento dos mercados locais 

e externos. De acordo com o serviço de informações da companhia, trata-se de um 

terminal apto para recepção, armazenagem, acondicionamento e comercialização de 

grãos, oleaginosos, azeites, farinhas e derivados (Figura 4.17) (NIDERA, 2016). 

No que se refere às instalações físicas, possui capacidade de armazenagem 

de 396,6 mil t de grãos e subprodutos, sendo que no ano de 2013 foram 

movimentadas 3,6 milhões t (GLOBALPORTS, 2014). 
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FIGURA 4.17 - TERMINAL NIDERA ARGENTINA S.A. 

 
FONTE: NIDERA (2016). 

 

4.1.7.11 Terminal Alfred C. Toepfer Internacional S.A. 

 

Localizado no km 442 da Hidrovia Paraguai-Paraná, o Terminal pertence à 

empresa Alfred C. Toepfer International e está localizado no ponto de parada 

denominado “El Tránsito”. Os acessos ao terminal podem ser efetuados via modal 

rodoviário pela denominada Ruta Nacional 11. 

Com relação à estrutura, possui um cais de 150 m de extensão que permite a 

operação simultânea de duas embarcações. De acordo com o Globalports (2014), o 

terminal está apto para o processo de embarque e desembarque de cereais, 

subprodutos e oleaginosos, com uma capacidade de carga de 1,8 mil t/h, sendo que 

no ano de 2013 foram movimentadas 2,38 milhões t. A Figura 4.18 ilustra as 

instalações portuárias desse terminal. 
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FIGURA 4.18 - TERMINAL ALFRED C. TOEPFER 

 
FONTE: ARGENTINA. Secretaría de Transporte de la Nación (2016c). 

 

4.1.7.12 Terminal Bunge S.A. - Pampa e Dempa 

 

Localizado no km 448,5 do Rio Paraná, no Complexo Portuário de San Martin, 

trata-se de um terminal privado de uma das empresas agrícolas mais importantes do 

país, a Bunge Alimentos. Uma vantagem logística atribuída a esse terminal é a sua 

capacidade de recepção de diferentes produtos, por meio do transporte rodoviário e 

ferroviário, além de possuir a capacidade de realizar o processamento e o refinamento 

de granéis líquidos, e o armazenamento de todas as cargas (GLOBALPORTS, 2014). 

O Terminal conta com dois cais para movimentações de granéis sólidos e 

líquidos agrícolas: Pampa e Dempa. Ambos possuem um cais com 125 m de 

extensão. O cais Pampa conta com uma capacidade de movimentação de 2 mil t/h de 

carga e armazenagem de 420 mil t, ao passo que o cais Dempa possui capacidade 

de movimentação de 1,2 mil /h e armazenagem de 150 mil t (MASSHIPPING, 2016). 

A Figura 4.19 apresenta as instalações portuárias de um dos terminais da Bunge. 
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FIGURA 4.19 -TERMINAL BUNGE ARGENTINA. 

 
FONTE: MASSHIPPING (2016). 

 

4.1.7.13 Terminal Refineria San Lorenzo (REFISAN /Y.P.F) 

 

O terminal GLP é um terminal privado, localizado no km 448 do Rio Paraná, 

possui profundidade no cais de 11,10 m e pode receber embarcações de até 180 m 

de comprimento (Figura 4.20). O terminal se encontra em boas condições e os 

principais produtos de movimentação são os hidrocarbonetos e combustíveis 

líquidos/gasosos. 

 
FIGURA 4.20 – REFINERIA SAN LORENZO (REFISAN / Y.P.F). 

 
FONTE: NUESTROMAR (2006). 
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4.1.7.14 Terminal Esso - Muelle Esso 

 

Localizado no km 447 do Rio Paraná, é um terminal privado apto para carga 

e descarga de hidrocarbonetos líquidos (Figura 4.21). Sua capacidade de carga é de 

200 m3/hora e de descarga de 300 m3/hora (CSI INGENIEROS, 2010). 

 
FIGURA 4.21 - ESSO SAPA. 

 
FONTE: OIL COMBUSTIBLES (2016). 

 

4.1.7.15 Terminal Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A) 

 

A Asociacón de Cooperativas Argentinas (A.C.A) é uma das maiores 

operadoras de granéis sólidos em todo o país, atingindo um total de 10 milhões t 

anuais de movimentação de cargas, de acordo com Globalports (2014). 

O Terminal localiza-se no km 446 da Hidrovia Paraguai-Paraná, 

movimentando granéis sólidos e líquidos agrícolas com uma capacidade de 2,2 mil/h 

(sólidos agrícolas) e 1,1 mil t/h (líquidos agrícolas).  

De acordo com a A.C.A., o terminal dispõe também de estruturas para 

armazenagem de grãos com capacidade de 240 mil t, de 65 mil t e de 42 mil t para 

granéis sólidos e líquidos agrícolas (ACA, 2016), como mostra a Figura 4.22. 
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FIGURA 4.22 - TERMINAL ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (A.C.A). 

 
FONTE: ARGENTINA. Secretaría de Transporte de la Nación (2016c). 

 

4.1.7.16 Terminal Vicentín S.A.I.C. 

 

Considerado um dos terminais mais importantes do país, uma vez que opera 

sem nenhuma restrição de profundidade, o Terminal Vicentín SAIC integra a planta 

do Complexo de San Lorenzo e localiza-se no km 442 sobre a margem direita da 

Hidrovia Paraguai-Paraná.  

Com uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 104 mil t de 

matérias primas, 130 mil t de subprodutos de granéis sólidos e 28 mil t de granéis 

líquidos, são exportados por esse terminal produtos do tipo grãos e subprodutos 

oleaginosos, além de cargas gerais (GLOBALPORTS, 2014). A Figura 4.23 ilustra as 

instalações portuárias do Terminal Vicentín S.A. 

 
FIGURA 4.23 - TERMINAL VICENTÍN S.A.I.C. 

 
FONTE: MASSHIPPING (2016). 
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4.1.7.17 Terminal San Benito (Molinos de la Plata S.A.) 

 

O Terminal San Benito, também denominado Porto San Benito integra a 

porção pertencente ao complexo de San Lorenzo e está localizado no km 441,5 da 

Hidrovia Paraguai-Paraná. 

De acordo com Globalports (2014), trata-se de um terminal exclusivo de 

movimentação de soja, com capacidade de movimentação de cargas de 7 milhões t/a, 

contendo estruturas de armazenagem de 170 mil t, 54 mil t, e de 10 mil t (Figura 4.24). 

No ano de 2013, foram exportadas pouco mais de 3 milhões t de granéis sólidos 

agrícolas. 

 
FIGURA 4.24 - TERMINAL SAN BENITO. 

 
FONTE: GLOBALPORTS (2014). 

 

4.1.8 Porto de Rosario 

 

Localizado no km 420 sobre a margem direita do Rio Paraná, é um dos portos 

mais importantes, ocupando uma posição geográfica privilegiada para o sistema 

multimodal de transporte da Argentina. O porto permite o acesso de embarcações 

com profundidade máxima de 10 m, tais como navios do tipo “Panamax” e barcaças 

com capacidade para 50 mil t. 

As estruturas de cais contam com uma extensão total de 3,5 mil m sobre o 

canal principal de navegação para operações de recepção de barcaças e 

carga/descarga de navios de ultramar e de cabotagem sem a necessidade da 
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utilização de rebocadores. Contam também com uma doca interior para descarga, 

manipulação, espera e demais serviços aos comboios de barcaças. 

Ainda oferece uma estrutura para armazenagem de granéis sólidos e cargas 

gerais em galpões que compreendem uma superfície de 65 mil metros quadrados, 

câmara frigorífica de 1,8 mil m2, capacidade para armazenagem de 78 mil m3 de 

granéis líquidos em 26 tanques verticais (conectados com uma rede subterrânea para 

carga e descarga direta aos navios, com possibilidade de transferência de 500 t/h, 

depósitos a céu aberto, espaço especialmente preparado para cargas perigosas, 

serviços de scanner de cargas, terminais ferroviários e quatro balanças para pesagem 

de caminhões e vagões (TPR, 2015). A Figura 4.25 apresenta as instalações 

portuárias do Porto de Rosario. 

 
FIGURA 4.25 - PORTO DE ROSARIO. 

  
FONTE: TPR (2015). 

 

4.1.9 APG Terminal 

 

Localizado nas imediações de Villa Gobernador Gálvez, aproximadamente no 

km 408 da Hidrovia Paraguai-Paraná, este Terminal foi inaugurado em 2006 e é de 

propriedade da empresa Cargill S.A.C.I. Os produtos movimentados neste terminal 

compreendem grãos e subprodutos, além de óleo vegetal.  

No que se refere às instalações fixas, o cais conta com 155 m de extensão, 

auxiliado pela instalação de quatro dolfins de amarração. O carregamento é efetuado 

através de uma correia transportadora para sólidos e um duto para o carregamento 
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de óleo vegetal (ANTARES SHIPPING, 2016c). A Figura 4.26 ilustra essas 

instalações. 

De acordo com a Cámara Argentina de la Construción (CAC, 2015), a 

capacidade estática deste terminal inclui sete silos horizontais para 400 mil t, e uma 

bateria de nove tanques. A capacidade de recepção é de 600 caminhões/dia, com 

área de manobras e espera de aproximadamente 10 mil m². 

 
FIGURA 4.26 - TERMINAL APG. 

 
FONTE: ANTARES SHIPPING (2016). 

 

4.1.10 Porto Punta Alvear S.A. 

 
O Porto Punta Alvear está localizado no km 405,5 da Hidrovia Paraguai-

Paraná, há 15 km a jusante da cidade de Rosario, e pertence à graneleira Cargill S.A.  

O Porto tem uma capacidade de armazenagem de 600 mil t, e um fluxo diário 

de 1,2 mil caminhões. No que se refere à infraestrutura, têm-se um cais de 135 m de 

extensão e quatro dolfins para operações de recepção de barcaças e carga/descarga, 

e correias transportadoras para a movimentação de cargas, armazéns com 

capacidade para 300 mil t e estacionamento para cerca de mil veículos. 

De acordo com Antares Shipping (2016d), o Porto movimenta um total 

estimado em 6 milhões t de carga anualmente (granel sólido agrícola7). A Figura 4.27 

ilustra as instalações portuárias de Punta Alvear. 

 
FIGURA 4.27 - PORTO PUNTA ALVEAR (CARGILL S.A.). 
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FONTE: ANTARES SHIPPING (2016). 

4.1.11 Porto Arroyo Seco 

 

O Porto Arroyo Seco é um porto fluvial argentino, localizado sobre a margem 

direita da Hidrovia Paraguai-Paraná, na região de Arroyo Seco, província de Santa 

Fe.  

De acordo com as informações disponibilizadas por Globalports (2014), este 

Porto localiza-se aproximadamente no km 400 da Hidrovia. O acesso fluvial ao Porto 

se dá por um canal artificial com 21 km de extensão, 160 m de largura e profundidade 

de 9,75 m. 

As cargas movimentadas neste Porto enquadram-se na classificação de 

granéis sólidos agrícolas e granéis líquidos. Além disso, de acordo com o sistema de 

informações do próprio Porto, este possui o seu próprio mercado para cada produto, 

com preços atualizados diariamente. Assim, age como um facilitador para qualquer 

produtor da Argentina poder exportar os seus produtos com valor agregado, com o 

objetivo de acessar nichos de mercado específicos em âmbito nacional e internacional 

(PUERTO ARROYO SECO, 2016). 

No que se refere às instalações fixas, a planta possui dois silos com 

capacidade de 2,5 mil t, 6 silos com capacidade de 774 t e 1 célula de armazenamento 

com capacidade em torno de 14 mil t, totalizando uma capacidade de armazenamento 

de aproximadamente 23,6 mil t (PUERTO ARROYO SECO, 2016). A Figura 4.28 

ilustra as instalações do Porto de Arroyo Seco. 
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FIGURA 4.28 - PORTO DE ARROYO SECO. 

  
FONTE: PUERTO ARROYO SECO (2016). 

 

4.1.12 Porto Villa Constitución 

 

O Porto Villa Constitución está localizado no km 368, sobre a margem direita 

do Rio Paraná (53 km ao sul de Rosario), o acesso terrestre é realizado pela autopista 

Buenos Aires - Rosario, Ruta 9 e as rutas 21 e 90. Porém, as vias no entorno do Porto 

são bastante problemáticas, devido ao trânsito contínuo de caminhões. O acesso 

ferroviário é através do ramal Buenos Aires ao Pacífico S.A. e Nuevo Central Argentino 

que levam até um grande ramal ferroviário (GLOBALPORTS, 2014). 

Possui capacidade de armazenagem de 256 mil t, recepção de 1,8 mil /h, 

embarque de 1,8 mil /h, permitindo a operação multimodal para recepção e embarque 

de contêineres, o transbordo de mercadorias em geral (sólidas, líquidas e granel) e a 

prestação de serviços (EAPVC, 2016), como mostra a Figura 4.29. 
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FIGURA 4.29 - PORTO VILLA CONSTITUCIÓN. 

 
FONTE: EAPVC (2016). 

 

4.1.13 Porto Acevedo - ACINDAR (Industria Argentina de Aceros) 

 

O Porto Acindar localiza-se no km 364 da Hidrovia Paraguai-Paraná, na 

margem direita do Rio Paraná, e pertence à empresa privada ACINDAR. A principal 

carga movimentada nesse porto é o minério de ferro (ANTARES SHIPPING, 2016e). 

As profundidades nas imediações do Porto são de aproximadamente 7,5 m, e 

no que se refere às instalações fixas, o porto ACINDAR conta com um cais de 160 m 

de comprimento e 20 m de largura, dolfins para amarração e gruas para o embarque 

e desembarque das cargas (ANTARES SHIPPING, 2016e) (ver Figura 4.30). 

 
FIGURA 4.30 - PORTO ACINDAR. 

 
FONTE: ANTARES SHIPPING (2016). 
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4.1.14 Porto San Nicolás 

 

Localizado no km 343 do Rio Paraná é o porto ideal para transferência de 

cargas, devido a sua posição geográfica e infraestrutura ( Figura 4.31). A sua 

operação é realizada com equipamentos próprios, sendo um dos poucos portos da 

Hidrovia a oferecer esse tipo de serviço, o que caracteriza um dos maiores volumes 

operados dentro de sua classe. 

O acesso terrestre é feito por meio das autopistas 9 e 188 (que tem sua origem 

no mesmo porto) e se vincula com a autopista Rosario - Buenos Aires a 6 km de 

distância. O acesso ferroviário é por meio das linhas Nuevo Central Argentino S.A., 

ALL, Ferro Expresso Pampeano S.A. e Ferrosur.  

O Porto movimenta principalmente mercadorias de exportação e importação, 

como cereais, fertilizantes, minério de ferro, produtos siderúrgicos e outros minerais 

(GLOBALPORTS, 2014). 

 
 FIGURA 4.31 - PORTO DE SAN NICOLÁS.  

 
FONTE: PUERTO SAN NICOLAS (2016). 

 

4.1.15 Porto San Pedro 

 

O Porto San Pedro está localizado no km 275 sobre a margem direita do Rio 

Paraná. Seu calado é um dos mais profundos dos portos do Rio Paraná e o acesso 

fluvial permite a espera de até três navios para carga e descarga. É possível a 
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navegação pelo seu canal de acesso até o Paraná/Brasil sem a obrigatoriedade de 

usar rebocadores. 

O acesso rodoviário deve ser feito através da autopista 9, desde San Pedro e 

pode conectar-se com Rosario. Não existe acesso ferroviário, porém, existe uma 

estação ferroviária localizada a 4 km do porto. 

Seu foco é a movimentação de granéis secos, particularmente a 

movimentação das exportações de arroz, além de frutas cítricas. 

Sua estrutura dispõe de uma capacidade de armazenagem de 

aproximadamente 120 mil t e capacidade de embarque de 1,1 mil/h (TPSP, 2016). A 

Figura 4.32 ilustra a localização e parte da estrutura portuária do Porto de San Pedro. 

FIGURA 4.32 - PORTO DE SAN PEDRO. 

FONTE: PUERTO SAN PEDRO (2016). 

4.1.16 Porto de Ibicuy 

Conforme apresentado na Figura 4.33, O Porto de Ibicuy localiza-se sobre a 

margem esquerda do Rio Ibicuy (província de Entre Ríos), no km 180 da Hidrovia 

Paraguai-Paraná, trata-se de um dos portos de maior importância dessa província. As 

profundidades de aproximadamente 9 m nas proximidades do Porto permitem a 

operações de recepção de barcaças e carga/descarga de qualquer tipo de 

embarcação. 

A estrutura do Porto dispõe de um cais com 160 m de extensão e 14 m de 

largura, movimentando aproximadamente 600 mil t, sendo que 100 mil t são de pasta 

celulósica (GLOBALPORTS, 2014). 

De acordo com a Presidencia de la Republica del Paraguay, os governos da 

Argentina e do Paraguai iniciaram negociações para a utilização conjunta do Porto de 
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Ibicuy, com o objetivo de fortalecer a integração do transporte da região e a 

infraestrutura do próprio Porto (ENTRE RÍOS, 2015). 

 
FIGURA 4.33 - PORTO DE IBICUY. 

 
FONTE: GLOBALPORTS (2014). 

 

4.1.17 Terminal Portuário del Guazú 

 

O Terminal Portuário del Guazú está localizado ao sul da província de Entre 

Ríos, no município de Villa Paranacito. Encontra-se no km 178 do Rio Paraná Guazú, 

logo a montante da ponte bimodal Justo José de Urquiza (Figura 3.20).  

A infraestrutura desse terminal conta com um cais de 200 m extensão, duas 

linhas de embarque com capacidade para 1,2 mil t/h e profundidade assegurada de 

aproximadamente 11 m nas imediações do terminal. As instalações abrangem 

armazéns com capacidade de 80 mil t, duas plataformas para movimentações de 

carga em caminhões e pátio de manobras (Figura 4.34). 

Além disso, está localizado em uma província produtora de grandes volumes 

de todo tipo de cereais, como trigo, milho, soja, girassol, arroz e seus derivados 

(GLOBALPORTS, 2014). 
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FIGURA 4.34 - TERMINAL PORTUARIA DEL GUAZU. 

 
FONTE: ANTARES SHIPPING (2016). 

 

4.1.18 Porto Delta Dock S.A. 

 

É um terminal portuário privado localizado em Lima, Zárate, cerca de 100 km 

de Buenos Aires. Possui 288 ha de área, e cerca de 1,4 km de extensão de frente 

para o rio e está localizado na margem direita do Rio Paraná, no km 132,5. 

O terminal permite a operação de navios com até 227 m de comprimento com 

profundidade de cerca de 10,4 m. Seu cais principal é operável para cargas gerais, 

Ro-Ro e a granel, tem comprimento de 17 m e largura de 10 m. Dispõe ainda de 

balanças para carga geral e a granel com capacidade de 80 t, uma doca para 

barcaças, estacionamento com pátio de manobras, dois armazéns para grãos com 

capacidade para 70 mil t, 8 silos com capacidade de 36 mil t, além de 5 depósitos para 

carga geral (GLOBALPORTS, 2014). A Figura 4.35 ilustra as instalações desse 

terminal. 
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FIGURA 4.35 - PORTO DELTA DOCK S.A. 

 
FONTE: DELTA DOCK (2008). 

 

4.1.19 Região Portuária de Zárate 

 

O Porto de Zárate estende-se do km 102 ao 133 do Rio Paraná de Las 

Palmas. O acesso fluvial é através do canal principal do Rio Paraná de Las Palmas, 

com uma largura de 100 m e um calado máximo de 36 pés. O acesso rodoviário é 

realizado mediante a vinculação das rotas nacionais nº 9 e 12, que se conectam ao 

norte com a província de Entre Ríos até o sul pela rota Panamericana. 

Sua estrutura dispõe de um cais principal com 52 m de extensão e 20 m de 

largura. Atualmente, o próprio Porto não opera nenhum tipo de mercadoria, sendo 

utilizado para o aprovisionamento de combustíveis e alimentos destinados à tripulação 

dos navios. 

Funcionam na zona portuária diversos terminais privados, tais como:  

 

• Terminal Las Palmas (movimentação de alimentos e agronegócio); 

• Terminal de Combustíveis Vitco S.A. (especializado no transbordo de 

petróleo e derivados); e 

• Terminal Zárate S.A. (dedicado à movimentação de contêineres e 

automóveis). 

 

4.1.19.1 Terminal Las Palmas – MOLCA S.A. 

 

Localizado na margem direita do Rio Paraná de Las Palmas, no km 95, na 

cidade de Zárate, província de Buenos Aires, trata-se de um terminal da empresa 
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Molca S.A. A estrutura do terminal é composta por um cais para a movimentação de 

cargas do tipo Granel Sólido, e uma doca para operação de barcaças porta-

contêineres, como mostra a Figura 4.36. 

 
FIGURA 4.36 - TERMINAL LAS PALMAS. 

 
FONTE: LAS PALMAS (2016). 

 

De fundamental importância para o Terminal Las Palmas, o porto de grãos 

oferece um cais de 250 m para operações de recepção de barcaças e carga/descarga, 

apto para operação de navios do tipo “Panamax”, com profundidade máxima operante 

de 11 m. A área de armazenamento conta com capacidade de 105 mil t para granéis 

sólidos agrícolas e derivados (GLOBALPORTS, 2014). 

Para este terminal, existe um projeto multimodal, que compreende um parque 

industrial com porto próprio para contêineres e uma planta de crushing de oleaginosas 

e armazenagem para carga de grãos. A localização desse projeto multimodal tem 

como principal objetivo minimizar os custos de operação tanto de importadores e 

exportadores quanto de armadores e de empresas de navegação que operam em seu 

cais (LAS PALMAS, 2016b). 

 

4.1.19.2 Terminal VITCO S.A. (ex Navipar S.A. CIA Marítima y de Transporte) 

 

A empresa privada Vitco S.A. possui um terminal marítimo fluvial e tanques 

para o armazenamento de petróleos e derivados. Essa estrutura está localizada no 

Distrito de Zárate, província de Buenos Aires, próximo ao km 112.6 da Hidrovia 

Paraguai-Paraná, na margem direita do Rio Paraná de Las Palmas. 
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O terminal marítimo fluvial é composto por dois cais. Existem duas 

plataformas, sendo uma delas com dois dolfins destinados a navios de até 50 mil t e 

dois dolfins para embarcações de menor porte, como mostra a Figura 4.37 

(GLOBALPORTS, 2014). 

A estrutura desse terminal possui 21 tanques com capacidade estática de 

aproximadamente 181,3 mil m³, através de tubos de 2,4 mil m de comprimento, ligado 

por sua vez a bombas com uma capacidade de descarga variando entre 500 a 

1400m³/h (CAC, 2015). 

 
FIGURA 4.37 - TERMINAL VITCO S.A. 

 
FONTE: VITCO (2016). 

 

4.1.19.3 Terminal Zárate S.A. 

 

O Terminal Zárate S.A. está localizado no km 111 sobre a margem direita do 

Rio Paraná de Las Palmas, ocupando uma área de 115 ha. É o primeiro porto da 

América Latina dedicado especialmente ao embarque e desembarque de automóveis 

(carga geral). 

O Terminal dispõe de acesso rodoviário através das rotas Panamericana nº 9 

e nº 6. Já o acesso ferroviário é realizado pela Nuevo Central Argentino (NCA) e pela 

ALL Centro. 
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Sua estrutura apresenta um cais de 200 m de extensão e 20 m de largura, 

uma área portuária de 145 ha, depósito de 9 mil m2 e capacidade para 160 mil TEUs2 

(ZARATE, 2016). A Figura 4.38 ilustra uma parcela das instalações desse terminal. 

 
FIGURA 4.38 - TERMINAL ZARATE S.A. 

 
FONTE: ZARATE (2016). 

 

4.1.20 Terminal Multipuerto S.A. – Porto Piapsa 

 

Localizado no km 104 da Hidrovia Paraguai-Paraná, aproximadamente 1 km 

a jusante da ponte San Jose de Urquiza (Figura 3.20), esse terminal conta com um 

cais de concreto armado com dimensões de 132 m de comprimento por 20 m de 

largura, e em suas imediações a profundidade máxima permitida pode chegar a 10 m 

(ANTARES SHIPPING, 2016f). 

Adicionalmente, o Porto conta com um canal de acesso de 500 m e uma área 

superficial de 120 ha para a instalação de indústrias e serviços de transporte terrestre 

que forneçam algum vínculo direto ou indireto com a zona portuária (PUERTO 

PIAPSA, 2016). A Figura 4.39 apresenta as instalações portuárias do Porto Piapsa. 

  

                                            
2 Representa a capacidade de carga de um contêiner marítimo normal, de 20 pés de 
comprimento, por 8 de largura e 8 de altura. Por exemplo, um contêiner de 40’ equivale a 2 TEU, 
e um de 30’ equivale a 1,5 TEU (APPA, 2010). 
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FIGURA 4.39 - TERMINAL MULTIPUERTO S.S. – PORTO PIAPSA. 

 
FONTE: PUERTO PIAPSA (2016). 

 

4.1.21 Porto Campana (Complexo Portuário) 

  

Localizado no km 97, sobre a margem direita do Rio Paraná de Las Palmas, 

é um porto fluvial adequado às operações de navios de ultramar. Os principais 

produtos movimentados são: bobinas de aço, minério de ferro, papel, celulose, frutas, 

madeiras, petróleo, solventes, óleos e produtos químicos. 

Sua estrutura dispõe de um cais com 116 m (possibilidade para ampliação de 

mais 52 m) adequado para o recebimento de navios com até 180 m de comprimento. 

Os acessos ao Porto apresentam-se nos modais ferroviário e rodoviário. O 

primeiro ocorre por um ramal existente a 500 m de distância, ao passo que o acesso 

rodoviário é realizado pelas rotas nacionais nº 9 em direção ao noroeste, ao sul pela 

Rota Provincial nº 6 e pela Rota Nacional nº 12, que através do complexo Zárate – 

Brazo Largo oferece uma excelente saída até o norte e a região mesopotâmica. O 

Porto é composto por uma série de terminais independentes, descritos a seguir. 

 

4.1.21.1 Terminais Siderca 

 

Localizado no km 98,4 sobre a margem direita do Rio Paraná de las Palmas, 

o Terminal é operado pela empresa Siderca Metalúrgica Internacional. A planta é 

dedicada à produção de tubos de aço para indústria petroleira e outros usos (indústria 

mecânica, de condução, térmica).  

Apresentado na Figura 4.40, este terminal ocupa uma superfície de 300 ha e 

tem capacidade de produção de 500 mil t/a, realizando operações de descarga de 
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minério de ferro e carga de tubos de aço. Sua estrutura conta com um cais de 185 m 

de extensão e uma profundidade de 9 m (NUESTROMAR, 2006). 

 
FIGURA 4.40 - TERMINAIS SIDERCA. 

 
FONTE: NUESTROMAR (2006). 

 

4.1.21.2 Terminal Euroamerica 

 

Localizado estrategicamente em Campana, o Terminal Euroamerica e 

Maripasa conta com uma rede de rodovias pavimentadas que facilitam o seu acesso 

(sem realizar o cruzamento com grandes centros urbanos). O porto também apresenta 

ligação ferroviária direta, através da Ferrocarril Nuevo Central S.A., Ferrocarril 

Mesopotámico (nas proximidades da estação Zárate) e a Ferrocarril General Belgrano 

(estação Chenaut). 

Dispõe de 30 mil m2 para armazenagem de produtos secos, com uma 

capacidade aproximada de 120 mil t. Além disso, possui 15 câmaras frigoríficas com 

capacidade de armazenagem de 3,7 mil pallets simultaneamente, 1.520 para carga 

congelada e 4 mil em uma área ventilada (GLOBALPORTS, 2014). 

A Figura 4.41 apresenta as instalações portuárias referentes ao Terminal 

Euroamerica. 
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FIGURA 4.41 - TERMINAL EUROAMERICA. 

 
FONTE: GLOBALPORTS (2014). 

 

4.1.21.3 Desarrolos Portuarios S.A. (Depsa) 

 

Localizado no km 95,7 sobre a margem direita do Rio Paraná de las Palmas, 

este terminal é dedicado às atividades industriais e comerciais. Sua estrutura dispõe 

de um cais com 116 m de extensão preparado para operação de cargas de produtos 

siderúrgicos para exportação e outras cargas gerais. A principal atividade do Terminal 

é o embarque de tubos de aço (NUESTROMAR, 2006). 

 

4.1.21.4 Esso (Axion Energy) 

 

Localizado nos km 96,2 ao km 96,8 do Rio Paraná de las Palmas. Sua 

estrutura conta com cinco cais destinados à operação de petróleo e seus derivados, 

que permitem um alto grau de eficiência e rapidez na carga e descarga dos produtos 

(Figura 4.42) (NUESTROMAR, 2006). 
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FIGURA 4.42 - TERMINAL ESSO (AXION ENERGY). 

 
FONTE: AXION ENERGY (2016). 

 

De acordo com informações disponibilizadas pela Cámara Argentina de la 

Construción (CAC, 2015), a capacidade de carga/descarga de combustível é de cerca 

de 400 m³/h. Já o coque é armazenado em pátios de aproximadamente 12 mil m². 

Para o petróleo, têm-se uma capacidade estática de 70 mil m³, e de 320 mil m² para 

produtos intermediários do petróleo. 

 

4.1.21.5 Terminal Maripasa - Furlong S.A. 

 

Trata-se de um terminal com infraestrutura projetada principalmente para a 

movimentação de automóveis, em especial da empresa de transportes Furlong S.A. 

No tráfego de exportações, por exemplo, as unidades partem da fábrica diretamente 

ao terminal, com capacidade de armazenamento para 4 mil unidades. As instalações 

contabilizam três galpões para o armazenamento dos automóveis, em uma área de 

aproximadamente 91 m² (GLOBALPORTS, 2014), como mostra a Figura 4.43. 
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FIGURA 4.43 - TERMINAL MARIPASA - FURLONG S.A. 

 
FONTE: GLOBALPORTS (2014). 

 

4.1.21.6 Terminal Carboclor 

 

Localizado no km 94,5, sobre a margem direita do Rio Paraná de las Palmas 

e situado à 2 km da Rota nº 9 (Panamericana), possui acessos pelas rotas nacionais 

nº 5, 7, 8 e pela Rota Provincial nº 6 (Figura 4.44).  

Apresenta uma capacidade de armazenagem total de 25,6 mil m3 (distribuídos 

em 32 tanques), podendo operar com navios de até 220 m de comprimento 

(GLOBALPORTS, 2014). 
 

FIGURA 4.44 - TERMINAL CARBOCLOR. 

 
FONTE: ANTARES SHIPPING (2008).   
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4.1.21.7 Rhasa S.A. 

 

Rutilex Hidrocarburos Argentinos (Rhasa) é uma empresa argentina que 

presta serviços de armazenagem de hidrocarbonetos, produtos químicos e líquidos 

em geral. 

Terminal dedicado à movimentação de hidrocarbonetos e seus derivados. Sua 

estrutura apresenta uma refinaria com capacidade de processamento de 7 mil 

barris/dia e para o atendimento desta demanda são disponibilizados 57 tanques que 

somam um total de 97 mil m3 de capacidade de armazenagem (GLOBALPORTS, 

2014). 

O terminal possui um cais de 250 m de extensão e está habilitado para a 

movimentação de todos os tipos de embarcação. O cais conecta-se diretamente aos 

tanques de armazenamento por meio de um poliduto, facilitando os processos de 

embarque e desembarque (RUTILEX, 2011). 

 

4.1.21.8 Odjfell Terminais Tagsa S.A. 

 

Localizado no km 93,4 do Rio Paraná de las Palmas, o terminal é um dos mais 

modernos da América do Sul, combinando instalações de última geração, como 

mostra a Figura 4.45. 

O terminal tem capacidade de armazenagem de aproximadamente 69 mil m3, 

distribuídos em 102 tanques (capacidades oscilantes de 300 até 1.250 m3), operando 

um cais próprio que permite receber navios de até 10 m de profundidade (ODJFELL 

TERMINALS, 2016a). 
 

FIGURA 4.45 – TAGSA S.A. - CAMPANA. 

 
FONTE: ODFJELL TERMINALS (2016). 
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4.1.22 Porto de Buenos Aires 

 

O Porto de Buenos Aires é dividido em seis terminais principais, sendo os 

terminais 1, 2 e 3 e o terminal de passageiros administrado pela Terminales Rio de la 

Plata (TRP, 2010), o terminal 4 pela Apm Terminals e o terminal 5 pela empresa 

Bactssa (Figura 4.46). 

Os terminais da TRP possuem área operativa de 430 mil m². Suas instalações 

contam com capacidade de operação de 740 mil TEUs por ano, 2 cais para operações 

de recepção de barcaças e carga/descarga, um com 465 m e outro com 680 m de 

extensão. Existem ainda 8 gruas e 25 pórticos de pátio3, um armazém com 2 mil m² 

para a carga a granel, além de acessos ferroviários (TRP, 2010).  

O terminal Apm tem área total de oito hectares no Porto de Buenos Aires e 

capacidade estática de 9,2 mil TEUs. Destaca-se pelo seu importante depósito fiscal 

e um sistema avançado de monitoramento remoto para contêineres refrigerados, o 

Refcon. A estrutura compreende duas áreas para operações de recepção de barcaças 

e carga/descarga, totalizando 675 m, com calado de 10,05 m. Há um depósito para 

contêineres vazios com área total de 8,5 ha. Entre os equipamentos disponíveis, estão 

6 gruas, 12 empilhadores alcances, 11 empilhadeiras e 3 manuseadores de 

contêineres vazios (APM, 2016). 

No terminal da empresa Bactsa existe um cais com extensão de 885 m, com 

calado máximo de 9,75 m. Sua área operativa é de 250 mil m², possuindo conexão 

ferroviária. A infraestrutura de equipamentos é composta por uma grua móvel, três 

gruas fixas, duas balanças e equipamentos de manejo de cargas (BACTSSA, 2016).  

  

                                            
3 Equipamento desenvolvido para movimentação de contêineres (APPA, 2010). 
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Figura 4.46 - Porto de Buenos Aires. 

 
FONTE: BUENOS AIRES (2016). 

 

 

4.2 BOLÍVIA 

 

Atualmente, a infraestrutura portuária da Bolívia inserida na Hidrovia 

Paraguai-Paraná compreende apenas a porção sudeste do país, localizada na 

província de Germán Busch (Departamento de Santa Cruz). Foram identificados três 

portos e terminais hidroviários, todos localizados na fronteira com o Brasil, pelo 

município de Corumbá (MS), como mostra a Figura 4.47. 
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FIGURA 4.47 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS BOLIVIANOS NA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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Cabe aqui uma ressalva em relação à região de fronteira entre Brasil e Bolívia 

na localidade de Puerto Busch, na província de Germán Busch. Em uma faixa de 

aproximadamente 50 km, aproximadamente 10 km a jusante do Destacamento Militar 

Brasileiro de Forte Coimbra (Figura 4.48), trata-se de uma região estratégica, que 

conta com investimentos do governo boliviano com o intuito de viabilizar a conexão 

da região com a Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 
FIGURA 4.48 - IDENTIFICAÇÃO DA REGIÃO BOLIVIANA DE PUERTO BUSCH E SUA RELAÇÃO 

COM A HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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4.2.1 Central Aguirre Portuária S.A. 

 

Em setembro de 1988, a Central Aguirre Portuária S.A. inaugurou o Porto 

Aguirre, primeiro porto graneleiro da Bolívia.  

De acordo com o sistema de informações de Puerto Aguirre (2016), a 

instalação deste Porto foi imprescindível para a implementação de um projeto 

denominado Tierras Bajas del Este, financiado pelo Banco Mundial com vistas ao 

desenvolvimento agrícola da porção oriental da Bolívia (URIOESTE e PACHECO, 

2001). 

Em fevereiro de 1991, o governo boliviano outorgou a concessão por quarenta 

anos da Zona Franca Comercial, Industrial e Terminal de Depósitos. Desde então, a 

Zona Franca Puerto Aguirre integrou sua estrutura de logística de transporte 

intermodal e os benefícios de isenção tarifária e tributária outorgados pela lei aos seus 

usuários. 

Em 1997 o Porto Central Aguirre inaugurou o primeiro terminal petrolífero 

boliviano com acesso às águas internacionais. Em 2005 foi inaugurado o primeiro 

terminal de contêineres da Bolívia, tornando-se uma nova alternativa competitiva e 

segura de logística de transporte para o comércio exterior boliviano. Esse novo 

empreendimento permitiu a abertura de novos mercados para exportações ao 

desenvolver um sistema confiável e competitivo em tempo e custo. 

Segundo o estudo da CSI Ingenieros (2010), a estrutura do porto petroleiro 

dispõe de dois tanques de 500 m3, um de 2,6 mil m3, um de 2,5 mil m3, capacidade de 

embarque de 50 m3/hora (ferroviário), 50 m3/hora (rodoviário) e 125 m3/h (barcaças), 

capacidade de desembarque de barcaças de combustível de 300 m3/h e demais 

serviços (importação de diesel, exportação de gasolina, nafta e álcool e 

aprovisionamento de combustíveis a rebocadores fluviais). 

De acordo o sistema de informações do Porto (PUERTO AGUIRRE, 2015), as 

suas instalações podem ser divididas de acordo com os seus três terminais em 

funcionamento, a saber: 

 

• Terminal petroleiro: dois tanques de armazenamento de 500 m³, um 

tanque de armazenamento de 2,6 mil m³ e um tanque de 2,5 mil m³; 
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• Terminal de contêineres e carga geral: grua para 150 t; 4,5 mil m² de 

armazéns, a 5 km de acessos ferroviários e pátio para armazenamento 

de contêineres; 

• Terminal graneleiro: silos com capacidade de 18,5 mil e 22 mil t, 3 

tanques para óleo vegetal com capacidade de 6,1 mil m3 e correias 

transportadoras. 

 

A Figura 4.49 ilustra algumas instalações do Porto Central Aguirre S.A. 

 
FIGURA 4.49 - PORTO CENTRAL AGUIRRE. 

 
FONTE: PUERTO AGUIRRE (2015). 

 

4.2.2 Porto Gravetal Bolívia S.A 

 

Localizado no Canal do Tamengo, o Porto Gravetal é parte de um complexo 

agroindustrial dedicado à recepção, armazenagem e processamento de grãos de soja 

e farinha. O terminal (Figura 4.50) opera no embarque e desembarque de grãos (e 

derivados) e tem capacidade para a transferência de combustíveis. 

Sua estrutura dispõe de 2 cais para desembarque de matéria-prima e 

embarque de produtos agroindustriais (com 21 m e 100 m de extensão), depósitos 

para armazenagem de produtos, dois silos para grãos de 50 mil t de capacidade, silo 

horizontal para produtos sólidos processados da soja de 17 mil t, tanques com 

capacidade de 18 mil m3 para combustíveis, tanques para óleo vegetal em torno de 

16 mil m3, pátio de contêineres de 40 mil m2, além de estacionamento de caminhões 

com 10 mil m2 e pátio ferroviário. 
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FIGURA 4.50 - PORTO GRAVETAL BOLÍVIA S.A 

 
FONTE: PUERTO GRAVETAL BOLÍVIA (2016). 

 

4.2.3 Complexo Agroindustrial Portuário Nutrioil S.A. 

 

A Sociedade Agroindustrial NUTRIOIL S.A foi fundada em 2010 com o intuito 

de auxiliar na cadeia de produção e no desenvolvimento do setor alimentício, que hoje 

peca no que se refere à infraestrutura industrial, logística e portuária do país 

(NUTRIOIL, 2015). 

Localizada em Puerto Quijarro, a planta conta com a produção e 

movimentação de azeite, farinha e soja (granéis sólidos e líquidos agrícolas). No que 

se refere às instalações fixas, têm-se dois armazéns e seis silos para o 

armazenamento das cargas, esteiras horizontais para embarque/desembarque e um 

cais de operações de recepção de barcaças e carga/descarga (Figura 4.51). Além 

disso, o complexo Nutrioil S.A. conta com acessos rodoviários à Ruta Nacional 4. 

 
FIGURA 4.51 - COMPLEXO AGROINDUSTRIAL PORTUÁRIO NUTRIOIL. 

 
FONTE: NUTRIOIL (2015).  
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4.3 BRASIL 

 

Dentro dos 1.270 km de Hidrovia no território brasileiro, foram identificados 11 

portos e terminais hidroviários, distribuídos espacialmente como demonstrado na 

Figura 4.52. 

A concentração de terminais na porção oeste do estado de Mato Grosso do 

Sul, especialmente em Corumbá/MS, pode ser justificada pela proximidade com a 

Bolívia, pelas maiores profundidades do canal de navegação (em comparação com o 

trecho Cáceres-Corumbá) e pela existência da rodovia BR-262, que atravessa o 

estado no sentido leste-oeste.  

Com base nos levantamentos efetuados pelo Estudo de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia do Rio Paraguai (UFPR/ITTI, 2015b), 

atualmente, as principais cargas transportadas nos terminais brasileiros na área de 

influência são: minério de ferro, manganês, combustíveis, açúcares e malte. Ressalta-

se que em outubro de 2015 ocorreu a reativação do Terminal de Porto Murtinho para 

o transporte de açúcar a granel (GUIA Marítimo, 2015). 
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FIGURA 4.52 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS BRASILEIROS NA HIDROVIA 
PARAGUAI-PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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4.3.1 Porto de Cáceres 

 

Construído no período de 1973 a 1975, o Porto de Cáceres operou até 1986, 

basicamente no embarque e/ou desembarque de arroz, milho, madeira, cimento e, 

principalmente, soja. Até o ano de 1990, a sua administração foi confiada à Empresa 

de Portos do Brasil S/A (PORTOBRÁS), por meio da Administração da Hidrovia do 

Rio Paraguai (AHIPAR). A partir de 1990, o Porto passou a ser administrado pela 

Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), por convênio, e por meio da 

AHIPAR. Desde março de 1998, foi firmado o convênio de delegação com o estado 

de Mato Grosso por meio da Docas de Mato Grosso Ltda., atual responsável pela 

administração do Porto (UFPR/ITTI, 2015).  

Ele está localizado na margem esquerda do Rio Paraguai, nas imediações do 

município de Cáceres (MT) (km 3.442). No que se refere aos acessos rodoviários, 

possui acessos pela rodovia federal BR-070, ligando Cáceres (MT) a Cuiabá (MT), e 

pela rodovia federal BR-174, em direção à divisa com o estado de Rondônia, nos 

municípios de Comodoro (MT) e Vilhena (RO).  

De acordo com UFPR/ITTI (2015b), a rodovia BR-070 apresenta boas 

condições de tráfego em grande parte de sua extensão, principalmente nas 

imediações do município de Cáceres. 

As instalações fixas do Porto abrangem um armazém com 4.356 m2 

(capacidade estática de 4 mil t), um pátio externo com área de 2.295 m2 (capacidade 

para 2 mil t), 3 silos verticais com capacidade total de armazenagem de 13 mil t e um 

sistema de operações de recepção de barcaças e carga/descarga com 4 dolfins4, que 

permitem o recebimento de até duas embarcações por vez. A Figura 4.53 ilustra 

algumas das instalações fixas do Porto de Cáceres. 

  

                                            
4 Estruturas de proteção implantadas em portos e/ou próximas a pontes construídas com o objetivo 
de evitar colisões entre navios e estruturas e/ou auxiliar nos processos de operações de recepção de 
barcaças e carga/descarga/amarração de comboios em portos ou terminais. Podem ser do tipo 
estaqueadas (concreto) ou flutuante (materiais leves) (UFPR/ITTI, 2015b). 
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FIGURA 4.53 - A) PORTO DE CÁCERES E B) DETALHE PARA O SISTEMA PARA OPERAÇÕES 
DE RECEPÇÃO DE BARCAÇAS E CARGA/DESCARGA E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. 

  
FONTE: UFPR/ITTI (2015). 

 

4.3.2 Porto Geral de Corumbá 

 

Localizado no km 2.762 da Hidrovia Paraguai-Paraná, na margem direita do 

Rio Paraguai, o Porto Geral de Corumbá teve sua obra iniciada em novembro de 1947 

e inaugurada em junho de 1956, primeiramente desembarcando madeira procedente 

de Cáceres. Foi administrado pela Empresa de Portos do Brasil S/A (PORTOBRÁS), 

por meio da AHIPAR até 1990, quando a PORTOBRÁS foi extinta. A partir daquele 

ano, o Porto passou a ser administrado pela Companhia Docas do Estado de São 

Paulo (CODESP), por convênio, por meio da AHIPAR, subordinada ao Departamento 

de Hidrovias Interiores do Ministério dos Transportes. Em 18 de maio de 1998 foi 

firmado um convênio de delegação com a Prefeitura Municipal de Corumbá para 

administrar o Porto Fluvial de Corumbá. 

De acordo com os levantamentos efetuados por UFPR/ITTI (2015b), 

atualmente o Porto de Corumbá executa operações de turismo, movimentação de 

passageiros e pequenos volumes de carga, com cais em plataforma com 202 m, como 

mostra a Figura 4.54. 

  

a) b) 
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FIGURA 4.54 - PORTO GERAL DE CORUMBÁ. 

 
FONTE: UFPR/ITTI (2010). 

 

4.3.3 Terminal Fluviomar S.A. - Ladário 

 

Localizado no km 2.757 da Hidrovia Paraguai-Paraná, este terminal portuário 

encontra-se no município de Ladário (MS), na margem direita do Rio Paraguai e 

pertence ao grupo Fluviomar S.A., uma companhia de transporte fluvial e marítimo 

atuante na Hidrovia Paraguai-Paraná que, atualmente conta com uma ampla frota de 

embarcações e realiza o transporte de diversos tipos de carga ao longo de toda a 

Hidrovia (FLUVIOMAR, 2016). 

A estrutura do Terminal conta com estaleiro próprio para a manutenção das 

embarcações, uma grua para subsidiar as operações do terminal, pátio para 

manobras e um cais para operações de recepção de barcaças (Figura 4.55). O 

terminal não possui estruturas para o armazenamento de mercadorias e o seu maior 

propósito é o fornecimento de subsídios às embarcações do próprio grupo. 

 
FIGURA 4.55 - TERMINAL PRIVADO FLUVIOMAR S.A. 

 
FONTE: UFPR/ITTI (2010).   
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4.3.4 Porto Cimento Itaú Portland S.A. 

 

O Porto Cimento Itaú Portland está localizado no Rio Paraguai, sobre a 

margem direita, no município de Corumbá (MS). O acesso ao Porto se dá pela Avenida 

Rio Branco (duplicada e pavimentada), conectando as cidades de Corumbá (MS) e 

Ladário (MS). 

De acordo com AHIPAR (2010b), o Porto possui cais para operações de 

recepção de barcaças e carga/descarga de cimento, gesso e coque, como mostra a 

Figura 4.56. Esses produtos são utilizados na própria fábrica da Cimento Itaú Portland. 

Além disso, as instalações fixas garantem área para estocagem em torno de 2 mil t. 

 
FIGURA 4.56 - PORTO CIMENTO ITAÚ PORTLAND S.A. 

  
FONTE: UFPR/ITTI (2015). 

 

4.3.5 Terminal Portuário Sobramil 

 

Localizado no km 2.759 sobre a margem direita do Rio Paraguai, é um 

terminal exclusivo para transportes de minerais (Figura 4.57). O acesso é feito pela 

antiga estrada do Urucum, que liga Corumbá (MS) a Ladário (MS), a qual está 

pavimentada e duplicada. 

O Porto conta com um cais de paramento vertical para operações de recepção 

de barcaças e carga/descarga, com dois dolfins complementares para movimentação 

das embarcações e cinco outros para carregamento. Possui também um armazém 

com capacidade de 20 mil t, com uma taxa diária de embarque de 10 mil t e fluxo 

anual de carga de 800 mil t de minério de ferro e manganês. 
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De acordo com o Anuário Estatístico de 2015 (ANTAQ, 2015), o volume de 

cargas movimentadas no Terminal Portuário Sobramil foi relativamente inexpressivo.  

 
FIGURA 4.57 - TERMINAL PORTUÁRIO SOBRAMIL. 

  
FONTE: UFPR/ITTI (2015). 

 

4.3.6 Base Fluvial de Ladário/Porto de Ladário 

 

Localizado no km 2.763 do Rio Paraguai, atualmente, a Base Fluvial de 

Ladário é uma zona militar da Marinha do Brasil e a movimentação que ocorre nos 

atracadouros restringe-se às movimentações internas da própria Marinha, como 

transporte de pessoal, materiais bélicos, hospitalares, equipamentos, manutenção de 

embarcações, uma vez que a base conta com um estaleiro próprio, dentre outros. A 

Figura 4.58 ilustra uma parcela das instalações da base fluvial. 

Segundo o sistema de informações da Secretaria de Portos (BRASIL. 

Secretaria de Portos, 2015), Ladário era uma instalação remota do Porto Geral de 

Corumbá. Atualmente, o Porto encontra-se sem responsável, e está em processo de 

delegação com interesse do governo do estado de Mato Grosso do Sul. 
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FIGURA 4.58 - BASE FLUVIAL DE LADÁRIO. 

 
FONTE: UFPR/ITTI (2010). 

 

4.3.7 Terminal Portuário Granel Química 

 

Localizado no km 2.762 na margem direita do Rio Paraguai, na cidade de 

Ladário (MS), possui infraestrutura para a movimentação de cargas para os modais 

ferroviário, rodoviário e hidroviário. Apresenta conexões ferroviárias para Santos (SP) 

e Santa Cruz de La Sierra (BOL). 

Atualmente, o grupo norueguês Odjfell realiza as operações nos terminais 

portuários da Granel Química (são sete terminais em todo o Brasil, incluindo este 

localizado em Ladário). 

As instalações para carga seca têm área de 75 mil m2 (utilizada para minério), 

armazéns (capacidade de 48 mil t para armazenagem de grãos), 2 moegas5 

rodoferroviárias, 1 moega fluvial, silos e pátios alfandegários. O parque para carga 

líquida possui 6 tanques (dimensões entre mil e 2 mil m3) e uma capacidade total de 

8 mil m3 (para movimentação de derivados de petróleo, álcool, óleos vegetais). 

Apresenta profundidade mínima de 3 m durante todo o ano, sendo ideal para 

operações de barcaças (ODFJELL TERMINALS, 2016b). A Figura 4.59 ilustra uma 

parcela das instalações do Terminal Portuário Granel Química. 

  

                                            
5 Denominação dada a uma instalação especialmente aparelhada para a recepção de graneis sólidos. 
A moega tem um formato próprio para receber e destinar granéis sólidos às correias transportadoras, 
vagões ou caminhões (APPA, 2010). 
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FIGURA 4.59 - TERMINAL PORTUÁRIO GRANEL QUÍMICA. 

 
FONTE: UFPR/ITTI (2010). 

 

De acordo com o Anuário Estatístico de 2015 (ANTAQ, 2015a), o volume de 

exportação pelo Terminal Portuário Granel Química foi estimado em 2 milhões t no 

ano de 2015, correspondente a cargas do tipo Granel Sólido e Granel Líquido 

(minérios, ferro fundido, combustíveis e óleos minerais). 

 

4.3.8 Porto da Manga 

 

Localizado no km 2.690 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, no 

município de Corumbá (MS), 76 km a jusante de Corumbá, esse Porto tem influência 

em toda a região oeste e sudoeste do estado de Mato Grosso. Possui acesso terrestre 

apenas por estrada não pavimentada, composta por inúmeras pontes de madeira, 

inviabilizando assim, a passagem de veículos de carga. Sua área de instalação 

(Figura 4.60) conta com um armazém com capacidade de 23 mil t. 

Atualmente, o cais de concreto não possui qualquer espécie de equipamento 

ou atividade, permanecendo apenas para pequenos embarques. Nessa área, balsas 

transportadoras de veículos fazem a travessia do Rio Paraguai, efetivando a ligação 

rodoviária pela Estrada Parque entre Corumbá e as cidades de Miranda (170 km), 

Aquidauana (250 km) e Campo Grande (370 km).  
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FIGURA 4.60 - PORTO DA MANGA. 

 
FONTE: UFPR/ITTI (2015). 

 

4.3.9 Terminal Portuário Gregório Curvo 

 

Localiza-se no km 2.625, na margem esquerda do Rio Paraguai, no Distrito 

de Porto Esperança (MS), pertencente ao município de Corumbá/MS. O Distrito fica 

ao lado da Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra, conhecida antigamente como Ponte 

Barão do Rio Branco. 

O acesso ao Terminal é realizado por via ferroviária pelo Ramal da Rede 

Ferroviária Federal, antiga concessionária Ferrovia Novoeste S/A, e desde 2008, pela 

Rumo ALL – Malha Oeste. 

O Terminal possui três dolfins para operações de recepção de barcaças e 

carga/descarga de minerais. Conta com um pátio de capacidade de 250 mil t e não 

possui armazéns nem silos para estocagem, como mostra a Figura 4.61. O Porto se 

destaca por apresentar grande movimentação de minério de ferro pela empresa Vale 

S.A. 

De acordo com o Anuário Estatístico de 2015, o volume de carga exportada 

com origem no Porto Gregório Curvo foi estimado em 2,6 milhões t, o que representa 

uma redução de aproximadamente 25% em relação ao ano anterior, reflexo do cenário 

macroeconômico do país. O perfil da carga exportada é de Granel Sólido, com 

predominância de minério de ferro (ANTAQ, 2015a). 
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FIGURA 4.61 - TERMINAL PORTUÁRIO GREGÓRIO CURVO. 

  
FONTE: UFPR/ITTI (2015). 

 

4.3.10 Terminal Hidroviário de Porto Murtinho 

 

Localiza-se no km 2.232 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, no 

município de Porto Murtinho (MS). Possui acesso rodoviário pela rodovia BR-267, 

ligando Porto Murtinho a São Paulo via Rio Brilhante; não há acesso ferroviário.  

O Porto também atende a população local com o recebimento de produtos 

consumidos local e regionalmente, como trigo, farinha, óleo, insumos (adubos e 

fertilizantes), sal e produtos petroquímicos; além de ser usado como terminal turístico 

para expedições de pesca e exploração da natureza (UFPR/ITTI, 2015b). 

As instalações do Terminal Hidroviário de Porto Murtinho (ver Figura 4.62) 

possuem apenas um armazém, com capacidade de 23 mil t e correia transportadora 

de 180 t/h. 

 
FIGURA 4.62 - TERMINAL HIDROVIÁRIO DE PORTO MURTINHO. 

  
FONTE: ARMOA (2015). 
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De acordo com o Anuário Estatístico de 2015, o volume de carga exportada 

com origem nesse terminal foi de aproximadamente 6 mil t de açúcar (ANTAQ, 2015a). 

 

4.3.11 Terminal Portuário do Rio Iguaçu 

 

O Porto do Rio Iguaçu está localizado em Foz do Iguaçu (BRA), na margem 

direita do Rio Iguaçu, a cerca de 500 m da sua foz, que ocorre no Rio Paraná, na 

microrregião geográfica conhecida como Três Fronteiras (Brasil, Paraguai, Argentina), 

e iniciou suas atividades no ano de 2017 (PORTO DO RIO IGUAÇU, 2017). 

De acordo com o sistema de informações do Porto, a sua concepção funcional 

é a de operar como unidade de transbordo às importações de grãos oriundas de 

países do Mercosul, fazendo uso das vantagens econômicas do transporte hidroviário 

e representando uma alternativa ao percurso marítimo via Porto de Paranaguá.  

Os produtos com maior demanda transportados pelo Porto do Rio Iguaçu são: 

soja, cevada, malte, milho, trigo, açúcar, arroz, sorgo, acrescendo-se em um futuro 

próximo aves, suínos, fertilizantes, manufaturados e minérios, dentre outros. A Figura 

4.63 ilustra as principais instalações. 

 
FIGURA 4.63 – INSTALAÇÕES DO PORTO DO RIO IGUAÇU. 

  
FONTE: Porto do Rio Iguaçu, 2017. 

 

  



                                                                                      
 

126 
 

4.4 PARAGUAI 

 

Dentro dos 918 km que a Hidrovia Paraguai-Paraná percorre em território 

paraguaio, foram identificados 44 portos e terminais, sendo que 34 estão localizados 

no Rio Paraguai e 10 no Rio Paraná (a montante da confluência Paraguai/Paraná), 

como apresentado na Tabela 4.3 e Figura 4.64. A maior concentração de portos e 

terminais se encontra nas imediações da capital paraguaia, Asunción, com 20 

instalações ao longo de aproximadamente 40 km. 

O levantamento dos portos e terminais paraguaios utilizou como referência as 

informações disponibilizadas pela Cámara Paraguaya de Exportadores y 

Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO); pela Administración 

Nacional de Navegación y Puertos (ANNP); pelo Estudo de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia do Rio Paraguai (UFPR/ITTI, 2015b); 

pelo Plan Maestro de Transportes (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, 2013); pelo Estudio del Sistema de Transporte Fluvial de Granos y 

Productos Procesados en la Hidrovía Paraguay-Paraná (CSI INGENIEROS, 2010) e 

pelas informações fornecidas por meio do Memorandum DTPC nº 78/2016 da Direção 

General da Marinha Mercante, que apresenta todas as instalações portuárias 

atualmente cadastrados no Paraguai (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, 2016a). 

 
TABELA 4.3 - LISTAGEM DOS PORTOS E TERMINAIS HIDROVIÁRIOS DO PARAGUAI. 
Ordem Nome do Porto 

1 Porto SARCOM S.A. 

2 Porto Don Severo SRL 

3 Porto Santa Maria 

4 Terminal Mbopí Cuá 

5 Porto Amistad 

6 Porto Acepar 

7 Porto Yguazu Cementos 

8 Porto La Lucha 

9 Porto Agregsa S.A. 

10 Porto Monte Alegre (Villa Hayes) 

11 Porto San Jose 

12 Porto Fénix 
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Ordem Nome do Porto 

13 Porto Caacupe-mí 

14 Porto Unión 

15 Porto de Asunción 

16 Porto PAKSA 

17 Molinos Harineros del Paraguay 

18 Porto Conti Paraguay 

19 Porto PETROPAR 

20 Porto Naviera Conosur 

21 Porto Norteño 

22 Porto San Antonio I (Concret Mix I) 

23 Porto Porto San Antonio 

24 Porto Gas Corona 

25 Porto PETROSAN 

26 Porto Copetrol 

27 Terminal Portuário S.A. (TERPORT S.A.) 

28 Porto San Antonio II (Concret Mix II) 

29 Porto Seguro Fluvial S.A. 

30 Complexo Agroindustrial Angostura S.A. 

31 Terminales y Logistica Portuaria S.A. - TLP 

32 Porto Custodia 

33 Região portuária de Villeta 

34 Porto de Pilar 

35 Porto 3 Fronteras 

36 Porto Toro Cua 

37 Porto 2 Fronteras 

38 Porto Triunfo 

39 Porto Paloma 

40 Porto Don Joaquín 

41 Porto Paredón 

42 Porto Noble Paraguay (ex BAELPA) 

43 Porto de Encarnación 

44 Porto Trociuk 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 4.64 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS PARAGUAIOS NA HIDROVIA 
PARAGUAI-PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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4.4.1 Porto SARCOM S.A. 

 

O Porto Sarcom está localizado no km 1.940, na região portuária de 

Concepción, sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, sendo propriedade da 

Administração Nacional de Navegação e Portos (ANNP) e operado pela empresa 

Gical S.A. para o embarque de grãos e derivados de soja, embarque e desembarque 

de carga geral e descarga de combustíveis. 

A estrutura conta com um cais de 300 m de extensão, 4 dolfins para operações 

de recepção de barcaças e carga/descarga de navios (profundidade máxima de 

operação de 3 m), 4 silos verticais para grãos, 1 silo galpão (capacidade estática de 

32 mil t), 3 tanques para armazenagem de combustível (20 mil l cada), 3 depósitos 

para carga geral e um depósito cedido ao Brasil para a armazenagem de mercadorias 

com destino e origem brasileira. 

A capacidade de embarque do terminal é de 4 mil t/d, contando com uma 

correia transportadora, elevador para carga de navios (com capacidade de 500 t/h, 

grua com capacidade para 12,5 t, balança de pesagem de caminhões de capacidade 

de 80 t e outros equipamentos complementares (tratores, guinchos). 

 
FIGURA 4.65 - PORTO SARCOM S.A. 

 
FONTE: VISION MARITIMA (2015). 

 

Nesta região portuária de Concepción também se encontra o terminal 

graneleiro de La Candelaria, com capacidade estática de 18 mil t e 3 mil t/h para a 

movimentação de cargas. 



                                                                                      
 

130 
 

 

4.4.2 Porto Don Severo SRL 

 

Localizado no km 1.824 da Hidrovia Paraguai-Paraná, sobre a margem 

esquerda, nas proximidades da cidade de Puerto Antequera, trata-se de um porto 

graneleiro privado, com capacidade de embarque diário de 3 mil t e instalações físicas 

contando com cinco silos de armazenamento com capacidade para 35 mil t, como 

mostrado na Figura 4.66. 

 
FIGURA 4.66 - PORTO DON SEVERO. 

 
FONTE: ABC COLOR (2013). 

 

4.4.3 Porto Santa Maria 

 

Localizado aproximadamente no km 1.823 sobre a margem direita do Rio 

Paraguai, o Porto Santa Maria, pertencente à empresa Agroganadera Zanja Pytã S.A., 

e é um terminal privado graneleiro, voltado especialmente para a exportação de soja. 

O terminal possui capacidade estática de 30 mil t.  
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4.4.4 Terminal Mbopí Cuá 

 

Terminal graneleiro da Cooperativa Volendam, localizado no km 1.788, sobre 

a margem esquerda do Rio Paraguai, com capacidade de embarque de 1,5 mil t/d de 

cereais e capacidade de armazenagem equivalente a 20 mil t (PARAGUAI. Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones, 2013; CSI INGENIEROS, 2010). 

 

4.4.5 Porto Amistad 

 

Localizado no km 1.777 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, serve à 

cidade de Villa del Rosario. Possui um terminal para embarque de grãos com 

capacidade de carga aproximada de 1,5 mil t (CSI INGENIEROS, 2010).  

 

4.4.6 Porto Acepar  

 

Localizado no km 1.658 sobre a margem direita do Rio Paraguai a planta 

siderúrgica está situada na cidade de Villa Hayes (38 km de Asunción), e possui 

acesso rodoviário através da Ruta nº 9 (Transchaco). Em 2014, a empresa foi 

arrendada pela Companhia Brasileira Vetorial S.A., dedicada ao desenvolvimento de 

atividades no setor siderúrgico, produzindo carvão vegetal e ferro gusa, sendo 

atualmente um dos maiores produtores independentes do país (VETORIAL, 2016).  

Sua estrutura dispõe de um cais com 100 m, totalmente equipado para 

recepção de barcaças, atuando na carga e descarga dos materiais transportados pela 

via fluvial e que, posteriormente, são transferidos por meio de correias transportadoras 

até os pátios de armazenamento, que possuem capacidade de 8 mil t. Além disso, a 

planta também conta com outras dependências para realização das atividades 

complementares ao funcionamento da siderúrgica: fábrica de cal, oxigênio, aterro 

industrial e porto (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2013). 

A Figura 4.67 ilustra as instalações portuárias da planta de Acepar. 
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FIGURA 4.67 - ACEROS DEL PARAGUAY S.A. 

 
FONTE: ACEROS DEL PARAGUAY (2016). 

 

4.4.7 Porto Yguazu Cementos S.A. 

 

Localiza-se no km 1.657 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai (Figura 

4.68). Trata-se de um porto de embarque de clínquer e cimento, assim como de 

desembarque de combustível (necessário para a operação da própria fábrica), com 

capacidade de armazenamento de 8 mil t (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones, 2013; CSI INGENIEROS, 2010). 

 
FIGURA 4.68 – PORTO YGUAZU CEMENTOS S.A. 

 
FONTE: YGUAZU CEMENTOS (2016). 
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4.4.8 Porto La Lucha 

 

Trata-se de um terminal privado localizado no km 1.645,5 sob a margem 

direita do Rio Paraná, responsável pela movimentação de cargas gerais. De acordo 

com o Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Paraguai, 2016a), este porto 

teve sua licença temporária (n°1824/14) renovada em 26 de junho de 2014 e 

atualmente encontra-se em operação. 

 

4.4.9 Porto Agregsa S.A. 

 

Localizado no km 1.645 sob a margem direita do Rio Paraná, trata-se de um 

terminal privado da primeira empresa paraguaia produtora de cal agrícola em grande 

escala. A Agroenergética Reguera S.A. é uma empresa exploradora de minerais, com 

as operações de extração e beneficiamento da matéria-prima nas imediações do 

Porto.  

A movimentação dos produtos é realizada por meio de gruas hidráulicas e 

correias transportadoras (AGREGSA, 2016.). A Figura 4.69 ilustra as instalações 

desse Porto. 

 
FIGURA 4.69 - PORTO AGREGSA S.A. 

  
FONTE: AGREGSA (2010). 
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4.4.10 Porto Monte Alegre (Villa Hayes) 

 

Localizado no km 1.642,5 do Rio Paraguai, este terminal privado é de 

propriedade da Empresa Monte Alegre Sociedad Anónima, que iniciou suas atividades 

em 1999 no Paraguai e faz parte de uma holding de empresas que formam o Grupo 

Hoeckle. O terminal atua principalmente na importação, comercialização e distribuição 

de gasolina, diesel, GLP e outros produtos químicos, sendo que uma de suas 

vantagens competitivas é ter à disposição de instalações que atendem aos padrões 

internacionais para a mistura da gasolina (Figura 4.70). 

Situado dentro do Complexo Occidental (Villa Hayes), dispõe de um volume 

total de mais de 40 mil m3 de capacidade de armazenamento, 2 tanques para 

armazenagem de GLP com capacidade de 900 t, distribuídos em uma área estimada 

de 1,5 mil ha (MONTE ALEGRE, 2016).  

 
FIGURA 4.70 - TERMINAL MONTE ALEGRE. 

 
FONTE: MONTE ALEGRE (2016). 

 

4.4.11 Porto San Jose 

 

Localizado no km 1.642 o Porto San Jose possui acesso rodoviário por meio 

da Ruta nº 9 (Transchaco) e conta com uma superfície de 20 ha, divididas em: 350 m 

de frente (três cais sobre o Rio Paraguai), prédio para estacionamento de veículos 

novos e usados recebidos para despacho, prédio para armazenagem de bobinas e 

chapas de aço, área para armazenagem de contêineres carregados e vazios 

(capacidade de até 4.,5 mil TEUs), área para armazenagem de contêineres 
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refrigerados com conexões elétricas especiais para este tipo, dois depósitos, oficinas, 

administração do Porto e aduana. 

O Porto oferece uma vasta gama de serviços aos clientes, tais como, 

importações (fluviais e terrestres), exportações, armazenagem, consolidação (em 

contêineres e caminhões), recepção e descarga de mercadorias – veículos, chapas, 

bobinas e tubos de aço (PUERTO SAN JOSE, 2016). A Figura 4.71 ilustra o cais 

principal do Porto de San Jose. 

 
FIGURA 4.71 - PORTO SAN JOSE. 

 
FONTE: PUERTO SAN JOSE (2016). 

 

4.4.12 Porto Fénix 

 

Localizado no km 1.642 iniciou suas atividades portuárias em 2004 e opera 

como porto fluvial, porto seco e terminal graneleiro. As principais cargas operadas são 

do tipo conteinerizadas e cargas gerais (automóveis) e granéis sólidos (cimento e 

fertilizantes). 

O Porto conta com uma área de aproximadamente 100 ha, possuindo uma 

capacidade de armazenagem de 45 mil t, uma correia transportadora de embarque 

com capacidade de 5 mil t/d, um cais (principal) de 220 m para contêineres e granéis 

(permitindo a operação simultânea de três embarcações), um cais de 105 m destinado 

às operações de contêineres de cargas gerais (automóveis, maquinário) e granéis 

sólidos (cimento e fertilizantes), um cais de 25 m para cargas gerais de pequeno porte, 

abastecimento e apoio as embarcações, e um depósito de 4 mil m2 (PUERTO FENIX, 

2016; CSI INGENIEROS, 2010). A Figura 4.72 ilustra as instalações de Porto Fénix.  
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FIGURA 4.72 - PORTO FÉNIX. 

  
FONTE: PUERTO FENIX (2016). 

 

4.4.13 Porto Caacupe-mí 

 

Localizado no km 1.640 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, iniciou 

suas atividades em 1980, visionando oportunidades a partir da sua localização 

estratégica com a iniciativa da Hidrovia Paraguai-Paraná. Durante sua primeira 

década trabalhou principalmente com carga geral de cabotagem (cimento, cal, 

algodão, tanino) e no abastecimento de combustíveis às embarcações. 

Em maio de 2011 o Porto entrou em uma nova etapa do seu negócio portuário, 

adotando políticas de forte investimento em infraestrutura, terrenos para 

armazenagem de contêineres, gruas, maquinário de pátio, depósitos e sistema 

informático portuário. Somado aos crescentes investimentos, ocorreu à adoção de 

uma política comercial, baseada na competitividade, praticidade e agilidade que são 

demandadas. 

O Porto está dividido em quatro seções: divisão de veículos (equipe 

capacitada e especializada na movimentação de veículos e cargas rodantes), divisão 

de refrigerados, divisão de contêineres e divisão de cargas terrestres (CAACUPE-MÍ 

PRIVATE PORT, 2016). 

Sua estrutura conta com um cais de 100 m de extensão, quatro rampas para 

embarque e desembarque, pátio de operações com 13.650 m2 de superfície, 

estacionamento de veículos com 10 mil m2, capacidade de armazenagem de 20 mil t, 

pátio para contêineres de 16 mil m2, instalações para contêineres refrigerados, 

depósito para armazenagem de mercadorias de mil m2 e 1 oficina de contêineres (em 
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construção) (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2013). A 

Figura 4.73 ilustra o cais do Porto. 

 
FIGURA 4.73 - PORTO DE CAACUPE-MÍ. 

 
FONTE: CAACUPE-MÍ PRIVATE PORT (2016). 

 

4.4.14 Porto Unión 

 

Localizado no km 1.639,5 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, o 

terminal de grãos foi constituído na fusão das empresas Cargill e Porto Zeballos.  

Juntamente com o Porto Trociuk (médio Paraná) é o de maior capacidade de 

embarque do Paraguai, além de possuir uma capacidade de 52 mil t para 

armazenagem (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2013). 

A Figura 4.74 ilustra as esteiras e o cais para embarque/desembarque de cargas do 

Porto Unión. 

 
FIGURA 4.74 - PORTO UNIÓN. 

 
FONTE: ABH (2016).  
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4.4.15 Porto de Asunción 

 

Localizado no km 1.630 do Rio Paraguai, é o principal porto do país na 

movimentação de carga, sendo que nele são operados navios com calado máximo 

entre 3 m e 4 m. O Porto é operado pela Administración Nacional de Navegación y 

Puertos (ANNP), e conta com instalações para embarque e desembarque de 

contêineres e Carga Geral, sendo dividido em duas áreas: cargas de importação e 

exportação. 

Sua estrutura possui um cais de 1,2 mil m e outro de 150 m. Conta ainda com 

sete depósitos para armazenagem de mercadorias gerais, 15 mil m2 de superfície 

coberta, pátio de contêineres com área de 26 mil m2, capacidade de armazenagem de 

aproximadamente 31,7 mil t, e uma estrutura para funções operacionais, como a 

utilização de rebocadores, amarração, energia elétrica, água potável, linhas 

telefônicas, dentre outros (ANNP, 2014). A Figura 4.75 ilustra as instalações do Porto 

de Asunción. 

 
FIGURA 4.75 - PORTO DE ASUNCIÓN. 

 
FONTE: ANNP (2014). 

 

Nas imediações do Porto, encontra-se o terminal privado Astillero Rio 

Paraguay S.A., responsável pela movimentação de granéis e calcário (km 1.629,5). 
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4.4.16 Porto PAKSA 

 

Localizado no km 1.629 do Rio Paraguai no Distrito de La Encarnación, o 

Porto privado PAKSA é de propriedade da empresa Puertos y Almacenes Generales 

Kanonnikoff S.A., uma sociedade anônima de capital paraguaio com mais de 20 anos 

de experiência em carga, descarga, armazenagem e manejo especializado de 

contêineres e cargas gerais, em uma área total de 35 mil m2, (Figura 4.76) (PAKSA, 

2015). 

Vale destacar que, nesse porto foi estabelecido um posto aduaneiro para a 

fiscalização das entradas/saídas de mercadorias e o cumprimento das obrigações 

impostas pelas leis pertinentes (ADUANA PY, 2011). 

 
FIGURA 4.76 - PORTO PAKSA. 

 
FONTE: ADUANA PY (2016). 

 

4.4.17 Molinos Harineros del Paraguay 

 

Localizada no km 1.628 sobre a margem esquerda da Hidrovia Paraguai-

Paraná, essa instalação portuária opera como porto de descarga de grãos em uma 

área de aproximadamente 51 mil m2 (BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO, 2015).  

Em suas instalações físicas, a estrutura do Porto conta com dolfins para 

operações de recepção de barcaças e carga/descarga dos navios e das embarcações. 

Possui dois tubos de sucção de 90 t/h e silos com capacidade de armazenamento em 

suas instalações de aproximadamente 12 mil t (CSI INGENIEROS, 2010). 
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4.4.18 Porto Conti Paraguay 

 

O Porto Conti está localizado no km 1.625,5 sob a margem direita do Rio 

Paraná, no Departamento de Varadero. Este terminal privado realiza a movimentação 

de granéis e azeite vegetal (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, 2016a). 

 

4.4.19 Terminal PETROPAR  

 

Localizado no km 1.612 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, a 

empresa estatal Petróleos Paraguaios (Petropar) possui uma refinaria que ocupa uma 

planta de 64 ha.  

Sua estrutura conta com uma unidade de destilação e estabilização, com uma 

capacidade de 1,2 mil m3/dia de petróleo - para produzir óleo combustível, diesel, 

querosene, gás liquefeito de petróleo (GLP), 42 tanques de petróleo e combustível 

líquido (com uma capacidade total de 320 mil m3), área de recepção, armazenagem e 

despacho de GLP e 4 tanques esféricos de 2 mil m3 de capacidade. O Terminal possui 

três cais para operações de recepção de barcaças e carga/descarga de 

hidrocarbonetos líquidos e GLP. A Figura 4.77 ilustra as instalações desse terminal. 

 
FIGURA 4.77 - TERMINAL PETROPAR. 

  
FONTE: PETROPAR (2016). 
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O Terminal PETROPAR é um terminal portuário privado, propriedade da 

empresa Petrobras Paraguay Operaciones y Logistica S.R.L., localizado no km 1608 

sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, na cidade de San Antonio no Paraguai. 

Opera no embarque, desembarque e deposito de produtos derivados de petróleo 

(PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2013). 

Sua estrutura conta com três cais para operações de recepção de barcaças e 

carga/descarga, 40 estruturas para armazenamento de combustível, e uma área 

ampla com armazéns e estacionamento com pátio de manobra (ver Figura 4.78). 

 
FIGURA 4.78 - PORTO TERPAR. 

 
FONTE: TERPAR (2016). 

 

4.4.20 Porto Naviera Conosur 

 

Localizado no km 1.610 em Puerto Pabla, distrito de Lambaré, sobre a 

margem esquerda do Rio Paraguai.  

Sua estrutura possui uma plataforma de madeira com 120 m, instalação de 

tubos para o fornecimento de água potável e combustível para as embarcações, 

pontos de amarre de embarcações, poço artesiano com bomba elétrica de capacidade 

de 30 mil l/h, fornecimento de combustível com capacidade de tanque de 60 mil l e 
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correia transportadora de grãos com capacidade de 5 mil t/d (CSI INGENIEROS, 

2010). 

 

4.4.21 Porto Norteño 

 

Localizado aproximadamente no km 1.605 sob a margem direita do Rio 

Paraná, esta estrutura trata-se um terminal privado que realiza a movimentação de 

granéis e de calcário da empresa Norteño S.A. (PARAGUAI. Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, 2016a).  

 

4.4.22 Porto San Antonio I (Concret Mix I)  

 

Localizado no km 1.603 do Rio Paraguai, na cidade de San Antonio, ao sul de 

Asunción, em uma área de 4,5 ha, encontra-se o terminal de Concret Mix I, uma filial 

do Grupo de Empresas Bogarín. 

Sua estrutura conta com um cais com 70 m de extensão, 2 dolfins de estrutura 

de madeira, galpão com área de 400 m2, silo seccionado com capacidade de 

armazenamento de 20 mil t, grua fixa com capacidade para 40 t e outra móvel com 

capacidade de 30 t para carga e descarga, 3 correias transportadoras de 1 m de 

largura e capacidade de 400 t/h para o transporte de grãos, correia transportadora 

aérea de 250 t/h e 80 m de extensão para a distribuição de grãos e 2 elevadores (27 

e 17m de altura) para a movimentação de cargas (CSI INGENIEROS, 2010). A Figura 

4.79 ilustra uma parcela das instalações portuárias desse Porto. 
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FIGURA 4.79 – PORTO SAN ANTONIO I. 

 
FONTE: CONCRET MIX (2016). 

 

4.4.23 Porto San Antonio 

 

Localizado no km 1.598 na cidade de San Antonio, o Porto atua na recepção, 

análise de mercadorias, pesagem, descarga, armazenagem, embarque e 

desembarque de granéis e produtos químicos e trabalha com a operação de cargas 

das empresas South American River Company S.A. (SARCOM S.A.) e da Gical S.A. 

De acordo com sistema de informações da empresa Gical, a estrutura deste 

Porto dispõe de uma área de 13 ha, 5 depósitos, capacidade de armazenagem de 185 

mil t, capacidade de embarque de 21 mi t/d (distribuídas em 3 berços), capacidade de 

recepção de 16 mil t/d (600 caminhões/dia), 9 silos de armazenagem, balanças de 

pesagem de caminhões, 5 tombadores de caminhões e 2 rebocadores (GICAL, 2016). 

A Figura 4.80 ilustra essas instalações portuárias.  
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FIGURA 4.80 - PORTO SANTO ANTONIO. 

 
FONTE: GICAL (2016). 

 

4.4.24 Porto Gas Corona 

 

Trata-se de um terminal portuário privado, propriedade da empresa Gas 

Corona SAECA, localizado no km 1.602,8 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, 

na cidade de San Antonio no Paraguai. Opera na recepção, depósito e envio de 

combustíveis derivados do petróleo e outros (SOLVENTA, 2015). 

Sua infraestrutura conta com um cais com estrutura de dutos para transporte 

do combustível, 13 estruturas para armazenamento de combustível, galpão e pátio 

para manobras. A Figura 4.81 ilustra as instalações do porto. 

 
FIGURA 4.81 - PORTO GAS CORONA. 

  
FONTE: GAS CORONA (2016). 
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4.4.25 Porto PETROSAN 

 

Localizado no km 1.602,5 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, a 

empresa Petroleira San Antonio S.A. (Petrosan) tem instalado em San Antonio uma 

planta de recepção, armazenagem e despacho de combustíveis alocados em uma 

área de 14 ha. 

O Porto opera na recepção e descarga de barcaças com armazenamento em 

tanques e posterior despacho a caminhões cisternas ou barcaças, assim como, na 

recepção de caminhões e armazenamento em tanques terrestre e posterior despacho 

a barcaças. As instalações permitem realizar a descarga direta nas barcaças e 

caminhões para o despacho. 

A planta opera com uma ampla gama de produtos, por exemplo, óleo, 

diferentes tipos de nafta, GLP, derivados do petróleo, álcool e óleos vegetais. 

As instalações portuárias possuem um cais de operações para recepção e 

despacho dos produtos pela via fluvial, dividida em dois níveis, com a finalidade de 

atender as operações em distintas condições de altura dos rios. O acesso é feito 

através de uma passarela de 45 m de extensão integrada ao cais. Para o atraque e 

amarre das barcaças nas operações de carga e descarga, as instalações contam com 

dois dolfins. Conta ainda com uma planta de seis tanques para armazenamento de 

capacidade de 35 mil m3, mangueiras aptas aos produtos operados para realização 

de todas as operações de carga e descarga, e quatro ilhas de carregamento para 

caminhões (CSI INGENIEROS, 2010). 

 

4.4.26 Porto Copetrol 

 

Trata-se de um terminal portuário privado, propriedade da empresa Copetrol 

S.A., localizado no km 1.601,8 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, na região 

de Achucarro, jurisdição da cidade de San Antonio. O Porto opera na recepção, 

depósito e envio de combustíveis derivados do petróleo e outros.  

Apesar de ser um Porto recente, a sua licença ambiental foi suspensa em 

setembro de 2015, devido a um derramamento de combustível no Rio Paraguai (ABC 

COLOR, 2015). 
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Sua estrutura conta com um cais com 60 m de extensão (capacidade de 

descarga simultânea de duas barcaças), dois manifolds de 8” e 6” na ponta do cais, 

os quais permitem a conexão com cinco tanques, com capacidade de armazenamento 

de 34,5 mil m3 de combustíveis), 8 tanques de GLP com capacidade de 

aproximadamente 2,5 mil m3 e 8 tanques para armazenamento de etanol, com 

capacidade de 136 m3. A Figura 4.82 ilustra a localização da estrutura do Porto. 

 
FIGURA 4.82 - PORTO COPETROL. 

 
FONTE: SAN ANTONIO (2016). 

 

4.4.27 Terminal Portuário S.A. (TERPORT S.A.) 

 

Localizado no km 1.601 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, em uma 

área de 15 ha, opera como empresa de serviços portuários, armazenagem, porto 

seco, transporte terrestre e operações com cargas especiais.  

Sua estrutura tem 120 m de costa, com um cais de 60 m preparado para 

operação simultânea de duas gruas (produção média de 18 contêineres por hora e 

profundidade máxima de aproximadamente 3 m o ano todo), rampa para operação de 

cargas especiais, geradores de emergência, um depósito coberto com 2,5 mil m2, além 

de habilitação para armazenagem de agroquímicos segundo as Normas Técnicas da 

Food and Agricultural Organization (FAO) (TERPORT, 2016).  
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FIGURA 4.83 - TERMINAL TERPORT S.A. 

 
FONTE: TERPORT (2016). 

 

4.4.28 Porto San Antonio II (Concret Mix II) 

 

Localizado no km 1.600,9 da Hidrovia Paraguai-Paraná, trata-se do outro 

terminal privado pertencente ao Grupo de Empresas Bogarín. O Porto, também 

denominado Concret Mix II, localiza-se nas imediações da Industria Nacional del 

Cemento (CIP) do Paraguai e realiza movimentações e processamento de cargas 

cimentícias, contando com uma área de aproximadamente 16 ha, integrando 6 silos 

para armazenagem e galpão de aproximadamente 6 m², área para manobra de 

caminhões, esteira horizontal de 170 m, cais para atracação com aproximadamente 

165 m de extensão, grua fixa para embarque/desembarque de cargas e demais áreas 

administrativas (ANNP, 2014). A Figura 4.84 ilustra as instalações portuárias da planta 

Concret Mix II. 
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FIGURA 4.84 - PORTO CONCRET MIX II. 

 
FONTE: CONCRET MIX (2016). 

 

4.4.29 Porto Seguro Fluvial S.A. 

 

Trata-se do primeiro terminal multiuso localizado no sul do Departamento 

Central, na cidade de Villeta, sobre a margem esquerda da Hidrovia Paraguai-Paraná 

(km 1.587,7) e especializado no tratamento de carga geral em contêineres, granéis e 

cargas especiais (material rodante). 

No que se refere às instalações fixas, o terminal conta com 100 ha de 

superfície, em um total de 980 mil m², contendo sede administrativa, estacionamento, 

restaurante, área para contêineres (carregados/vazios), pátio de manobras, espaços 

para ampliação, área para reflorestamento, um cais de aproximadamente 300 m para 

operações de recepção de barcaças e carga/descarga (PUERTO SEGURO FLUVIAL, 

2016). A Figura 4.85 ilustra as instalações portuárias desse terminal. 
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FIGURA 4.85 - PORTO SEGURO FLUVIAL S.A. 

 
FONTE: PUERTO SEGURO FLUVIAL (2016). 

 

4.4.30 Complexo Agroindustrial Angostura S.A. 

 

Localizado no km 1.585,3 do Rio Paraguai na cidade de Villeta, a empresa 

Louis Dreyfus possui o Complexo Agroindustrial Angostura S.A. (CAIASA), uma 

associação com outras duas companhias (BUNGE e COPAGRA), que juntas possuem 

uma das mais modernas plantas de processamento do país, alcançando uma 

capacidade de processamento de 1,5 milhão t de oleaginosas por ano (LOUIS 

DREYFUS COMPANY, 2016). 

Suas instalações contam com um terminal portuário com dois cais, cuja 

capacidade operativa de carga e descarga, e encontra-se na faixa de 500 a mil t/h, 

respectivamente. Além disso, dispõe de silos para armazenagem de cereais e 

oleaginosas com capacidade de 250 mil t, silos para farináceos com capacidade de 

100 mil t e tanques para armazenamento de óleos com capacidade de 25 mil t (IADB, 

2016). A Figura 4.86 ilustra as instalações desse complexo. 
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FIGURA 4.86 - COMPLEXO AGROINDUSTRIAL ANGOSTURA S.A. 

 
FONTE: LOUIS DREYFUS COMPANY (2016). 

 

4.4.31 Terminales y Logística Portuaria S.A. - TLP 

 

A TLP é uma empresa que oferece serviços de transporte fluvial e terrestre, 

assim como a recepção, armazenagem e despacho de combustíveis derivados do 

petróleo (naftas, diesel comum e especial), álcool absoluto e óleo vegetal. 

Localizado no km 1.578,2 sobre a margem direita do Rio Paraguai, sua 

estrutura apresenta uma capacidade total de armazenagem de 60 mil m3 para 

hidrocarbonetos, cais com três linhas independentes, duas plataformas de carga para 

caminhões, dispositivos de segurança (parada de emergência, aviso de incêndio) e, 

além disso, a empresa dispõe de dois navios tanque, cada um com capacidade de 

transportar 3,5 mil t (TLP, 2016). A Figura 4.87 ilustra as instalações do Porto.  

 
FIGURA 4.87 - TERMINALES Y LOGISTICA PORTUARIA S.A. 

 
FONTE: TLP (2016). 

  



                                                                                      
 

151 
 

4.4.32 Porto Custodia 

 

Novo terminal localizado no km 1.576,5 sobre a margem esquerda do Rio 

Paraguai, apresenta uma capacidade estática em galpão de 30 mil t e uma correia de 

embarque com capacidade para 5 mil t/d (CSI INGENIEROS, 2010). 

 

4.4.33 Região Portuária de Villeta 

 

Localizado aproximadamente entre os km 1.564 e 1.561, na cidade de Villeta, 

essa região portuária conta com um cais de 435 m de extensão, apto para a operação 

de embarcações com profundidade mínima de 3 m durante todo o ano. As principais 

cargas operadas são: madeira, frutas, clínquer, gesso, grãos e veículos importados. 

Sua estrutura possui 1 depósito coberto com 20 mil m3 de capacidade, silo 

horizontal com capacidade de 10 mil t, 2 silos verticais com capacidade de 6 mil t, 

quatro tanques para combustível de 150 mil l cada, galpões com área coberta de 

aproximadamente 3 mil m2, balança com capacidade de 80 t, pátio com área total de 

60 mil m2, duas balanças com capacidade de 100 t cada, sistema elevado de carga a 

granel composto por um pórtico de 60 m, alimentado por uma correia transportadora 

(com capacidade de carga de 500 t/h) (ANNP, 2014). A região está subdividida em 

quatro terminais privados, a saber: 

 

• Porto Fiorucci; 

• Porto ADM PAraguay S.R.L; 

• Porto Mosaic Fertilizantes Paraguay S.R.L.; 

• Porto Peninsulpar S.A. (ex Fertimax S.A.). 

 

A Figura 4.88 ilustra as instalações da região portuária de Villeta. 
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FIGURA 4.88 – REGIÃO PORTUÁRIA DE VILLETA. 

 
FONTE: E’A (2015). 

 

4.4.34 Porto de Pilar 

 

Localizado no km 1.329 sobre a margem esquerda do Rio Paraguai, esse 

terminal hidroviário presta serviços de recepção e embarque de contêineres e grãos. 

Possui um cais contínuo de 150 m de extensão (com dolfins de atraque), 

estacionamento pavimentado para carga de contêineres de 16,3 mil m2, 4 silos 

cilíndricos com capacidade de 24 mil t, 5 transportadoras, torre de descarga de 

barcaças com capacidade de 500 t/h, balança de fluxo contínuo e outros sistemas e 

elementos complementares para a operação portuária, como mostra a Figura 4.89 

(ANNP, 2014). 
 

FIGURA 4.89 - TERMINAL PORTUÁRIO DE PILAR. 

 
FONTE: ANNP (2014).  
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4.4.35 Porto 3 Fronteras 

 

Localizado no km 1.928 sobre a margem direita do Rio Paraná, opera na 

recepção e embarque de granéis secos e líquidos (um setor para cargas secas e outro 

para combustíveis). 

No caso das cargas secas, o Porto conta com uma capacidade de 

armazenagem em silos de 27 mil t, capacidade de embarque por uma correia 

transportadora de 500 t/h, balança de fluxo contínuo, duas balanças eletrônicas de 

pesagem de caminhões, escritório para o pessoal da operação, clientes, alfândega, 

empresas de controle e laboratório para análises de grãos. Para cargas líquidas, o 

Porto conta com três tanques de armazenagem de óleo vegetal de 1,1 mil t cada, 2 

tanques para recepção de combustíveis de 1,5 mil t cada e 2 ilhas de cargas de 

caminhões com capacidade para quatro caminhões por vez, e vazão de 100 m3/h (CSI 

INGENIEROS, 2010). 

 

4.4.36 Porto Toro Cua 

 

O Porto Toro Cua Terminal de Embarque S.A. (TOTEMSA), trata-se de um 

porto privado do Grupo Favero, cujas especialidades enquadram-se em transporte e 

armazenamento de granéis sólidos e líquidos que conta com uma capacidade estática 

de 60 mil t para granéis sólidos e uma capacidade de embarque diário de material de 

6 mil t (GRUPO FAVERO, 2016). 

Localizado no km 1.848 do Rio Paraná, no Distrito de Ñacunday, é um porto 

que opera entre 100 mil t e 150 mil t por ano, em uma área em torno de 37 ha. Um 

panorama geral da estrutura do Porto Toro Cua é apresentado na Figura 4.90.  

  



                                                                                      
 

154 
 

FIGURA 4.90 - TORO CUA TERMINAL DE EMBARQUE S.A. 

 
FONTE: GRUPO FAVERO (2016). 

 

4.4.37 Porto 2 Fronteras 

 

Localizado no km 1.808 sobre a margem direita do Rio Paraná, no Distrito de 

Carlos Antonio Lopez, essa planta opera na recepção e embarque de grãos e 

processamento de produtos (secagem, pré-limpeza, padronização). 

Possui uma capacidade de armazenagem em silos de 18 mil t, capacidade de 

embarque por uma correia transportadora de 500 t/h, balança de fluxo contínuo, duas 

balanças eletrônicas para recepção e pesagem de caminhões, escritórios e 

alojamento para o pessoal da operação, clientes e empresas de controle (CSI 

INGENIEROS, 2010). 

 

4.4.38 Porto Triunfo 

 

Localizado no km 1.740 sobre a margem direita do Rio Paraná, trata-se de um 

Porto público do Ministério de Agricultura e Pecuária, arrendado às empresas privadas 

para operações com grãos de exportação (CSI INGENIEROS, 2010). 

 

4.4.39 Porto Paloma 

 

Trata-se de um porto privado pertencente à empresa Cargill S.A., localizado 

no km 1.729 sobre a margem direita Rio Paraná, no Distrito de Itapúa, e oferece 
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serviços de recepção, armazenagem e embarque de granéis sólidos e líquidos 

agrícolas. A Figura 4.91 ilustra a localização desse Porto. 

Sua estrutura possui capacidade estática de 20 mil t, capacidade dinâmica de 

350 t/h em recepção e embarque de grãos, capacidade de 160 t/h em secagem de 

grãos, quatro silos verticais com sistema térmico e ventilação, estacionamento para 

90 caminhões e outros serviços complementares (CSI INGENIEROS S.A., 2010). 

 
FIGURA 4.91 - PORTO PALOMA. 

 
FONTE: PORTO PALOMA (2016). 

 

4.4.40 Porto Don Joaquín 

 

Localizado no km 1.697 sobre a margem direita do Rio Paraná, no Distrito de 

Capitán Meza, trata-se de um terminal equipado para operações de embarque de 

granéis sólidos agrícolas, cuja operação se dá desde 2014 por meio da Cooperativa 

Colonias Unidas (ABC COLOR, 2014). 

De acordo com CSI Ingenieros (2010), o Porto conta com um silo galpão com 

capacidade de 40 mil t, 4 silos tubulares, correia transportadora de 500 t/h com 

capacidade para recepcionar cargas de 16 caminhões/hora. A Figura 4.92 ilustra 

algumas instalações do Porto Don Joaquin. 
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FIGURA 4.92 - PORTO DON JOAQUIN. 

 
FONTE: GICAL S.A. (2016).  

 

4.4.41 Porto Paredón 

 
Localizado no km 1.656, nas proximidades de Hohenau e Obligado, no 

Departamento de Itapúa, trata-se de um Porto da empresa paraguaia Gical S.A., de 

grande conhecimento na prestação de serviços de armazenagem, embarque e 

desembarque de mercadorias. Neste Porto operam-se também movimentações de 

carga da empresa privada Cargill S.A. 

O Porto Paredón possui capacidade estática de aproximadamente 35 mil t, 

capacidade móvel de cerca de 3 mil t/d, e balança de fluxo com capacidade estimada 

de 400 t/h (CSI INGENIEROS, 2010). A Figura 4.93 ilustra a esteira horizontal para o 

embarque e desembarque de granéis e demais cargas no Porto Paredón. 

 
FIGURA 4.93 - PORTO PAREDÓN. 

 
FONTE: GICAL S.A. (2016).  
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4.4.42 Porto Noble Paraguay (ex BAELPA) 

 

Localizado na cidade de Pacu-Cuá, Distrito de Encarnación e no km 1.583 

sobre a margem direita do Rio Paraná, esse Porto conta com uma capacidade de 

armazenagem de 63 mil t, equipamentos e instalações para recepção, armazenagem 

e embarque de oleaginosas e derivados a granel, e também elementos adicionais 

como secadoras de grãos, máquinas de limpeza e balanças para 

embarque/desembarque de produtos. A sua capacidade de embarque é de 4 mil t/d, 

com uma correia transportadora de carga de 500 t/h (CSI INGENIEROS, 2010). 

 

4.4.43 Porto de Encarnación (Ultrapar S.A.) 

 

O Porto de Encarnación está localizado na confluência do Córrego Quiteria 

com o Rio Paraná. De acordo com informações da administração do Porto de 

Encarnación, o mesmo possui potencial para se tornar uma plataforma para o 

comércio exterior, principalmente para o transporte graneleiro do país.  

De acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico de 

Encarnación 2013 - 2018, a infraestrutura do porto tem capacidade de até 500 t de 

grãos por hora e conta com um estacionamento com área de 1,5 ha para acomodar 

até 135 caminhões. Existe ainda um galpão com área em torno de 17 mil m², com 

capacidade de armazenamento de 350 contêineres. 

 

4.4.44 Porto Trociuk 

 

Localizado no km 1.566 sobre a margem direita do Rio Paraná, na cidade de 

San Juan, Distrito de Itapúa, o denominado Parque Industrial Porto Trociuk S.A. 

abrange uma área de aproximadamente 50 ha, e conta com a capacidade de 

recepção, processamento, armazenagem e embarque de grãos, contêineres e 

combustíveis (TROCIUK, 2016). 

De acordo com o sistema de informações disponibilizado pelo Porto, têm-se 

que as instalações fixas abrangem um cais de 40 m de extensão e 14,65 m de largura, 

capaz de realizar operações com carregamento de 800 t/h. No que se refere ao 
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armazenamento, o porto conta com a capacidade de até 25 mil t, depósitos cobertos 

com área de 7,6 mil m², e instalações com área de 220 m² para serviços 

administrativos (TROCIUK, 2016). 

A Figura 4.94 ilustra o cais principal e a esteira horizontal para o embarque e 

desembarque de cargas do Parque Industrial Porto Trociuk S.A. 

 
FIGURA 4.94 - PLATAFORMA DO PORTO TROCIUK 

 
FONTE: TROCIUK (2016). 

 

 

4.5 URUGUAI 

 

Foram identificados quatro portos e terminais hidroviários no Uruguai, 

localizados na foz do Rio Paraná, no denominado Rio de la Plata (estuário criado pelos 

rios Uruguai e Paraná). As principais cargas transportadas identificadas são: grãos e 

derivados, minério de ferro e manganês, Carga Geral, frutas, madeira. A Figura 4.95 

ilustra a distribuição espacial das instalações portuárias no Uruguai. 
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FIGURA 4.95 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS URUGUAIOS NA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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4.5.1 Sistema Portuário de Nueva Palmira 

 

Localizado no km 0 da Hidrovia Paraguai-Paraná, compreende em seu 

conjunto o porto administrado pela Administración Nacional de Puertos (ANP), o 

terminal privado da Corporación Navíos S.A. e as instalações da Frigofrut/ Ontur S.A., 

ambos atuando sob o mesmo regime da Zona Franca de Nueva Palmira. 

Os principais produtos movimentados nos terminais portuários são: cereais, 

frutas cítricas, graneis sólidos, madeira (e seus derivados) e outras mercadorias em 

trânsito. 

Esse sistema é considerado um marco importante para a projeção da 

Hidrovia, visto que, está localizado em um ponto estratégico para o desenvolvimento 

eficiente das operações de transferência de carga das embarcações fluviais e os 

navios ultramar, como mostra a Figura 4.96. No ano de 2015 foram movimentados 

aproximadamente 3,4 milhões t de carga geral no cais oficial do sistema portuário, de 

acordo com a Administración Nacional de Puertos (ANP, 2016).  

 
FIGURA 4.96 – SISTEMA PORTUÁRIO DE NUEVA PALMIRA. 

 
FONTE: ANP (2016). 
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4.5.1.1 Terminal de Ontur Internacional S.A e Frigofut (Frigorífico Frutero S.A.) 

 

Localizados na confluência dos rios Paraná e Uruguai, o Terminal encontra-

se à 245 km de Montevideo e 90 km de Buenos Aires, possuindo boas conexões com 

os países vizinhos através de pontes internacionais, ferryboat e transporte fluvial que 

facilitam o transbordo e a distribuição de mercadoria em trânsito para toda a região e 

para o mundo.  

Sua estrutura oferece um ponto multiuso necessário para manipulação de 

cargas gerais e contêineres, áreas para armazenagem, depósito para celulose com 

30 mil m2, 2 gruas, uma delas feita sob medida para produtos florestais, um cais fluvial 

de 300 m e outro oceânico de 180 m de comprimento. Para a manipulação das cargas 

são utilizados trailers capazes de mover até 64 t de carga útil, além da utilização de 

auto elevadores para carga e descarga (ONTUR, 2016). 

Frigofrut é a empresa que iniciou as atividades do grupo Ontemar S.A. em 

Nueva Palmira, e trata-se de um terminal portuário que opera desde 1992 no porto. 

Foi concebido por um importante núcleo de empresas citricultoras do litoral uruguaio 

(Azucitrus, El Repecho, Milagro e Samdupay) e serve como porta de saída de grande 

parte das exportações de fruta cítricas do país (CSM, 2004). A Figura 4.97 ilustra as 

instalações portuárias do terminal. 

 
FIGURA 4.97 - TERMINAL ONTUR INTERNACIONAL E FRIGOFRUT S.A. 

 
FONTE: TGU (2016). 
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4.5.1.2  Terminal Graneleras Uruguayas S.A. 

 

Terminal desenvolvido pela companhia Terminales Graneleras Uruguayas 

S.A. para a prestação de serviços a todas as empresas que desenvolvem o comércio 

internacional de grãos e subprodutos no Uruguai e demais países integrantes da 

Hidrovia Paraguai-Paraná. A sua localização, suas instalações, seus processos e a 

sua mão de obra estão totalmente orientados para a maximização da eficiência 

operacional, visando a agilidade e confiabilidade nos negócios. 

A sua estrutura dispõe de capacidade total de armazenagem de 98 mil t, 

capacidade de carga de 33 mil t/d para os navios de ultramar, capacidade de descarga 

de 50,4 mil t/d para as barcaças, planta de acondicionamento de grãos, informação 

em tempo real para cada cliente, movimentação, controle de qualidade, peso, trânsito 

de caminhões, como mostra a Figura 4.98. O terminal trabalha 365 dias por ano. Em 

2015 foram movimentadas 1,79 milhões t de cargas, de acordo com o serviço de 

informações da Terminales Graneleras Uruguayas (TGU, 2016). 

 
FIGURA 4.98 – TERMINALES GRANELERAS URUGUAYAS S.A. 

 
FONTE: TGU (2016). 
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4.5.1.3 Terminal Corporación Navios S.A. 

 

Fundado em 1955, o terminal iniciou suas operações na Hidrovia em 1960, 

ano em que realizou seu primeiro embarque de minério (CSM, 2004).  

Representa um dos maiores pontos do país na movimentação de carga seca 

a granel, servindo para o transporte de mercadorias agrícolas e minerais provenientes 

da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.  

Sua estrutura dispõe de dois cais: um principal (ou exterior), com 240 m de 

extensão podendo receber embarcações de até 80 mil DWT e capacidade de 

embarque de 20 mil t/d; e outro secundário (ou interno), com 170 m de extensão e 

dedicado à descarga de comboios de barcaças, realizada em ambos os lados da 

estrutura (Figura 4.99). Apresenta capacidade de descarga de 10 mil a 14 mil t/d, 

dependendo do tipo de embarcação e produto (CSM, 2004).  

No ano de 2012 foi inaugurado um novo silo, aumentando sua capacidade 

estática de armazenagem para 460 mil t (EL DIARIO, 2012). 

 
FIGURA 4.99 – CORPORACIÓN NAVIOS S.A. 

 
FONTE: EL DIARIO (2012). 
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4.5.2 Porto de Montevideo 

 

O Porto de Montevideo (Figura 4.100) integra o subsistema que liga os portos 

de Buenos Aires (ARG) e Rio Grande (BRA). As cargas mobilizadas são 

principalmente do tipo conteinerizadas e de automóveis, contemplando também o 

transporte de cargas de exportação de madeira e de arroz. 

Com exceção do terminal de hidrocarbonetos localizado ao norte da Bahía de 

Montevideo, as instalações portuárias já existentes estão localizadas na costa leste. 

No entanto, existem projetos de novos empreendimentos que serão localizadas nos 

lados norte e oeste. O Porto está dividido em três bacias (Doca Fluvial, Doca I e Doca 

II) e conta com 14 píers para atracação. A área é de aproximadamente 1,1 milhão m², 

em sua maioria dedicada às operações portuárias. As vias de acesso rodoviário ao 

porto são feitas por dois portões de acesso (Acesso Maciel e Florida). Como parte de 

um projeto para agilizar o fluxo de tráfego de veículos em torno da área do Porto, foi 

instalado um novo portão (Acesso Zona Norte) para determinadas categorias de 

encargos, além da existência de conexões ferroviárias entre os diversos cais do porto 

(ANP, 2014). A Figura 4.100 ilustra as instalações do Porto de Montevideo. 

 
FIGURA 4.100 - PORTO DE MONTEVIDEO. 

 
FONTE: ANP (2016).  

 

Graças ao sistema de “porto livre” que opera no Porto de Montevideo, o cliente 

pode deixar seus bens por tempo indeterminado no Porto, ao contrário de outros 

portos da região em que sempre prevalece um prazo de vencimento curto estipulado 

para a importação. Utilizando esse sistema, os importadores têm a possibilidade de 
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armazenamento de carga no Porto, e conforme a necessidade de envio (parte da 

carga, ou carga total) para o seu destino final no Brasil, Argentina, Paraguai, dentre 

outros, o porto realiza o processo de despacho, resultando na crescente centralização 

das operações no Porto Livre de Montevideo (GRUPO SUPRAMAR, 2017). A principal 

vantagem é que o usuário tem a possibilidade de manter a propriedade das 

mercadorias armazenadas sem a necessidade de criação de uma empresa uruguaia. 

4.6 CLASSIFICAÇÃO DOS PORTOS E TERMINAIS 

A classificação das cargas nos portos e terminais apresentados neste capítulo 

foi realizada com base na terminologia apresentada no PNIH (ANTAQ, 2013) e 

adaptada para os produtos selecionados para a Hidrovia Paraguai-Paraná. Nesse 

sistema de classificação, os agrupamentos resultaram em cinco categorias, de acordo 

com o tipo de carga movimentada e forma de movimentação, conforme apresentado 

na Tabela 4.4. 

TABELA 4.4 – CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. 
Grupo Tipo de Produto 

Grupo 1 

Carga Geral 

Alimentícios e perecíveis, rações, carnes, celulose, madeira, materiais elétricos, 

produtos cerâmicos, reatores e equipamentos, têxteis e calçados, suco de frutas, leite, 

frutas em geral, automóveis, cargas conteinerizadas. 

Grupo 2 

Granel Líquido 
Petróleo e derivados, etanol, outros produtos do refino do petróleo e coque de petróleo. 

Grupo 3 

Granel Líquido 

Agrícola 

Óleo de soja bruto e tortas, bagaços, óleo de milho, amidos, féculas vegetais, suco de 

frutas. 

Grupo 4 

Granel Sólido 

Adubos e fertilizantes, carvão mineral, cimento, gusa e ferro-ligas, minerais metálicos 

e não ferrosos, minerais não metálicos, minério de ferro, produtos químicos 

inorgânicos, sal. 

Grupo 5 

Granel Sólido 

Agrícola 

Açúcar, cereais, farelo de soja, arroz beneficiado e produtos derivados, arroz, café em 

grão, cana de açúcar, cereais, milho em grão, outros produtos e serviços de lavoura, 

produtos das usinas e do refino de açúcar, soja em grão, trigo em grão e outros cereais. 

FONTE: Adaptado de ANTAQ, 2013. 
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Em relação ao sistema de gestão do porto, a classificação foi baseada no 

sistema apresentado pelo PNIH (ANTAQ, 2013) e pela Secretaria de Portos (BRASIL. 

Secretaria de Portos, 2015), como mostra a Tabela 4.5. 

 
TABELA 4.5 - SISTEMA DE GESTÃO PORTUÁRIA. 

Classificação 
do Porto 

Descrição 

Porto público 

Complexo do porto construído e aparelhado para atender às necessidades da 

navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou 

explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a 

jurisdição de uma autoridade portuária. Nesta modalidade de porto, as atividades 

são exercidas de forma integrada e harmônica pela Administração do Porto, 

denominada Autoridade Portuária, e as autoridades aduaneira, marítima, 

sanitária, de saúde e de polícia marítima. 

Terminal privado 

Instalação construída ou a ser implantada por instituições privadas ou públicas, 

para a movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ao transporte 

aquaviário ou provenientes dele, sempre observando que somente será admitida 

a implantação de terminal dentro da área do porto quando o interessado possuir 

domínio útil do terreno. 

FONTE: Adaptado de ANTAQ, 2013; BRASIL. Secretaria de Portos, 2015. 
 

Em seguida foi realizado um enquadramento dos portos e dos terminais 

atualmente em operação, em função dos tipos de cargas movimentadas, do sistema 

de gestão e da capacidade estática, para que então as estruturas dos portos e 

terminais integrassem a base de dados georreferenciada da Hidrovia Paraguai-

Paraná. A Tabela 4.6, Tabela 4.7, Tabela 4.8, Tabela 4.9 e a Tabela 4.10 apresentam 

o enquadramento dos portos e terminais identificados no Estudo. 

O Anexo 01 – Descritivo das Instalações Portuárias apresenta uma ficha 

cadastral para cada um dos portos levantados. 
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TABELA 4.6 - PORTOS DA ARGENTINA E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. 

Ordem Complexo 
Portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo Sistema 
de gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada 
(t/m²/m³) 

1 

N/A 

Porto de Formosa Grãos e petróleo GSA, GL 5 PP¹ 1.000 t 
2 Porto de Corrientes Porto de serviços CG 1 PP¹ 2.850 m² 
3 Porto de Barranqueras Contêineres e grãos GSA, CG 5,1 PP¹ 20.000 m² 
4 Porto de Reconquista Grãos, derivados GS, GSA 4, 5 PP¹ 3.000 t 

5 Porto de Santa Fe 
Contêineres, cargas unitizadas, 
automóveis, grãos, derivados de 
petróleo 

CG, GS, GL, 
GSA 1, 4, 2 PP¹ 56.000 t 

6 Porto de Diamante Grãos, combustíveis GSA, GL 5,2 PP¹ 30.000 t 

7 

Complexo 
Portuário 

San 
Lorenzo – 
San Martin 

Terminal Louis Dreyfus - Planta 
Timbués Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4,3 TP² 425.000 t 

8 Terminal Renova Grãos, subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4,3,1 TP² 246.000 t 

9 Complejo Agroindustrial Noble 
Timbúes 

Grãos e subprodutos, oleaginosos, 
fertilizantes, cereais GSA, GLA 4,3 TP² 250.000 t 

10 Terminal Profertil Fertilizantes GS 4 TP² 200.000 t 
11 Terminal Minera Alumbrera LTDA Minério GS 4 TP² 60.000 t 
12 Terminal 6 S.A. Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 5,3 TP² 1.190.000 t 
13 Terminal Alto Paraná S.A.  Combustíveis GL 2 TP² 8.000 t 
14 Terminal Cargill S.A.C.I. Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4,3 TP² 780.000 t 

15 Terminal P.A.S.A (Petroquímica 
Argentina S.A.) Combustíveis e CG GL e CG  2, 1 TP² 117.600 t 

16 Terminal Nidera Argentina S.A. Grãos, oleaginosas, óleos, farinhas 
e derivados GS, GLA 4,3 TP² 396.600 t 

17 Terminal Alfred C. Toepfer 
Internacional S.A. Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4,3 TP² 130.000 t 

18 Terminal Bunge Argentina S.A. Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4,3 TP² 570.000 t 

19 Terminal Refineria San Lorenzo 
(REFISAN/Y.P.F.) Combustíveis GL 2 TP² 200.000m³ 

20 Terminal Esso - Muelle Esso Combustíveis GL 2 TP² 30.000m³ 
21 Terminal A.C.A Grãos e subprodutos oleaginosos GS, GLA 4,3 TP² 347.000 t 
22 Terminal Vicentín S.A.I.C. Soja GSA 5 TP² 262.000 t 

23 
Terminal San Benito (Molinos de La 
Plata) 
 

Grãos e subprodutos, oleaginosos GS, GLA 4,3 TP² 234.000 t 
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Ordem Complexo 
Portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo Sistema 
de gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada 
(t/m²/m³) 

24 

 N/A  

Porto de Rosario Grãos e derivados, contêineres GSA, CG 5,1 PP¹  145.000 m² 
25 APG Terminal Grãos e subprodutos, óleo vegetal GS, GLA 4,3 TP² 400.000 t 
26 Porto Punta Alvear S.A. Grãos GSA, GLA 3 TP² 600.000 t 

27 Porto Arroyo Seco Grãos e derivados, subprodutos 
oleaginosos GSA, GLA 5,3 PP¹ 23.600 t 

28 Porto Villa Constitución Grãos e derivados, minério de 
ferro, manganês GSA, GS 5,4 PP¹ 256.000 t 

29 Porto Acevedo - ACINDAR 
(Industria Argentina de Aceros) Aço, minério de ferro CG 1 TP² -* 

30 Porto San Nicolás Minério, combustíveis, fertilizantes, 
cereais, produtos siderúrgicos GS, GL, CG 4,2 PP¹ 20.000 t 

31 Porto San Pedro Arroz, frutas cítricas GSA, CG 5,1 PP¹ 120.000 t 
32 Porto de Ibicuy Pasta celulósica CG 1 PP¹ 23.000m² 

33 Terminal Portuário del Guazú Trigo, milho, soja, girassol, arroz e 
seus derivados GSA 5 TP² 80.000 t 

34 Porto Delta Dock Grãos e CG GSA, CG 5,1 TP² 106.000 

35 Região 
Portuária 
de Zárate 

Terminal Las Palmas 
 Grãos e derivados GSA 5,1 TP² 130.000 t 

36 Terminal VITCO S.A. Petróleo e derivados GL 2 TP² 181.000 t 
37 Terminal Zárate S.A. Automóveis, contêineres CG 1 TP² 780.000 m² 

38 N/A  Terminal Multipuerto S.A. – Porto 
Piapsa 

Grãos, veículos, subprodutos 
oleaginosos, contêineres, 
combustíveis 

CG, GL, GSA, 
GLA, GS 1, 2, 3, 4, 5 TP² - 

39 Complexo 
Portuário 
Campana 

 

Porto Campana 

Bobinas de aço, minério de ferro, 
papel, celulose, frutas, madeiras, 
petróleo, solventes, óleos e 
produtos químicos 

CG, GL  1, 2 PP¹ - 

40 Terminal Siderca Minério, tubos de aço GS, CG 4,1 TP² 35.000 m² 

41 Terminal Euroamerica Produtos florestais, siderúrgicos, 
minério, alimentos congelados GS, CG 4,1 TP² 120.000 t 

42 Terminal Depsa Produtos siderúrgicos CG 1 TP² - 
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Ordem Complexo 
Portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo Sistema 
de gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada 
(t/m²/m³) 

43 

Complexo 
Portuário 
Campana 

Terminal Esso (Axion Energy) Petróleo e derivados GL 2 TP² 390.000 t + 
12.000 m² 

44 Terminal Maripasa – Furlong S.A. 
 Automóveis CG 1 TP² 4.000 t 

45 Terminal Carboclor Combustíveis GL 2 TP² 25.600 t 

46 Terminal Rhasa Hidrocarbonetos, produtos 
químicos e líquidos em geral GL 2 TP² 97.000 t 

47 Odjfell Terminais Tagsa S.A. Combustíveis GL 2 TP² 63.000 t 

48 N/A Porto de Buenos Aires 

Contêineres, granéis em geral, 
veículos, hidrocarbonetos, 
produtos químicos, líquidos em 
geral 

GSA, GLA, GL, 
CG 5,3,2,1 PP¹ 175.000 t 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

TABELA 4.7 - PORTOS DA BOLÍVIA E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. 

Ordem  Complexo 
Portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo Sistema 
de gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada  

1 

N/A 

Central Aguirre Portuária S.A. Cereais, soja, farinha, contêineres, 
combustíveis, frutas, carne GSA, GL, CG 5,2,1 PP¹ 40.500 t 

2 Porto Gravetal Bolívia Soja, farinha, combustíveis GSA, GL 5,2 TP² 67.000 t 

3 Complexo Agroindustrial Portuário 
Nutroil S.A. Grãos, oleaginosos GSA, GLA 5,3 TP² 67.000 t 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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TABELA 4.8 - PORTOS DO BRASIL E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. 

Ordem  Complexo 
Portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo Sistema 
de gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada  
1 

N/A 

Porto de Cáceres Soja GSA 5 PP¹ 19.000 t 

2 Porto Geral de Corumbá Grãos, minério de ferro, manganês, 
cimento GSA, GS 5,4 -* -* 

3 Terminal Fluviomar S.A. Veículos, desembarque de 
combustíveis CG 1 TP² - 

4 Porto Cimento Itaú Portland S.A Cimento, gesso, coque CG 1 TP² 2.000 t 
5 Terminal Portuário Sobramil Minério de ferro, manganês GS 4 TP² 20.000 t 

6 Base fluvial de Ladário / Porto de 
Ladário 

CG, madeiras, dormentes e 
desembarque de combustíveis GS, CG 4,1 -* -* 

7 Terminal portuário Granel Química Minério, derivados de petróleo, 
álcool, óleo vegetal GS, GL, GSA 4,2,5 TP² 48.000 t 

8 Porto da Manga Sem movimentação de carga -* -* -* 23.000 t 
9 Terminal Portuário Gregório Curvo Minério de ferro, manganês GS 4 TP² 250.000 t 

10 Terminal Portuário de Porto 
Murtinho Minério de ferro, soja em grão GSA, GS 5,4 PP¹ 23.000 t 

11 Porto do Rio Iguaçu Soja, cevada, malte, milho, trigo, 
açúcar, arroz, sorgo GSA 4 TP² 60.000 t 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

TABELA 4.9 - PORTOS DO PARAGUAI E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. 

Ordem  Complexo 
Portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo Sistema 
de gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada  

1 

N/A 

Porto SARCOM S.A. Soja e derivados, combustíveis e 
Carga Geral GSA, GL, CG 5,2,1 TP² 52.000 t 

2 Porto Don Severo SRL Grãos GSA 5 TP² 35.000 t 
3 Porto Santa Maria Grãos GSA 5 TP² 30.000 t 
4 Terminal Mbopí Cuá Grãos GSA 5 TP² 20.000 t 
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Ordem Complexo 
Portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo Sistema 
de gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada 

5 

N/A 

Porto Amistad Grãos GSA 5 TP² 1.500 t 
6 Porto ACEPAR Minério em geral GS 4 TP² 8.000 t 
7 Porto Yguazu Cementos S.A. Cimento, clínquer, combustíveis GL 2 PP¹ 8.000 t 
8 Porto La Lucha - CG 1 TP² -* 
9 Porto Agregsa S.A. Cal GS 5 TP² -* 

10 Terminal Monte Alegre (Villa 
Hayes) 

Combustíveis e outros produtos 
químicos GL 2 TP² 40.000 t 

11 Porto San Jose Veículos, bobinas e chapa de aço, 
contêineres CG 1 TP² 4.500 t + 

5.000 m² 

12 Porto Fénix Contêineres, automóveis, cimento, 
fertilizantes CG, GS, GSA 1,3, 5 TP² 45.000 t 

13 Porto Caacupe-mí Veículos, contêineres, refrigerados 
e cargas rodantes CG 1 TP² 20.000 t 

14 Porto Unión Grãos e derivados GSA 5 TP² 52.000 t 
15 Porto de Asunción Contêineres CG 1 PP¹ 32.000 t 
16 Porto PAKSA Contêineres CG 1 TP² 10.000 t 
17 Molinos Harineros del Paraguay Grãos GSA 5 TP² 12.000 t 
18 Porto Conti Paraguay Grãos e óleo vegetal GSA, GLA 5,3 TP² -* 
19 Porto PETROPAR Combustíveis GL 2 TP² 328.000 m ³ 
20 Porto Naviera Conosur Grãos, combustíveis GSA, GL 5 TP² - *
21 Porto Norteño Derivados de petróleo GL 2 TP² -* 

22 
Porto San Antonio I 

Grãos GSA 5 TP² 20.000 t 
(Concret Mix I) 

23 Porto San Antonio (GICAL S.A.) Grãos e derivados GSA 5 TP² 185.000 t 
24 Porto Gas Corona Combustíveis e derivados GL 2 TP² 8.000 t 
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Ordem  Complexo 
Portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo Sistema 
de gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada  

25 

N/A 

Porto PETROSAN Derivados do petróleo, álcool, óleo 
vegetal, naftas, glp GL, GLA 2 TP² 35.000 t 

26 Porto Copetrol Combustíveis e derivados GL 2 TP² 297.000 t 
27 Terminal Portuário Terport S.A. Contêineres CG 1 TP² 30.000 t 

28 
Porto San Antonio II  

Grãos GSA 5 TP² 5.200 t 
(Concret Mix II) 

29 Porto Seguro Fluvial S.A. Contêineres, grãos e veículos CG, GSA 1,5 TP² 9.720 t 

30 Complexo Agroindustrial Angostura 
S.A. 

Cereais, oleaginosas, farinhas, 
óleo vegetal GSA, GLA 5,3 TP² 375.000 t 

31 Porto TLP S.A. Combustíveis e óleo vegetal GL, GLA 2,3 TP² 60.000 t 
32 Porto Custodia Grãos GSA 5 TP² 30.000 t 

33 Porto de Villeta Madeira, frutas, clínquer, gesso, 
grãos, veículos, contêineres CG, GSA 1,5 PP¹ 33.000 t  

34 Porto de Pilar Contêineres, grãos GSA 5 PP¹ 96.000 t 
35 Porto 3 Fronteras Graneis secos e líquidos GSA, GLA 5,3 TP² 33.300 t 
36 Porto Toro Cua Grãos GSA 5 TP² 60.000 t 
37 Porto 2 Fronteras Grãos GSA 5 TP² 18.000 t 
38 Porto Triunfo Grãos GSA 5 TP² 35.000 t 
39 Porto Paloma Grãos e derivados GSA 5 TP² 20.000 t 
40 Porto Don Joaquín Grãos, farinha de soja, oleaginosos GSAGLA 5 TP² 40.000 t 
41 Porto Paredón Grãos GSA 5 TP² 35.000 t 

42 Porto Noble Paraguay (ex 
BAELPA) Oleaginosas e derivados GLA 3 TP² 63.000 t 

43 Porto de Encarnación Grãos, subprodutos oleaginosos GSA GLA 5,3 TP² 15.000 t 
44 Porto Trociuk Grãos, fertilizantes, cimento GSA, GS 5 TP² 25.000 t 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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TABELA 4.10 - PORTOS DO URUGUAI E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. 

Ordem  
Complexo 
Portuário 

Nome do Porto 
Principais produtos 

movimentados 
Categoria Grupo 

Sistema 
de gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada  

1 
Complexo 
Portuário 

Nueva 
Palmira 

Terminal Graneleras Uruguayas 

S.A. 
Grãos, oleaginosos GSA, GLA 5,3 TP² 98.000 t 

2 Terminal de Corporación Navíos Grãos, oleaginosos GSA, GLA 5,3 TP² 460.000 t 

3 
Terminal de Ontur Internacional y 

Frigofrut S.A. 
Grãos, oleaginosos GSA, GLA 5,3 TP² 30.000 m²  

4 N/A Porto De Montevideo 
Contêineres, Grãos, Produtos 

Congelados 
CG, GS, GSA 5 PP¹ 190.000 T 

*Sem informação disponível. ¹Porto Público; ²Terminal Privado. 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.
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A Argentina e o Paraguai possuem maior representatividade em termos de 

números de terminais portuários na Hidrovia Paraguai-Paraná, onde, em conjunto, 

respondem por 84% de toda a infraestrutura portuária atual, demonstrando a intensa 

atuação desses dois países no sistema hidroviário. Tal fato também se justifica pela 

Hidrovia Paraguai-Paraná estar inserida totalmente em seus territórios. 

Das informações coletadas dos 110 portos e terminais hidroviários, nota-se 

que em torno de 75% são representados por terminais privados, contra 24% de portos 

públicos. Faz-se aqui uma ressalva para os portos públicos que possuem terminais 

privados, a exemplo dos complexos portuários argentinos San Lorenzo - San Martin, 

Complexo Portuário Campana, ou até mesmo a Região Portuária de Zárate. No 

Paraguai, ocorre o mesmo na Região Portuária de Villeta. 

Em geral, a maior densidade de cargas consiste na movimentação de granéis 

sólidos e granéis sólidos e líquidos agrícolas, com ênfase para o transporte de grãos, 

derivados oleaginosos e minérios. A partir dos portos paraguaios, nota-se uma maior 

participação de cargas conteneirizadas, combustíveis e produtos industriais. Já em 

Rosario, na Argentina, dá-se início ao transporte fluvio-marítimo, incidindo nesta 

região um grande desenvolvimento industrial. Destacam-se aqui o Complexo 

Portuário de Campana para a movimentação de combustíveis e a região de San 

Nicolás para minerais e produtos siderúrgicos.  

No que se refere à infraestrutura portuária, retrata-se a existência de uma 

desigualdade entre os cinco países signatários. Atualmente, a Argentina detém um 

sistema organizado e de fácil acesso quando é comparada aos demais países. Sua 

infraestrutura também se apresenta superior, com sistemas de operação modernos e 

fácil acessibilidade para a movimentação das cargas, principalmente na rota fluvio-

marítima. O Paraguai tem concentrado grandes esforços em sua infraestrutura 

portuária nos últimos tempos, com a incorporação de capital privado na infraestrutura 

portuária no país (em torno de 86% são terminais privados). A Bolívia e o Brasil ainda 

apresentam baixa representatividade, porém observa-se que a Hidrovia Paraguai-

Paraná já se tornou um atrativo para a movimentação de cargas e desenvolvimento 

das economias regionais inseridas na área de influência desses dois países. 
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 VIAS DE LIGAÇÃO – REDE DE TRANSPORTE ATUAL 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar a rede de transporte nos países 

signatários do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, 

contemplando a identificação das malhas ferroviária, rodoviária e hidroviária, 

atendendo ao item 2.1.2 do Termo de Referência. 

Em geral, a matriz de transporte de cargas nos cinco países é caracterizada 

por apresentar escassas conexões, normalmente realizadas por meio de extensas 

redes rodoviárias. 

 

 

5.1 MALHA FERROVIÁRIA  

 

O transporte ferroviário consiste no transporte de pessoas ou mercadorias, 

realizado sobre linhas férreas, constituído de vagões e locomotivas. Este modal 

apresenta baixo custo operacional e pequeno consumo de combustível. As 

mercadorias transportadas normalmente são de baixo valor agregado e em grandes 

quantidades, como por exemplo: minérios, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão, 

derivados de petróleo, etc. 

Um ponto crítico do meio ferroviário é a diferença em relação ao tamanho da 

bitola das linhas férreas, definida como a distância entre os trilhos. As principais bitolas 

da América do Sul são as estreitas (0,914 m e 1,0 m) e as largas (1,676 m e 1,6 m). 

As ferrovias foram planejadas e construídas com o objetivo principal de 

exportar produtos primários: café no Brasil, grãos na Argentina e cobre no Chile. 

Dessa forma, a orientação dos trilhos se dava do interior até os portos exportadores. 

Em toda a extensão da rede, as mudanças de bitolas impedem a circulação dos trens 

de uma linha à outra (BNDES, 2009). No ano de 2005, mais de 500 milhões t 

transitaram pelos 79 mil km de trilhos existentes na América do Sul. Desse total, 74% 

foi transportado no Brasil, onde o minério de ferro e os produtos siderúrgicos 

representaram 80%. Na Argentina, os insumos e produtos agrícolas têm maior 

participação. Já para Chile, Peru, Colômbia e Venezuela, os principais produtos são 

cobre, zinco, carvão e ferro, respectivamente (BNDES, 2009). 
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Segundo a revista do Banco Nacional de Desenvolvimento (2009), a maior 

rede interconectada (ainda que com trajetos inadequados) é a métrica, ocupando 

Argentina, Chile, Brasil e Bolívia, com 41.159 km. A segunda maior é a rede em bitola 

larga na Argentina, com 19.967 km. A bitola-padrão (1,435 m) é a terceira em 

extensão. Venezuela, Colômbia e Equador não têm conexões ferroviárias 

internacionais e, ainda que as tivessem, não poderiam intercambiar equipamento de 

transporte, pois possuem bitolas distintas. A mudança de bitola impede que os trens 

atravessem a fronteira entre Brasil e Argentina. A situação atual da logística sul-

americana contrasta com os esforços dos países do continente para fortalecer seus 

vínculos comerciais. 

Argentina e Chile, apesar de compartilharem 5,3 mil km de fronteiras e 

comercializarem mais de US$ 5 bilhões anuais, não utilizam a ferrovia em seu 

comércio bilateral. A rota entre o Rio da Prata e a região andina da Bolívia encontra-

se em condições precárias, assim como toda a rede em bitola métrica na Argentina 

(BNDES, 2009). 

A malha ferroviária existente nos cinco países é apresentada na Figura 5.1. A 

figura apresenta uma visão geral das vias ferroviárias, sendo essas vias detalhadas a 

seguir de acordo com as características pertinentes a cada país. 
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FIGURA 5.1 - LOCALIZAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA ATUAL DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO 
ACORDO ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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5.1.1 Argentina 

 

O sistema ferroviário argentino possui aproximadamente 28.528 km de 

extensão, ligando Buenos Aires às principais regiões e cidades do país, entre elas os 

portos de Santa Fe, Rosario e Bahía Blanca (CNRT, 2015). 

Em relação às bitolas, utilizam-se as bitolas largas, médias e estreitas, sendo 

essas, respectivamente, de 1,676 m, 1,435 m e 1,0 m. A administração das ferrovias 

divide-se por região, sendo administradas pelas seguintes concessões: Nuevo Central 

Argentino S.A, Ferrosur Roca S.A, Ferro Expreso Pampeano S.A e Belgrano Cargas 

S.A (CNRT, 2016).  

A utilização do tipo de bitola varia de acordo com cada concessão. A seguir 

são apresentadas as extensões, o tipo de bitola e as vias de cada concessão:  

 

• Nuevo Central Argentino S.A.: possui extensão de 4.451 km em bitola 

larga, conectando a cidade de Buenos Aires com Rosario, Santa Fe, 

Córdoba e Tucumán. Interliga também os ramais que compõem a rede 

secundária e se desenvolvem na zona norte da província de Buenos 

Aires, na zona centro sul da província de Santa Fe e na zona centro 

oeste da província de Córdoba (IIRSA, 2007); 

• Ferrosur Roca S.A.: essa malha conta com 3.110 km de extensão em 

bitola larga. Atravessa as províncias de Neuquén, Río Negro, sul de La 

Pampa e Buenos Aires, unindo os polos produtivos desde Zapala até 

os centros de distribuição de Buenos Aires, com acesso aos principais 

portos e centros de consumo (SCP, 2016); 

• Ferro Expreso Pampeano S.A.: contempla 5,1 mil km em bitola larga, 

conectando os portos do complexo Rosario-San Martín com Bahía 

Blanca (SCP, 2016; IIRSA, 2007); 

• Belgrano Cargas S.A.: com um total de 9.282 km, em bitola métrica, 

essa concessão é responsável pelas linhas Belgrano, San Martín e 

Urquiza, ligando as províncias de Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del 

Estero, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, San Luis, 

Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santa Fe, Catamarca, Mendoza, e 
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Buenos Aires, chegando até o terminal de Retiro, na cidade autônoma 

de Buenos Aires (SCP, 2016; IIRSA, 2007). 

 

A ferrovia Antofagasta a Salta (Chile) permite a conexão com a rede da 

empresa argentina Belgrano Cargas. Essa linha, que atravessa a cordilheira através 

do passo de Socompa, a 3.914 m de altitude, tem baixa capacidade de carga (BNDES, 

2009). Na Figura 5.2, apresenta-se a malha ferroviária da Argentina de acordo com 

as concessões. 

 

 
FIGURA 5.2 - INFRAESTRUTURA DA MALHA FERROVIÁRIA ATUAL ARGENTINA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 



                                                                                      
 

180 
 

5.1.2 Bolívia 

 

As linhas férreas bolivianas, apresentadas na Figura 5.3, correspondem a 

uma extensão total de 3.562 km, distribuídas em duas redes (URUGUAI. Ministerio de 

Relações exteriores, 2014): a rede ocidental e a rede oriental. A administração das 

redes está sob o comando de dois grupos: a empresa Ferroviária Oriental S.A (FAO), 

responsável por gerenciar a malha oriental; e a Empresa Ferroviária Andina S.A 

(FCA), administradora da malha ocidental (CEPAL, 2012). Ambas as redes são 

compostas por bitola métrica, estando detalhadas a seguir: 

• Rede Ocidental: composta por uma malha com extensão de 2.318 km, 

essa rede atravessa as regiões bolivianas de La Paz (Oeste), Oruro 

(Sudoeste), Chuquisaca (Sudeste), Cochabamba (Central) e Potosi 

(Sul), conectando-se com outras redes ferroviárias que permitem o 

acesso aos portos chilenos de Arica e Antofogasta, no Oceano 

Pacífico, e as cidades de Córdoba e Buenos Aires na Argentina. 

• Rede Oriental: possui uma malha de 1.244 km de extensão. Essa rede 

conecta o sul da Bolívia com a Argentina e o leste boliviano com o 

Brasil. Realiza o acesso aos portos argentinos de Buenos Aires, 

Rosario e Santa Fe. 
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FIGURA 5.3 - INFRAESTRUTURA DA MALHA FERROVIÁRIA ATUAL BOLIVIANA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

5.1.3 Brasil 

 

A malha ferroviária brasileira teve sua densidade máxima identificada na 

década de 1960, contudo, após uma tentativa de otimização, algumas linhas foram 

extintas.  

No Brasil, existem três tipos de bitola: a larga (1,60 m), a métrica (1,00 m) e a 

mista. Destaca-se que grande parte da malha ferroviária do Brasil está concentrada 

nas regiões Sul e Sudeste com predominância para o transporte de cargas. 

Algumas características do transporte ferroviário de carga no Brasil podem 

ser destacadas: grande capacidade de carga; adequado para grandes distâncias; 

elevada eficiência energética; alto custo de implantação; baixo custo de transporte; 
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baixo custo de manutenção; maior segurança em relação ao modal rodoviário; 

transporte lento devido às operações de carga e descarga; baixa flexibilidade com 

pequena extensão de malha; baixa integração entre os estados; e pouco poluente. 

Com o objetivo de aumentar a qualidade do transporte ferroviário, com 

aumento da produção, redução dos acidentes e garantia de tráfego mútuo, grande 

parte da malha ferroviária foi concessionada, delegando às empresas responsáveis 

pela concessão o controle da infraestrutura, da comercialização e da operação das 

ferrovias. 

As cargas típicas do modal ferroviário e principais mercadorias transportadas 

de janeiro de 2014 até o primeiro trimestre de 2016 foram: minério de ferro, carvão 

mineral, produtos siderúrgicos, ferro gusa, cimento a granel, açúcar, soja, grãos, 

celulose e óleo diesel (ANTT, 2016a). 

De acordo com o Boletim Estatístico de 2016 da Confederação Nacional de 

Transporte (CNT, 2016), a malha ferroviária brasileira atual possui 30.576 km de 

extensão, distribuídos entre 16 malhas ferroviárias. Dessas malhas, estão 

caracterizadas 12 concessões que compõem os principais trechos do sistema 

ferroviário nacional, a saber (CNT, 2015):  

• Rumo ALL Malha Norte: atualmente a ferrovia possui 735 km de

extensão em bitola larga, atravessando os estados de Mato Grosso e

Mato Grosso do Sul, interligando o Centro-Oeste ao Sudeste do país. O

total transportado no ano de 2014 foi de 15 milhões de TU (toneladas

úteis), onde os principais produtos foram milho, soja, farelo de soja e

celulose;

• Rumo ALL Malha Oeste: esta malha liga os municípios de Corumbá e

Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul à cidade de Bauru, em

São Paulo. Esse trecho totaliza 1.953 km de extensão em bitola métrica;

• Rumo ALL Malha Paulista: atualmente a extensão da malha conta com

2.107 km, sendo 1.533 km em bitola larga, 305 km em bitola estreita e

269 km em bitola mista. Liga a Baixada Santista/ Porto de Santos às

cidades de Santa Fe do Sul, Panorama e Colômbia, possibilitando o

escoamento da produção de estados, como Mato Grosso do Sul, Mato

Grosso e São Paulo. As principais mercadorias transportadas na ferrovia

no ano de 2014 foram açúcar, óleo diesel, gasolina e contêineres;
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• Rumo ALL Malha Sul: a mais extensa malha brasileira, conta com 

aproximadamente 7.223 km de extensão em bitola métrica, 

compreendendo toda a Região Sul do Brasil, desde o sul do estado do 

Rio Grande do Sul até o norte do estado do Paraná. Possui pontos de 

conexão com a ferrovia Rumo ALL Malha Oeste e com a Ferroeste. As 

principais cargas transportadas foram granéis agrícolas, atingindo um 

montante de 21,6 milhões de TU no ano de 2014; 

• Estrada de Ferro Carajás – EFC (Norte Pará e São Luís): concessão 

pertencente à Vale S.A., possui 997 km de extensão em bitola larga, 

ligando a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo, em 

Carajás, no sudeste do Pará, ao Porto de Ponta da Madeira, em São 

Luís (MA); 

• Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM (Vale S.A.): possui 888 km de 

extensão em bitola métrica, atendendo aos estados do Espírito Santo e 

de Minas Gerais. No ano de 2014, essa linha férrea realizou o transporte 

de 126,2 milhões de TU, principalmente em relação a minério de ferro, 

carvão mineral e produtos siderúrgicos; 

• Ferrovia Centro-Atlântica – FCA: com 7.041 km de extensão total, sendo 

6.094 km em bitola métrica e 947 km em bitola mista, a ferrovia passa 

por 316 municípios, em sete estados brasileiros. É o principal eixo de 

integração entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Em 

2014, foram movimentadas 24,2 milhões de TU, destacando-se a soja, 

milho, açúcar, farelo de soja e minério de ferro; 

• Ferrovia Norte-Sul – FNS (VALEC S.A. – subconcessão): o projeto 

totaliza 1.638 km de extensão, estando dividido em: 461 km em bitola 

larga para o Ramal Norte; 502 km em bitola métrica para o Ramal Sul e 

675 km de trecho intermediário. Atualmente encontra-se com 745 km em 

bitola larga já construído; 

• Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.– FERROESTE: com 248 km de 

extensão em bitola métrica, o atual traçado da Ferroeste passa por onze 

municípios paranaenses, iniciando na cidade de Cascavel e estendendo-

se até Guarapuava; 
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• Ferrovia Tereza Cristina – FTC: esta malha, totalmente inserida no 

estado de Santa Catarina, conta com 163 km de extensão em bitola 

métrica, interligando o sul de Santa Catarina ao Complexo Termelétrico 

Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, e ao Porto de Imbituba. Nessa 

linha, transporta-se, majoritariamente, carvão mineral; 

• MRS Logística – MRS: são 1.708 km de extensão de ferrovia em bitola 

larga e 91 km de extensão em bitola mista, totalizando 1.799 km. Essa 

malha faz conexão entre regiões produtoras nos estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, transportando em 2014 um total de 

138,8 milhões de TU. Dentre as principais mercadorias destacam-se: 

minério de ferro, açúcar, cimento a granel e produtos siderúrgicos; e 

• Ferrovia Transnordestina Logística S.A. – FTL: possui 4.257 km em 

bitola métrica e 20 km em bitola mista, totalizando 4.277 km de extensão 

de ferrovia. Grande parte dos produtos movimentados nesta malha é 

destinada ao abastecimento interno da Região Nordeste do país, 

destacando-se as mercadorias como óleo diesel, cimento 

acondicionado, gasolina e produtos siderúrgicos.  

 

A Figura 5.4 apresenta o mapa de localização das redes ferroviárias 

existentes no Brasil, de acordo com a classificação das concessões mencionadas 

anteriormente. 
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FIGURA 5.4 - INFRAESTRUTURA DA MALHA FERROVIÁRIA BRASILEIRA DE ACORDO COM AS 
CONCESSÕES. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

A Figura 5.5 apresenta as malhas existentes (todas as concessões) e as 

malhas planejadas, sendo essas detalhadas na Seção 6.3 deste volume, com o 

levantamento das obras de infraestrutura viária planejadas para o Brasil. 
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FIGURA 5.5 - INFRAESTRUTURA DA MALHA FERROVIÁRIA BRASILEIRA ATUAL E PLANEJADA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

5.1.4 Paraguai 

 

O sistema de transporte ferroviário paraguaio é precário, visto que 

praticamente toda a rede encontra-se paralisada. A malha ferroviária possui cerca de 

400 km de extensão (Figura 5.6). No entanto, atualmente está em operação uma 

extensão de 40 km, utilizados para fins de turismo e 4 km no trajeto Encarnación – 

Posadas para o transporte de cargas. Até o ano de 1995, esse trajeto contemplava o 

trecho entre Encarnación e Asunción, sendo interrompido em consequência da 

formação do lago da represa de Yacyretá (BNDES, 2009). 
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O segmento para o transporte de carga é operado pela empresa ALL 

Mesopotámico, a qual transporta principalmente a soja paraguaia ao Porto de Buenos 

Aires, sobre uma via construída com bitola de 1,435 m (CAF, 2009). 

 
FIGURA 5.6 - INFRAESTRUTURA DA MALHA FERROVIÁRIA ATUAL PARAGUAIA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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5.1.5 Uruguai 

 

O sistema ferroviário uruguaio é integrado por linhas partindo da capital até 

as zonas povoadas do país, com extensão total de 2.993 km, estando 1.673 km 

atualmente em operação (BNDES, 2009). 

Segundo Tettamanti (2011), a rede ferroviária uruguaia possui bitola normal, 

de 1,435 m, subdividida em dez segmentos e realiza conexões com o Sul do Brasil e 

nordeste da Argentina, possuindo, também, saída para o Oceano Atlântico. 

A empresa Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE) é a empresa 

estatal encarregada da rede e dos serviços ferroviários no Uruguai (BNDES, 2009). A 

Figura 5.7 apresenta a malha ferroviária existente no Uruguai. 

 
FIGURA 5.7 - INFRAESTRUTURA DA MALHA FERROVIÁRIA ATUAL URUGUAIA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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Em função da malha ferroviária dos cinco países signatários do Acordo de 

Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, pode-se destacar que Brasil e 

Argentina destoam dos demais países em relação às suas grandes extensões 

ferroviárias, embora boa parte da malha Argentina seja utilizada apenas para 

transporte de passageiros. Bolívia e Uruguai possuem malhas ferroviárias muito 

pequenas, com 3.562 km e 2.993 km, respectivamente. Já o Paraguai, apresenta uma 

extensão de linha férrea defasada de aproximadamente 400 km apenas. 

Na Seção 6 deste volume é apresentado o levantamento das obras de 

infraestrutura ferroviária planejadas na área de influência da Hidrovia, bem como 

empreendimentos de outros modais e de caráter intermodal, o que sinaliza um cenário 

futuro próspero para a evolução do transporte de cargas no Mercosul.  

 

 

5.2 MALHA RODOVIÁRIA 

 

O transporte rodoviário é utilizado para o transporte de mercadorias e pessoas 

por veículos automotores (ônibus, caminhões, veículos de passeio, etc.). Como 

possui, na maioria dos casos, preço de frete superior ao hidroviário e ao ferroviário, é 

adequado para mercadorias de alto valor agregado ou perecíveis, produtos acabados 

ou semiacabados. 

Historicamente, os países latino-americanos investem mais em rodovias, 

deixando as infraestruturas ferroviária e hidroviária precárias. Nesse quadro, milhões 

de toneladas de diversos produtos, que facilmente seriam transportadas por vias 

alternativas, de menor custo financeiro e ambiental, continuam a ser transportadas via 

rodovia, fazendo longos caminhos, causando mais congestionamentos e poluindo 

mais o meio ambiente. 

No Brasil, com exceção da Região Amazônica, o modal rodoviário é o mais 

utilizado. As melhores rodovias, pavimentadas, com acostamento e boa sinalização, 

são, em sua maioria, concessionadas, resultando na adição do valor do pedágio ao 

custo final do transporte.  

A seguir são apresentadas as principais rodovias de cada país, bem como os 

detalhes da malha rodoviária pertinentes a cada um deles. A Figura 5.8 apresenta o 
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mapa de localização da malha rodoviária principal do Brasil, da Argentina, do Uruguai, 

do Paraguai e da Bolívia. 

 
FIGURA 5.8 - LOCALIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ATUAL DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO 

ACORDO DE TRANSPORTE PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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5.2.1 Argentina 

 

A rede rodoviária da Argentina é distribuída em rede nacional (37,8 mil km), 

rede provincial (178 mil km) e rede rural (285 mil km), somando 500,8 mil km de 

estradas (IDR, 2014). 

Dentre os principais corredores da malha rodoviária argentina, destacam-se 

as rodovias 9, 7 e 40, a saber: 

 

• Rodovia 9: Rota que liga a Cidade Autônoma de Buenos Aires à 

fronteira com a Bolívia, atravessando as províncias de Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán e Salta Jujuy, 

passando pelas capitais das últimas cinco províncias citadas e 

desenvolvendo-se pelo norte do país até La Quiaca. Na maior parte de 

sua extensão, existe o fluxo de caminhões com mercadorias que se 

dirigem tanto para o norte quanto para o porto de Rosario;  

• Rodovia 7: Rodovia argentina que une as províncias de Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba, San Luis e Mendoza, atravessando o país de Leste 

a Oeste. Inicia na capital Buenos Aires e segue para a província de 

Mendoza, cruzando a cordilheira até o Chile. Forma parte do corredor 

bioceânico da Argentina, sendo considerada uma das rotas mais 

transitadas do país;  

• Rodovia 40: Considerada a rodovia mais extensa da Argentina, 

percorre um total de 5.224 km, cruzando 11 províncias de norte a sul 

do país pelo lado oeste: Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén, 

Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta e Jujuy. 

 

A Figura 5.9 apresenta a malha rodoviária argentina contemplando as 

principais rotas, supracitadas.  
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FIGURA 5.9 - INFRAESTRUTURA DA MALHA RODOVIÁRIA ARGENTINA CONTEMPLANDO AS 
PRINCIPAIS RODOVIAS E VIAS DE ACESSO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

 

5.2.2 Bolívia 

 

Segundo o Decreto Supremo nº 2079 de 2014, a Bolívia divide sua malha 

rodoviária entre rede vicinal, rede complementar e rede fundamental. Essa última, 

considerada a mais importante, apresenta uma extensão de 16.054 km, sendo 

gerenciada pela Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 
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De acordo com a (ABC, 2015a), são cinco os principais corredores 

pertencentes à rede rodoviária boliviana, a saber: 

• Corredor Oeste-Norte: este trecho liga o norte de La Paz aos

departamentos de Beni e Pando. Possui extensão de 2.962 km;

• Corredor Norte-Sul: inicia-se no Departamento de Beni, passando por

Santa Cruz, Chuquisaca e Tarija, com extensão em torno de 1.564 km;

• Corredor Leste-Oeste: chamado também de corredor Bioceânico,

possui extensão de 2.585 km;

• Corredor Oeste-Sul: esta rodovia é altamente trafegada. Possui mais

de 1,5 mil km de extensão. Interliga La Paz e Oruro com os

departamentos de Potosí e Tarija; e

• Corredor Centro-Sul: com aproximadamente mil km de extensão, este

corredor busca a integração entre os departamentos de Tarija e Potosí.

A Figura 5.10 apresenta a distribuição da malha rodoviária da Bolívia, com 

destaque para os principais corredores apresentados. 
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FIGURA 5.10 - INFRAESTRUTURA DA MALHA RODOVIÁRIA BOLIVIANA CONTEMPLANDO AS 
PRINCIPAIS RODOVIAS E VIAS DE ACESSO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

5.2.3 Brasil 

 

O principal modal de transporte no Brasil é o rodoviário, responsável pelo 

transporte de mais de 58% das cargas nacionais movimentadas e por 48% do 

transporte interestadual de passageiros (BRASIL. Ministério do Planejamento, 2015). 

Apesar das mercadorias brasileiras serem, em sua maioria, transportadas via 

modal rodoviário, pequena parte da infraestrutura é pavimentada, e em algumas a 

sinalização e geometria da rodovia não se apresentam em boas condições.  
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De acordo com o boletim estatístico da Confederação Nacional do Transporte 

(CNT, 2016), o Brasil possui um total de 1.720.755,70 km de extensão em rodovias. 

Esse total se divide em malhas: federal, estadual, municipal e planejada, que ainda se 

subdividem entre rodovias pavimentadas e não pavimentadas, conforme a Tabela 5.1. 

 
TABELA 5.1 – MALHA RODOVIÁRIA BRASILEIRA EXISTENTE. 

Jurisdição Pavimentada (km) Não pavimentada (km) Total (km) 
Federal 64.894,6 11.459,2 76.353,8 

Estadual 119.747,0 105.600,6 225.347,6 

Municipal 26.826,7 1.234.918,3 1.261.745,0 

Rede Planejada - - 157.309,3 

Total 211.468,3 1.351.978,1 1.720.755,7 
Fonte: CNT, 2016. 

 

As rodovias pavimentadas mais degradadas estão presentes nas regiões 

Nordeste e Centro-Oeste do país. As principais rodovias brasileiras estão descritas a 

seguir, conforme nomenclatura das rodovias federais descritas no Sistema Nacional 

de Viação do Departamento NacionaI de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2015): 

 

• BR-116: a maior rodovia do país em extensão, com 4.701,6 km que 

contemplam três regiões: inicia no Ceará, passando por Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo e termina na Região Sul, abrangendo todos 

os três estados desta região. Os principais produtos movimentados 

nessa rodovia são soja, milho, feijão, aves e suínos; 

• BR-101: percorre todos os estados litorâneos, desde o Rio Grande do 

Norte até o Rio Grande do Sul, totalizando 4.745,9 km de extensão, 

excetuando-se o estado do Paraná. Os produtos mais movimentados 

nessa rodovia são industrializados de origem animal, químicos, 

celulose, grãos, aves e suínos; 

• BR-163: é uma rodovia longitudinal que interliga Santarém (PA), 

Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS), estendendo-se até o oeste do 

Paraná e de Santa Catarina, totalizando 4.518,1 km de via. Nesse 

trajeto, conecta regiões com alta produção agropecuária a hidrovias 

com potencial de navegação; 
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• BR-364: classificada como uma rodovia diagonal, estende-se por 

4.406,9 km, ligando os estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e o 

sul de Goiás a importantes cidades do Sudeste brasileiro, tais como as 

cidades do triângulo mineiro e algumas do interior de São Paulo, região 

com boas rodovias estaduais, possibilitando o escoamento da 

produção agropecuária do Centro-Oeste até o Porto de Santos; 

• BR-070: com característica radial, essa rodovia atravessa o estado de 

Mato Grosso desde a cidade de Cáceres, percorrendo 1.356,7 km e 

seguindo até a capital nacional, Brasília. Por estar conectada ao início 

da Hidrovia Paraguai-Paraná, permite o escoamento de cargas para 

exportação (produtos agrícolas do centro-oeste) e importação; 

• BR-060: classificada como uma rodovia radial, possui 1.454,4 km de 

extensão, contemplando os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul; 

• BR-262: é uma rodovia transversal, com percurso longo de 2.367,6 km. 

Contempla o estado de Mato Grosso do Sul, desde a cidade de 

Corumbá até a divisa com o estado de São Paulo, passando pelo norte 

do estado paulista, adentrando no estado de Minas Gerais, no triângulo 

mineiro, onde passa pela capital Belo Horizonte e atravessa a fronteira 

com o estado do Espírito Santo, chegando a capital litorânea de Vitória. 

Essa rodovia possibilita o fluxo de comércio entre estados do Sudeste 

com o estado de Mato Grosso do Sul, além da ligação com a Hidrovia 

Paraguai-Paraná; 

• BR-277: localizada totalmente no estado do Paraná, essa rodovia cruza 

o estado, percorrendo 797,5 km desde a cidade de Foz do Iguaçu, na 

tríplice fronteira, até o Porto de Paranaguá. Sendo assim, a rodovia 

possibilita o escoamento das cargas do interior do estado pelo porto, 

além de movimentar mercadorias importadas da Argentina e do 

Paraguai; 

• BR-153: de característica longitudinal, a BR-153 é uma das principais 

vias de acesso dos estados do Pará e Tocantins à Região Centro-Sul 

do Brasil. Em 3.606,5 km de extensão, a rodovia parte de Marabá (PA), 

atravessa o Tocantins de norte a sul, entrando no estado de Goiás, 
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Minas Gerais, São Paulo e os três estados da Região Sul, terminando 

em Aceguá, na fronteira com o Uruguai; 

• BR-158: é uma rodovia longitudinal com início no Pará, com direção à 

Região Sul do país, percorrendo 4.160,6 km. Essa rodovia alcança, 

além da Região Norte, os três estados do Centro-Oeste, passa pelo 

oeste do estado de São Paulo e, por fim, abrange a Região Sul, até a 

divisa territorial com o Uruguai. 

 

A Figura 5.11 apresenta o mapa de localização geral de todas as rodovias 

existentes no país, de acordo com dados obtidos do Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transportes (DNIT). 
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FIGURA 5.11 - INFRAESTRUTURA DA MALHA RODOVIÁRIA BRASILEIRA CONTEMPLANDO AS 
PRINCIPAIS RODOVIAS E VIAS DE ACESSO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

 

5.2.4 Paraguai 

 

Segundo a Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana, o Paraguai 

possui em torno de 25 mil km de extensão de estradas, das quais apenas 12% são 

pavimentadas, sem contar com as vias vicinais.  

Algumas das rotas do Paraguai encontram-se destacadas conforme o mapa 

da Figura 5.12, sendo que as principais são a Rodovia nº 2, que se estende de 
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Asunción até Ciudad del Este, e a Rodovia nº 1, que inicia também em Asunción, 

chegando até Encarnación. Outras rodovias importantes são: Coronel Oviedo - Pedro 

Juan Caballero, no norte; e a Rodovia Transchaco, estendendo-se desde a ponte 

sobre o Rio Paraguai, ao norte de Asunción, até Nova Asunción, na fronteira com a 

Bolívia.  

O país está ligado por via rodoviária ao Porto de Paranaguá, no estado do 

Paraná, no Brasil (PARAGUAI. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 

2014). A infraestrutura rodoviária paraguaia está representada de acordo com dados 

extraídos da Secretaria del Ambiente (DATOS ABIERTOS, 2012). 

 
FIGURA 5.12 - INFRAESTRUTURA DA MALHA RODOVIÁRIA PARAGUAIA CONTEMPLANDO AS 

PRINCIPAIS RODOVIAS E VIAS DE ACESSO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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5.2.5 Uruguai 

O sistema rodoviário uruguaio possui extensão aproximada de 7.821 km, com 

pavimento de qualidade variando entre média e boa (URUGUAI. Ministério de 

Relações exteriores, 2014). A rede viária uruguaia situa-se entre as melhores da 

América Latina, ficando abaixo apenas do México, segundo o Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF, 2009). 

Segundo a CEPAL (2012) e conforme apresentado na Figura 5.13, as 

principais rotas nacionais uruguaias são: 

• Rotas 8 e 9: rodovias que conectam a Região Sul do país com o

Brasil;

• Rota 5: faz a ligação da Região Sul do país com o Brasil através

das cidades de Rivera e Livramento;

• Rotas 8, 17, 18 e 26: conectam as regiões Sul e Oeste do Uruguai

com o Brasil;

• Rota 1: vincula a Região Sul do país com a Argentina por meio da

cidade de Colonia;

• Rotas 3, 11, 23, 12 e 2: unem a Região Sudoeste do país com a

Argentina através da Ponte Internacional de San Martín;

• Rota 3: conecta a região Oeste do país com a Argentina através da

Ponte Internacional Gral;

• Rotas 26 e 3: realizam a interconexão entre Brasil e Argentina; e

• Rota 11: essa via é uma alternativa a todos os corredores que unem

Uruguai com Brasil e Argentina.
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FIGURA 5.13 - INFRAESTRUTURA DA MALHA RODOVIÁRIA URUGUAIA CONTEMPLANDO AS 
PRINCIPAIS RODOVIAS E VIAS DE ACESSO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

 

Através do exposto, nota-se uma grande diferença em extensão do modal 

rodoviário em cada país, destacando-se em ordem decrescente: Brasil, Argentina, 

Bolívia, Paraguai e Uruguai. A malha rodoviária do Uruguai não equivale nem a 1% 

da extensão da malha brasileira. 

Vista a grande predominância do modal rodoviário no Brasil em relação aos 

demais países expostos, e em virtude da sua situação geográfica, o Brasil mantém 

historicamente acordos com quase todos os países da América do Sul. No âmbito do 

Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre entre os países do Cone Sul, que 
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contempla os transportes ferroviário e rodoviário, estão inclusos a Argentina, o Brasil, 

o Chile, o Peru, o Paraguai e o Uruguai. 

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2016b), 

esses acordos fazem com que o mercado de movimentação de fluxos internacionais 

de bens e pessoas torna-se cada vez mais dinâmico, competitivo e seguro. 

 

 

5.3 MALHA HIDROVIÁRIA 

 

O território sul-americano possui uma geomorfologia bastante vantajosa 

quanto à disponibilidade de recursos hídricos. Em consequência, grandes benefícios 

podem ser absorvidos das diversas vias naturais que banham uma ampla área do 

continente. 

Grande parte da malha hidroviária está localizada no Brasil. Contudo, ao levar 

em consideração a extensão territorial dos demais países, proporcionalmente, estes 

também possuem um bom potencial navegável. O Brasil, a Bolívia, o Paraguai, o 

Uruguai e a Argentina compartilham uma mesma hidrovia, a Hidrovia Paraguai-

Paraná, objeto do presente estudo. 

O sistema hidroviário é um importante segmento do setor de transportes em 

todo o mundo. A possibilidade da navegação cria uma alternativa de transporte de 

baixo custo para o deslocamento de grandes volumes de carga com baixo valor 

unitário. 

Esse modo de transporte é um fator estimulante para as atividades comerciais 

e industriais, uma vez que proporciona a queda no custo do fretamento para certas 

mercadorias, refletindo no custo final do produto. Além de vantagens mercantis, a 

movimentação portuária instiga o turismo nas regiões ribeirinhas, criando mais uma 

oportunidade de desenvolvimento nessas áreas. 

A Figura 5.14 apresenta a localização da malha hidroviária existente nos 

países signatários do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná e, 

em seguida, essas malhas são descritas uma a uma. 
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FIGURA 5.14 - LOCALIZAÇÃO DA MALHA HIDROVIÁRIA E HIDROGRAFIA DOS PAÍSES 
SIGNATÁRIOS DO ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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5.3.1 Argentina 

 

A malha hidroviária Argentina tem em torno de 11 mil km de vias navegáveis, 

atendendo ao mercado do interior do país e facilitando as exportações pelo oceano 

Atlântico (CECREDA, 2013). A navegação fluvial ocorre predominantemente na Bacia 

do Prata, incluindo os rios Paraguai, Paraná, o delta do Paraná que envolve os rios 

Parana de Las Palmas e Paraná-Guazú, além do Rio Uruguai, contabilizando por volta 

de 2.837 km de extensão. 

A Hidrovia Paraguai-Paraná é de suma importância para a Argentina no que 

se refere ao comércio nacional e com o mercado externo, constituindo um importante 

corredor de escoamento de produtos, a exemplo da zona “Rosafe” que responde por 

quase 70% do total das exportações de grãos. Os mais importantes portos do país 

são os de Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén-Necochea, Rosario e Santa Fe. A 

seguir, na Figura 5.15, está representada a malha hidroviária argentina. 
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FIGURA 5.15 - INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA ARGENTINA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

5.3.2 Bolívia 

 

A hidrografia boliviana conta com cerca de 13 mil km de rios, onde 

aproximadamente 8 mil km podem ser considerados navegáveis, de acordo com o 

Diagnóstico del agua en las Américas, da Interamerican Network of Academies of 

Sciences (IANAS, 2012), como mostra a Figura 5.16. Atualmente, a rede fluvial da 

Bolívia possui três diferentes sistemas, os quais não são interligados entre si:  
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• Sistema Amazônico (Norte): os rios navegáveis são os Mamoré, 

Madre de Dios, Orthon, Tahuamanu, Manuripi e Beni. Esses 

somam uma malha hidroviária de aproximadamente 2,3 mil km que, 

desde o período do ciclo da borracha, contribui com o 

desenvolvimento da Região Amazônica, facilitando a 

movimentação de mercadorias e formando o “Corredor Norte”; 

• Sistema do Rio Paraguai (Sudeste): a Hidrovia Paraguai-Paraná 

facilita as relações comerciais com os outros quatro países 

lindeiros à Hidrovia através dos portos privados de Central Aguirre 

e de Gravetal, localizados no Canal Tamengo. O Rio Paraguai 

contribui com a movimentação de produtos agropecuários (farinha, 

grãos e complexo de soja) com destino ao oceano Atlântico; e 

• Sistema Lacustre do Lago Titicaca (Oeste): esta hidrovia 

concentra-se o transporte de passageiros e atrai turistas com 

destino ao Lago Titicaca, que, por sua vez, faz ligação com o Perú. 

Com relação ao transporte de carga nesse sistema, o Porto de 

Guaqui se destaca, sendo o único porto de importância comercial. 

O transporte das cargas é feito de maneira bimodal, com ligação 

ao sistema ferroviário boliviano. Grãos e derivados são os 

principais produtos movimentados nesta hidrovia. 
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FIGURA 5.16 - INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA BOLIVIANA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

5.3.3 Brasil 

 

Ao se considerar a grande extensão do litoral brasileiro (superior a 7 mil km) 

e a vasta rede de rios potencialmente navegáveis, o transporte aquaviário de cargas 

no Brasil ainda tem muito o que evoluir. 

Quanto ao transporte fluvial, o Brasil possui mais de 40 mil km de extensão 

potencialmente navegáveis. No entanto, atualmente, apenas 22 mil km de hidrovias 

são aproveitados economicamente (ANTAQ, 2015b).  
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Sendo assim, ainda se pode desfrutar muito mais deste recurso natural, com 

baixo custo de melhoramentos em infraestrutura, baixo custo ambiental e econômico. 

A seguir, na Figura 5.17, está representada a malha hidroviária brasileira. 
 

FIGURA 5.17 - INFRAESTRUTURA DA MALHA HIDROVIÁRIA BRASILEIRA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

As principais hidrovias com potencial de utilização como via de escoamento 

de cargas, segundo o PNIH (ANTAQ, 2013), estão descritas a seguir: 

 

• Hidrovia do Paraguai: segundo o EVTEA da Hidrovia do Rio 

Paraguai (UFPR/ITTI, 2015b), essa hidrovia possui 1.270 km em 

território brasileiro. Nos 590 km entre Corumbá (MS) e a foz do Rio 

Apa (divisa Brasil/Paraguai), em 2014, foram transportados em 
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torno de 7 milhões t de carga, com destaque para o minério de 

ferro. Já nos 680 km de Cáceres (MT) até Corumbá (MS), a 

navegação comercial está paralisada, sendo praticado apenas o 

turismo fluvial, apesar do grande potencial para exportação de 

commodities agrícolas. Ao longo dessa extensão são necessários 

serviços de dragagem de manutenção para assegurar a 

navegabilidade em épocas de estiagem; 

• Hidrovia Paraná-Tietê: segundo o PNIH (ANTAQ, 2013), a Hidrovia 

possui extensão estimada em 1,5 mil km de vias economicamente 

navegada. Os principais produtos transportados são: cana-de-

açúcar, carga geral, areia e produtos do complexo soja. Segundo 

Queiroz et al., (2013), a Hidrovia tem um alto potencial navegável, 

em torno 4,6 mil km. Contudo, carece de várias obras de melhoria, 

incluindo os rios Grande, Paranaíba e Paranapanema; 

• Hidrovia do São Francisco: é composta por 13 rios, dos quais os 

três mais importantes são o Rio São Francisco, o Rio Grande e o 

Rio Corrente. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais e tem 

sua foz em Sergipe. Sua extensão navegável, segundo o PNIH, é 

de 1.579 km. Os rios Grande e Corrente são afluentes do São 

Francisco e possuem 366 km e 120 km de extensão navegável, 

respectivamente. Nessa hidrovia os principais produtos 

transportados são oriundos da exploração vegetal e silvicultura; 

• Hidrovia do Sul: é composta principalmente pelo Rio Taquari, pela 

Lagoa dos Patos e pela Lagoa Mirim, em um total de 1,1 mil km 

navegáveis, conforme o PNIH. No entanto, em 2014, a extensão 

economicamente navegada é de apenas 514 km (Queiroz et al., 

2013). Os principais produtos transportados são carga geral, 

minerais não metálicos, petróleo e gás natural;  

• Hidrovia Tocantins-Araguaia: atualmente, segundo o PNIH, é 

navegável em uma extensão de 2.250 km, divididos em três 

trechos: Rio das Mortes, Rio Araguaia e Rio Tocantins. A 

navegabilidade em alguns pontos da Hidrovia é afetada pela 

estiagem. Esse quadro prejudica a movimentação de cargas, que 



210 

tem previsão de transporte de minerais e produção agrícola do 

Centro-Oeste;  

• Hidrovia do Amazonas: é composta por 22 rios, sendo os principais

o Rio Amazonas, o Rio Negro e o Rio Solimões. Abrange todos os

estados da Região Norte, com exceção de Tocantins. Possui um

potencial economicamente navegável com extensão estimada em

17.651 km. Os produtos mais movimentados são o carvão mineral

a soja e seus derivados, oriundos da produção regional e do

Centro-Norte brasileiro (BRASIL. Ministério dos Transportes,

2014b).

5.3.4 Paraguai 

O sistema hidroviário paraguaio, apresentado na Figura 5.18, limita-se à 

Hidrovia Paraguai-Paraná. O principal rio do país é o Rio Paraguai, que banha o 

território paraguaio desde o Norte, na tríplice fronteira com o Brasil e a Bolívia, até sua 

foz, no Rio Paraná. Esse último também atende o Paraguai, beirando as fronteiras da 

Região Sudeste do país. 
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FIGURA 5.18 - INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA PARAGUAIA 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

5.3.5  Uruguai 

 

A Hidrovia do Rio Uruguai possui caráter internacional, com origem na Serra 

do Mar, no Brasil, percorrendo 1,8 mil km até sua foz, em Nueva Palmira. Essa 

hidrovia se apresenta como uma importante via de escoamento para os produtos 

agroindustriais das regiões por ela banhadas. O Projeto Binacional de Melhoramento 

da Navegabilidade do Rio Uruguai faz parte dos projetos da Iniciativa para Integração 

da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), que visa obras de dragagem e 

sinalizações para atender a uma maior variedade de embarcações. 
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A Bacia da Lagoa Mirim, na macrofronteira com o Brasil, possui um grande 

potencial para o desenvolvimento hidroviário, que poderá beneficiar o mercado dos 

dois países, bem como o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Partindo 

da Lagoa Mirim, o Rio Negro recebe diversos afluentes e cruza o território uruguaio 

até sua foz, no Rio Uruguai, próximo a Nueva Palmira. A Figura 5.19 apresenta a 

infraestrutura da malha hidroviária do Uruguai. 
 

FIGURA 5.19 - INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA URUGUAIA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 
Ao analisar a malha hidroviária dos países signatários do Acordo de 

Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, nota-se facilmente que a Hidrovia 

é um importante eixo de integração entre os mesmos, havendo continuidade de 

navegabilidade entre os países e a possibilidade de interligação com os demais 

modais.  



                                                                                      
 

213 
 

 PRINCIPAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

 

Esta seção tem como objetivo a descrição das principais obras de 

infraestrutura viária planejadas na Área de Influência da Hidrovia Paraguai-Paraná, 

atendendo ao Item 2.1.2 do Termo de Referência. O levantamento das obras de 

infraestrutura foi fundamental para a construção dos cenários de simulação, 

avaliando-se os respectivos horizontes de tempo para entrada em operação de cada 

empreendimento.  

Separadas por países, as fontes utilizadas para os levantamentos desta seção 

compreendem em sua maioria os programas nacionais de infraestrutura, a saber: 

• Brasil: Programa de Aceleração do Crecimento (PAC); Plano Nacional 

de Logística e Transportes (PNLT); Plano Plurianual (PPA); Plano 

Nacional de Integração Hidroviária (PNIH); e Plano Hidroviário 

Estratégico (PHE); 

• Bolívia: Ministério das Obras Públicas, Servicios y Vivienda; 

• Paraguai: Plan Maestro e Inversiones de Infraestructura en Paraguay; 

• Argentina: Plan Belgrano; Ministerio de Planificácion Federal, Inversión 

Pública y Servicios; e Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y 

Servicios; 

• Uruguai: Ministerio de Transportes y Obras Públicas. 

 

Adicionalmente, como referência comum a todos os países, foi utilizado o 

sistema de informação do Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 

(COSIPLAN), foro técnico componente da IIRSA, contemplando cinco eixos de 

integração, a saber: eixo da Hidrovia Paraguai-Paraná, eixo Interoceânico Central, 

eixo de Capricórnio, eixo do Mercosul – Chile e eixo do Amazonas, como mostra a 

Figura 6.1. 

A base georreferenciada das obras de infraestrutura está concluída no 

formato shapefile de linhas e polilinhas, porém, nesta seção, em virtude da escala de 

trabalho apresentada e a fim de facilitar a visualização de um panorama geral da 

espacialização das obras, as mesmas foram identificadas em formato de ponto na 

região onde ocorrem. 
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FIGURA 6.1 - EIXOS DE PESQUISA PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA FONTE IIRSA/COSIPLAN. 

 
FONTE: Adaptado de IIRSA, 2016. 
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6.1 ARGENTINA 

O levantamento das obras de infraestrutura para a Argentina resultou em um 

total de 54 investimentos que abrangem os 3 modais de transporte, contemplando 

desde a reabilitação de ramais ferroviários e rodoviários até a criação de novos portos 

hidroviários. A Tabela 6.1 expõe a listagem das obras de infraestrutura da Argentina 

que estão descritas a seguir, e a Figura 6.2 ilustra a sua distribuição espacial. 

TABELA 6.1 - LISTAGEM DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA. 
ID da obra Trecho 

1 Contorno da cidade de Santa Fe 
2 Adequação do canal de navegação do Rio Paraná (Santa Fe à foz do Rio Paraná) 
3 Ampliação do Porto de Diamante 
4 Reordenamento dos acessos ferroviários na cidade de Santa Fe 
5 Reabilitação do ramal ferroviário: Resistencia – Avia Terai – Pinedo 
6 Reabilitação do ramal ferroviário: Avia Terai – Metán 
7 Reabilitação do ramal ferroviário Zárate – Posadas 
8 Projeto binacional de melhoramento da navegabilidade do Rio Paraguai (confluência 

Paraguai/Paraná (ARG/PRY) até Asunción (PRY)) 
9 Ampliação do Porto de Ibicuy 

10 Ampliação e modernização do Porto de Corrientes 
11 Recuperação e bitolagem do ramal ferroviário Corrientes – Monte Caseros 
12 Reordenamento dos acessos ferroviários na cidade de Rosario 
13 Reconversão do Porto de Santa Fe 
14 Ampliação do Porto de Baradero 
15 Ampliação do Porto de San Pedro 
16 Recuperação do Porto de Bella Vista 
17 Ampliação do Porto de Itá-Ibaté 
18 Sistema de Defesa do Porto de Barranqueras 
19 Construção e Implantação de Controle Integrado de Carga em Paso de Los Libres 
20 Nova Conexão Física entre Paraná e Santa Fe 
21 Melhoramento ao Centro de Fronteira de Puerto Iguazú 
22 Ponte Viária Reconquista - Goya 
23 Duplicação da Rodovia Nacional N° 11: Resistencia - Formosa - Clorinda 
24 Duplicação da Rodovia Nacional N° 11: Rosario - Oliveros 
25 Ramal Ferroviário Federal - Concordia 
26 Ramal Ferroviário Paraná - Concepción Del Uruguay 
27 Recuperação do Porto de Formosa 
28 Melhoramentos no Porto de Concepción del Uruguay 
29 Aeroporto de Carga Concordia 
30 Modernização do Porto de Iguazú 
31 Construção do Complexo Multimodal Resistencia - Corrientes 
32 Eclusas de Corpus (Projeto Binacional) 
33 Contorno Viário da cidade de Rosario 
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ID da obra Trecho 
34 Contorno Viário da cidade de Formosa 
35 Recuperação do Porto de Esquina 
36 Plano Mestre do Porto de Rosario 
37 Recuperação do Ramal Tucumán – Rosario 
38 Melhoramento dos acessos fluviais aos portos do Rio Paraná 
39 Pavimentação da rodovia nacional nº 11, trecho do entroncamento com a rodovia 

provincial nº 13 
40 Reabilitação do ramal ferroviário – Embarcación - Formosa 
41 Reabilitação do ramal ferroviário Santa Fe - San Salvador de Jujuy 
42 Duplicação da Rota Nacional n° 16: Resistencia - Sáenz Peña 
43 Pavimentação da Rota Nacional n° 95 - intersecção com a Rota provincial n° 81 Villa 

Ángela 
44 Duplicação da Rota Nacional n°12: Riachuelo - Paso de la Patria 
45 Duplicação da Rota Nacional n° 34: Trecho Rosario - Sunchales 
46 Duplicação da Rota Nacional n° 19: trecho Rota Nacional n° 11 - Córdoba 
47 Duplicação da Rota Nacional n°33: Rufino – Rosario 
48 Ampliação da Rota Provincial n° 26: trecho Victoria - Nogoya 
49 Corredor viário San Nicolás / Zárate - Paso Pehuenche 
50 Recuperação do trecho ferroviário – Zárate – Rosario 
51 Ampliação do Porto de El Dorado 
52 Ampliação do Porto de Ituzaingó 
53 Adaptação dos Portos Posadas e Santa Ana 
54 Duplicação da Rota Nacional n°12: Garupá - San Ignacio 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 6.2 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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6.1.1 Contorno viário da cidade de Santa Fe 

 

Esse projeto compreende o desenvolvimento e melhorias em um conjunto de 

obras rodoviárias, ferroviárias e demais instalações complementares na cidade de 

Santa Fe. O principal objetivo dessa obra de infraestrutura é suprir o sistema de 

deficiência de cargas de transporte terrestre, principalmente na região de 

convergência para os terminais de exportação do Porto de Santa Fe. 

Além disso, as obras de infraestrutura proporcionarão o descongestionamento 

dos terminais de transporte e de trânsito interno em diferentes localidades da grande 

Rosario, trazendo inúmeros benefícios para a economia regional e do país, 

principalmente no que diz respeito à redução do frete. 

De acordo com La Capital (2016), as obras iniciaram-se em 2009, e sua 

previsão de conclusão que se enquadra no cenário de 2020.  

 

6.1.2 Adequação do canal de navegação do Rio Paraná (Santa Fe à foz do Rio 

Paraná) 

 

Essa obra de caráter hidroviário objetiva o aprofundamento dos canais de 

navegação, mediante intervenções de dragagem e balizamento, a fim de garantir 

maior segurança à navegação diurna e noturna pela Hidrovia Paraguai-Paraná, desde 

a confluência dos rios Paraguai e Paraná até Nueva Palmira, no Uruguai.  

Foram previstos os serviços de dragagem e sinalização náutica da via 

navegável, entre o km 584 do Rio Paraná, nas proximidades de Santa Fe e o km 205, 

pelo Canal Ingeniero Emilio Mitre. O projeto está em vias de finalização e o seu 

horizonte de tempo estimado encaixa-se no cenário de 2015/2020/2025 e 2030, uma 

vez que se tratam de obras de manutenção de via. 

 

6.1.3 Ampliação do Porto de Diamante 

 

Visando a adaptação da infraestrutura existente com melhorias na navegação 

e operação, essa obra de caráter hidroviário busca o recondicionamento da estrutura 

do cais do Porto de Diamante, localizado na província de Entre Rios. Assim, será 
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necessária a reparação e adequação do setor frontal do cais, para permitir as 

operações de operações de recepção de barcaças e carga/descarga. 

Segundo o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), o projeto encontra-se em fase 

de execução, com um horizonte de tempo estimado para o cenário de 2020. 

6.1.4 Reordenamento dos acessos ferroviários na cidade de Santa Fe (ARG) 

É um projeto de caráter ferroviário que visa o desenvolvimento de uma nova 

organização funcional e operacional do sistema de transporte ferroviário de cargas.  

O objetivo principal dessa obra é a redução dos custos de operação e de 

exploração relacionados ao Terminal Portuário de San Lorenzo, situado às margens 

do Rio Coronda.  

Segundo o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), os estudos foram financiados 

pelo Tesouro Nacional Argentino e a obra encontra-se em execução, com um 

horizonte de tempo estimado para o cenário de 2020. 

6.1.5 Reabilitação do ramal ferroviário: Resistencia – Avia Terai – Pinedo (ARG) 

Trata-se de um projeto ferroviário nacional para a modificação da 

infraestrutura existente. A expectativa é de que o tramo ferroviário em questão 

contribua para a reativação de portos na Região do Chaco, e para a circulação de 

cargas que chegam ao terminal fluvial. 

O ramal ferroviário terá 260 km de extensão, bitola de 1,0 m e velocidade de 

projeto entre 40/50 km/h (IIRSA, 2016). Parte de um acordo firmado entre o governo 

chinês e o governo argentino, a obra planejada é parcela da execução de 1.511 km 

de vias novas e 321 km de revitalização, além da aquisição de vagões e locomotivas 

para a rede administrada pela Belgrano Cargas e Logística S.A.  

O projeto já está em execução e o seu horizonte encaixa-se no cenário do ano 

de 2020. 
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6.1.6 Reabilitação do ramal ferroviário: Avia Terai – Metán (ARG) 

 

Esse projeto ferroviário visa solucionar os problemas ocasionados 

principalmente pela falta de manutenção da via entre os municípios de Avia Terai e 

Metán, nas províncias do Chaco e de Salta, respectivamente. O terreno acidentado 

da região contribui para descarrilamentos, dificultando o transporte de cargas frágeis 

e perigosas. 

O trecho possui extensão de 200 km e velocidade de projeto de 40/50 km/h. 

O aporte será um financiamento do governo chinês e o horizonte de tempo para essa 

obra contempla o cenário do ano de 2020. 

 

6.1.7 Reabilitação do ramal ferroviário Zárate – Posadas (ARG) 

 

Trata-se de um projeto ferroviário cujo objetivo é melhorar a infraestrutura 

entre Zárate e Posadas, nas províncias de Buenos Aires e Misiones, respectivamente. 

Essa obra percorre a Argentina no sentido norte-sul, compreendendo a recuperação 

das vias, das obras de arte especiais e das estações ferroviárias em uma extensão 

de aproximadamente 860 km.  

Destinada ao transporte de diversas modalidades de cargas, a malha 

ferroviária voltou a ser administrada pelo governo argentino e passou a integrar o 

plano de recuperação de infraestrutura do país, denominado Plan Belgrano, lançado 

em dezembro de 2015. 

O projeto encontra-se em fase de estudos e a previsão para finalização desta 

obra enquadra-se no cenário de 2020. 

 

6.1.8 Projeto binacional de melhoramento da navegabilidade do Rio Paraguai 

(confluência Paraguai/Paraná (ARG/PRY) até Asunción (PRY)) 

 

Essa obra de caráter hidroviário visa assegurar a navegação diurna e noturna 

desde a confluência dos rios Paraguai/Paraná até a cidade de Asunción (PRY), 

mediante a dragagem de passos críticos e melhorias no sistema de balizamento. 
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No início de 2010 foram definidas as obras necessárias, e classificadas em 

dois trechos: Santa Fe – confluência Paraguai/Paraná, e confluência – Asunción 

(IIRSA, 2016). 

A obra de infraestrutura foi avaliada sob condições econômicas, técnicas, 

ambientais e jurídicas. O horizonte de projeto estimado para essa obra encaixa-se no 

cenário de 2020. 

 

6.1.9 Ampliação do Porto de Ibicuy 

 

Esse projeto de caráter hidroviário pretende adaptar a infraestrutura existente 

do porto de Ibicuy, na província de Entre Ríos, com o objetivo de melhorar as 

condições de navegação e balizamento, além da adoção de novas tecnologias para o 

funcionamento do Complexo Portuário.  

Com a realização dessa obra, prevê-se que o porto permitirá a movimentação 

de 4 mil caminhões por ano e poderá operar com capacidade máxima de 30 mil t 

(ENTRE RÍOS. Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia 

de Entre Ríos, 2016a).  

Espera-se também que a obra permita a captação do tráfego de granéis e 

minerais provenientes de comboios que percorrem a Hidrovia com possibilidade de 

transbordo para embarcações de longo curso com grande calado. Em função da 

profundidade natural do terminal, não são necessárias obras permanentes de 

dragagem.  

O horizonte de tempo estimado para essa obra encaixa-se no cenário do ano 

de 2020. 

 

6.1.10 Ampliação e modernização do Porto de Corrientes 

 

Semelhante aos demais projetos referentes à ampliação de portos, essa obra 

de caráter hidroviário visa adaptar a infraestrutura e melhorar as condições de 

navegação e operação do porto argentino de Corrientes, propondo a criação de uma 

zona primária aduaneira, buscando o desenvolvimento de uma área de transferência 

de cargas fora da zona portuária e incluindo a possibilidade de uma conexão com a 

malha ferroviária. 
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A obra encontra-se em fase de pré-execução, com horizonte de projeto 

estimado para o cenário de 2020. 

 

6.1.11 Recuperação e bitolagem do ramal ferroviário Corrientes – Monte Caseros 

(ARG) 

 

Trata-se de um projeto ferroviário cujo objetivo é a reabilitação do tramo da 

Ferrovia Urquiza, e a construção de uma ponte sobre o Rio Uruguai para a conexão 

com a rede da Ferrovia Belgrano, ambos localizados na província de Corrientes. A 

extensão ferroviária em questão é de 358 km, com bitola de 1.435 mm e destinada 

para o transporte de granel e Carga Geral. O projeto encontra-se em fase de estudos, 

e sendo assim, o horizonte de tempo foi estimado para o cenário de 2030 (IIRSA, 

2016). 

 

6.1.12 Reordenamento dos acessos ferroviários na cidade de Rosario (ARG) 

 

É um projeto de caráter ferroviário que visa um novo ordenamento funcional, 

operacional e jurídico do sistema de transporte ferroviário na região de Rosario, na 

província de Santa Fe. Essa obra de infraestrutura incorpora o denominado Plan 

Circunvalar Rosario (PCR), o qual contempla a construção de um anel ferroviário de 

aproximadamente 90 km, com o objetivo de evitar a entrada de veículos 

transportadores de carga na cidade de Rosario. 

O horizonte de tempo estimado para a finalização desta obra enquadra-se no 

cenário de 2030. 

 

6.1.13 Reconversão do Porto de Santa Fe 

 

Essa obra de infraestrutura tem como objetivo a adequação e modernização 

da infraestrutura do Porto de Santa Fe, aproximadamente no km 584 da Hidrovia 

Paraguai-Paraná, devido ao crescente intercâmbio comercial de cargas na região.  

Na descrição dessa obra, incluem-se a adequação das profundidades do 

canal navegável, a criação de áreas que facilitem a logística de armazenagem do 
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porto, além da criação de espaços comuns que permitam a conexão entre o Porto e a 

cidade de Santa Fe. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), o Fondo Financero para el desarrollo de la Cuenca de la 

Plata (FONPLATA) já possui a aprovação dos estudos base relacionados à obra, e a 

proposta do Projeto Executivo prevê adicionalmente a concessão de construção, 

operação e manutenção de um novo terminal multiuso para a operação principalmente 

de granéis sólidos e contêineres. 

O horizonte de tempo para essa obra de infraestrutura se enquadra no cenário 

de 2020. 

 

6.1.14 Ampliação do Porto de Baradero 

 

Essa obra de aspecto hidroviário objetiva adaptar a infraestrutura do Porto de 

Baradero, na província de Buenos Aires, buscando melhorar as condições de 

navegação e de operação do porto, a exemplo de obras de balizamento, além da 

adoção de novas tecnologias para facilitar o recebimento de navios de ultramar. 

Como componente da obra, foram desenvolvidos estudos técnicos, 

econômicos e ambientais na rota de acesso ao Porto. Atualmente, o projeto encontra-

se em fase de pré-execução e o horizonte de conclusão é estimado para o cenário de 

2030. 

 

6.1.15 Ampliação do Porto de San Pedro 

 

Esse projeto de aspecto hidroviário objetiva adaptar a infraestrutura existente 

no Porto de San Pedro, englobando novas tecnologias para as operações, melhores 

condições de navegação e o desenvolvimento da região ribeirinha da Hidrovia. 

Com essa adaptação, espera-se aumentar de 800 t/h a capacidade de 

embarque para 1,2 mil t/h para a movimentação de granéis sólidos. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), a situação atual da obra é de pré-execução, com um 

horizonte de projeto estimado para o cenário de 2030. 
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6.1.16 Recuperação do Porto de Bella Vista 

 

O objetivo dessa obra de infraestrutura consiste na reestruturação do Porto 

de Bella Vista, localizado na província de Buenos Aires, que apresenta cais inutilizado 

com a existência de patologias por danos causados na estrutura nos últimos 20 anos. 

Com isso, as atividades dessa obra consistem na reconstrução do cais existente e da 

área para operações portuárias, de pátios de manobra, de locais para armazenamento 

de cargas, de estradas de acesso ao porto, do fornecimento de infraestrutura sanitária, 

elétrica e de abastecimento de água.  

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), o Ministerio de Economía de la Nación aprovou o 

financiamento para o estudo do projeto definitivo, sendo esta a situação atual da obra. 

Ainda segundo a Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 

2016), a reativação do porto será de grande importância para o transporte de cargas, 

principalmente em virtude da localização geográfica do porto, no km 1.057 da Hidrovia 

Paraguai-Paraná.  

Com uma estimativa de dois anos para a conclusão da obra, e em virtude de 

o projeto estar em fase de estudos, considera-se o horizonte de tempo enquadrado 

no cenário de 2025. 

 

6.1.17 Ampliação do Porto de Itá-Ibaté 

 

Trata-se de um projeto de caráter hidroviário que visa a construção de um cais 

para barcaças e instalações complementares de iluminação e balizamento, além de 

dispositivos de segurança no Porto de Itá-baté, na província de Corrientes. 

Compreende ainda a realização de obras para o terminal portuário destinado ao 

armazenamento e transporte de grãos, incluindo algumas instalações 

complementares e rotas de acesso. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), a obra já conta com projeto executivo e aprovação da 

Direção Nacional de Investimento Público e o horizonte de projeto estimado encaixa-

se no cenário de 2030. 
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6.1.18 Sistema de defesa do Porto de Barranqueras 

 

O objetivo dessa obra de infraestrutura consiste na recuperação do sistema 

de defesas contra inundações do Porto de Barranqueras, localizado na província do 

Chaco.  

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), estão previstas para esta obra de infraestrutura a 

construção de uma nova avenida em torno de 2 km sobre o sistema de defesas, o que 

permitirá a implementação da denominada Costanera em Barranqueras, uma das 

entradas disponíveis com ligação direta com o município de Puerto Vilelas, também 

localizado na província do Chaco. Essa obra facilitará o transporte de cargas com 

acesso direto ao Porto. Está prevista também a repavimentação de demais acessos 

que conectam o porto e a sua área de influência, bem como a reformulação dos 

acessos de caminhões nos terminais e em demais locais. 

As obras iniciaram-se em 2015, com um horizonte de tempo que se enquadra 

no cenário de 2020 (DIARIO NORTE, 2014). 

 

6.1.19 Construção e implantação de controle integrado de carga em Paso de Los 

Libres 

 

Trata-se de um projeto de infraestrutura localizado no município de Paso de 

Los Libres, na província de Corrientes, finalizado em março de 2014 (IIRSA, 2016).  

O objetivo dessa obra de infraestrutura foi ampliar e remodelar o controle de 

cargas no Complexo de Terminais de Cargas (COTECAR). Compreendeu a 

construção de um edifício, ampliação do estacionamento, construção de um galpão 

para cargas perigosas, melhorias dos serviços, sinalização e equipamentos mais 

eficientes para o funcionamento do Centro de Fronteira. 

 

6.1.20 Nova conexão física entre Paraná e Santa Fe 

 

Consiste na construção de uma ponte ferroviária que vincula as áreas 

metropolitanas de Paraná, na província de Entre Ríos e Santa Fe, possibilitando a 
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integração nacional, gerando condições competitivas para a região. Essa nova 

conexão é de grande importância, visto que a interligação atual, o túnel subfluvial, 

aproxima-se do seu limite de capacidade (IIRSA, 2016).  

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), o termo de referência para os estudos de viabilidade já 

foi inicializado, com um horizonte de projeto estimado encaixado para o cenário de 

2030. 

6.1.21 Melhoramento do centro de fronteira de Puerto Iguazú 

Esse projeto tem por objetivo a adequação da infraestrutura do Centro 

Integrado da Fronteira na cidade de Puerto Iguazú, na província de Misiones. 

As atividades dessa obra de infraestrutura incluem a construção de um cerco 

perimetral com três portões de acesso, a pavimentação do estacionamento de 

caminhões, a implantação de torres de iluminação, a reforma do edifício de inspeção 

de cargas, a finalização da plataforma para verificação de cargas e a pavimentação 

do estacionamento de controle de cargas. 

As vantagens desse projeto incluem a otimização do uso dos recursos 

existentes, a redução dos tempos e a passagem pela fronteira. Adicionalmente, 

permitiria, de forma mais facilitada, o acesso de produtos agroindustriais e agrícolas 

perecíveis com destino e origem no Brasil. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), a finalização da obra está prevista para o cenário de 

2015. 

6.1.22 Ponte Viária Reconquista - Goya 

O objetivo dessa obra de infraestrutura é a construção de uma ponte viária 

entre os municípios de Reconquista, ao norte da província de Santa Fe e Goya, no sul 

da província de Corrientes, possibilitando uma conexão entre a região da 

Mesopotâmia argentina com o resto do país, superando a ineficiência no transporte 

de cargas entre Corrientes e províncias vizinhas. Com a obra, o Rio Paraná não seria 
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mais um obstáculo, traduzindo-se em uma importante melhoria para a integração da 

região. 

A ponte, cuja extensão é de 3,8 mil m, teve o projeto executivo elaborado por 

um consórcio de cinco empresas contratadas pela Dirección Nacional de Vialidad. O 

horizonte de projeto estimado encaixa-se no cenário de 2025 (IIRSA, 2016). 

6.1.23 Duplicação da Rota Nacional n° 11: Clorinda - Formosa - Resistencia 

Essa obra de infraestrutura caracteriza-se pela duplicação da denominada 

Rota Nacional nº 11, entre as cidades de Clorinda, percorrendo em torno de 135 km 

até a cidade de Formosa, e então até a cidade de Resistencia, ambas localizadas na 

província de Formosa. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), essa obra enquadra-se no Plan de Necesidades de la 

Dirección Nacional de Vialidad, com previsão de início para 2015/2016. Sendo assim, 

estima-se o horizonte de tempo para o cenário de 2020. 

6.1.24 Duplicação da Rota Nacional n° 11: Rosario - Oliveros 

O objetivo desta obra de infraestrutura é ampliar a capacidade da Rota 

Nacional nº 11, entre as cidades de Rosario e Oliveros, ambos localizados na 

província de Santa Fe. As atividades envolvidas nesse projeto incluem a duplicação 

do trecho, de acordo com a Tabela 6.2. 

TABELA 6.2 -  DESCRIÇÃO DOS TRECHOS DE ROSARIO A OLIVEROS. 

Tramo Extensão 
(km) Descrição Andamento 

Capitán Bermudez (km 318) - Emp. RN 
A012 (km 326) 8 Construção Pré-execução 

Emp. RN A012 (km 326) - Oliveros 
(km 352) 26 Construção Pré-execução 

FONTE: Adaptado de IIRSA, 2016. 
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De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), essa obra encontra-se em fase de pré-execução, com 

previsão de início para o final de 2015, e um horizonte de tempo para o ano de 2025. 

 

6.1.25 Ramal Ferroviário Federal - Concordia 

 

Esse projeto, assim como outros projetos de caráter ferroviário do eixo, visa 

recuperar a utilização do transporte ferroviário como meio de transporte de 

passageiros, a partir da realização de obras nos sistemas de sinalização e terminais 

do ramal ferroviário entre as cidades de Federal e Concordia, na província de Entre 

Ríos.  

A obra de infraestrutura conta com uma extensão de 100 km, e eixo da via de 

1435 mm, de acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura 

Regional Suramericana (IIRSA, 2016). No que se refere às questões de execução, o 

trecho entre Concordia e Criolla, com extensão de 20 km, encontra-se em operação, 

ao passo que o trecho compreendido entre Criolla e Federal, está sem circulação de 

trens. Como ainda faltam 80 km de ferrovia para conclusão do projeto, o horizonte de 

tempo foi estimado para o cenário de 2020. 

 

6.1.26 Ramal Ferroviário Paraná - Concepción del Uruguay 

 

Essa obra de caráter ferroviário pretende promover a utilização do transporte 

ferroviário para recuperar a atividade de comboios de passageiros por meio da 

recuperação do sistema de sinalização e terminais ferroviários entre as cidades de 

Paraná e Concepción del Uruguay, na província de Entre Ríos na Argentina. 

A situação na Argentina se encontra de forma que a Unidad Ejecutora 

Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER), mediante o sistema intermunicipal de 

passageiros, está desenvolvendo ações para a recuperação de materiais e 

equipamentos (ENTRE RÍOS. Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios 

de la Provincia de entre Ríos, 2016b). Sendo assim, essa obra de infraestrutura 

encontra-se em etapa de pré-execução, com um horizonte de tempo estimado para o 

cenário de 2025. 
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6.1.27 Recuperação do Porto de Formosa 

 

Esse projeto de caráter hidroviário, visa a adequação das instalações 

existentes no Porto de Cargas de Formosa, com reparo e melhoria dos equipamentos, 

sistema adequado de defesa, melhorias do pavimento e áreas para operação de 

cargas pesadas, para que este possa operar como terminal de multipropósito, já que 

Formosa é um lugar chave para as produções a granel do Noroeste argentino e do 

Sul do Brasil.  

Segundo o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), houve um aumento de cerca de 50% no movimento de 

mercadorias pelo Mercosul devido à recente pavimentação da Rota nº 81.  

Ainda a partir de informações da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), o Porto de Formosa conta com docas de 300 m, sendo 

inaugurado em 1987, no Rio Paraguai, e referente ao projeto, foi executada a parte 

de melhoria dos equipamentos, com a construção das fundações e com a instalação 

de equipamentos de movimentação de contêineres. Como a recuperação se encontra 

finalizada e são executadas melhorias de carácter de manutenção, o horizonte de 

tempo foi estimado para o cenário de 2015. 

 

6.1.28 Melhoramentos no Porto de Concepción del Uruguay 

 

Semelhante aos demais projetos referentes à modernização ou ampliação de 

portos, essa obra de caráter hidroviário visa adaptar a infraestrutura e melhorar as 

condições de navegação e operação do porto argentino de Concepción del Uruguay. 

Para isso foi proposta a readequação das estruturas das docas e de acessos ao porto. 

Segundo o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), estima-se um horizonte de tempo para o cenário do ano 

de 2030. 
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6.1.29 Aeroporto de Carga Concordia 

 

Com o objetivo de facilitar o transporte de cargas da produção regional, essa 

obra de caráter aeroviário, pretende reduzir os tempos de transporte de produtos 

perecíveis, através da instalação de um aeroporto de cargas e equipamentos 

logísticos na cidade de Concordia, na província de Entre Ríos. A importância dessa 

obra de infraestrutura reside no fato de que o aeroporto se localizará na região de 

fronteira entre a Argentina e o Uruguai, com acessibilidade nacional e internacional 

por meio da Rota nº 14. 

Segundo a Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 

2016), o projeto executivo está em fase de estudos com especialistas contratados pela 

província e financiado pelo Fundo Mercosul, com um horizonte de tempo estimado 

para o cenário de 2030. 

 

6.1.30 Modernização do Porto de Iguazú 

 

Da mesma forma que os demais projetos referentes à modernização ou 

ampliação de portos, essa obra de caráter hidroviário visa adaptar a infraestrutura e 

melhorar as condições de navegação e operação do porto argentino de Iguazú, 

propondo melhorias para receber embarcações de maior calado, o projeto consiste na 

construção de um cais de 100 m de extensão para operações de recepção de 

barcaças e carga/descarga, que estejam habilitados sempre a recepção de 

embarcações independente da altura do rio. 

Conforme os dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), o Porto está localizado no km 1,5 da margem esquerda 

do Rio Iguaçu, sendo este um porto fluvial dedicado ao tráfego de fronteira entre 

Argentina e Paraguai, se estendendo ao caráter operatório de regime aduaneiro para 

bagagem geral. Opera navios de passageiros e de carga de forma simultânea. 

Ainda segundo a Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA, 2016) faltam completar a fase de estudos e de licença ambiental. A obra 

encontra-se em fase de pré-projeto, com horizonte de tempo estimado para o cenário 

de 2030. 
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6.1.31 Construção do Complexo Multimodal Resistencia - Corrientes 

 

A construção de uma ponte bimodal entre Resistencia e Corrientes é um 

trecho fundamental da Ferrovia Corrientes, na região de fronteira com o Brasil, para 

integração com Ferrovia Trans – Andina. 

Essa nova conexão possibilitará o descongestionamento da atual ponte, a 

General Belgrano, que é a única comunicação do litoral com o Nordeste e Noroeste 

argentino. Além disso, a obra contribui para a estratégia internacional de integração 

entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico e traz impacto positivo para a Região 

Norte da Argentina. 

Já foram realizados estudos de viabilidade, o anteprojeto da interconexão 

ferroviária Corrientes – Chaco e a elaboração de termos e condições para a obra. O 

horizonte de projeto estimado encaixa-se no cenário de 2030. 

 

6.1.32 Eclusa de Corpus (Projeto Binacional) 

 

O projeto binacional da Central Hidrelétrica de Corpus Christi, entre Paraguai 

e Argentina inclui a construção de uma eclusa, a fim de possibilitar a transposição do 

transporte fluvial. Como ainda não está definido o traçado da obra e, por 

consequência, o projeto de engenharia, ainda não há detalhes técnicos a respeito da 

localização da eclusa. As dimensões previamente definidas para esta obra de 

infraestrutura são de 30 m de largura e 150 m de comprimento. 

Atualmente, o objetivo é definir o traçado ideal para o empreendimento com 

vários estudos técnicos para então realizar a licitação e abordar temas legais e 

ambientais. Devido a isso, o horizonte de projeto estimado encaixa-se no cenário de 

2030. 

 

6.1.33 Contorno viário da cidade de Rosario 

 

Da mesma forma que o projeto de infraestrutura de Santa Fe, essa obra 

compreende o desenvolvimento e melhorias em um conjunto de obras rodoviárias, 

ferroviárias e demais instalações complementares na região metropolitana de Rosario. 
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As atividades incluídas no escopo desse projeto contemplam a construção de 

um anel ferroviário, o desenvolvimento de estações de triagem para operações 

ferroviárias situadas sobre o contorno. Além disso, espera-se realizar a adequação da 

rede viária dos acessos aos terminais industriais e portuárias da região metropolitana 

de Rosario. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), as obras encontram-se em fase de execução e o 

horizonte de tempo para a conclusão dessas obras enquadram-se no cenário de 2020. 

 

6.1.34 Contorno viário da cidade de Formosa 

 

Essa obra de infraestrutura tem como objetivo a atualização do estudo e do 

Projeto Executivo das Obras Básicas e de Pavimentação da denominada Rota 

Nacional nº 11, ao longo de aproximadamente 20 km nas proximidades do Aero Club 

Formosa.  

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), essa obra pode ser dividida em dois projetos, a saber:  

 

• Projeto I: projeto executivo de obras hidráulicas para proteção da 

cidade de Formosa, por meio da nova avenida de contorno da cidade, 

com a construção de um canal coletor, além da existência de um 

projeto hidrossanitário e de aterro. 

• Projeto II: revisão e atualização do estudo e projeto Executivo das 

pontes existentes na Rota Nacional nº11, a saber: Projeto Ponta S/Aº 

Salaberry – sobre o Rio San Hilario e Ponte General Belgrano sobre o 

Rio Formosa. 

 

A obra possui um prazo de execução de 30 meses, enquadrando-se, portanto, 

em um horizonte de tempo para o cenário de 2020 (EL COMERCIAL 2015). 
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6.1.35 Recuperação do Porto de Esquina 

 

Tem como objetivo recuperar a infraestrutura do Porto de Esquina, localizado 

na província de Corrientes. As atividades dessa obra envolvem a reparação dos 

molhes existentes e da área para operações portuárias e manobras, o reordenamento 

da localização de galpões, de armazéns, de estradas de acesso ao Porto, do 

fornecimento de infraestrutura sanitária, elétrica e de abastecimento de água. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), em 1997, o Ministerio de Obras y Servicios Públicos em 

conjunto com o município de Esquina, assinaram o Acordo de Empréstimo de 

utilização e exploração do Porto através do qual o município comprometeu-se com o 

uso e exploração do porto e atividades relacionadas. As profundidades nas zonas 

adjacentes ao Porto variam de 2,10 a 3,00 m, e o balizamento do Rio Paraná nessa 

localidade (km 810 ao km 895) é praticamente inexistente, necessitando do auxílio de 

rebocadores para viabilizar a movimentação dos comboios. 

Como o projeto encontra-se em fase de estudos, o horizonte de tempo 

previsto para esta obra encaixa-se no cenário de 2030 (IIRSA, 2016), 

 

6.1.36 Plano Mestre do Porto de Rosario 

 

O objetivo dessa obra é a adaptação da infraestrutura existente e a promoção 

de melhorias nas condições de navegação e operação do Porto de Rosario, na 

província de Santa Fe. Pretende-se construir um ramal ferroviário exclusivo de acesso 

direto ao terminal de grãos e cereais, visando a otimização das operações. 

Adicionalmente está prevista a dragagem do canal de navegação no entorno do Porto, 

para que o Rio seja capaz de apresentar cotas com valores superiores a 7 m até o 

acesso para o Rio Paraná. 

Essa obra de infraestrutura encontra-se em fase de execução, de acordo com 

o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 

2016), e apresenta um horizonte de tempo estimado para o cenário do ano de 2030. 
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6.1.37 Recuperação do Ramal Tucumán – Rosario 

 

Essa obra de caráter ferroviário visa melhorar a infraestrutura das vias, 

procurando reduzir o tempo de viagem para o transporte de passageiros entre as 

cidades de Rosario, Córdoba e Tucumán.  

Já para o transporte de cargas, o corredor de Buenos Aires a Tucumán 

constitui uma importante via de acesso aos portos de Buenos Aires, Rosario e do 

Norte argentino, possibilitando a redução do tráfego de caminhões na denominada 

Rota Nacional nº 34 (IIRSA, 2016). 

A ferrovia possui extensão de 852 km, com um horizonte de projeto estimado 

para o cenário de 2030. 

 

6.1.38 Melhoramento dos acessos fluviais aos portos do Rio Paraná 

 

Esse projeto de caráter hidroviário pretende: adaptar as infraestruturas dos 

portos para os processos de operações mais modernos, adotar novas tecnologias de 

transporte, melhorar as condições de operação através de dragagens de manutenção 

frequentes e balizamento para permitir a navegação de embarcações de maior calado. 

Adicionalmente, essa obra de infraestrutura pretende desenvolver a região ribeirinha 

do Rio Paraná, de modo a facilitar a saída da produção regional até mercados 

externos e reduzir os custos de transporte das produções locais e dos produtos que 

ingressam na região. 

De acordo com Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA, 2016), a obra se encontra em estágio de pré-execução, e sendo assim, o 

horizonte de projeto é estimado para o cenário de 2030. 

 

6.1.39 Pavimentação da Rota Nacional nº 11 - trecho do entroncamento com a 

Rota Provincial nº 13 

 

A pavimentação desse trecho rodoviário tem como objetivo a expansão da 

capacidade e de operação da via entre as cidades de Santa Fe e San Justo, ambas 
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localizadas na província de Santa Fe, resultando em um aumento substancial da 

segurança rodoviária no trecho. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), a extensão da obra é de aproximadamente 200 km 

(incluindo contornos e trechos rodoviários), e o seu horizonte de conclusão se encaixa 

no cenário de 2020.  

 

6.1.40 Reabilitação do ramal ferroviário – Embarcación - Formosa 

 

Esta obra de infraestrutura ferroviária está incluída no Plan de Inversiones 

Publicas da província de Formosa (FORMOSA, 2015), e caracteriza-se pela 

construção de um novo acesso ferroviário aos terminais portuários do Porto de 

Formosa, com o intuito de facilitar a reativação do ramal C 25, integrante da ferrovia 

Belgrano Cargas y Logistica.  

A obra irá percorrer a região noroeste da Argentina, com extensão de 

aproximadamente 700 km até o Porto de Formosa. 

Com bitola métrica e destinada a transportar cargas gerais e granéis, os 

estudos para obra ainda não foram iniciados (IIRSA, 2016). Assim, o horizonte de 

projeto estimado encaixa-se no cenário de 2020. 

 

6.1.41 Reabilitação do ramal ferroviário Santa Fe - San Salvador de Jujuy 

 

A obra é fundamental para o escoamento da produção para o exterior, 

consumo e redistribuição nas zonas produtivas que incluem desde a província de 

Jujuy, no Noroeste da Argentina, até cidade de Santa Fe, nas margens da Hidrovia 

Paraguai-Paraná. A reabilitação deste ramal ferroviário compreende a melhoria da 

infraestrutura existente e a construção de pontes e taludes. 

No segundo semestre de 2014 foi assinado um contrato entre o governo 

argentino e a empresa chinesa CEMEC para o início das obras de reabilitação do 

trecho (TRENES ARGENTINOS, 2016). As características dessa obra de 

infraestrutura incluem uma extensão de aproximadamente 1,5 mil km, a utilização da 

bitola métrica e uma velocidade de projeto para as vias de 40/50 km/h. 
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O horizonte de tempo estimado para essa obra encaixa-se no cenário do ano 

de 2020. 

 

6.1.42 Duplicação da Rota Nacional n° 16: Resistencia - Sáenz Peña 

 

Essa obra de infraestrutura rodoviária tem como objetivo ampliar a capacidade 

da Rota Nacional nº 16, entre as cidades de Resistencia e Presidente Roque Sáenz 

Peña, na província do Chaco. Espera-se que as atividades de duplicação da via sejam 

capazes de descongestionar o tráfego intenso na Rota, além de gerar a redução de 

custos de transporte e de tempo de viagem. 

O projeto conta com uma extensão de aproximadamente 165 km, e de acordo 

com o sistema de informações da empresa Caminos del Parana, responsável pela 

concessão dessa rodovia, as obras encontram-se em fase de finalização. O horizonte 

de projeto estimado encaixa-se no cenário do ano de 2020. 

 

6.1.43 Pavimentação da Rota Nacional n° 95 - intersecção com a Rota provincial 

n° 81 Villa Ángela 

 

Esse projeto pretende integrar as províncias argentinas do Chaco, Formosa e 

Santa por meio da pavimentação de um trecho rodoviário com extensão de 

aproximadamente 170 km. 

Esta obra foi dividida em três trechos (Tres Isletas, Santa Sylvina e 

Comandante Fontana) e de acordo com o banco de dados da Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), o trecho entre o limite da 

província do Chaco/Santa Fe (cidade de Santa Sylvina) e a cidade de Tres Isletas está 

em execução. O trecho entre Tres Isletas e o limite das províncias do Chaco/Formosa 

também está em execução. Já o trecho limite das províncias do Chaco/Formosa até 

a intersecção com a Rota Nacional nº 81 (cidade de Comandante Fontana) está 

concluído.  

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), o prazo estipulado para as obras em pré-execução e em 

execução é de 60 meses, assim, o horizonte de tempo estimado encaixa-se no cenário 

de 2020. 
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6.1.44 Duplicação da Rota Nacional n°12: Riachuelo - Paso de la Patria 

 

Este projeto consiste em ampliar a capacidade da Rota Nacional nº 12, por 

meio de obras de duplicação entre as cidades de Riachuelo e Paso de la Patria, ambas 

na província de Corrientes, tendo como objetivo o descongestionamento de tráfego, a 

redução nos custos de transporte e de viagem. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), a obra está prevista no plano de necessidades viárias 

da Dirección Nacional de Vialidad, e há a previsão para início em 2015/2016, com 

horizonte de tempo estimado para o cenário de 2020. 

 

6.1.45 Duplicação da Rota Nacional n° 34: Trecho Rosario - Sunchales 

 

O projeto visa a duplicação da Rota Nacional nº 34 entre as cidades de 

Rosario e Sunchales, ambas na província de Santa Fe. De acordo com o banco de 

dados da Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), é 

previsto o início da obra para 2015/2016, com uma extensão total de cerca de 245 km. 

A obra é dividida em três trechos, conforme a Tabela 6.3. 

 
Tabela 6.3 - Divisão dos trechos da obra rodoviária da Rota Nacional nº34. 

Trecho Descrição Etapa 

RN A012 (km 13,95) - RP N 65 (km 84,62) Construção da segunda via Perfil 

RP N 65 (km 84,62) - RN 19 (km 188,68) Ampliação da capacidade Perfil 

RN 19 (km 188,68) - Sunchales (km 259,79) 
Construção da segunda via, e anel 

rodoviário 
Perfil 

FONTE: Adaptado de IIRSA, 2016. 
 

Como mostra a Tabela 6.3, os três trechos encontram-se em fase de perfil, ou 

seja, estão sendo desenvolvidos estudos de viabilidade na obra de infraestrutura. 

Sendo assim, estima-se um horizonte de tempo que se encaixa no cenário de 2030. 
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6.1.46 Duplicação da Rota Nacional n° 19: trecho Rota Nacional n° 11 - Córdoba 

 

Esse projeto abrange a duplicação da Rota Nacional nº 19, entre a cidade de 

Santa Fe e de Córdoba, capitais de suas respectivas províncias, com vistas à 

ampliação da capacidade e integração com o centro da Argentina e com a Hidrovia 

Paraguai-Paraná. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), a obra abrange uma extensão de 337 km, sendo dividida 

em dois trechos, entre Santa Fe e San Francisco, em um trecho de aproximadamente 

140 km, e entre San Francisco e Córdoba.  

As obras estão em fase de execução, respectivamente. Conta-se um prazo 

de implantação de 30 meses, portanto é estimado um horizonte de projeto para 2020. 

 

6.1.47 Duplicação da Rota nacional n°33: Rufino – Rosario 

 

Esse projeto tem por finalidade duplicar a Rota Nacional nº 33, no trecho entre 

as cidades de Rufino e Rosario, ambas na província de Santa Fe, em uma extensão 

de cerca de 270 km. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), a obra tem início da execução prevista para 2015/2016, 

com um horizonte de tempo estimado para o cenário de 2025. 

 

6.1.48 Ampliação da Rota Provincial n° 26: trecho Victoria - Nogoyá 

 

Essa obra de infraestrutura consiste na ampliação do trecho rodoviário da 

Rota Provincial entre a cidade de Victoria e Nogoyá, ambas localizadas na província 

de Entre Ríos, com o objetivo de consolidar o denominado Corredor Viário Pentral, 

para conectá-lo à uma das rotas nacionais. O projeto contempla a reabilitação do 

pavimento da via, com o acréscimo da largura da pista para 7,30 m, e na Ponte sobre 

o Arroyo Chañar para 8,30 m. 

A extensão total dessa obra de infraestrutura é de cerca de 40 km, e, de 

acordo com o banco de dados da (IIRSA, 2016), foi terminado o desenho do projeto, 
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pela Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, e está em execução a nova 

pavimentação, estando ainda, em análise a construção de um anel rodoviário para 

conectar a Rota Provincial nº 26 com a Rota Nacional nº 12. Assim, é estimado um 

horizonte de projeto para o ano de 2030. 

 

6.1.49 Corredor viário San Nicolás / Zárate - Paso Pehuenche 

 

Essa obra de infraestrutura tem como objetivo o fortalecimento da área de 

influência de Paso Pehuenche, na província de Mendoza, cuja caracterização 

geográfica e produtiva, social e ambiental irá estabelecer a natureza das demandas e 

necessidades de infraestrutura social e de transportes, conectando a Região Oeste 

da Argentina com a Hidrovia Paraguai-Paraná até Zárate, na província de Buenos 

Aires, passando por San Nicolás, na mesma província. 

As atividades dessa obra de infraestrutura incluem a criação de um corredor 

viário com em torno de 1 mil km entre as localidades. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), estão finalizados os estudos referentes à demanda de 

transportes, atividades produtivas e sistema de informação territorial. Além disso, 

foram finalizadas a avaliação social, ambiental e viabilidade da rede viária e nós 

logísticos identificados na província de Mendoza. O projeto encontra-se em fase de 

pré-execução, com horizonte de tempo estimado para o cenário de 2015. 

 

6.1.50 Recuperação do trecho ferroviário – Zárate – Rosario 

 

Essa obra de caráter ferroviário tem por objetivo melhorar, em uma extensão 

de cerca de 150 km, o serviço interurbano de passageiros entre as cidades de Zárate 

e Rosario. 

De acordo com o banco de dados da (IIRSA, 2016), na primeira etapa já foram 

renovados 16 km de trilhos entre as estações Ingeniero Otamendi e Zárate, 

compreendendo ainda a colocação de aparelhos de via e drenos. Já a respeito da 

segunda etapa, os estudos ainda não foram iniciados e o horizonte de projeto 

estimado é o cenário de 2030.  
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6.1.51 Ampliação do Porto de El Dorado 

Segundo a Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 

2016), o Porto de El Dorado está localizado no km 1.806,5 na margem esquerda do 

Rio Paraná (área de fronteira com o Paraguai) e conta com uma área operacional de 

3.745 m² e extensão de um cais de 145 m para operações de recepção de barcaças 

e carga/descarga. 

A obra de infraestrutura de adaptação da infraestrutura do Porto visa a 

implantação de processos de operação modernos, com adoção de tecnologias de 

transporte. Compreende dragagem e balizamento para permitir a navegação com 

maior calado. 

De acordo com a (IIRSA, 2016), a fase de estudos do projeto ainda não foi 

iniciada. Devido a isso, o horizonte de projeto estimado é o cenário de 2030. 

6.1.52 Ampliação do Porto de Ituzaingó 

Essa obra de infraestrutura visa uma série de melhorias para o Porto, entre 

elas a reconstrução dos cais e galpões para operações portuárias e manobra de 

caminhões, locais para administração e operações portuárias, novos acessos ao porto 

estrutura necessária para o abastecimento de energia elétrica e água. 

De acordo com o programa Estrategia de Desarrolo Productivo para la 

Provincia de Corrientes, o projeto de ampliação do Porto existe desde 2008. 

(CURRIENTES, 2008). 

Porém, até o momento foram concluídas apenas as etapas de estudos de 

viabilidade e edital de licitação. Sendo assim, sem definição específica a respeito do 

prazo para a execução das obras, estimou-se como horizonte de tempo o cenário do 

ano de 2030. 
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6.1.53 Adaptação dos Portos Posadas e Santa Ana 

O Porto de Posadas está localizado na província de Misiones, na margem 

esquerda do Rio Paraná, distante cerca de 1.580 km de Buenos Aires. São portos 

importantes para a região entre Encarnación (Paraguai) e Posadas (Argentina), pois, 

além de estarem localizados na fronteira dos dois países, apresentam considerável 

capacidade logística e operacional. 

A obra de infraestrutura que visa a adequação do Porto de Posadas tem o 

intuito de torná-lo em um cais de uso contínuo. Além disso, abrange a realocação da 

área de cargas para a cidade de Santa Ana.  

Em novembro de 2015 foi realizado um encontro sobre portos e parques 

industriais na província de Posadas, enfatizando que a demanda de carga desses 

portos se somaria às cargas do Sul do Brasil, do Paraguai e do norte da província de 

Corrientes (ARG), representando, portanto, a necessidade de ampliação desses 

portos (MISIONES, 2015). 

Uma vez que não foram iniciados os estudos referentes à essa obra de 

infraestrutura, o horizonte de projeto estimado encaixa-se no cenário de 2030. 

6.1.54 Duplicação da Rota Nacional n°12: Garupá - San Ignacio 

Essa obra visa a ampliação da capacidade da Rota Nacional nº 12 entre 

Garupá e San Ignacio, na província de Misiones. Ao final da execução, espera-se o 

descongestionamento da rodovia, com diminuição do tempo e custo de transporte. 

A duplicação, prevista no Plano de Necessidades Viárias da Direção Nacional 

de Rodovias, deve abranger um trecho de 40 km (IIRSA, 2016).  

O governo argentino se comprometeu com a finalização das obras da Rota 

n°12 nos próximos quatro anos. 

Com a fase de estudos já iniciada, o horizonte de projeto estimado é o cenário 

de 2020. 
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6.2 BOLÍVIA 

 

Ao todo foram levantadas dez obras de infraestrutura na Bolívia, sendo que a 

maior parte representa a conexão do interior do país com a Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Além disso, existe uma obra de implantação de uma zona franca boliviana na região 

do Porto de Zárate, na Argentina. A Figura 6.3 ilustra a distribuição espacial das obras 

de infraestrutura localizadas na Bolívia, e a descrição de todas as obras de 

infraestrutura se dá a seguir. 
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FIGURA 6.3 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA BOLÍVIA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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6.2.1 Área de controle integrado Puerto Suárez (BOL) – Corumbá (BRA) 

 

Obra de caráter hidroviário, cujo objetivo é o aprimoramento da infraestrutura 

da região de fronteira entre o município de Corumbá (BRA) e Puerto Suárez (BOL), 

onde se concentram cerca de 98% do comércio entre Brasil e Bolívia. 

Em março de 2012 foi firmado o regulamento de criação da Área de Controle 

Integrado (ACI) entre a aduana boliviana de Puerto Suárez (BOL) e a Inspetoria da 

Receita Federal em Corumbá (BRA) para simplificar os trâmites de exportação e 

importação para caminhões e vagões de trem (IIRSA, 2016). 

Com financiamento binacional, o projeto prevê a construção de galpões para 

depósito de mercadorias apreendidas e a readequação do Posto Esdras (posto 

aduaneiro entre Brasil e Bolívia) e aquisição de equipamentos.  

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), em 2013 houve o início do trabalho integrado entre os 

dois países, porém, devido aos entraves burocráticos, a obra encontra-se paralisada. 

Sendo assim, o horizonte de projeto estimado encaixa-se no cenário do ano de 2030. 

 

6.2.2 Pavimentação da Ponte Banegas - Okinawa 

 

Essa obra rodoviária tem como objetivo facilitar o transporte de soja, girassol 

e outros produtos agrícolas entre Bolívia e Brasil, complementando a ligação em 

Santa Cruz e San Matías. 

A Ponte Banegas é parte da denominada Rede fundamental viária da Bolívia, 

e situa-se sobre o Rio Grande, conectando as comunidades de Okinawa e Los 

Troncos, além de integrar a rodovia Bioceânica, que integra cinco municípios: San 

José, Roboré, Puerto Suárez e Puerto Quijarro, na divisa com o Brasil e El Carmen 

Rivero Tórrez (SANTA CRUZ, 2015). 

A ponte possui 1.440 m de extensão e está em fase de execução, com 

previsão para finalização no ano de 2018 (EJU, 2016). Sendo assim, o horizonte de 

tempo desta obra de infraestrutura se enquadra no cenário de 2020. 
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6.2.3 Construção do trecho Concepción –San Matías 

 

A rodovia permitirá a integração de Mato Grosso (BRA) e seu potencial 

agroindustrial com a zona agropecuária e turística de Chiquitanía (BOL), vinculando 

os portos do Atlântico e do Pacífico. 

O trecho a ser pavimentado possui aproximadamente 474 km de extensão e 

é importante para criar um polo de desenvolvimento e integração regional e global 

dentro do continente sul-americano, formando um eixo com grande potencial para 

escoamento de produtos agrícolas, da pecuária, energia e turismo. 

O projeto em fase de pré-execução está inserido no cenário de 2025. 

 

6.2.4 Construção do trecho Pailón – San José – Puerto Suárez 

 

Essa obra rodoviária é parte do principal corredor de integração da Bolívia, a 

Rede Fundamental Viária, unindo o extremo oeste ao extremo leste do país e 

concentrando importante parte da população e da atividade econômica.  

Além disso, complementa a integração internacional entre os portos do Peru 

e Chile, no oceano Pacífico, com os portos do Brasil, no oceano Atlântico. 

A rodovia possui extensão de 600 km e largura de 7,30 m, com acostamentos 

em ambos os lados com 1,50 m. De acordo com o banco de dados da Integración de 

la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), o horizonte de tempo previsto 

para essa obra de infraestrutura encaixa-se no cenário de 2015. 

 

6.2.5 Corredor Ferroviário Bioceânico Central (CFBC) 

 

Essa obra tem como objetivo construir um corredor ferroviário para o 

transporte de cargas, conectando internamente o leste ao oeste da Bolívia, 

vinculando-a ao Brasil e ao Peru e utilizando os portos de ambos os países para 

acessar os oceanos Atlântico e Pacífico. 

O CFBC constitui o projeto mais ambicioso da história da Bolívia e permitirá o 

desenvolvimento, exploração e industrialização dos recursos naturais de forma 
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sustentável, promovendo atividades de exportação e importação em condições 

melhores que as atuais. 

A fase atual contempla o estudo de alternativas e será complementada pela 

elaboração do projeto básico de engenharia. Os recursos são provenientes do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (IIRSA, 2016). 

O corredor ferroviário Bioceânico vai desde Santos (BRA) até Arica (CHI), com 

extensão superior a 1,7 mil km. Atualmente, aproximadamente 94% do corredor está 

construído com as seguintes características: bitola métrica e capacidade da via entre 

15 e 18 t por eixo. 

A falta de interconexão em território boliviano impede o tráfego ferroviário 

contínuo em todo o corredor. Essa deficiência não pode ser suprida pelo transporte 

rodoviário em virtude da sua limitada capacidade e das elevadas tarifas para absorver 

a demanda de cargas projetada, o que caracteriza a Bolívia como obstáculo para o 

transporte e comércio internacional. O projeto em fase de pré-execução está inserido 

no cenário de 2030. 

 

6.2.6 Passagem de fronteira San Matías – Cáceres (Porto Limão) 

 

Essa obra de infraestrutura tem como objetivo criar uma área de controle 

integrado entre o Brasil e a Bolívia, na região boliviana de San Matías, no 

Departamento de Santa Cruz, e Cáceres, no estado de Mato Grosso.  

As atividades consistem na otimização das condições de infraestrutura no 

posto de fronteira, direcionado para produtos/cargas e para passageiros. 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), o projeto está finalizado e integra o cenário do ano de 

2015. 

 

6.2.7 Pavimentação do trecho Puerto Suárez- Mutún  

 

Essa obra de caráter rodoviário tem como principal objetivo a pavimentação 

de uma rodovia de via dupla com extensão de aproximadamente 25 km, entre as 

cidades bolivianas de Puerto Suárez e Mutún, na província de Santa Cruz, facilitando 

o escoamento dos produtos minerais originários do município de Mutún para a 
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Hidrovia Paraguai-Paraná. O município de Puerto Suárez faz divisa com o Brasil nas 

proximidades de Corumbá. 

De acordo com o serviço de informações da Administración Boliviana de 

Carreteras, em agosto de 2015 os estudos para esta obra de infraestrutura foram 

finalizados e uma parcela da obra está em execução (ABC, 2015b). Sendo assim, o 

horizonte de projeto estimado para essa obra de infraestrutura encaixa-se no cenário 

do ano de 2020. 

 

6.2.8 Projeto multimodal - Motacucito - Mutún - Puerto Busch 

 

Como parte dos investimentos do governo boliviano para a integração do país 

com a Hidrovia Paraguai-Paraná, esse projeto é uma obra de caráter multimodal, 

contemplando o setor ferroviário e hidroviário. O projeto envolve os estudos de 

investimento para a construção de duas ferrovias (FV-1 e FV-2), um terminal portuário 

(TP-1 e TP-2) e um canal fluvial (CF-1), todos localizados na província de Gérman 

Busch. 

O principal objetivo desse projeto é facilitar o transporte de produtos minerais, 

oleaginosos, Carga Geral em contêineres e hidrocarbonetos através da Hidrovia 

Paraguai-Paraná, permitindo uma conexão dos sistemas ferroviário e hidroviário, 

otimizando os meios de transporte existentes e impulsionando o desenvolvimento 

socioeconômico da Região Sudeste do país. 

O horizonte de tempo desse projeto foi estimado para o cenário de 2025. Na 

Tabela 6.4, apresenta-se uma breve descrição das obras de infraestrutura previstas. 

 
TABELA 6.4 - DESCRIÇÃO DOS TRECHOS DA OBRA DE INFRAESTRUTURA. 

Tramo Descrição 

Ferrovia (FV-1) Construção do tramo Motacucito – Mutún. Este tramo complementará Mutún – 
Terminal Portuário. 

Terminal Portuário 
(TP-1) 

Localizado na origem do canal fluvial, nas imediações de Mutún, promovendo a 
integração com a ferrovia (FV-1). 

Canal Fluvial (CF-1): O canal vai desde o Rio Paraguai, até as imediações de Mutún (Terminal 
Portuário). 

Ferrovia (FV-2): Tramo ferroviário Motacucito – Mutún – Puerto Busch, que compreende desde 
Motacucito até o terminal Portuário (sobre o Rio Paraguai). 

Terminal Portuário 
(TP-2): 

Localizado sobre o corredor Dionisio Foianini (Man Césped), sobre o Rio 
Paraguai. 

FONTE: Adaptado de IIRSA, 2016. 
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6.2.9 Recuperação e manutenção do Canal do Tamengo 

 

Afluente da margem direita do Rio Paraguai, o Canal do Tamengo constitui o 

principal acesso da Bolívia à Hidrovia e localiza-se na província de Gérman Busch. 

Um pouco ao norte de Corumbá (BRA) e com extensão de 10,5 km, o canal conecta-

se à Lagoa de Cáceres (BOL), onde se encontra a maioria dos portos bolivianos. 

A obra de infraestrutura planejada para essa localidade contempla a 

habilitação do canal para navegação nacional e internacional por meio de obras de 

dragagem e sinalização. Foi priorizado pelo governo boliviano pelo fato de estar 

situado em uma região de grande importância socioeconômica da Bolívia. Apresenta 

um horizonte de projeto estimado para o cenário de 2020. 

 

6.2.10 Desenvolvimento da infraestrutura da futura zona franca boliviana em 

Zárate (ARG) 

 

Essa obra tem caráter hidroviário, e o seu objetivo é estabelecer e dispor de 

uma zona franca boliviana na Hidrovia Paraguai-Paraná, localizada na região de 

Zárate, na província de Buenos Aires (ARG). Porém, a inclusão definitiva do projeto 

está sujeita a resultados de discussões bilaterais entre Bolívia e Argentina, e as 

mesmas ainda estão em processo de negociação, o que faz com que o projeto não 

tenha sido iniciado de fato. 

Sendo assim, estima-se o horizonte de projeto dessa obra para o cenário do 

ano de 2030. 
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6.3 BRASIL 

 

O Brasil conta com 17 obras de infraestrutura para a composição dos cenários 

futuros da Hidrovia. Foram consideradas as obras que apresentassem alguma 

conexão com os municípios lindeiros, portos e terminais da Hidrovia Paraguai-Paraná.  

É importante ressaltar que, para o caso brasileiro, a previsão do horizonte de 

implantação de cada obra de infraestrutura foi submetida a confirmação pelo órgão 

responsável pelas obras, ou fonte de algum projeto de viabilização da mesma. 

A Figura 6.4 ilustra a distribuição espacial das obras de infraestrutura do Brasil 

que estão descritas nessa seção. 
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FIGURA 6.4 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BRASIL. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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6.3.1 Pavimentação da BR-242 (MT) 

Essa obra de infraestrutura objetiva a construção da BR-242, no estado de 

Mato Grosso, promovendo a ligação entre as rodovias BR-163 e BR-158.  

A rodovia é uma obra do governo federal, parte das obras de infraestrutura do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A extensão da rodovia, nesse trecho 

abrange 156,20 km, entre os municípios de Sorriso, Nova Ubiratã, Paranatinga, 

Gaúcha do Norte, Canarana e Querência, no estado de Mato Grosso. 

De acordo com o serviço de informações do empreendimento, esse trecho da 

rodovia apresenta relevância dentro do sistema viário do estado de Mato Grosso pelo 

seu posicionamento entre outras rodovias importantes (BR-163 e BR-158). O seu 

favorecimento à expansão econômica da região é o quesito que facilita o transporte 

dos produtos agrícolas produzidos na região, uma vez que o empreendimento se 

localiza em uma das regiões que mais produzem grãos no país, entre outros aspectos 

(BR-242, 2016). 

O DNIT, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 

realizou o Projeto de Gestão e Supervisão Ambiental e Execução de Programas 

Ambientais referentes à Rodovia BR-242/MT em determinados trechos da obra, 

contempladas no Plano Básico Ambiental. 

De acordo com o 2º Balanço do PAC para o estado de Mato Grosso (BRASIL. 

Ministério do Planejamento, 2016a) e o relatório de situação da BR-242 (MOVIMENTO 

PRÓ-LOGÍSTICA, 2014), essa obra de infraestrutura encontra-se em fase de 

execução, com um horizonte de tempo que pode ser estimado para o cenário de 2025. 

6.3.2 Construção da Ferronorte 

Obra ferroviária caracterizada como de grande porte, pretende interligar as 

cidades brasileiras de Porto Velho (RO), Santarém (PA), Cuiabá (MT), Rondonópolis 

(MT), Alto Araguaia (MT), Uberlândia (MG) e Santa Fé do Sul (SP), com o objetivo de 

otimizar o escoamento da produção, principalmente do estado de Mato Grosso para 

o Porto de Santos, no estado de São Paulo.
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A Ferronorte passou a ser nomeada como América Latina Logística Malha 

Norte S.A. após aprovação em 6 de agosto de 2008 pela ANTT (Deliberação 289/08), 

e hoje atua como Rumo ALL Malha Norte S.A. 

Entre Santa Fé do Sul (SP) e Rondonópolis (MT), a concessão da ferrovia é 

da Rumo ALL Malha Norte S.A. No trecho entre Rondonópolis (MT) e Cuiabá (MT), 

Cuiabá (MT) a Santarém (PA), e Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO) pertencem a Estrada 

de Ferro Carajás, sob a concessão da Vale S.A. (BRASIL. Ministério dos Transportes, 

2012a). 

Os horizontes de implantação estimados para a finalização completa desta 

obra enquadram-se no cenário de 2015 e de 2030, com variações entre os trechos. A 

Tabela 6.5 apresenta o diagnóstico atual desta obra. 

 
TABELA 6.5 - SITUAÇÃO DOS TRECHOS DA FERRONORTE. 

Trecho 
Extensão 

(km) 
Situação 

Horizonte de 
implantação 

Cuiabá (MT) – Santarém (PA) 2.000 Estudos 2030 

Cuiabá (MT) – Porto Velho (RO) 1.500 Projeto 2030 

Cuiabá (MT) – Rondonópolis (MT) 230 Operando 2015 

Rondonópolis (MT) – Alto Araguaia (MT) 260 Operando 2015 

Alto Araguaia (MT) – Uberlândia (MG) 771 Estudos 2030 

Alto Araguaia (MT) – Santa Fe do Sul (SP) 504 Operando 2015 

FONTE: Adaptado de BRASIL. Ministério dos Transportes, 2012a; BRASIL. Ministério do 
planejamento, 2016b. 

 

6.3.3 Ponte Ferroviária sobre o Rio Paraná entre Foz do Iguaçu (BRA) e Ciudad 

del Este (PRY) 

 

Trata-se de um projeto ferroviário que envolve o Brasil e o Paraguai. Prevê a 

conexão da malha férrea brasileira à paraguaia, complementando o trecho Cascavel 

– Foz do Iguaçu. A ponte ferroviária internacional será sobre o Rio Paraná, entre 

Ciudad del Este e Foz do Iguaçu. 

O projeto de construção da ponte é um dos componentes do Corredor 

Ferroviário Bioceânico, e tem sido objeto de discussão entre as autoridades brasileiras 

e paraguaias, desde o ano de 2007. No entanto, ainda não há encaminhamentos 

acerca de sua construção, uma vez que dependeria diretamente da conclusão do 
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trecho Cascavel – Foz do Iguaçu, e da linha férrea do lado paraguaio, além da 

assinatura de um Acordo Binacional. 

Em 2013, os dois países formaram uma equipe técnica para avaliação a 

viabilidade de implementação do projeto (FERROESTE, 2016).  

A obra atualmente encontra-se em fase de execução, e, de acordo com a 

Ferroeste (2016) e o cronograma das obras, o cenário de 2030 foi estimado como o 

horizonte de tempo para essa obra de infraestrutura. 

 

6.3.4 Ponte Rodoviária Puerto Presidente Franco (PRY) – Foz do Iguaçu (BRA) 

 

Projeto rodoviário que consiste na construção de uma segunda ponte 

internacional rodoviária sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu/Porto Meira (BRA) e 

Puerto Presidente Franco (PRY), com cerca de 700 m de extensão.  

A ponte sobre o Rio Paraná, bem como o seu acesso localizam-se na região 

próxima da Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina. 

As características do empreendimento são apresentadas na Tabela 6.6. 

 
TABELA 6.6 – PARÂMETROS DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA PONTE RODOVIÁRIA. 

Parâmetro Extensão (m) 

Largura do acostamento 3,0 

Largura da faixa de rodagem 7,2 

Largura da plataforma 19,8 

Extensão da ponte 760 

FONTE: Adaptado de IIRSA, 2016. 
 

Os relatórios de estudos relacionados ao Projeto Executivo do 

empreendimento foram entregues à fiscalização no ano de 2012 (BRASIL. Ministério 

dos Transportes, 2012b). 

De acordo com o banco de dados da Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), em 2014 o DNIT lançou Edital (046/2014-00), aprovado 

pela parte paraguaia. A ordem de início dos serviços para a construção da segunda 

ponte sobre o Rio Paraná foi dada em dezembro de 2014 ao consórcio 

Construbase/Cidade/Paulitec, que desenvolve o Projeto Executivo, e executará as 

obras da ponte, do acesso brasileiro e demais operações necessárias e suficientes no 

início de 2016, com estimativa de finalização de aproximadamente três anos.  
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Sendo assim, o horizonte de tempo estimado para essa obra encaixa-se no 

cenário de 2020. 

 

6.3.5 Corredor Ferroviário Bioceânico (território brasileiro) 

 

Projeto integrante do Corredor Ferroviário Bioceânico Paranaguá – 

Antofagasta, que visa permitir uma alternativa de conexão ferroviária entre o litoral 

sul/sudeste do Brasil e o Oceano Pacífico, passando por regiões nas quais há 

potencial de transporte em larga escala. Abrange o Brasil, o Paraguai, a Argentina e 

o Chile, desde os portos brasileiros de Paranaguá e São Francisco do Sul até o Porto 

de Antofagasta, no Chile.  

Entre Paranaguá (PR) e Guarapuava (PR), a concessão faz parte da Rumo 

ALL Malha Sul S.A. Entre Guarapuava (PR) e Cascavel (PR), o trecho é 

concessionado pela Ferroeste S.A., ambos incluídos no Programa de Investimento 

em Logística (BRASIL. Ministério do Planejamento, 2016c). A Tabela 6.7 apresenta a 

situação dos trechos dessa obra de infraestrutura. 

 
TABELA 6.7 - SITUAÇÃO DAS OBRAS DO CORREDOR FERROVIÁRIO BIOCEÂNICO. 

Trecho Extensão (km) Situação 
Horizonte de 
implantação 

Paranaguá (PR) – Cascavel (PR) 730 Estudos 2025 

Variante Engenheiro Blei (PR) – 

Lapa (PR) – Paranaguá (PR) 
230 Operando 

2015 

Cascavel (PR) – Foz do Iguaçu 135 Estudos 2025 

FONTE: BRASIL. Ministério do Planejamento, 2016. 
 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 6.7, o horizonte de 

implantação dessa obra de infraestrutura encontra-se nos cenários de 2015 e 2025 

 

6.3.6 Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO) 

 

Projeto de extensão da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), que 

contempla os trechos entre os municípios brasileiros de Campinorte (GO) e Lucas do 
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Rio Verde (MT), e Lucas do Rio Verde (MT) a Vilhena (RO). Esta ferrovia é a primeira 

parcela do projeto da Ferrovia Transcontinental. 

Por apresentar conexão com a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia de Integração 

Centro-Oeste proporcionará um impulso para o desenvolvimento dos estados de Mato 

Grosso, Rondônia e o sul dos estados do Pará e Amazonas. 

O Projeto Básico do trecho entre Campinorte (GO) e Lucas do Rio Verde (MT), 

contratado pela VALEC foi finalizado em duas etapas. A primeira em dezembro de 

2010, contemplando o segmento de Campinorte (GO) a Água Boa (MT), e a segunda, 

em fevereiro de 2012, para o segmento de Água Boa (MT) a Lucas do Rio Verde (MT) 

(VALEC, 2016a).  

De acordo com o banco de dados da IIRSA (2016), um fator relacionado à 

ferrovia, que atualmente se encontra em análise, seria a inclusão do trecho ferroviário 

que ligará Lucas do Rio Verde a Campinorte, delegado a ser construído durante o 

prazo de concessão, juntamente com os trechos da Ferrovia Norte-Sul, os quais serão 

licitados no 2º semestre de 2016 e com prazo de finalização de 36 meses (VALEC, 

2016a). 

Para o trecho entre Lucas do Rio Verde (MT) e Vilhena (RO) os estudos estão 

concluídos. Um dos principais resultados obtidos foi a redução da extensão do traçado 

previamente estimado pelo PAC, que era de 740 km, passando agora a ser 646 km 

(VALEC, 2016a). 

Os horizontes de implantação estimados para essa obra encaixam-se nos 

cenários de 2020 e 2025, como mostra a Tabela 6.8. 

 
TABELA 6.8 - SITUAÇÃO DAS OBRAS DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE. 

Trecho Extensão (km) Situação Horizonte de 
implantação 

Campinorte (GO) – 
Lucas do Rio Verde 

(MT) 

900 Estudos finalizados 2020 

Lucas do Rio Verde 
(MT) – Vilhena (RO) 

646 Estudos finalizados 2025 

FONTE: VALEC (2016). 
 

6.3.7 Construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS) 

 

Sob a concessão da VALEC, a Ferrovia Norte Sul (FNS), que se estende de 

Barcarena (PA) até Rio Grande (RS), foi projetada para promover a integração 
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nacional, minimizar custos de transporte e interligar as regiões brasileiras por meio 

das suas conexões com ferrovias novas e existentes.  

Sua construção foi iniciada por trechos, na década de 1980, a partir de sua 

ligação com a Estrada de Ferro Carajás (EFC). O traçado inicial previa a construção 

de 1.550 km, de Açailândia (MA) a Anápolis (GO), de modo a cortar os estados do 

Maranhão, Tocantins e Goiás. Com a Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008, foram 

incorporados a esse traçado os trechos de Barcarena (PA) a Açailândia (MA) e de 

Ouro Verde (GO) a Panorama (SP) (VALEC, 2016b). 

Em 27 de junho de 2006, a VALEC iniciou o processo de licitação para 

contratar a subconcessão do subtrecho da Ferrovia Norte Sul de Açailândia (MA) a 

Palmas (TO), com extensão de 719 km. Em 3 de outubro de 2007, a Vale S.A. 

arrematou, com lance de R$ 1,478 bilhão, a subconcessão para exploração comercial 

por um período de trinta anos. Em face da exigência do Edital de licitação para 

subconcessão, foi criada a empresa Ferrovia Norte Sul S.A., que efetivou o contrato 

em 20 de dezembro de 2007. Hoje, essa subconcessionária é responsável pela 

conservação, manutenção, monitoração, operação, melhoramentos e adequação 

desse trecho ferroviário (VALEC, 2016b). 

De acordo com o sistema de informações da própria concessionária (VALEC, 

2016b), em 2012, foi concluído o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA) dos trechos Barcarena (PA) a Açailândia (MA) e de Estrela 

d’Oeste (SP) a Panorama (SP). Também contratou o EVTEA dos segmentos 

Panorama (SP) a Chapecó (SC) e Chapecó (SC) a Rio Grande (RS). Com isso, será 

concluída a ligação ferroviária Barcarena (PA) a Rio Grande (RS) com 4.788 km de 

extensão, em bitola larga, o que vai configurar uma verdadeira espinha dorsal dos 

transportes ferroviários. A Tabela 6.9 apresenta a situação dos trechos dessa obra de 

infraestrutura. 
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TABELA 6.9 - SITUAÇÃO DAS OBRAS DA FERROVIA NORTE-SUL. 
Trecho Extensão (km) Situação Horizonte de 

implantação 
Barcarena (PA) – 
Açailândia (MA) 

477 Estudos finalizados 2025 

Açailândia (MA) – 
Palmas (TO) 

719 Operação 2020 

Palmas (TO – Anápolis 
(GO) 

860 Construído 2020 

Ouro Verde (GO) – 
Estrela d’Oeste (SP) 

682 Em construção 2020 

Estrela d’Oeste (SP) – 
Panorama (SP) 

264 Estudos finalizados 2030 

Panorama (SP) – 
Chapecó (SC) 

952 Projetos futuros 2030 

Chapecó (SC) – Rio 
Grande (RS) 

834 Projetos futuros 2030 

FONTE: Adaptado de VALEC, 2016. 
 

6.3.8 Otimização da navegabilidade do Rio Paraguai (Cáceres - foz do Rio Apa) 

 

Os projetos para o Rio Paraguai, que pertencem ao eixo da Hidrovia Paraguai-

Paraná, têm como objetivos estratégicos: a melhoria da integração econômica e social 

de regiões do Brasil, do Paraguai e da Bolívia, que compartilham a Bacia; o 

fortalecimento e a integração das cadeias produtivas ao longo do eixo; o aumento da 

competitividade econômica dos respectivos países; tornar o transporte hidroviário de 

carga e passageiros mais seguro e regular aos navegantes; e permitir a otimização 

dos comboios com importantes ganhos operacionais. 

A UFPR realizou um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA) do trecho brasileiro da Hidrovia, identificando as principais passagens 

críticas à navegação e propondo obras de dragagem para adequar o canal de 

navegação para a passagem do comboio-tipo homologado pela autoridade marítima 

competente (UFPR/ITTI, 2015b). 

Assim, foram identificados 21 passos críticos, totalizando um volume de 

508.654 m³ de areia, os quais deverão ser dragados por uma draga de sucção e 

Recalque em um prazo de cinco meses. 

Os estudos estão em fase de finalização, e o horizonte de previsão para a 

conclusão das obras se encaixa no cenário de 2020. 
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6.3.9 Otimização da navegabilidade do Alto Rio Paraná  

 

O objetivo principal dessa obra de infraestrutura inclui otimizar a integração 

das zonas produtivas e de consumo das bacias do Tietê e do Paraná para fortalecer 

a dinâmica socioeconômica da área de influência e a competitividade das regiões 

envolvidas, mediante uma conexão eficiente com o oceano Atlântico. Para isso, é 

necessário executar obras de adequação e melhorias específicas, como a sinalização 

dos trechos entre a UHE de Itaipu e a UHE Jupiá, e a UHE de Ilha Solteira (SP) até o 

município de São Simão (GO). 

Essa obra foi inserida no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e 

para o trecho citado foi projetada a sinalização em uma extensão de 910 km. As obras 

foram concluídas em setembro de 2015, encaixando-se no cenário do ano de 2015 

(IIRSA, 2016). 

 

6.3.10 Construção da barragem de Santa Maria da Serra 

 

O sistema hidroviário Tietê-Paraná tem 2,4 mil km de vias navegáveis, de 

Piracicaba e Conchas (ambos em São Paulo) até Goiás e Minas Gerais (ao norte) e 

Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai (ao sul), conectando cinco dos maiores 

estados produtores de soja do país e é uma das mais importantes hidrovias do 

Mercosul. 

Esse projeto de infraestrutura trata da construção da barragem de Santa Maria 

da Serra, no Rio Piracicaba, que atualmente se encontra em fase de análise de licença 

prévia por parte da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e em fase 

de projeto, de acordo com o Departamento Hidroviário do estado de São Paulo (DH, 

2016). 

Devido a situação atual dessa obra de infraestrutura, o horizonte de tempo 

encaixa-se no cenário de 2020. 
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6.3.11 Construção da FERROESTE - Trecho Cascavel-Dourados-Maracaju 

(FERROESTE) 

Executada pela VALEC, o objetivo dessa obra ferroviária é a criação de novas 

possibilidades logísticas para o fornecimento de insumos em condições mais 

vantajosas de custo e o escoamento das safras de grãos e outras cargas a partir de 

centros de produção com destino aos portos do Paraná, em especial o de 

Paranaguá/PR, interligando as regiões Centro-Oeste e Sul ao Mercosul. 

A extensão do trecho ferroviário de Cascavel até Guaíra e Dourados faz parte 

da concessão da Ferroeste. Quando concluída fará conexão com a Ferrovia Norte-

Sul e com a Hidrovia Tietê-Paraná. 

Consta no Plano Nacional de Logística de Transportes, a construção da 

estrada de ferro EF-484: conexão Paraná-Mato Grosso do Sul ((Maracaju (MS), 

Dourados (MS), Mundo Novo (MS), Guaíra (PR), Toledo (PR), Cascavel (PR), Lapa  

(PR)), com cerca de 1 mil km de extensão (BRASIL. Ministério dos Transportes, 

2012a). 

Em 2012, foi publicado pela VALEC o Edital nº 3, licitando o EVTEA para, 

dentre outros, o segmento da EF-484, referente ao trecho Maracaju (MS) e Cascavel 

(PR) Lote 3. Sendo assim, estima-se para essa obra um horizonte de tempo para o 

cenário de 2025. 

6.3.12 Otimização do trecho da BR-158/MT – Ribeirão Cascalheira – Vila Rica 

O objetivo dessa obra de infraestrutura é criar oportunidades de crescimento 

dos municípios lindeiros à BR-158/MT/PA, com vistas a reduzir a desigualdade social 

e melhorar a competitividade logística da produção de grãos do país. A partir da divisa 

do estado de Mato Grosso com o estado do Pará, a BR-158 dá início à Rota de 

Integração do Alto Araguaia (MT), constituindo-se em espinha dorsal para o 

desenvolvimento da região. 

Essa obra rodoviária terá aproximadamente 480 km de extensão e terá como 

órgãos executores o Departamento Nacional de Transportes (DNIT) e o governo do 

estado de Mato Grosso. 
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De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), o prazo para a obtenção da 

Licença Prévia (LP) e do Plano Básico Ambiental (PBA) foi estabelecido para o ano 

de 2014. Os prazos impostos incluem a conclusão do PBA e a solicitação da Licença 

de Instalação (LI) foram determinados para até 30/08/2014.  

Sendo assim, o horizonte de tempo para a finalização desta obra encaixa-se 

no cenário do ano de 2020. 

 

6.3.13 BR-277 – Santa Terezinha de Itaipu – Cascavel 

 

O objetivo dessa obra de infraestrutura é a implantação de melhorias no trecho 

da BR-277, entre a cidade de Santa Terezinha do Itaipu e Cascavel no estado do 

Paraná, com vistas a dar mais mobilidade ao escoamento da produção agrícola 

paranaense. 

As atividades relacionadas a essa obra de infraestrutura incluem a execução 

de serviços de conservação e melhorias nas estradas de acesso à Santa Terezinha 

de Itaipu e a duplicação do segmento entre Medianeira e Matelândia. 

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), a BR-277 é um dos mais 

importantes corredores de escoamento agrícola do oeste do Paraná e Mato Grosso 

do Sul em direção ao Porto de Paranaguá e, também, o principal caminho para as 

Cataratas do Iguaçu e para vários pontos da América do Sul, através da Tríplice 

Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina), em Foz do Iguaçu. Por ela circulam em torno 

de 11 milhões de veículos/ano, sendo 55% dedicado ao transporte de carga. 

A BR-277 cruza o estado do Paraná no sentido leste-oeste, desde o Porto de 

Paranaguá, passando por Curitiba, Campo Largo, Irati, Palmeira, Guarapuava, 

Laranjeiras do Sul e Cascavel, até Foz do Iguaçu, interligando-se com a Rota 2 

(Transparaguaia) (ECOVIA, 2016). 

Esta rodovia é operada por três concessionárias em distintos trechos: a partir 

do km 0 em Paranaguá, até Curitiba, é operada pela empresa Ecovia; o trecho 

seguinte, de Curitiba até Guarapuava, está a cargo da Caminhos do Paraná e; de 

Guarapuava a Foz do Iguaçu, da Ecocataratas. Todos os contratos de operação têm 

validade de 24 anos. A obra encontra-se concluída e integra o cenário de 2015. 
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6.3.14 Construção da Ponte Internacional e Passagem de Fronteira Carmelo 

Peralta (PRY) - Porto Murtinho (BRA) 

Esse projeto é constituído pela construção de uma ponte internacional sobre 

o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, no Brasil, e Carmelo

Peralta, Alto Paraguay, no Paraguai, incluindo a infraestrutura complementar, como

aduanas e acessos.

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), é estimado que a ponte possua 

extensão de 2,5 km, com largura de faixa de 7,2 m e eixo de plataforma de 19,8 m.  

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (BRASIL. Ministério das 

Relações Exteriores, 2016), em 8 de junho de 2016, foi firmado o acordo entre os 

governos do Brasil e do Paraguai para dar prosseguimento aos trâmites de 

implantação desta obra de infraestrutura.  

Pela parte brasileira, os entes executores das ações relativas a este acordo 

serão o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, vinculado ao 

Ministério dos Transportes; e pela parte paraguaia, será o Ministério de Obras 

Públicas e Comunicações (MOPC). Uma vez que se trata de um projeto binacional, 

os procedimentos licitatórios estarão consubstanciados em editais binacionais de 

bases. Sendo assim, estima-se um horizonte de implantação para 2020. 

6.3.15 Passagem de fronteira Porto Suárez - Corumbá 

O projeto tem por objetivo melhorar a infraestrutura na passagem de fronteira 

entre Corumbá, no estado de Mato Grosso, no Brasil, e Puerto Suarez, em Santa 

Cruz, na Bolívia. Para isso é necessário compatibilizar os sistemas de transporte entre 

os dois países, assim como as suas devidas infraestruturas.  

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), a obra compreende a 

construção de estacionamentos adequados para os tipos de carga, além de a 

readequação do posto Esdras, aquisição de empilhadeira e construção de um canil. 
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Teve finalização em junho de 2015, portanto o horizonte de projeto foi estabelecido 

para o ano de 2015. 

 

6.3.16 Programa de manejo ambiental e territorial da BR-163 - Cuiabá - 

SANTARÉM (BR-163 / MT / PA) 

 

Elaborar o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de 

Influência da Rodovia BR-163 Cuiabá/Santarém, contemplando um diagnóstico 

socioeconômico e ambiental, cenários para o futuro, objetivos e diretrizes, estratégia 

e modelo de gestão, baseado na premissa de que é possível conciliar o crescimento 

econômico e a integração nacional com a justiça social e a conservação e o uso 

adequado e responsável dos recursos naturais. 

O plano esteve a cargo do Grupo de Trabalho Interministerial instituído por 

Decreto em 15 de março de 2004, sob a coordenação da Casa Civil da Presidência 

da República e integrado por vinte órgãos da administração federal. O Plano Básico 

Ambiental (PBA) refere-se ao trecho Rurópolis (PA)/Guarantã (MT) e ao segmento da 

BR-230 entre seu entroncamento com a BR-163 e Miritituba (PA). O PBA engloba os 

seguintes programas: Educação Ambiental, Comunicação Social, Gestão Ambiental, 

Recuperação de Áreas Degradadas em quatro segmentos rodoviários (estimados em 

886 km): regulamentação, controle, desapropriação, remoção da faixa de domínio, 

treinamento e capacitação da mão-de-obra, prevenção, controle e uso de fogo e 

combate a incêndios, apoio à implementação de barreiras fixas e móveis de 

policiamento, controle e fiscalização, prevenção de emergência para o transporte 

rodoviário de produtos perigosos, apoio às comunidades indígenas, educação 

patrimonial, identificação e salvamento do patrimônio arqueológico, compensação 

ambiental, proteção à fauna e à flora, apoio à averbação da reserva legal e áreas 

protegidas, apoio ao desenvolvimento regional, apoio técnico às prefeituras 

municipais, monitoramento do surgimento e avanços de rodovias vicinais. A obra 

encontra-se concluída e integra o cenário de 2015. 
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6.4 PARAGUAI 

 

O levantamento do Paraguai resultou em um total de 29 obras de 

infraestrutura para a composição dos cenários da Hidrovia Paraguai-Paraná, divididas 

entre a foz do Rio Apa e a confluência dos rios Paraguai-Paraná, pelo Rio Paraguai, 

e entre Ciudad del Este e a confluência dos rios, pelo Rio Paraná, como mostra a 

Figura 6.5.  

A obra de gestão e manutenção da rede pavimentada por níveis de serviço 

(ver item 6.4.29) não se encontra na listagem de obras da Figura 5.2, por se tratar de 

uma obra de gestão a nível nacional.  A seguir é feita a descrição de cada uma dessas 

obras de infraestrutura. 
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FIGURA 6.5 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PARAGUAI. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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6.4.1 Pavimentação do trecho Concepción – Vallemí  

 

Projeto de caráter rodoviário que objetiva a pavimentação da rota entre as 

cidades paraguaias de Concepción e Vallemí (distrito do município de San Lázaro e 

fronteira com o Brasil), ambos localizados no Departamento de Concepción. Como 

resultado dessa obra de infraestrutura, pode-se considerar a otimização da dinâmica 

entre a rota de comércio Brasil-Paraguai nessas regiões. 

Com extensão de aproximadamente 170 km e duas faixas de rodagem, o 

projeto encaixa-se no cenário de 2020 (IIRSA, 2016). 

 

6.4.2 Pavimentação do trecho Santa Rosa – Capitán Bado  

 

Esse projeto contribuirá para o desenvolvimento regional do Paraguai por 

meio da reabilitação e pavimentação da ligação rodoviária entre Santa Rosa del 

Aguaray e Capitán Bado, nos departamentos de Amambay e San Pedro, 

respectivamente. 

As atividades dessa obra incluem a reabilitação e a pavimentação de 

aproximadamente 140 km do traçado principal e 20 km de travessias urbanas e 

acessos à comunidades e colônias, permitindo a ligação da região com a Hidrovia 

Paraguai-Paraná, em Puerto Antequera, e com o Brasil, por meio do estado de Mato 

Grosso do Sul. 

O financiamento foi aprovado pelo Conselho Executivo FONPLATA em 

dezembro de 2011, e foi assinado posteriormente o contrato de empréstimo em março 

de 2012. A data de conclusão do projeto foi estimada para o ano de 2018 (FONPLATA, 

2016). Sendo assim, o horizonte de tempo estimado encaixa-se no cenário de 2020. 

 

6.4.3 Projeto binacional de melhoramento da navegabilidade do Rio Paraguai 

(Asunción (PRY) e a confluência dos rios Paraguai/Paraná (PRY/ARG)) 

 

Projeto de caráter hidroviário, com o intuito de manter as condições de 

navegabilidade do Rio Paraguai no trecho compreendido entre a confluência dos rios 
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Paraguai/Paraná e o município de Asunción (PRY), mediante a dragagem de passos 

críticos e balizamento para permitir a navegação noturna. 

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), por parte da Argentina, as obras 

de dragagem de manutenção estão em execução, e, no que se refere à extensão 

paraguaia, os estudos de viabilidade encontram-se finalizados desde 2011. O 

horizonte de projeto estimado para esta obra encaixa-se no cenário de 2020. 

 

6.4.4 Otimização do trecho Clorinda (ARG) – Asunción (PRY) 

 

Esse projeto de caráter rodoviário tem como objetivo otimizar a conectividade 

territorial do trecho Clorinda, na província argentina de Formosa, e a cidade de 

Asunción (PRY), por meio de um estudo de viabilidade aprovado pelos governos de 

ambos os países.  

O estudo irá fornecer uma solução para a rodovia com extensão de 

aproximadamente 40 km, reduzindo congestionamentos e atrasos, considerados 

frequentes na passagem da fronteira. Além disso, prevê-se um estudo a respeito da 

ponte San Ignacio de Loyola, na cidade de Clorinda, sobre o Rio Pilcomayo. 

O projeto encontra-se em fase de pré-execução, com um horizonte de tempo 

estimado para cenário do ano de 2020. 

 

6.4.5 Projeto binacional de melhoramento da navegabilidade do Rio Paraguai (foz 

do Rio Apa (BRA) – Asunción (PRY)) 

 

Projeto de caráter hidroviário, com o intuito de manter as condições de 

navegabilidade do Rio Paraguai no trecho entre a foz do Rio Apa e a cidade de 

Asunción, no Paraguai. Além do balizamento para habilitar a navegação noturna, está 

prevista a dragagem de uma extensão de 530 km, compreendendo passagens críticas 

com características de leito arenoso e rochoso. 

A fase de estudos, financiada pelo Banco Mundial, encontra-se concluída 

(IIRSA, 2016). A estimativa de horizonte de projeto encaixa-se no cenário de 2020. 
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6.4.6 Construção da Ferrovia Asunción – Artigas  

 

Projeto de caráter ferroviário está localizado entre os municípios paraguaios 

de Asunción e Artigas, surgindo como complemento à obra mencionada na Seção 

6.4.1, com o objetivo de permitir o fluxo comercial com a Argentina, Uruguai e, a partir 

dos portos da Bacia do Prata e outros portos marítimos.  

Essa renovação da ferrovia permitirá melhorar as condições operativas da 

conexão internacional. O projeto conta com 300 km de extensão, voltado para o 

transporte de carga geral e com velocidade de projeto variável entre 80 a 100 km/h. 

O horizonte de tempo estimado para esse projeto encaixa-se no cenário do 

ano de 2030. 

 

6.4.7 Sistema de previsão de níveis no Rio Paraguai (foz do Rio Apa e Asunción) 

 

Esse projeto contempla a elaboração de um sistema conjunto boliviano e 

paraguaio, que visa melhorar a navegação no Rio Paraguai no trecho entre a foz do 

Rio Apa (BRA) e Asunción (PRY). O projeto consiste na implantação de uma rede de 

estações hidrológicas consistentes com a rede brasileira existente no trecho a 

montante da foz do Rio Apa. O objetivo é a formação de um sistema integrado de 

informação de níveis d’água. 

O desenvolvimento desse sistema encontra-se em fase de estudos. Sendo 

assim, o horizonte estimado para esse projeto encaixa-se no cenário de 2030. 

 

6.4.8 Construção da ferrovia Ciudad del Este – Pilar  

 

Trata-se de uma obra de caráter ferroviário que visa interligar o município de 

Ciudad del Estes ao sul da cidade de Pilar, tornando-se uma alternativa para o 

transporte de cargas do Paraguai, seja para o embarque nos portos da Hidrovia 

Paraguai-Paraná, ou em portos na costa do oceano Pacífico. 

A extensão da ferrovia a ser construída é de 583 km, destinada ao transporte 

de diversos tipos de carga, como granéis, Carga Geral, Carga Perigosa e Carga 

Refrigerada, com velocidade de projeto avaliada para 150 km/h (IIRSA, 2016). 
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Além disso, essa ferrovia se conectará com o projeto de construção da ponte 

a ser construída entre Ciudad del Este (PRY) e Foz do Iguaçu (BRA) (ver Seção 6.3.3), 

e a ponte a ser construída entre Ñeembucú (PRY) e Rio Bermejo (ARG) (ver Seção 

6.4.11) para a ligação ferroviária bioceânica entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.  

Para tal, por parte do Brasil, ainda se inclui como parte de conexão dessa obra 

de infraestrutura a construção do trecho ferroviário que leva à cidade de Cascavel 

(BRA) (ver seção 6.2.6). 

O horizonte de tempo para a conclusão dessa obra encaixa-se no cenário de 

2025. 

 

6.4.9 Pavimentação do trecho Curuguaty – Pedro Juan Caballero 

 

Obra de caráter rodoviário, que objetiva a pavimentação do trecho entre a 

cidade de Curuguaty, no Distrito de Canindeyú, até Pedro Juan Caballero, no 

Departamento de Amanbay.  

De acordo com o Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, será 

realizada a pavimentação de cerca de 210 km de extensão na denominada Rota nº 5, 

resultando no Corredor Norte da Produção, devido à sua localização estratégica e 

conexão com a cidade brasileira Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul. A 

licitação dessa obra ocorrerá no segundo semestre de 2016 (PARAGUAI. Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones, 2016b). 

O projeto encontra-se em fase de execução, com prazo estimado para 2025. 

 

6.4.10 Pavimentação do trecho Villeta – Pilar – Paso de Patria  

 

Obra de caráter rodoviário, que objetiva a pavimentação e melhoramento do 

trecho de ligação entre as cidades de Villeta, localizada no Departamento Central do 

Paraguai, Pilar e Paso de Patria, localizadas no Departamento de Ñeembucú.  O 

projeto apresenta extensão de 346 km, com prazo estimado para 2020. 
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6.4.11 Construção da Ponte Pilar (PRY) – Rio Bermejo (ARG) 

 

Trata-se de uma obra de caráter rodoviário, que visa otimizar a conectividade 

territorial entre o Paraguai e a Argentina, devido ao crescimento econômico da região 

e a falta de uma via de ligação entre os países nessa região, complementando demais 

projetos de infraestrutura local.  

Para isto, essa obra inclui o estudo da viabilidade da ponte e do traçado ideal 

para a sua construção entre o município de Pilar (PRY), no Departamento de 

Ñeembucu e Rio Bermejo (ARG). 

O projeto está em fase de estudos, e o horizonte de projeto é estimado para 

o cenário de 2020. 

 

6.4.12 Projeto binacional de melhoramento da navegabilidade do Médio Paraná 

(confluência dos rios Paraguai/Paraná (ARG/PRY) e Ciudad del Este (PRY)) 

 

Trata-se de um projeto hidroviário que visa melhorar as condições de 

navegabilidade do trecho do Rio Paraná, compreendido entre a confluência dos rios 

Paraguai/Paraná e a barragem de Itaipu, em Foz do Iguaçu (BRA). Envolvendo a 

Argentina e o Paraguai, as atividades compreendem a dragagem de passos críticos, 

o balizamento e a sinalização do trecho e o controle de navegação. 

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), a obra de infraestrutura 

encontra-se em fase de estudos, com isso, o horizonte de projeto estimado encaixa-

se no ano de 2030. 

 

6.4.13 Otimização das rotas nº 2 e nº 7  

 

Trata-se de um projeto de caráter rodoviário cujo objetivo é a otimização das 

condições de transporte do principal corredor leste-oeste do Paraguai, que conecta as 

cidades paraguaias de Asunción e Ciudad del Este, na divisa com o Brasil. 

A Tabela 6.10 apresenta a divisão da obra pelos trechos de interesse e por 

característica do projeto. 
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TABELA 6.10 - DIVISÃO DOS TRECHOS DA OBRA RODOVIÁRIA. 

Trecho Extensão (km) 
Rota nº 2 (Asunción a Coronel Oviedo) 132 (melhoramento) 
Rotas nº 2 e nº 7 (Coronel Oviedo a Caaguazú)  60 (duplicação) 
Rota nº 7 (Caaguazú a Ciudad del Este) 113 (duplicação) e 27 (melhoramento) 

FONTE: Adaptado de IIRSA, 2016. 
 

As obras encontram-se em fase de estudos e execução, com um horizonte de 

tempo estimado para o cenário de 2020. 

 

6.4.14 Otimização da Rota Transchaco nº 9  

 

Essa obra de caráter rodoviário propõem o desenvolvimento da conectividade 

do modal rodoviário entre os oceanos Pacífico e Atlântico pelo território paraguaio, por 

meio do projeto de reconstrução da Rota nº 9. 

As obras de infraestrutura desse projeto incluem trechos de reconstrução e 

reformas das faixas de rodagem e de domínio ao longo de 740 km, divididos em dois 

trechos, a saber: de Puente Remanso (Departamento de Asunción) a Mariscal 

Estigarribia (Departamento de Boquerón), com 504 km de extensão; e de Mariscal 

Estigarribia até Infante Rivarola (no denominado Chaco Paraguaio), com 236 km de 

extensão. 

O projeto encontra-se em fase de execução, e o prazo estimado para essa 

obra encaixa-se no cenário de 2020. 

 

6.4.15 Projeto binacional de transposição de Itaipu (PRY/BRA) 

 

O projeto tem como objetivo construir um sistema de transporte multimodal 

que permite a transposição da represa Itaipu para cargas que são transportadas via 

fluvial.  

A obra prevê a construção ou a expansão de portos a montante e a jusante 

da barragem de Itaipu com sistemas de transbordo de contêineres, cargas a granel 

sólido e liquido do transporte fluvial, a caminhões de carga e vice-versa, conectados 

por uma rota pavimentada de grande capacidade de carga (AHRANA, 2012). 
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De acordo com o banco de dados da (IIRSA, 2016), está prevista a construção 

da eclusa de transposição, a qual estaria impulsionada pelo rápido crescimento de 

cargas transportadas pela Hidrovia Paraná-Tietê. Porém, de acordo com informações 

obtidas junto à Itaipu Binacional, o projeto de transposição encontra-se atualmente 

paralisado. Foram efetuados estudos tanto na margem direita como na margem 

esquerda do lago de Itaipu, e os mesmos concluíram que os custos com as 

escavações necessárias seriam superiores ao próprio canal de desvio da usina.  

Sendo assim, pode-se estimar essa obra de infraestrutura para um horizonte 

de implantação em 2030. 

 

6.4.16 Projeto binacional de melhoramento de navegabilidade do Lago de Itaipu 

(PRY/BRA) 

 

A obra a ser implementada tem como objetivo o aprimoramento da 

navegabilidade no lago da represa de Itaipu e a zona do Salto de Guaíra, na fronteira 

entre Brasil e Paraguai. 

A navegação nessa região depende principalmente da operação da barragem, 

sendo assim, requer uma estreita coordenação entre o tráfego de controle do Rio e a 

entidade binacional. 

Segundo o banco de dados da (IIRSA, 2016), a obra encontra-se concluída, 

integrando o cenário do ano de 2015. 

 

6.4.17 Ampliação em Puerto Indio 

 

O projeto tem como objetivo ampliar as instalações portuárias existentes em 

Puerto Indio, às margens do Lago de Itaipu, visando aumentar a capacidade de 

mobilização da carga de granéis sólidos, em razão do aumento de carga a ser gerada 

pela pavimentação da rota de acesso ao Porto. 

De acordo com o banco de dados da (IIRSA, 2016), as atividades previstas 

para a execução dessa obra de infraestrutura incluem a ampliação e o melhoramento 

do molhe para o embarque e o desembarque de caminhões sobre a balsa, por meio 

da construção de pátio de manobras e estacionamentos, além de obras 

complementares e escritórios administrativos. 
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O projeto encontra-se na etapa de estudos preliminares, sendo assim, estima-

se um horizonte de tempo que se encaixa no cenário de 2030. 

 

6.4.18 Reabilitação do Porto Saltos del Guairá 

 

As obras na reabilitação do Porto Saltos del Guairá, no Departamento de 

Canindeyú, tem como objetivo melhorar as instalações portuárias, visando atender o 

aumento no tráfego de cargas sobre a Hidrovia Paraná-Tietê.  

As atividades previstas para esta obra de infraestrutura incluem a ampliação 

do molhe, pátio de manobras, estacionamento de caminhões de carga e os escritórios 

administrativos. 

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), o projeto encontra-se na fase 

de estudos e o horizonte de tempo estimado encaixa-se no cenário de 2030. 

 

6.4.19 Pavimentação da Rodovia Troncal II 

 

O objetivo do projeto é a pavimentação de 57 km da denominada Rodovia 

Troncal II, localizada entre as cidades de Hernandarias e Puerto Indio, passando 

sobre o Lago de Itaipu e em frente ao Porto Helena (controle integrado de fronteira 

Brasil/Paraguai).  

Essa rota é utilizada por uma região produtora de cereais para a exportação 

do Brasil de carga a granel, a saber: soja, milho, importação de produtos químicos, 

fertilizantes e máquinas agrícolas. A obra contará com a implementação de duas 

pistas. 

De acordo com o banco de dados da (IIRSA, 2016), o projeto encontra-se na 

etapa de estudo, com um horizonte de tempo estimado para o ano de 2030. 
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6.4.20 Vias de acesso para Encarnación 

 

O projeto abrange as obras complementares relacionadas à finalização da 

Central Hidrelétrica da Represa de Yacyretá, localizada ente a província argentina de 

Corrientes e nas proximidades da cidade paraguaia de Encarnación.  

As atividades envolvendo essas obras de infraestrutura incluem o 

aprimoramento dos acessos viários para a cidade de Encarnación, por meio da 

construção de um novo traçado sobre as denominadas rotas nº 1 e nº 6, além da 

construção de pontes e obras de drenagem. 

O projeto está concluído e o horizonte de tempo enquadra-se no cenário de 

2015. 

 

6.4.21 Otimização do sistema de terminais portuários de Asunción 

 

O projeto tem como objetivo estudar o impacto da concentração de terminais 

portuários na região metropolitana da cidade de Asunción no que se refere ao 

transporte de passageiros, cargas, e no desenvolvimento urbano. 

As atividades dessa obra de infraestrutura incluem um estudo de viabilidade 

dos acessos terrestres e fluviais às imediações dos terminais, a fim de determinar as 

intervenções necessárias para aumentar a eficiência dos próprios terminais e 

minimizar os impactos relacionados ao tráfego de veículos e cargas na região. 

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), o projeto encontra-se em fase 

de estudos, com um horizonte de tempo estimado para o ano de 2030. 

 

6.4.22 Construção da Ferrovia Artigas – Posadas (PRY – ARG) 

 

Essa obra com caráter ferroviário tem como objetivo a construção de um novo 

traçado do trecho Artigas, no Departamento de Itapúa (PRY) – Posadas, na província 

de Misiones (ARG), visando o ajuste do trecho original devido à construção da represa 

Yacyretá, localizada nas proximidades de Encarnación. 
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A obra possui extensão de 60 km, objetivando o transporte de carga geral, e 

a velocidade de projeto encontra-se na faixa de 80 a 100 km/h. 

O horizonte de tempo estimado encaixa-se no cenário de 2020, com 

financiamento binacional entre os governos da Argentina e do Paraguai. 

 

6.4.23 Construção do Porto de Kaarendy  

 

O projeto é constituído pela construção de uma zona portuária no 

Departamento de Itapúa, cuja capital é a cidade de Encarnación. Essa região é 

conhecida como o celeiro do país, grande produtora de granéis sólidos.  

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), as atividades relacionadas à 

essa obra de infraestrutura incluem a construção de um molhe de 30 m sobre o Rio 

Paraná, de silos de armazenamento e de correias transportadoras com a capacidade 

de 500 t/h. 

Atualmente a obra encontra-se em na fase de pré-execução, com um 

horizonte de tempo estimado para o cenário de 2030 (PARAGUAI. Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, 2016c). 

 

6.4.24 Construção da Ferrovia Asunción – Ciudad del Este 

 

Esse projeto abrange a construção de uma linha férrea de Ciudad del Este, 

no Departamento de Alto Paraná, até a cidade de Asunción e Villeta, para funcionar 

como uma alternativa tanto para o transporte de carga geral como o transporte de 

passageiros. Pretende-se realizar uma interconexão na fronteira com o estado 

brasileiro do Paraná com o município de Ciudad del Este (PRY), com dimensão de 

bitola métrica. 

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), atualmente o projeto se 

encontra em fase de estudos, e faz parte do agrupamento de projetos denominado 

Asunción – Paranaguá, desenvolvido entre o Paraguai e o Brasil. Sendo assim, essa 

obra de infraestrutura possui um horizonte de tempo estimado para o cenário de 2030. 
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6.4.25 Construção da Rota Nacional n° 8 - trecho Caazapá - Coronel Bogado 

 

Essa obra consiste na construção de uma rodovia a partir da cidade de 

Caazapá, Departamento de Caazapá até a cidade de Coronel Bogado, Departamento 

de Itapúa. Segundo a Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), a Rota Nacional nº 8, que terá extensão de 140 km e 

duas pistas, é o único trecho que ainda precisa ser pavimentado para que se complete 

o eixo Norte – Sul da região oriental do Paraguai. 

Com alguns trechos já finalizados, a obra segue em execução e deve cumprir 

o prazo para finalização. O horizonte de projeto estimado é o cenário de 2020. 

 

6.4.26 Interconexão das rotas nacionais n° 6 e nº 8 - trecho San Juan Nepomuceno 

- intersecção com Rota n°6 

 

A obra tem por objetivo a integração das áreas produtivas dos departamentos 

de Caazapá, Itapúa e Alto Paraná aos corredores de exportação. De acordo com o 

banco de dados da Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA, 2016), haverá pavimentação asfáltica em ao longo de 97 km, 

em duas pistas com 3,50 m e acostamento de 2,50 m. Em áreas urbanas, a largura 

da pista é de 4,50 m. 

Em julho de 2014 concluiu-se o Estudo de Viabilidade, bem como o Estudo 

de Impacto Ambiental (IIRSA, 2016). Sem o início da execução, estimou-se o 

horizonte de projeto como o cenário de 2030. 

 

6.4.27 Pavimentação da Rodovia Cruce Guaraní - Corpus Christi - Pindoty Porá 

 

Esse projeto consiste em conectar as regiões de Villa Ygatimí, na província 

de Canindeyu com Pindoty Porá, na fronteira com a cidade de Sete Quedas em Mato 

Grosso, Brasil, com a Rota Nacional nº 10, para que seja possível uma conexão 

terrestre a qual tenderá a aumentar o fluxo comercial e o desenvolvimento na área de 

influência.  
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De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), é projetado a pavimentação de 

42 km, com 2 faixas de 7 m de largura, e um eixo de plataforma com 12 m. O início 

da obra se teve em outubro de 2014, com um prazo estimado de 26 meses, assim o 

horizonte de projeto é estimado para 2020. 

 

6.4.28 Construção da Ponte El Dorado - Mayor Otaño  

 

Trata-se de uma obra binacional, envolvendo o Paraguai e a Argentina. 

Consiste na construção da ponte entre as cidades de El Dorado e Mayor Otaño, em 

conjunto com o Centro de Fronteira. Compreende ainda a adequação da infraestrutura 

existente. 

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), a fase de estudos para esse 

projeto ainda não foi iniciada. Dessa maneira, estimou-se o horizonte de projeto para 

o cenário de 2030. 

 

6.4.29 Gestão e manutenção da rede pavimentada por níveis de serviço 

 

Projeto de caráter de gestão rodoviária a nível nacional, com o objetivo de 

efetuar a manutenção e otimizar a gestão de toda rede pavimentada do sistema 

rodoviário do Paraguai, incluindo as estações de pesagem e postos de pedágio.  

Em sua totalidade, a obra apresenta magnitude de 5,4 mil km de extensão, 

cobrindo o território nacional. O prazo estimado para esse projeto é o cenário de 2020. 

 

6.5 URUGUAI 

 

O levantamento das obras de infraestrutura do Uruguai resultou em 14 novos 

investimentos que integrarão os cenários de infraestrutura da Hidrovia Paraguai-

Paraná. Grande parte dos investimentos uruguaios pertencem ao modal hidroviário, 

materializando o interesse do país no que se refere à utilização de seu sistema fluvial 

para o transporte de cargas, como demonstra a Figura 6.6. 
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FIGURA 6.6 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESINFRAESTRUTURA DO URUGUAI. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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6.5.1 Melhorias no sistema portuário de Nueva Palmira 

 

Essa obra tem como objetivo melhorar a infraestrutura portuária, e em 

conjunto com outros projetos, os seus acessos tanto por via terrestre como ferroviária. 

Sendo assim, o projeto em questão trata da construção de molhes a jusante do porto 

para auxiliar com a movimentação das barcaças, e assim aumentar a capacidade 

simultânea de atraques dos navios. Com isso, será possível a utilização de instalações 

capazes de atender simultaneamente dois navios estrangeiros e barcaças “feeder”. 

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), a obra encontra-se concluída, 

fazendo parte do cenário do ano de 2015. 

 

6.5.2 Reativação do Porto de Paysandú 

 

O projeto teve como objetivo transformar a infraestrutura do Porto, por meio 

de atividades que incluíram a construção de molhes para operações de recepção de 

barcaças e carga/descarga e amarração das embarcações, além da adequação e 

modernização da infraestrutura. 

Para a execução da obra foi firmado contrato com a construtora Alatec (CSI) 

para a elaboração do Plano Mestre. De acordo com a Administración Nacional de 

Puertos (ANP), a obra encontra-se concluída, enquadrando-se no cenário de 2015. 

 

6.5.3 Reforma e manutenção do tramo ferroviário Piedra Sola - Salto Grande 

 

O objetivo desse projeto é a reforma do tramo de via férrea para a reativação 

da conexão ferroviária entre os municípios uruguaios de Piedra Sola (entre os 

departamentos de Paysandú y Tacuarembó) e Salto Grande (Departamento de Salto), 

como parte da conexão ferroviária entre Asunción (PRY) e Montevideo (URY), anexa 

ao eixo Norte-Sul da Hidrovia Paraguai – Paraná. 

Esse projeto tem ligação direta com outros dois projetos da Hidrovia Paraguai 

Paraná, a saber: a recuperação do ramal ferroviário entre Zárate (ARG) – Posadas 
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(ARG) (ver seção 6.1.7) e a construção e reforma do ramal ferroviário entre Asunción 

(PRY) – Posadas (ARG) (ver seção 6.4.1 e 6.4.4). 

O horizonte de tempo estimado para esse projeto encaixa-se no cenário de 

2020 (IIRSA, 2016). 

 

6.5.4 Reforma do ramal ferroviário Algorta - Fray Bentos 

 

Essa obra de caráter ferroviário tem como objetivo reabilitar o ramal entre as 

cidades uruguaias de Algorta e Fray Bentos, ambos localizados no Departamento de 

Rio Negro, por meio de uma obra de renovação da via, incluindo a colocação de 

dormentes e trilhos em uma extensão de aproximadamente 140 km, para uma 

velocidade de projeto de 40 km/h. Esse trecho enquadra-se como uma malha 

fundamental para atrair a alta demanda de carga no Porto de Fray Bentos (BNDES, 

2011).  

O horizonte de projeto estimado para essa obra de infraestrutura enquadra-

se no cenário do ano de 2020. 

 

6.5.5 Projeto binacional de melhoramento da navegabilidade no Rio Uruguai 

 

Essa obra de infraestrutura tem como objetivo aumentar a profundidade dos 

diversos trechos do canal de navegação e melhorar o balizamento e a sinalização do 

rio Uruguai. A Tabela 6.11 apresenta as características hidráulicas no canal de 

navegação esperado após a execução da obra, bem como os trechos onde serão 

desenvolvidas (EL PAIS, 2016). 

 
TABELA 6.11 - CARACTERÍSTICAS DA OBRA DE INFRAESTRUTURA. 

Profundidade (m) Largura (m) Trecho (km) Extensão (km) 

7,02 100 0 a 187,1 34 

5,18 80 187,1 a 206,8 8,7 

FONTE: Adaptado de IIRSA, 2016. 
 

Em março de 2011 foi firmado o acordo binacional do projeto, assim foi 

organizada uma licitação, vencida pelo consórcio EIH S.A – Incociv SRL (CARU, 

2012). 
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Sendo assim, o horizonte de tempo para a conclusão dessa obra será 

estimado para o cenário de 2020. 

 

6.5.6 Conclusão e construção das eclusas de Salto Grande 

 

Essa obra tem por objetivo facilitar a navegação por meio da finalização da 

eclusa localizada na represa uruguaia de Salto Grande, no Departamento de Salto.  

A fim de auxiliar na construção dessas obras de infraestrutura, existe um 

esforço conjunto entre o Uruguai e a Argentina para o processo de conclusão da 

primeira eclusa, e para que a construção de uma possível segunda eclusa se 

concretize no curso médio do Rio Uruguai, a aproximadamente 15 km a montante das 

cidades de Salto e Concordia. 

O horizonte de tempo estimado para a conclusão dessa obra enquadra-se no 

cenário de 2030. 

 

6.5.7 Traçado e construção do canal alternativo Casa Blanca 

 

Obra de aspecto hidroviário, cujo objetivo é dar maior confiabilidade à 

navegação no tramo entre os km 190 e 200 do Rio Uruguai, por meio da viabilização 

de um canal alternativo para a navegação, que possa ser utilizado nos casos em que 

os passos Almirón Chico e Almirón Grande não atinjam as profundidades necessárias 

devido aos processos morfológicos do Rio (IIRSA, 2016). 

Assim, a principal intervenção seria a dragagem e sinalização do canal 

secundário existente sobre a margem esquerda do Rio Uruguai, denominado canal de 

Casa Blanca. Foi firmado um convênio com a Universidade de La República, que 

realizou um modelo hidrossedimentológico do Rio Uruguai (MOREIRA et al., 2010). 

As obras de dragagem no Rio Uruguai foram finalizadas em 2017. Sendo 

assim, o horizonte de tempo estimado para esse projeto enquadra-se no cenário do 

ano de 2020. 
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6.5.8 Reativação do Porto de Salto 

O objetivo dessa obra de infraestrutura é a otimização dos acessos aos 

terminais de carga do Porto uruguaio de Salto, localizado no Departamento de Salto, 

em torno de 13 km a jusante da represa de Salto Grande. 

As atividades envolvendo esse projeto referem-se a obras de reforço no píer 

de cabotagem e readequação das áreas para serviços de passageiros, em 

coordenação conjunta com a Dirección Nacional de Aduanas. 

Ainda na etapa de execução, o horizonte de tempo dessa obra de 

infraestrutura enquadra-se no cenário do ano de 2020. 

6.5.9 Otimização da navegabilidade do Rio Negro 

O objetivo dessa obra de infraestrutura é o desenvolvimento de um corredor 

fluvial capaz de efetuar a conexão entre os centros de produção e consumo da região 

central do país com o Rio Uruguai, por meio do Rio Negro, que conta com 750 km de 

extensão e 3 barragens ao longo de seu curso dentro do Uruguai (Palmar, Baygorria 

e Rincón del Bonete).  

Constam como atividades previstas a recuperação da navegabilidade do Rio 

Negro (totalmente ou parcialmente), mediante obras de dragagem e balizamento, 

além da construção de eclusas capazes de transpor as barragens existentes e outras 

obras complementares. 

O horizonte de tempo estimado para essa obra de infraestrutura enquadra-se 

no cenário de 2030. 

6.5.10 Construção do anel viário de Nueva Palmira 

Essa é uma obra de caráter rodoviário, a qual objetiva a construção de uma 

via de conexão direta de acesso e de saída ao sistema portuário de Nueva Palmira, 

para o transporte rodoviário de carga proveniente do norte da cidade pela Rota 21 e 

da Rota 12, pelo acesso oeste e conexão metropolitana do país. 
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A extensão desta obra totaliza cerca de 8,5 km, contemplando a construção 

de uma nova ponte sobre a cidade de Sauce, no Departamento de Canelones, que 

fornecerá acesso ao porto. 

O horizonte de tempo previsto para essa obra de infraestrutura enquadra-se 

no cenário de 2020. 

 

6.5.11 Construção do ramal ferroviário Mercedes – Sistema portuário de Nueva 

Palmira 

 

Obra de caráter ferroviário, tem como objetivo estabelecer a conectividade ao 

sistema portuário de Nueva Palmira, principal terminal de granéis do Uruguai. Com 

esse acesso, o conceito do projeto é acompanhar a extensão da denominada Rota 

Nacional 21. 

O projeto tem uma extensão de 90 km, iniciando na cidade de Mercedes, 

Departamento de Soriano, até a cidade de Nueva Palmira, no Departamento de 

Colonia. De acordo com o banco de dados da (IIRSA, 2016), a obra ainda se encontra 

em fase de análise por parte do governo uruguaio. Sendo assim, estima-se como 

horizonte de tempo o cenário para o ano de 2030. 

 

6.5.12 Recondicionamento da Rota Montevideo - Fray Bentos  

 

Essa obra rodoviária compreende o corredor formado pelas rotas nº 1, 3, 11, 

23, 12 e 2 (297 km). Prevê-se a execução de reforço asfáltico nos trechos da Rota 2 

(Mercedes – Pte. San Martín), Rota 23 (Juan Soler – I. Cortinas) e Rota 12 (Cardona 

– I. Cortinas). Além disso, há um contrato para manutenção dos níveis de serviço entre 

Cardona e Pte. Gral. Martín. 

Segundo o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), a obra está em fase de 

execução e apresenta trechos já finalizados. O horizonte de projeto estimado é o ano 

2020. 
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6.5.13 Adequação do corredor Río Branco - Montevideo - Colonia - Nueva Palmira: 

rotas n° 1, 11, 8, 17, 18 e 26, rotas 23 e 12 

De acordo com o banco de dados da Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA, 2016), essa obra, concluída em 

dezembro de 2014, compreendeu o recapeamento asfáltico na pavimentação de 

diferentes trechos, além da construção de novos traçados. Ocorreu também a 

construção de pontes, como as executadas sobre os rios Rosario los Arroyos Sauce, 

Minuano e Riachuelo. 

A obra foi parte Corredor Mercosul – Chile e teve por objetivo melhorar o nível 

de serviço, em particular no que se refere ao conforto e segurança rodoviária. Esse 

reordenamento compreendeu adequação de sinalização, demarcação e iluminação 

das rodovias. 



                                                                                      
 

284 
 

6.5.14 Otimização dos acessos fluviais a portos uruguaios 

 

Trata-se de uma obra de caráter hidroviário, cujo objetivo é a otimização das 

condições de navegação no Rio Uruguai. 

Inclui-se nessa obra de infraestrutura a realização de obras de dragagem e o 

balizamento dos canais de acesso aos portos, de modo a aproveitar ao máximo as 

profundidades dos canais de navegação do Rio Uruguai, analisando as necessidades 

particulares de cada porto. 

Atualmente está sendo executada a obra binacional de dragagem do canal de 

navegação do Rio Uruguai (CARU, 2012). O horizonte de tempo estimado para esse 

projeto enquadra-se no cenário de 2015. 
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 PREVISÃO DE CENÁRIOS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

 

Após o levantamento das obras de infraestrutura apresentadas no Capítulo 5, 

foram elaborados os cenários de simulação com base em horizontes de tempo pré-

definidos. Foram avaliados os empreendimentos de cada um dos modais de 

transporte nos cinco países signatários com previsão de entrada em operação nos 

anos de 2015, 2020, 2025 e 2030. 

Ao todo foram levantadas 124 obras de infraestrutura para a composição dos 

cenários da Hidrovia Paraguai-Paraná. A definição dos cenários tomou por base as 

informações disponibilizadas pelos órgãos oficiais e pelos meios de comunicação de 

cada um dos países. Para as obras que não dispunham de informações concretas, 

utilizou-se como cenário o ano de 2030. 

As obras de infraestrutura a serem incluídas na base cartográfica 

georreferenciada envolvem desde a construção de novos ramais ferroviários e 

rodoviários na área de influência da Hidrovia Paraguai-Paraná até a criação e/ou 

ampliação da capacidade de novos portos e terminais hidroviários. 

A seguir, estão apresentadas nas tabelas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 os cenários 

referentes às obras de infraestrutura separadas por país (Argentina, Bolívia, Brasil, 

Paraguai e Uruguai) e seus respectivos horizontes de implantação previstos. 
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TABELA 7.1 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 

Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / característica da 

obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

1 
Contorno viário da Cidade de Santa 

Fe 
Santa Fe (Santa Fe) 

Obras ferroviárias, rodoviárias e 

instalações complementares 
  X X X 

2 
Adequação do canal de navegação 

do Rio Paraná 
Santa Fe à foz do Rio Paraná 

Dragagem/derrocamento/balizamento

/sinalização (380 km) 
X X X X 

3 Ampliação do Porto de Diamante Diamante (Entre Ríos) Reparação da estrutura do cais   X X X 

4 
Reordenamento dos acessos 

ferroviários na cidade de Santa Fe 

 Santa Fe (Santa Fe) Construção de um corredor ferroviário   X X X 

 Santa Fe (Santa Fe) 
Pátios de manobras para operações 

ferroviárias 
  X X X 

 Santa Fe (Santa Fe) 

Adequação da rede de acessos 

ferroviários ao terminal portuário de 

Santa Fe 

  X X X 

5 
Reabilitação do ramal ferroviário C3: 

Resistência - Avia Terai - Pinedo 

Resistencia (Chaco) - Avia Terai 

(Chaco) 
200 km   X X X 

Avia Terai (Chaco) - Pinedo (Chaco) 60 km   X X X 

6 
Reabilitação do ramal ferroviário C3: 

Avia Terai - Metán 
Avia Terai (Chaco) - Metán (Salta) 200 km   X X X 

7 
Reabilitação do ramal ferroviário 

Zárate - Posadas 

Zárate (Buenos Aires) - Posadas 

(Misiones) 
860 km   X X X 

8 
Projeto binacional de melhoramento 

da navegabilidade do Rio Paraguai 

Confluência Paraguai/Paraná - 

Asunción (PRY) 

Dragagem/derrocamento/balizamento

/sinalização (390 km) 
 X X X 

9 Ampliação do Porto de Ibicuy Ibicuy (Entre Ríos) Aumento da capacidade e acessos   X X X 
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Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / característica da 

obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

10 
Ampliação e modernização do Porto 

de Corrientes 
Corrientes (Corrientes) Ampliação e modernização do Porto X X X 

11 
Recuperação e bitolagem do ramal 

ferroviário Corrientes - Monte Caseros 

Corrientes - Monte Caseros 

(Corrientes) 
358 km X 

12 
Reordenamento dos acessos 

ferroviários na cidade de Rosario 

Tramo A: Cerana (km 87,5) - Zona de 

Aldao (km 79,6)  
8 km X 

Tramo B: Zona de Aldao (km 79,6.) - 

Zona Cruce de Vías (km 51,7) 
28 km X 

Tramo C: Zona de Cruce de Vías (km 

51,7) - NCA Córdoba (km 20,7) 
31 km X 

Tramo D: União das vias NCA (km 

20,7) - Alvear-Retiro (km 0) 
21 km X 

13 Reconversão do Porto de Santa Fe Santa Fe (Santa Fe) Adequação e modernização do Porto X X X 

14 Ampliação do Porto de Baradero Baradero (Buenos Aires) Adequação e modernização do Porto X 

15 Ampliação do Porto de San Pedro San Pedro (San Pedro) Aumento da capacidade X 

16 Recuperação do Porto de Bella Vista Bella Vista (Buenos Aires) Reabilitação da estrutura X X 

17 Ampliação do Porto de Itá - Ibaté Itá - baté (Corrientes) 
Construção de cais e instalações 

complementares 
X 

18 
Sistema de defesa do Porto de 

Barranqueras 
Barranqueras (Chaco) 

Recuperação do sistema de defesa 

de inundações 
X X X 
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Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / característica da 

obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

19 

Construção e implantação de controle 

integrado de carga em Paso de Los 

Libres 

Paso de Los Libres (Corrientes) 
Ampliação e modernização do 

terminal de cargas 
X X X X 

20 
Nova conexão física entre Paraná e 

Santa Fe 

Paraná (Entre Ríos) - Santa Fe 

(Santa Fe) 
30 km X 

21 
Melhoramento do Centro de Fronteira 

de Puerto Iguazú 
Puerto Iguazú (Misiones) Reestruturação e adequação do Porto X X X X 

22 Ponte Viária Reconquista – Goya Reconquista - Goya (Corrientes) 3,8 km X X 

23 
Duplicação da Rota Nacional n° 11: 

Resistencia - Formosa - Clorinda 

Resistencia - Formosa - Clorinda 

(Formosa) 
135 km X X X 

24 
Duplicação da Rota Nacional n° 11: 

Rosario - Oliveros 
Rosario - Oliveros (Santa Fe) 34 km X X 

25 
Ramal Ferroviário Federal - 

Concordia 
Federal - Concordia (Entre Ríos) 100 km X X X 

26 
Ramal Ferroviário Paraná - 

Concepción del Uruguay 

Paraná - Concepción del Uruguay 

(Entre Ríos) 
260 km X X 

27 Recuperação do Porto de Formosa Formosa Reestruturação e adequação do Porto X X X X 

28 
Melhoramentos no Porto de 

Concepción del Uruguay  
Concépcion del Uruguay (Entre Ríos) Ampliação e modernização do Porto X 

29 Aeroporto de carga Concordia Concordia (Entre Ríos) 
Construção de aeroporto de carga em 

Concordia 
X 

30 Modernização do Porto de Iguazú Iguazú Ampliação e modernização do Porto X 
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Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / característica da 

obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

31 
Construção do complexo multimodal 

Resistencia - Corrientes 
Resistencia - Corrientes (Corrientes) Ponte bimodal       X 

32 Eclusa de Corpus (Projeto binacional) Corpus Christi Construção de Eclusa       X 

33 Contorno da Cidade de Rosario Rosario (Santa Fe) 
Obras ferroviárias, rodoviárias e 

instalações complementares 
 X X X 

34 Contorno da Cidade de Formosa Formosa 
Pavimentação da Rota Nacional nº 11 

(20 km) 
  X X X 

35 Recuperação do Porto de Esquina Esquina (Corrientes) 
Reparação dos molhes, área de 

operação portuária e manobras 
      X 

36 Plano Mestre do Porto de Rosario Rosario (Santa Fe) 
Adaptação da infraestrutura do 

Porto/construção de acessos 
      X 

37 
Recuperação do Ramal Tucumán-

Rosario 

Rosario (Santa Fe) - Tucumán 

(Tucumán) 
852 km       X 

38 
Melhoramento de acessos fluviais aos 

portos do Rio Paraná 
Rio Paraná 

Barragem de Itaipu (BRA) - 

Confluência Paraguai/Paraná 

(ARG/PRY) (680 km) 

      X 

39 

Pavimentação da Rota Nacional nº11- 

Trecho do entroncamento com a Rota 

Provincial nº13 

Santa Fe- San Justo 200 km  X X X 

40 
Reabilitação do Ramal Ferroviário 

C25: Embarcación – Formosa 
Embarcación – Formosa 

Construção de um novo acesso 

ferroviário, com extensão de 30 km 
  X X X 
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Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / característica da 

obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

41 
Reabilitação do Ramal Ferroviário C: 

Santa Fe – San Salvador de Jujuy 
Santa Fe – San Salvador de Jujuy Melhorias em ferrovias e pontes   X X X 

42 
Duplicação da Rota Nacional nº 16: 

Resistencia – Sáenz Peña 
Resistencia – Sáenz Peña 165 km  X X X 

43 

 Pavimentação da Rota Nacional 

 nº 95 - intersecção com a Rota 

nacional nº 81 – Villa Ángela 

Tres Isletas – Santa Sylvina 

Santa Sylvina – Comandante Fontana 
170 km   X X X 

44 
Duplicação da Rota Nacional nº 12 

Riachuelo – Paso de la Patria 

Riachuelo, Corrientes (ARG) - Paso 

de la Patria, Corrientes (ARG) 
50km    X X X 

45 
Duplicação da Rota Nacional nº 34 

Rosario – Sunchales 
Rosario - Sunchales, Santa Fe (ARG) 245 km       X 

46 
Duplicação da Rota Nacional nº 19 

trecho Rota nacional nº11 – Córdoba 
Santa Fe a Cordoba, Santa Fe (ARG) 337 km    X X X 

47 
Duplicação da Rota Nacional nº 33: 

Rufino - Rosario 
Rufino a Rosario, Santa Fe (ARG) 270 km     X X 

48 
Ampliação da Rota Provincial nº 26: 

trecho Victoria – Nogoyá 
Victoria a Nogoyá 

Nova pavimentação e aumento da 

largura da via, extensão de 45 km 
      X 

49 
Corredor viário San Nicolás/ Zárate - 

Paso Pehuenche 

San Nicolás/ Zárate - Paso 

Pehuenche 
1.000 km X X X X 

50 
Recuperação do trecho ferroviário 

Zárate - Rosario  
Zárate - Rosario 150 km       X 
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Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / característica da 

obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

51 Ampliação do Porto de El Dorado Misiones 
Adequação da infraestrutura do porto, 

incluindo dragagem e balizamento 
X 

52 Ampliação do Porto de Ituzaingó Ituzaingó Adequação da infraestrutura do porto X 

53 
Adaptação da estrutura dos portos de 

Posadas e Santa Ana 
Posadas 

Adequação da infraestrutura e 

relocação da área de cargas para 

Santa Ana 

X 

54 
Duplicação da Rota Nacional nº 12, 

Garupá – San Ignacio * 
 Garupá – San Ignacio 40 km X X X 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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TABELA 7.2 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA BOLÍVIA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 

Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

1 
Área de controle integrado Puerto 

Suárez- Corumbá 

Corumbá (BRA) - Puerto Suárez 

(Santa Cruz) 

Reestruturação da região de 

fronteira/Área de controle integrado 
X 

2 
Pavimentação da ponte Banegas - 

Okinawa 

Santa Cruz e San Matías (Santa 

Cruz) 
Ponte rodoviária (1,44 km) X X X 

3 
Construção do trecho Concepción - 

San Matías 

Concepción (Santa Cruz) - San 

Matías (Santa Cruz) fronteira com 

Brasil 

474 km X X 

4 
Construção do trecho rodoviário 

Pailón - San José - Puerto Suárez 

Pailón (Chiquitos) - San José 

(Chiquitos) - Puerto Suárez (Santa 

Cruz) 

600 km X X X X 

5 
Corredor ferroviário Bioceânico 

Central (CFBC) 

Leste ao Oeste da Bolívia, 

vinculando-a ao Brasil e ao Peru 
1.700 km X 

6 
Passagem de fronteira San Matías - 

Cáceres (Porto Limão) 

San Matías (Santa Cruz) - Cáceres 

(BRA) 

Área de controle integrado entre 

Brasil e Bolívia/ Melhorias em 

infraestrutura 

X X X X 

7 
Pavimentação do trecho Puerto 

Suárez- Mutún 
Puerto Suárez- Mutún (Santa Cruz) 25 km X X X 

8 
Projeto multimodal - Portuário 

Motacucito - Mutún - Puerto Busch 

Motacucito - Mutún (Santa Cruz) Mutún - Terminal Portuário (TP-1) X X 

Rio Paraguai - Mutún (Santa Cruz) 
Rio Paraguai - Mutún - Canal fluvial 

(CF-1) 
X X 

Motacucito - Mutún (Santa Cruz) Ramal ferroviário (FV-1) X X 
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Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

8 
Projeto multimodal - Portuário 

Motacucito - Mutún - Puerto Busch 

Dionisio Foianini (Man Césped) 
Corredor Dionisio Foianini - Terminal 

Portuário (TP-2) 
    X X 

Mutún (Santa Cruz) - Puerto Busch 

(Gérman Busch) 
Ramal ferroviário (FV-2)     X X 

9 
Recuperação e manutenção do canal 

do Tamengo 

Lagoa de Cáceres (Gérman Busch) - 

Corumbá (BRA) 
10,5 km   X X X 

10 Zona franca boliviana em Zárate  Zárate (ARG) 
Construção de uma zona franca fora 

do país 
      X 

FONTE: UFPR/ ITTI, 2016. 
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TABELA 7.3 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BRASIL E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 

Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

1 Pavimentação da BR-242 (MT) 

Sorriso-MT, Nova Ubiratã-MT, 

Gaúcha do Norte-MT, Canarana-MT 

e Querência-MT 

156 km   X X 

2 Construção da Ferronorte  

Cuiabá (MT) - Santarém (PA) 2000 km    X 

Cuiabá (MT) - Porto Velho (RO) 1500 km    X 

Cuiabá (MT) - Rondonópolis (MT) 230 km X X X X 

Rondonópolis (MT) – Alto Araguaia 

(MT) 
260 km X X X X 

Alto Araguaia (MT) - Uberlândia (MG) 771 km    X 

Alto Araguaia (MT) - Santa Fe do Sul 

(SP) 
504 km X X X X 

3 

Ponte Ferroviária sobre o Rio Paraná 

entre Foz do Iguaçu (BRA) e Ciudad 

del Este (PRY) 

Foz do Iguaçu(PR) - Ciudad del 

Este/PRY 
0,5 km    X 

4 
Ponte Rodoviária Puerto Presidente 

Franco (PRY) – Foz do Iguaçu (BRA) 

Ponte Rodoviária sobre o Rio 

Paraná, entre Foz do Iguaçu/Porto 

Meira (Brasil) e Puerto Presidente 

Franco (Paraguai) 

0,7 km  X X X 

5 
Corredor Ferroviário Bioceânico 

(Território brasileiro) 

Paranaguá (PR) – Cascavel (PR) 730 km   X X 

Engenheiro Bley (PR) -  Lapa (PR) – 

Paranaguá (PR) 
230 km X  X X X 

Cascavel (PR) - Foz do Iguaçu (PR)  135 km    X X 
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Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

6 
Ferrovia de Integração do Centro-

Oeste (FICO) 

Campinorte (GO) – Lucas do Rio 

Verde (MT) 
900 km  X X X 

Lucas do Rio Verde (MT) – Vilhena 

(RO) 
646 km   X X 

7 
Construção da Ferrovia Norte-Sul 

(FNS) 

Barcarena (PA) - Açailândia (MA) 477 km   X X 

Açailândia (MA) - Palmas (TO) 719 km  X X X 

Palmas (TO) - Anápolis (GO) 860 km  X X X 

Ouro Verde (GO) – Estrela d’Oeste 

(SP) 
682 km  X X X 

Estrela d’Oeste (SP) – Panorama 

(SP) 
264 km    X 

Panorama (SP) – Chapecó (SC) 952 km    X 

Chapecó (SC) – Rio Grande (RS) 834 km    X 

8 
Otimização da navegabilidade do Rio 

Paraguai (Cáceres - foz do Apa) 

Cáceres (BRA) - foz do Rio Apa 

(BRA) 
1.270 km  X X X 

9 
Otimização da navegabilidade do Alto 

Rio Paraná 

Trecho navegável em território 

brasileiro, entre a Barragem de Itaipu 

- Barragem de Jupiá / Ilha Solteira - 

São Simão 

  X  X X X 

10 
Construção da barragem de Santa 

Maria da Serra 
Hidrovia do Rio Tietê (Rio Piracicaba) 

Construção de barragem com duas 

eclusas 
 X X X 
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Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

11 

Construção da FERROESTE - 

Trecho Cascavel-Dourados-Maracaju 

(FERROESTE) 

Cascavel-Dourados-Maracaju 

(FERROESTE) 
Extensão do trecho ferroviário   X X 

12 
Otimização do trecho da BR-158/MT 

– Ribeirão Cascalheira – Vila Rica 
Ribeirão Cascalheira – Vila Rica 481 km  X X X 

13 

Construção da ponte internacional e 

Passagem de Fronteira Carmelo 

Peralta (PRY) - Porto Murtinho (BRA) 

Carmelo Peralta (PRY) - Porto 

Murtinho (BRA) 
2,5 km  X X X 

14 
Passagem de fronteira Porto Suárez - 

Corumbá 

Porto Suárez, Santa Cruz, (PRY) - 

Corumbá, MT (BRA) 

Melhoramento da infraestrutura na 

região de fronteira entre Brasil e 

Bolívia. 

X X X X 

15 
BR-277 – Santa Terezinha de Itaipu – 

Cascavel 
Santa Terezinha de Itaipu – Cascavel Melhorias no trecho da BR-277 X  X X X 

16 

Programa de manejo ambiental e 

territorial da BR-163 - Cuiabá - 

Santarém) (BR-163 / MT / PA) 

Cuiabá - Santarém 
Diagnóstico socioeconômico e 

ambiental 
X X X X 

17 Construção do porto do Rio Iguaçu Foz do Iguaçu/BRA Construção de porto fluvial  X   

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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TABELA 7.4 - OBRAS DE INFRAETRUTURA PARA O PARAGUAI E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 

Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 
Horizonte 

2015 2020 2025 2030 

1 
Pavimentação do trecho Concepción 

- Vallemí 

A06/PY14 - Concepción - Vallemí 

(Concepción) 
170 km  X X X 

2 
Pavimentação do trecho rodoviário 

Santa Rosa - Capitán Bado 

Rota Nacional nº 11 - Santa Rosa - 

Capitán 
160 km   X X X 

3 

Projeto binacional de melhoramento 

da navegabilidade do Rio Paraguai 

(trecho Asunción - Confluência) 

Confluência dos Rios 

Paraguai/Paraná - Asunción (PRY) 

Dragagem/derrocamento/balizamento

/sinalização (390 km) 
 X X X 

4 
Otimização do trecho Clorinda - 

Asunción 
Clorinda (ARG) - Asunción (PRY) Construção rodoviária (40 km)   X X X 

5 

Projeto binacional de melhoramento 

da navegabilidade do Rio Paraguai 

(trecho Apa - Asunción) 

Foz do Rio Apa (BRA) - Asunción 

(PRY) 

Dragagem/derrocamento/balizamento

/sinalização (580 km) 
 X X X 

6 
Construção da ferrovia Asunción - 

Artigas 

Asunción (sem departamento) - 

Artigas (Itapúa) 
300 km       X 

7 
Sistema de previsão de níveis no Rio 

Paraguai 

Foz do Rio Apa (BRA) - Asunción 

(PRY) 

Implantação de rede de estações 

hidrológicas consistentes com a rede 

brasileira 

      X 

8 
Construção da Ferrovia Ciudad del 

Este - Pilar 

Ciudad del Este (Alto Paraná) - Pilar 

(Ñeembucú) 
583 km     X X 

9 
Pavimentação do trecho Curuguaty - 

Pedro Juan Caballero 

Curuguaty (Canindeyú) - Pedro Juan 

Caballero (Amanbay) 
Pavimentação do trecho (285 km)     X X 

10 
Pavimentação do trecho Villeta - Pilar 

- Paso de Patria 

Villeta (Central) - Pilar - Paso de 

Patria (Neembucú) 
Pavimentação do trecho (346 km)   X X X 
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Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 
Horizonte 

2015 2020 2025 2030 

11 
Construção da Ponte Pilar - Rio 

Bermejo 
Pilar (Ñeembucú) - Rio Bermejo Ponte bimodal   X X X 

12 
Projeto binacional de melhoramento 

da navegabilidade do Médio Paraná 

Confluência dos rios 

Paraguai/Paraná e Barragem de 

Itaipu) 

Dragagem/derrocamento/balizamento

/sinalização (680 km) 
      X 

13 Otimização das rotas nº 2 e nº 7  

Rota nº 2 (Asunción a Coronel 

Oviedo) 
Melhoramento da via (132 km)   X X X 

Rotas nº 2 e nº 7 (Coronel Oviedo a 

Caaguazú)  
Duplicação de 60 km   X X X 

Rota nº 7 (Caaguazú a Ciudad del 

Este) 

Duplicação de 113 km e 

melhoramento de 27 km 
  X X X 

14 Otimização da Rota Transchaco nº 9 

Puente Remanso/ Mariscal 

Estigarribia e Mariscal Estigarribia/ 

Infante Rivarola 

Reconstrução da via (740 km)   X X X 

15 
Projeto binacional de transposição de 

Itaipu 

Montante e a jusante da Barragem de 

Itaipu 

Construção de sistema de transporte 

multimodal (portos, rotas de 

pavimentação, eclusa) 

    X 

16 
Projeto binacional de melhoramento 

da navegabilidade do lago Itaipu 
Lago de Itaipu Represa e a zona de Salto Guaíra X X X X 

17 Ampliação em Puerto Indio 
Instalações portuárias em Puerto 

Indio 

Ampliação e adequação de 

instalações portuárias 
      X 
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Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 
Horizonte 

2015 2020 2025 2030 

18 
Reabilitação do Porto de Saltos del 

Guairá 
Salto del Guairá (Canindeyú) 

Ampliação do molhe, pátio de 

manobras, estacionamento de 

caminhões de carga e o prédio 

administrativo 

      X 

19 Pavimentação da Rodovia Troncal II Hernandarias - Puerto Indio Pavimentação do trecho (57 km)       X 

20 Vias de acesso para Encarnación 
Rotas 1 e 6 com acesso a 

Encarnación 
27 km X X X X 

21 
Otimização do sistema de terminais 

portuários de Asunción  
Asunción 

(Acessos terrestres e fluvial, 

localização de terminais) 
      X 

22 
Construção da ferrovia Artigas - 

Posadas 
Artigas (Itapúa) - Posadas (ARG) 60 km   X X X 

23 Construção do Porto de Kaarendy Departamento de Itapúa Encarnación       X 

24 
Construção da ferrovia Asunción - 

Ciudad del Este 

Cuidad del Este (Alto Paraná) - 

Asuncíon (sem departamento) 
300 km       X 

25 
Construção da Rota Nacional nº 8, 

Tramo Caazapá – Coronel Bogado 
 Caazapá – Coronel Bogado 140 km   X X X 

26 

Interconexão das rotas nacionais   

nº 6 e  nº 8, no trecho San Juan 

Nepomuceno – intersecção com a 

Rota  nº 6 

San Juan Nepomuceno – intersecção 

com a Rota nº 6 

Pavimentação asfáltica, em 97 km de 

extensão 
      X 

27 

Pavimentação da Rodovia Cruce 

Guaraní – Corpus Christi – Pindoty 

Porá 

Villa Yhatimí a Pindoty Porá 42 km   X X X 
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Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 
Horizonte 

2015 2020 2025 2030 

28 
Construção da Ponte El Dorado - 

Mayor Otaño 
El Dorado - Mayor Otaño 

Construção de ponte em conjunto 

com Centro de Fronteira 
X 

29 
Gestão e manutenção da rede 

pavimentada por níveis de serviço 
Abrangência nacional 

Gestão rodoviária (manutenção das 

vias, estações e postos de pedágio) 
X X X 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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TABELA 7.5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO URUGUAI E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 

Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) Horizonte de implantação 

Característica da obra 2015 2020 2025 2030 

1 
Melhorias no sistema portuário de 

Nueva Palmira 
Nueva Palmira (Colonia) 

Melhoria de acessos terrestres e 

fluviais, construção de molhes 
X X X X 

2 Reativação do Porto de Paysandú Paysandú 

Adequação e modernização do 

Porto, construção de acessos e área 

de armazenamento 

X X X X 

3 

Reforma e manutenção do tramo 

ferroviário Piedra Sola - Salto 

Grande 

Piedra Sola (Paysandú e 

Tacuarembó) - Salto Grande (Salto) 
Reforma do trecho (327 km)   X X X 

4 
Reforma do ramal ferroviário Algorta 

- Fray Bentos 
Algorta - Fray Bentos (Rio Negro) Renovação da via (140 km)   X X X 

5 
Projeto binacional de melhoramento 

da navegabilidade no Rio Uruguai 
Rio Uruguai 

Dragagem/derrocamento/balizament

o/sinalização (200 km) 
  X X X 

6 
Conclusão e construção das eclusas 

de Salto Grande 
Barragem de Salto Grande (Salto) 

Conclusão de eclusa 1, construção 

de eclusa 2 
      X 

7 
Traçado e construção do canal 

alternativo Casa Blanca 
Km 190 a 200 do Rio Uruguai 

Traçado e obras para viabilização 

do canal de Casa Blanca (10 km) 
 X X X 

8 Reativação do Porto de Salto Salto (Salto) 
Readequação da infraestrutura, 

acessos e área de manobras 
 X X X 

9 
Otimização da navegabilidade do 

Rio Negro 
Rio Negro 

Dragagem/balizamento/construção 

de eclusas (750 km) 
      X 

10 
Construção do Anel Viário de Nueva 

Palmira 
Rota 21 / Rota 12 Construção de anel viário (8,5 km)   X X X 
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Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) Horizonte de implantação 

Característica da obra 2015 2020 2025 2030 

11 

Construção do ramal ferroviário 

Mercedes – Sistema portuário de 

Nueva Palmira 

Mercedes (Soriano) - Nueva Palmira 

(Colonia) 
Acesso ao Porto (90 km)       X 

12 
Otimização dos acessos fluviais a 

portos uruguaios 
Rio Uruguai 

Dragagem/derrocamento/ 

balizamento / sinalização 
X X X X 

13 
Recondicionamento da Rota 

Montevideo – Fray Bentos 
Rotas nº 1, 3, 11, 23, 12 e 2 

Trecho de 297 km, compreende 

reforço asfáltico e manutenção  
  X X X 

14 

Adequação do Corredor Río Branco 

- Montevideo - Colonia - Nueva 

Palmira 

Rotas nº 1, 11, 8, 17, 18, 26, 23 e 12 

Reforço asfáltico, construção de 

novo traçado e construção de 

pontes 

X X X X 

 
Fonte: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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BASE DE DADOS GEORREFERENCIADA 

Esta seção apresenta as informações referentes à elaboração da base de 

dados geográficos, juntamente com suas propriedades, e está dividida em pesquisa, 

validação, edição, padronização e elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG), 

tendo como propósito a obtenção de dados vetoriais compostos com informações 

sobre a rede de transportes dos países signatários do Acordo de Transporte Fluvial 

pela Hidrovia Paraguai-Paraná, subsequente à edição e padronização dos dados, a 

fim de adequá-los com a base de dados do software SIGTAQ, elaborado em 

cooperação da ANTAQ com o Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

8.1 PESQUISA DE INFORMAÇÕES 

A pesquisa e a coleta dos dados iniciaram-se em março de 2015, e foram 

subdivididas entre dados geográficos vetoriais e informações adicionais atribuídas às 

suas entidades. Esta atividade buscou a complementação dos dados levantados pela 

ANTAQ em cooperação com o LabTrans/UFSC.  

Baseado no mapa elaborado pela ANTAQ das “Principais ligações 

multimodais sul-americanas”, juntamente com órgãos que qualificam o grau de 

importância dos modais de transporte dos países, foi desenvolvido o trabalho de 

pesquisa, coleta, análise, validação, edição e padronização de arquivos vetoriais com 

o objetivo final de alimentar a base de dados do software SIGTAQ.

Todo o material reunido possui referência à fonte de captação e à descrição 

das suas principais propriedades. Foram obtidos dados vetoriais com informações 

tabulares distintas e complementares, as quais foram analisadas, filtradas e por fim 

concatenadas com as fontes de informações adicionais correlacionadas com as 

entidades vetoriais. 

Os produtos derivados dessa pesquisa são dados vetoriais geográficos, 

acrescidos das propriedades pertinentes para as entidades de cada modal.  
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Para a eficiência dos cálculos de planejamento de escoamento da produção 

a nível de planejamento, foram incluídos no banco de dados geográfico os modais de 

transporte pertencentes ao Chile. 

No que se refere à confecção de mapas e figuras utilizadas neste relatório, a 

base de dados é uma união conjunta de várias fontes de informações. As imagens de 

satélite derivam do acervo digital livre da Digital Globe e imagens do satélite Rapid 

Eye, fornecidas pelo Exército Brasileiro. Os modelos de terrenos tridimensionais são 

da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) provindas da NASA. A base de dados 

vetorial provém do acervo digital do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), contento o mapeamento sistemático brasileiro na escala 1:1.000.000 e 

1:250.000. A nível mundial, os dados vetoriais são da Open Street Maps (OSM). 

 

 

8.2 DADOS BRUTOS VETORIAIS 

 

A pesquisa e a coleta de dados resultaram na aquisição de arquivos vetoriais 

geográficos, referentes aos modais de transporte e infraestrutura, os quais serviram 

como matéria prima para a complementação do banco de dados geográficos.  

Os dados brutos adquiridos na pesquisa foram filtrados e catalogados em sete 

categorias, a saber: hidrovias, portos e terminais hidroviários, rede viária, terminais 

ferroviários, obras de infraestrutura e dados auxiliares.  

Para sanar a preocupação a respeito da confiabilidade das malhas vetoriais 

de transporte da América Latina, tomou-se o cuidado de preservar todas as fontes dos 

dados coletados, a fim de promover verificações e validações, bem como estruturar a 

organização das futuras atualizações das bases. A relação das principais fontes de 

dados para as categorias mencionadas ao longo deste relatório está apresentada na 

Tabela 8.1. 
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TABELA 8.1 – DESCRIÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DA BASE 
GEORREFERENCIADA. 

Fonte Categoria País 

Ferromapas Rede ferroviária 

Argentina 

Instituto Geográfico Nacional 
República Argentina; 

Rede viária, portos e terminais 
hidroviários 

Comissão Nacional de Atividades 
Espaciais; Rede viária 

Plan Belgrano Obras de infraestrutura 

Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y 
Servicios 

Rede viária, obras de infraestrutura 

GeoBolívia Rede viária 
Bolívia Ministério das Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda Obras de Infraestrutura 

Dr. Christoph Albers, Universidad 
de La Frontera; Rede viária 

Chile 
Biblioteca Congreso Nacional 
Chile; Rede viária 

Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários; Portos e terminais hidroviários 

Brasil 

Plano Nacional de Integração 
Hidroviária Rede viária 

Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) Obras de infraestrutura 

Ministério dos Transportes Portos, terminais, rede viária 

Plano Nacional de Logística e 
Transportes (PNLT) Rede viária, obras de infraestrutura 

Plano Plurianual (PPA) Obras de infraestrutura 

Plano Hidroviário Estratégico 
(PHE) Rede hidroviária 

Infraestructura de Datos 
Espaciales de Uruguay (IDEuy); Rede viária 

Uruguai Ministerio de Planeamiento, 
Infraestructura e Servicios Rede viária, obras de infraestrutura 

Uruguay Portuario Portos e terminais 

Master Plan Rede viária, obras de infraestrutura 
Paraguai Inversiones de Infraestructura en 

Paraguay Obras de infraestrutura 

GEOFABRIK; Todos Todos 

MapCruzin.com; Rede viária Todos 

DIVA-GIS Rede viária Todos 

IIRSA / COSIPLAN Obras de infraestrutura Todos 

FONPLATA Obras de infraestrutura Todos 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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8.3 VALIDAÇÃO DOS DADOS VETORIAIS 

 

Em virtude dos dados derivados de diversas fontes, fez-se necessária uma 

validação com a intenção de legitimar as informações com a realidade. O processo de 

validação foi baseado na verificação e na correção de erros, e dividido em sete etapas: 

 

• Busca de arquivos raster em fontes confiáveis; 

• Organização dos dados em tabela; 

• Georreferenciamento dos arquivos raster; 

• Inserção dos arquivos vetoriais e dos arquivos raster no mesmo 

ambiente SIG; 

• Análise dos arquivos; 

• Correção de erros; 

• Revisão. 

 

Buscaram-se materiais oficiais que representassem com atualidade os 

modais de transporte, a fim de verificar a confiabilidade e a atualização das bases 

coletadas, construídas e editadas pela equipe da UFPR/ITTI. Um dos processos de 

análise consistiu na realização de uma inspeção visual direta, entre os arquivos 

vetoriais em confronto com arquivos raster (cartas topográficas e mapas temáticos). 

Outra alternativa consistiu na realização de uma análise direta por meio de inspeção 

comparativa entre os dados vetoriais e suas respectivas representações sobre as 

imagens de satélite, como mostra a Tabela 8.2. 

 
TABELA 8.2 - VALIDAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE. 

País Tipo Arquivo original Materiais validação 

AR
G

EN
TI

N
A 

Cidades places.shp 
Imagens satélite Digital Globe 

Imagens satélite Google 

Ferrovia ferromapas_v1.0.0.kmz Imagem de satélite 

Hidrovia 001_Cursos_De_Agua.shp Shapefile do IBGE 
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País Tipo Arquivo original Materiais validação 

Rodovia RED_VIAL.shp Shapefile da GEOFABRIK 

BO
LÍ

VI
A 

Cidades World_Cities.shp Imagens satélite Digital Globe 

Ferrovia ferrovias_geobolivia.shp 
Red Oriental.jpg 

Railways_in_Bolivia.kml 

Hidrovia rios_geobolivia.shp 

BOL_LCA_waterwaynetwork_A4P_20150126.
jpg 

Bolivia - Evaluación de las vías navegables 

Unidad de análisis de políticas sociales y 
económicas 

Corredores de exportação bimodal 

Rodovia roads.shp Mapa de Bolivia - Red Vial Fundamental 2015 

C
H

IL
E 

Cidades 
cl_ciudades_geo.shp Imagens satélite Digital Globe 

cl_capitales_provinciales_geo.shp Webgis (vgi) 

Ferrovia Red_Ferroviaria.shp Imagens satélite Digital Globe 

Hidrovia red_hidrografica.shp  Mapa hidrografia Chile 

Rodovia 

Red_Vial.shp  Imagens satélite Google 

roads.shp 
Imagens satélite Digital Globe 

Webgis (vgi) 

PA
R

AG
U

AI
 

Cidades places.shp Imagens satélite Digital Globe 

Ferrovia railways.shp Imagens satélite Digital Globe 

Hidrovia Hidrovias.shp Dados da ANTAQ 

Rodovia PRY_roads.shp Ministerio de Obras Publicas e 
Comunicaciones Paraguay 

U
R

U
G

U
AI

 

Cidades places.shp Imagens satélite Digital Globe 

Ferrovia railways.shp 1024px-Uruguayan_railway_network_map-
es.png 

Hidrovia Hidrovias.shp Dados da ANTAQ 

Rodovia URY_roads.shp URUGUAY 500 (baixa resolução) 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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À medida que as divergências eram percebidas, as correções dos vetores 

ocorriam de forma simultânea por meio das ferramentas de edição disponíveis no 

software ArcGIS 10.3. A fase de revisão consistiu na comparação do produto vetorial 

final com as imagens de satélite atuais disponíveis, com o objetivo de sanar possíveis 

erros de feições.  

Para a adequação da base de dados ao SIGTAQ foi necessário editar os 

arquivos vetoriais. A edição compreendeu a exclusão de dados dos modais que não 

comportassem o sistema logístico de transporte e a unificação dos nós dos diferentes 

modais, a fim de manter a continuidade das bases cartográficas.  

Informações a respeito das propriedades das redes de transporte foram 

obtidas separadamente, necessitando ser relacionadas aos dados vetoriais. As 

informações das tabelas do banco de dados foram atualizadas em virtude do resultado 

da validação dos dados e adicionadas ou removidas conforme as necessidades de 

cada modal. 

O processo de edição englobou a generalização dos dados, descartando 

informações que degenerem a continuidade e otimização da base para os processos 

de entrada nos processamentos do SIGTAQ. Dessa forma foram excluídas 

informações que expressassem dualidade e que não possuíssem significância em 

escala de planejamento durante as operações matemáticas nos algoritmos do 

SIGTAQ. 

Por consequência, foi elaborada a base preliminar vetorial do banco de dados 

geográficos, contendo todas informações espaciais unificadas com todos os modais 

de transporte para todos os países.  
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FIGURA 8.1 - REMOÇÃO DE INFORMAÇÕES DE POUCA RELEVÂNCIA PARA A BASE 
GEORREFERENCIADA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

 

8.4 OPERAÇÕES PARA RELAÇÕES ESPACIAIS ENTRE DADOS VETORIAIS 

 

As operações para relações espaciais entre dados vetoriais são de 

fundamental importância quando se assiste a uma base de dados geográfica 

relacionando-se com tabelas de dados numéricos. Contemplando esse fato, as 

operações topológicas consistem em aprimorar as bases geográficas com a finalidade 

de manter a consistência dos dados e, concomitantemente, garantir que a base de 

dados seja à prova de falhas: circunstancialmente derivadas de duplicidade de 

informações, falta de conexão entre os nós, separação de entidades entre vértices e 

padrão de integridade interoperacional. 

A importância dessa adequação na malha viária reside no fato de que, além 

de se obter uma uniformização da base para todos os países, otimizam-se 

significativamente as operações computacionais durante a execução das simulações 

e evita-se que se propaguem erros ocasionados pela inserção de detalhes pouco 

significativos para o transporte de carga.  
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Tais operações espaciais foram realizadas por meio de ferramentas 

disponíveis no software ArcGIS 10.3 que permitem, por meio de regras impostas pelo 

usuário, analisar possíveis falhas nos vetores, como sobreposição de linhas e a falta 

de ligação entre segmentos. Todos os dados geográficos passaram por essa análise 

enquanto separados por países e modais. A Figura 8.2 ilustra um exemplo das 

operações efetuadas para a construção da base georreferenciada. 

 
FIGURA 8.2 - EXEMPLO DE OPERAÇÕES PARA RELAÇÕES ESPACIAIS COM JUNÇÃO DE NÓS 

E ELIMINAÇÃO DE DUPLICAÇÕES. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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8.5 PADRONIZAÇÃO DOS DADOS VETORIAIS 

 

Com o intuito de idealizar a interoperabilidade entre os sistemas de gerência 

dos bancos de dados da UFPR/ITTI e do SIGTAQ, fez-se necessário padronizar as 

estruturas dos arquivos geográficos e as tabelas de informações, pois devido à 

diversidade de fontes dos dados podem ocorrer incongruências, sendo um processo 

de fundamental importância para a elaboração do Banco de Dados Geográficos. 

O processo de padronização envolve situar todas as informações em formato 

conveniente a respeito da conectividade entre bancos de dados geográficos. Para 

esse fim, foram elaboradas separadamente as tabelas de informações e os dados 

espaciais. Dessa forma, todas as tabelas foram construídas com base nos padrões 

de variáveis e quantidades de informações identicamente às bases brasileiras já 

utilizadas no SIGTAQ, enraizando a padronização e a interconectividade entre o 

banco de dados desenvolvido para este estudo e o SIGTAQ. A Figura 8.3 ilustra um 

exemplo de padronização dos dados para rodovias no Paraguai. 

 
FIGURA 8.3 - EXEMPLO DE PADRONIZAÇÃO DE DADOS PARA RODOVIAS NO PARAGUAI. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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8.6 DENSIDADE DA REDE DE TRANSPORTE A PARTIR DA BASE 

GEORREFERENCIADA 

 

A partir dos dados da base georreferenciada elaborada pela UFPR/ITTI; 

considerando as principais vias de transportes de carga, representados pelos 

corredores ferroviários e rodoviários e suas interligações para os países signatários 

do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná; foi possível 

apresentar uma relação entre a densidade da rede de transporte atual e a rede de 

transporte na área de influência. 

A delimitação da área de influência preliminar para a composição desta 

análise foi definida a partir dos trajetos de custos mínimos, resultado da simulação 

com uma matriz de origem-destino, que conectou as microrregiões brasileiras (RO, 

MT, MS, SP, PR, SC e RS) com as províncias/departamentos/estados dos demais 

países signatários e com portos estrangeiros, e vice e versa. Os custos simplificados 

utilizados nesta determinação preliminar da área de influência referem-se ao Plano 

Hidroviário Estratégico (BRASIL. Ministério dos Transportes, 2013) e a metodologia 

definitiva para a área de influência será detalhada nos volumes do Produto 1A –
Matriz Origem-Destino e Market Share da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

A Figura 8.4 ilustra a área de influência resultante, a Tabela 8.3 apresenta a 

distribuição territorial dos países em relação à área de influência e a Tabela 8.4 

apresenta a distribuição das extensões rodoviárias e ferroviárias. 
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FIGURA 8.4 - ÁREA DE INFLUÊNCIA PRELIMINAR PARA A AVALIAÇÃO DE DENSIDADE DA 
REDE DE TRANSPORTE. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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TABELA 8.3 - PORÇÃO TERRITORIAL DE CADA PAÍS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA. 

País % territorial do país na área de influência preliminar 

Argentina 44,22% 

Bolívia 93,57% 

Brasil 12,70% 

Paraguai 100% 

Uruguai 47,00% 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

TABELA 8.4 - EXTENSÃO DA MALHA DE TRANSPORTE DE CARGA POR MODAL. 

País 
Extensão por modal*  

(Considerando a área de influência do país) 
Rodovia (km) Ferrovia (km) 

Argentina 16.802,73 12.003,30 

Bolívia 11.116,49 4.024,82 
Brasil 53.290,29 8.452,54 
Paraguai 6.767,69 1.704,18 
Uruguai 2.037,34 1.489,02 
Total 90.014,54 27.673,86 

*Esses valores correspondem à extensão dos modais significativos para o transporte de carga. 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Analisando os valores apresentados na Tabela 8.3 e na Tabela 8.4, é possível 

observar que, em termos territoriais, o Paraguai e a Bolívia constituem grande 

representatividade na área de influência (aproximadamente 100 e 93%), ao passo que 

o Brasil e a Argentina são os países de menor representação (aproximadamente 13% 

e 44%). Em contrapartida, ao analisarmos a densidade da malha rodoviária brasileira, 

observa-se que, apesar de possuir uma pequena porção territorial na área de 

influência, a extensão total que representa essa porcentagem ainda é 3,3 vezes maior 

que a extensão da malha rodoviária da Argentina, por exemplo, o que atribui ao Brasil 

a maior densidade para o modal rodoviário.  

Ainda com relação à Tabela 8.4, e às extensões totais, têm-se que 38% da 

malha rodoviária está inserida na área de influência, contra 22% da malha ferroviária, 

comprovando a predominância do modal rodoviário como maior representante, em 

termos de extensão, para o transporte de carga. A Figura 8.5 ilustra essa distribuição 

para os estes dois modais. 
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FIGURA 8.5 - COMPARATIVO ENTRE MALHA RODOVIÁRIA E FERROVIÁRIA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA PRELIMINAR DA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

     
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

MALHA RODOVIÁRIA MALHA FERROVIÁRIA 
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8.7  REVALIDAÇÃO DA MALHA VIÁRIA BRASILEIRA 

 

As informações referentes à infraestrutura de transportes que representam a 

malha viária brasileira possuem divergências em consonância com a realidade atual, 

além disso, há uma desatualização das informações, uma vez que as últimas 

modificações foram efetuadas em 2012.  

Tendo em vista a necessidade de atualização desses dados, a fim de 

legitimar as informações da base e dar confiabilidade para os resultados das 

simulações para a Hidrovia Paraguai-Paraná, efetuou-se uma atualização da malha 

para os estados brasileiros localizados abaixo da latitude -16º, a saber: Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

que apresentam conexão direta ou indireta com a área de estudo, bem como a 

revalidação dos principais corredores rodo, ferro e hidroviário do país. 

Além disso, foi efetuado o levantamento das principais obras de infraestrutura 

em todo o território nacional, por meio de pesquisas junto ao Programa de Aceleração 

do Crescimento (BRASIL. Ministério do Planejamento, 2016b), ao sistema de 

informações do Programa de Investimento em Logística (BRASIL. Ministério do 

Planejamento, 2016c), ao Plano Hidroviário Estratégico (BRASIL. Ministério dos 

Transportes, 2013) e consultadas demais informações nos sistemas de informações 

de transporte nacionais. 

 

8.7.1 Conferência das informações existentes 

 

As atividades desenvolvidas neste âmbito referem à identificação de 

incompatibilidades da malha viária brasileira, como por exemplo: certificação dos 

trechos que aparecem na base do SIGTAQ como economicamente navegáveis e que 

atualmente não estão em operação, ferrovias existentes e não existentes.  

No que se refere à classificação da malha rodoviária, foram identificados erros 

de classificação de rodovias quanto à situação de pavimentação e de funcionamento. 

Ademais, foram atualizadas a informações referentes aos terminais portuários e 

estações ferroviárias de carga que estão atualmente em funcionamento.  
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Para as estações ferroviárias de carga, foram utilizadas as informações 

levantadas a partir das concessões ferroviárias apresentadas no Capítulo 5, 

buscando-se em cada concessão os terminais ferroviários de carga associados e 

classificando os mesmos em relação ao tipo de carga e à bitola operante. 

A situação dos terminais portuários foi atualizada perante às informações 

disponibilizadas pela Secretaria de Portos (BRASIL. Secretaria de Portos, 2015), pelo 

Plano Nacional de Integração Hidroviária (ANTAQ, 2013) e, para a Hidrovia do Rio 

Paraguai (em território nacional), foram utilizadas as informações apresentadas pelo 

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia do Rio 

Paraguai (UFPR/ITTI, 2015b). 

 

8.7.2 Componentes da malha futura brasileira 

 

No que se refere ao modal rodoviário, entre inserções e atualizações da base 

existente, foram contabilizadas 71 obras do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e 6 obras que competem ao Programa de Investimentos em Logística (PIL) 

para integrar a base de dados do SIGTAQ elaborada pela UFPR/ITTI. Dentre elas, 

podem-se considerar trechos de pavimentação, de duplicação e de construção de 

novas vias e obras de arte especiais. 

Para o modal ferroviário, contabilizaram-se 18 obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) e quatro obras que competem ao Programa de 

Investimentos em Logística (PIL). Todas as obras referem-se às obras de construção 

de trechos ferroviários.  

Os horizontes estabelecidos foram estimados de acordo com as informações 

oficiais junto aos órgãos governamentais, às concessionárias e/ou projetos de 

viabilização dessas obras. 
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8.8 ELABORAÇÃO DAS MALHAS VIÁRIAS FUTURAS PARA OS PAÍSES 

SIGNATÁRIOS 

 

Baseado no software SIGTAQ, a equipe da UFPR/ITTI elaborou planilhas de 

modelos específicas para cada modal, a fim de alimentar as tabelas de atributos dos 

novos vetores, objetivando a integração completa com o banco de dados do SIGTAQ.  

Após a verificação das topologias, foram inseridas as colunas nas tabelas de atributos 

dos novos vetores, seguindo o padrão das tabelas de atributos do software. 

A base georreferenciada para os cenários de infraestrutura da Hidrovia 

Paraguai-Paraná está consolidada. O primeiro cenário trata-se da infraestrutura viária 

atual. Em seguida, estão sendo elaboradas as quatro malhas para os anos de 2020, 

2025 e 2030, compondo os cenários futuros. 

As obras de infraestrutura apresentadas nos capítulos 6 e 7 deste produto 

foram inseridas na base georreferenciada de acordo com a sua tipologia, abrangendo 

a construção de novos trechos ferroviários, rodoviários e de obras de arte especiais, 

como pontes, túneis e eclusas, além da instalação e/ou reativação de novos terminais 

portuários e ferroviários. As figuras 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 ilustram algumas das obras que 

compõem as malhas viárias nos países signatários do Acordo de Transporte Fluvial 

pela Hidrovia Paraguai-Paraná. 
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FIGURA 8.6 - EXEMPLO DE BASE GEORREFERENCIADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
PLANEJADAS PARA A ARGENTINA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 
FIGURA 8.7 - EXEMPLO DE BASE GEORREFERENCIADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

PLANEJADAS PARA O PARAGUAI. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 8.8 - EXEMPLO DE BASE GEORREFERENCIADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
DA BOLÍVIA. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

FIGURA 8.9 - EXEMPLO DE BASE GEORREFERENCIADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
PLANEJADAS PARA O URUGUAI. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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Ressalta-se aqui que as obras referentes a melhorias de complexos 

portuários, gestão e manutenção de vias, e ao recondicionamento de acessos 

terrestres aos municípios e aos sistemas portuários não integram diretamente a base 

georreferenciada do SIGTAQ, uma vez que não contemplam um formato cartográfico 

de representação, porém, são imprescindíveis para uma análise mais efetiva dos 

cenários de fluxos a serem simulados neste projeto. 

 

 

8.9 SIMULAÇÃO TESTE 

 

A fim de verificar a integridade da base de dados georreferenciada construída 

a partir do levantamento das malhas viárias, dos portos e terminais hidroviários, da 

navegabilidade do canal e das obras de infraestrutura que compõem o cenário atual, 

e que farão a composição dos cenários futuros da Hidrovia, foram realizadas diversas 

simulações por Caminhos Mínimos, utilizando como critério o custo logístico - frete 

simplificado - com base no PNIH para o transporte de carga.  

Como exemplo, ilustra-se na Figura 8.10 uma simulação com a 

movimentação de carga do tipo geral, com início na cidade de Campo Grande (BRA) 

e destino final em Shangai (CHI). As conexões de nós entre as malhas do Brasil e 

dos países signatários, bem como o caminho escolhido pelo SIGTAQ mostram que a 

malha inserida está adequada ao funcionamento das simulações. 

As simulações contemplam a porção referente ao eixo de mercado e integram 

os volumes do Produto 4 – Matriz de Oportunidades da Hidrovia Paraguai-
Paraná. 
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FIGURA 8.10 - EXEMPLO DE SIMULAÇÃO TESTE POR CAMINHOS MÍNIMOS. DE CAMPO 
GRANDE ATÉ NUEVA PALMIRA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente documento é resultado do Termo de Cooperação TERM-SAF-

ANTAQ/Nº01/2015, celebrado entre a ANTAQ e a UFPR, que desenvolve os 

trabalhos por meio do ITTI, de interesse mútuo e recíproco para o fomento do 

desenvolvimento tecnológico-econômico, de pesquisa e de extensão. 

O Estudo contempla as práticas regulatórias, vantagens competitivas e oferta 

e demanda de cargas que se verificam no âmbito do transporte longitudinal na 

Hidrovia Paraguai-Paraná, entre Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.  

Esta parcela do estudo consiste no “Produto 2 – Diagnóstico da 
Infraestrutura da Hidrovia Paraguai-Paraná e Base de dados georreferenciada”, 

integrando o conjunto dos cinco produtos a serem compartilhados com a ANTAQ, 

com a UFPR, com o setor acadêmico, com o setor econômico e com o setor 

fiscalizador e demais setores da sociedade. 

Entre as principais atividades desenvolvidas pode-se citar o levantamento das 

condições gerais da navegação em toda a Hidrovia; a identificação e a descrição dos 

portos e terminais hidroviários (brasileiros e estrangeiros), bem como o seu 

georreferenciamento; o cadastramento das principais vias de ligação rodoviárias, 

ferroviárias e hidroviárias; e a elaboração dos cenários futuros por meio do 

levantamento das principais obras de infraestrutura viária planejadas em toda a área 

que circunda a Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Como forma de complementação à todas as etapas deste produto, no 

decorrer das atividades foram visitados os países signatários do Acordo de 

Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, com o objetivo de atualizar as 

informações das diversas fontes consultadas, permitindo uma melhor interpretação e 

maior confiança nos dados. A receptividade por parte dos agentes visitados foi de 

inteira colaboração, disponibilizando documentos como: o “Master Plan da 

Infraestrutura de Transportes do Paraguai”; arquivo em mídia digital dos planos da 

REDIEX, órgão do Ministério de Indústria e Comércio encarregado das relações 

comerciais do Paraguai com os demais países; o plano de internalização de capitais 

de empresas interessadas em desenvolver suas atividades no Paraguai (Lei de 
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Maquila); o “Anuario Portuario: y marítimo, puertos y del Mercosur” da Argentina, 

dentre outros documentos de grande relevância.  

Os agentes visitados também demonstraram interesse em continuar 

auxiliando com informações adicionais ao terem conhecimento dos objetivos do 

presente estudo requerido pela ANTAQ, na busca da solução dos entraves logísticos 

e operacionais para melhorar a utilização da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Em resumo, são apresentadas a seguir as principais atividades desenvolvidas 

durante as visitas aos países signatários: 

• 14/10/2015 – Visita à Argentina: Buenos Aires, participação no “V 

Seminário Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte 

Multimodal y Comercio Exterior”, realizando a apresentação do atual 

estudo em desenvolvimento e prospectando contato com os principais 

players do setor; 

•  24/11/2015 – Visita a Corumbá (MS): Fórum "Rumos da Hidrovia: ações 

para o desenvolvimento sustentável do transporte no Rio Paraguai", 

organizado pela Marinha do Brasil (6º Distrito Naval) com o objetivo de 

fomentar o debate construtivo sobre os desafios e as perspectivas para 

o desenvolvimento sustentável do transporte hidroviário na calha do Rio 

Paraguai, envolvendo entes privados e governamentais; 

• 25/11/2015 – Visita à Bolívia: Armada (Marinha) boliviana; Empresa 

Granoil; portos da municipalidade de Quijarro (província de Santa Cruz); 

Porto Gravetal, Porto Suarez e Porto Aguirre; Indústria Nutrioil 

(Complexo Agroindustrial e Portuário); 

• 05/02/2016 – Visita ao Uruguai: em Montevideo, participação no 

Congresso de Intendentes, no seminário intitulado “Hacia un mejor 

aprovechamiento de las hidrovias en el Mercosur”, onde foram 

realizadas discussões de temas ligados à dinamização das hidrovias em 

relação a seus componentes técnicos, econômicos e financeiros. 

Participaram do encontro autoridades de vários países, inclusive do 

Brasil, como o diretor da ANTAQ, Adalberto Tokarski, e o Embaixador 

Alberto Niskovolo, secretário geral da Comissão Intergovernamental da 

Hidrovia. Houve a participação de membros da UFPR/ITTI em todas as 
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mesas redondas. Na ocasião a UFPR recebeu o convite para participar 

dos estudos para o projeto das eclusas de San Antonio/Uruguay com o 

objetivo de criar uma zona internacional hidroviária no Rio Uruguai/ 

Puerto de Salto/Uruguai; 

• 02/03/2016 – Visita ao Paraguai: em Asunción, Fórum Brasil - Paraguai, 

a convite da FIEP, no Ministério de Indústria e Comércio do Paraguai. 

Entre as autoridades contatadas: o Ministro de Indústria e Comércio, Sr. 

Gustavo Leite; o Diretor de Comunicação do Ministério de Indústria e 

Comércio, Prof. Anibal Emery; o Diretor de Inteligência de Negócios e 

Sistema de Informação, Sr. Nikolau Osiw; o Diretor de Planejamento 

Viário do Ministério de Obras Públicas e Comunicações, engenheiro 

Félix Zelaia Medez; 

• 16/06/2016 – Participação como moderador no primeiro encontro 

“Comercio y Logística para Impulsar el Desarrollo de la Producción en 

el Ámbito de la Hidrovía Paraguay-Parana”, ocorrido em Rosario, 

Argentina. O objetivo central do encontro foi a análise do estado atual e 

perspectivas futuras dos aspectos econômicos, comerciais e 

operacionais da Hidrovia Paraguai-Paraná. Durante este evento, o Sr. 

Alejandro Calvo (coordenador da Bolsa de Comercio de Rosario) 

possibilitou o intercâmbio de informações entre Argentina e Brasil, bem 

como o fomento para a criação de um Observatório de Boas Práticas da 

HPP; 

• 27/07/2016 – Participação na 10º Reunião Ordinária do Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF): “Alianzas con el Sector 

Privado para el Desarrollo Portuario”, ocorrido na cidade de Montevideo, 

Uruguai. O objetivo principal deste encontro foi a promoção de um 

diálogo político para a aprovação de uma nova Declaração e um novo 

Plano de Ação, e um intercâmbio de boas práticas do setor público e 

privado nas áreas prioritárias da CIP. A apresentação deste estudo teve 

seu espaço no setor Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a 

Buques y Control de la Navegación: Desarrollo logístico de la 

navegación fluvial y el papel del sector privado. Durante este encontro, 

o maior contato estabelecido foi Sr. Orlando Terrazas, vice-presidente 
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do CAF, que possibilitou o intercâmbio de informações entre Uruguai e 

Brasil no âmbito da HPP; 

• 02/08/2016 - Participação da UFPR no encontro Café Hidroviário, 

realizado na sede da ANTAQ, em Brasília. Neste encontro foram 

apresentados os projetos da UFPR relacionados à Hidrovia Paraguai-

Paraná. Como resultados deste encontro, apresentou-se que os 

EVTEAs das Hidrovias brasilieiras têm que avançar, expressando 

projetos viáveis e definindo critérios de priorização e hierarquia para 

orientar os gestores a decidirem quais investimentos devem ser 

selecionados. Além disso, A Câmara Temática de Logística do 

Agronegócio (CTLOG), incentivará uma agenda estratégica, com o 

objetivo de reduzir custos logísticos no escoamento e movimentação 

das safras brasileiras. Destacou-se também a importância da 

aproximação da universidade com os demais setores da economia 

brasileira por meio de projetos/estudos e cooperação mútua.  

 

 

9.1 CONDIÇÕES GERAIS DE NAVEGAÇÃO 

 

As informações referentes às condições de navegabilidade da Hidrovia 

Paraguai-Paraná foram levantadas por meio das agências oficiais responsáveis de 

cada país, a saber: Marinha do Brasil (BRA); Servicio de Hidrografia Naval (ARG); 

Armada Paraguaya e Administración Nacional de Navegación y Puertos (PRY); 

Dirección Nacional de Hidrografía (URY); e Registro Internacional Boliviano de 

Buques (BOL). 

Ademais, foram avaliadas as informações contidas nos boletins periódicos 

publicados pelas agências reguladoras em relação ao regime hidrológico da Hidrovia, 

a exemplo da: Agência Nacional de Águas (ANA) e Companhia de Pesquisas de 

Recursos Minerais (CPRM), no Brasil; do Instituto Nacional del Agua (INA), na 

Argentina; e da Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC), no Paraguai. Além 

disso, constam neste relatório os trabalhos científicos mais relevantes já publicados 

na área de navegação da Hidrovia Paraguai-Paraná. 
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Em relação à profundidade máxima do canal de navegação em cada trecho 

da Hidrovia, nota-se a relevância da influência do regime hidrológico dos rios Paraguai 

e Paraná sobre a navegação, através da alternância entre períodos de cheia e de 

estiagem. Assim, as profundidades oscilam durante o ano em função da condição 

hidrológica sazonal e dos serviços de dragagem de manutenção nos locais críticos à 

navegação. 

Atualmente não existe um sistema integrado que apresente a conexão de 

toda a Hidrovia Paraguai-Paraná em termos de navegabilidade, identificando todos 

os locais com as passagens críticas homologadas, além de uma quilometragem 

unificada que permita o desenvolvimento de estudos mais detalhados. Sendo assim, 

o mapeamento das condições de navegabilidade trata-se de uma contribuição 

significativa para os resultados apresentados nesse trabalho e como subsídio para 

futuras investigações. 

 

 

9.2 ELABORAÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

A partir das pesquisas de dados vetoriais e de propriedades relacionadas aos 

modais de transporte, foi feita a validação e identificação da relevância das 

informações brutas, para que fosse elaborada a base preliminar vetorial dos dados 

geográficos com as informações unificadas dos modais de todos os países. 

Todos os dados geográficos passaram pela análise de operações para 

relações espaciais entre dados vetoriais, para assegurar a minimização de erros em 

suas feições, além de possibilitar a sua sintetização no formato de planilhas com os 

mesmos padrões do SIGTAQ. Sendo assim, foi possível viabilizar a interoperabilidade 

entre os sistemas de gerência entre os bancos de dados.  

Após finalizada essa etapa, foi possível a elaboração das matrizes Origem-

Destino dos principais produtos movimentados e a identificação dos caminhos ótimos 

para o escoamento dos produtos provenientes dos levantamentos efetuados no Eixo 

Mercado por meio das simulações efetuadas pelo SIGTAQ. Tais resultados estão 

apresentados em detalhe nos volumes do Produto 4 – Matriz de Oportunidades da 
Hidrovia Paraguai-Paraná. 
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9.3 MALHAS DE TRANSPORTE 

 

Até o momento, as informações referentes ao levantamento da malha 

ferroviária apresentam um total de 66.059 km de extensão, sendo que o Brasil sozinho 

contempla cerca de 30.576 km de ferrovias. Esses valores levam em consideração a 

malha geral existente em cada país, porém nem todas estão em operação devido às 

condições das ferrovias, concessões, etc. O Brasil e a Argentina são os países com 

maior representatividade na extensão ferroviária, com cerca de 90% do total da malha 

estabelecida pela Confederação Nacional de Transportes (CNT, 2016). 

De acordo com os dados apresentados, a malha rodoviária dos países 

signatários do Acordo conta com uma estimativa de 2,2 milhões de km de extensão, 

sendo que 1,7 milhões de km encontram-se apenas no Brasil, quase 75% da malha 

total.  

Desde já, é possível identificar que a disposição espacial das rodovias e 

ferrovias se enquadra como ferramenta de integração na Hidrovia Paraguai-Paraná, 

justificando e potencializando o seu uso para o transporte de cargas. 

 

 

9.4 PORTOS E TERMINAIS HIDROVIÁRIOS 

 

Ao longo da Hidrovia Paraguai-Paraná, foram identificados 110 portos e 

terminais, sendo que: 10 estão localizados no Brasil, 48 na Argentina, 44 no Paraguai, 

3 na Bolívia e 4 no Uruguai.  

Os principais produtos identificados de acordo com as informações 

levantadas nos portos e terminais foram apresentados na seção 4.6, e, em resumo 

contemplam o minério de ferro, grãos e seus subprodutos e combustíveis. Uma 

parcela mais restrita, mas ainda bastante representativa, inclui a movimentação de 

soja e derivados (principalmente no Brasil e no Paraguai), carga conteinerizada 

(principalmente na Argentina), cimento e produtos químicos em geral. 

No caso dos portos e terminais do Uruguai e Argentina, onde a navegação 

pode ser considerada fluvio-marítima, vale destacar a vantagem na utilização de 

sistemas específicos para a movimentação de cargas, capazes de realizar o 
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transbordo entre embarcações com características distintas, seja unificando as 

cargas de diversas barcaças para grandes navios ou fracionando-as e distribuindo-

as em comboios menores. 

A especificação para a movimentação de mercadorias, exportação e 

importação será dada em detalhe nos volumes do Produto 1A – Matriz Origem-
Destino e Market Share da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

9.5 OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

Foram levantadas 124 obras de infraestrutura para os 3 modais de transporte 

ao longo dos países signatários da Hidrovia Paraguai-Paraná, com 54 obras para a 

Argentina, 10 para a Bolívia, 17 para o Brasil, 29 obras para o Paraguai e 14 obras 

de infraestrutura para o Uruguai (ver Tabela 7.1 a 7.5). Nota-se que o Uruguai é o 

país de maior tendência de investimento no modal hidroviário, contando com obras 

de viabilização da navegabilidade (dragagem, sinalização e derrocamento) ao longo 

de todo o Rio Uruguai, com a construção de eclusas para viabilizar a navegação do 

Rio Negro, além de obras de manutenção de canais de acesso aos rios principais 

(Casa Blanca). 

Nota-se também um esforço conjunto principalmente entre o Paraguai e a 

Argentina, no que se refere às obras de manutenção de trechos da Hidrovia Paraguai-

Paraná (dragagem, sinalização e balizamento), à construção de acessos multimodais 

aos principais portos, à ampliação e/ou reabilitação de portos e terminais hidroviários 

e à construção de obras rodoviárias e ferroviárias que permitam a integração entre os 

países. 

Entre o Brasil e a Bolívia nota-se uma tendência de aproximação ocasionada 

pela Hidrovia, por meio da construção de áreas de controle aduaneiro, recuperação 

do Canal do Tamengo, além das conexões rodoviárias e ferroviárias que atravessam 

o país no sentido leste-oeste, permitindo a integração do interior da Bolívia com o Rio

Paraguai.

As simulações incluindo essas obras de infraestrutura e os respectivos 

horizontes de tempo futuros, bem como a composição dos cenários são apresentados 
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nos volumes do Produto 4 – Matriz de Oportunidades da Hidrovia Paraguai-
Paraná. 
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APÊNDICE A 

PASSAGENS CRÍTICAS DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS PELO ÓRGÃOS 
OFICIAIS AO LONGO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ 

 
Ordem Passagem crítica km Localização (jurisdição) 

1 Porto Buenos Aires 22 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

2 Canal Eng. Emilio Mitre 37 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

3 Rada Exterior 53 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

4 Paso Banco Chico 76 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

5 Canal Intermedio 92 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

6 Canal Punta Indio 147 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

7 Abajo Los Ratones 289 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

8 Los Ratones 295 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

9 Arriba obligado 309 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

10 Abajo Las Hermanas 316 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

11 Las Hermanas 322 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

12 Tonelero – Isla Nueva 340 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

13 Abajo San Nicolas 342 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

14 Arroyo Yaguarón 354 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

15 Paraguayo 388 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

16 Abajo Alvear 399 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

17 Alvear 408 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

18 Muelles de Rosario 417 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

19 Borghi 431 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

20 San Martin 447 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

21 Bella Vista 451 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

22 Copello 464 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

23 Correntoso 475 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

24 Travesia AB. Paranacito 493 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

25  Tacuani 515 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

26  Abajo Diamante 528 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

27 Los Chivos 537 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

28 Raigones 552 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

29  Paracao 567 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

30 Riacho Animas 573 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

31 Tragadero 582 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 
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Ordem Passagem crítica km Localização (jurisdição) 

32 La Paciencia 586 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

33 Atrás Isla Puente 596 Foz - Santa Fe (Jurisdição argentina) 

34 Abajo Villa Urquiza 610 Santa Fe - La Paz (jurisdição argentina) 

35 Riacho Zapata 628 Santa Fe - La Paz (jurisdição argentina) 

36 Travesia Piragua 672 Santa Fe - La Paz (jurisdição argentina) 

37 Cortada Los Chanchos 696 Santa Fe - La Paz (jurisdição argentina) 

38 Correntoso Viejo 706 Santa Fe - La Paz (jurisdição argentina) 

39 Arriba Feliciano 711 Santa Fe - La Paz (jurisdição argentina) 

40 Santa Elena 724 Santa Fe - La Paz (jurisdição argentina) 

41 Cortada Arroyo Seco 743 Santa Fe - La Paz (jurisdição argentina) 

42 Riacho Raigones 764 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

43 Curuzú Chalí 775 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

44 Garibaldi 799 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

45 Rataguardia 815 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

46 Travesía Ingá 832 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

47 Abajo esquina 844 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

48 Riacho las Nieves 852 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

49 Cordillate 873 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

50 Isla del Selzo 892 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

51 Guaycurú 909 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

52 Mal abrigo 915 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

53 Los Vascos 930 La Paz - Reconquista (jurisdição argentina) 

54 Ñanganui 963 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

55 Travesía Correntoso 979 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

56 Lavalle Arriba 1.006 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

57 Costa Ocampo 1.043 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

58 Costa Bella Vista 1.049 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

59 Piracua 1.090 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

60 Isla la Paloma 1.109 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 
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61 Chimbolar 1.116 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

62 Riacho Empedrado 1.132 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

63 Travesía caballada 1.140 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

64 Punta Mercedes 1.154 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

65 Isla Calia 1.193 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

66 Banco Noguera 1.203 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

67 Isla del medio 1.215 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

68 Bosnia 1.232 
Reconquista - Corrientes (Confluencia) (jurisdição 

argentina) 

69 Sepultura 1.509 

Corrientes (Confluencia) - Asunción (Paraguai – 

Argentina Jurisdição compartilhada Argentina e 

Paraguai) 

70 Lobato 1.534 

Corrientes (Confluencia) - Asunción (Paraguai – 

Argentina Jurisdição compartilhada Argentina e 

Paraguai) 

71 Santa Rosa 1.558 

Corrientes (Confluencia) - Asunción (Paraguai – 

Argentina Jurisdição compartilhada Argentina e 

Paraguai) 

72 Guyratí 1.581 

Corrientes (Confluencia) - Asunción (Paraguai – 

Argentina Jurisdição compartilhada Argentina e 

Paraguai) 

73 Ytá Pirú 1.585 

Corrientes (Confluencia) - Asunción (Paraguai – 

Argentina Jurisdição compartilhada Argentina e 

Paraguai) 

74 Buey Muerto 1.591 

Corrientes (Confluencia) - Asunción (Paraguai – 

Argentina Jurisdição compartilhada Argentina e 

Paraguai) 

75 Villeta 1.595 

Corrientes (Confluencia) - Asunción (Paraguai – 

Argentina Jurisdição compartilhada Argentina e 

Paraguai) 
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76 San Antonio 1.604 

Corrientes (Confluencia) - Asunción (Paraguai – 

Argentina Jurisdição compartilhada Argentina e 

Paraguai) 

78 Medín 1.608 

Corrientes (Confluencia) - Asunción (Paraguai – 

Argentina Jurisdição compartilhada Argentina e 

Paraguai) 

79 Casaccia 1.619 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

80 Itá Pytá Punta 1.626 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

81 Remanso Castillo 1.645 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

82 Travesía Confuso 1.650 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

83 
Tres Bocas Superior e 

Inferior 
1.665 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

84 Arecutacuá 1.671 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

85 Barbero 1.688 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

86 Marina 1.707 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

87 Merzan 1.719 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

88 Mortero Cué 1.723 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

89 Uruguaytá 1.740 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

90 Travesía Elvira 1.750 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

91 Diamela o Ybynayú 1.756 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

92 Palmita 1.762 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

93 Victoria 1.765 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

94 Cortada Rosario 1.776 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

95 Pando 1.783 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

96 Burro Yguá 1.794 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

97 Almirón 1.801 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

98 San José 1.806 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

99 Juejuí 1.810 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

100 Curuzú Juanita 1.856 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

101 Monte Lindo 1.862 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

102 
Pedernal Superior, Medio 

e Inferior 
1.879 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

103 Asunción Superior 1.919 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

104 Milagro 1.928 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

105 Santa Rita 1.933 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

106 
Isla del Medio – 

Concepción – Guggiari 
1.940 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 
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107 Riacho Negro Superior 1.943 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

108 Calaverita 1.943 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

109 Saladillo 1.947 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

110 Itacutubí – Yaguareté 1.951 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

111 Romero Cué 1.963 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

112 Toldo Cué 1.971 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

113 Alegre 1.997 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

114 San Juan 2.002 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

115 Cooper 2.011 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

116 Leonor Superior 2.014 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

117 Nancy 2.017 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

118 Lenguas Inferior 2.032 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

119 San Pablo 2.035 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

120 San Salvador 2.038 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

121 Arrecifes Superior y Medio 2.047 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

122 Toba 2.056 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

123 Cambá 2.057 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

124 Guardia Cué 2.059 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

125 Stanley 2.065 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

126 Cerro Lorito 2.069 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

127 Pinasco 2.073 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

128 Travesía Max 2.087 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

129 Saldivar 2.089 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

130 Aguirre – Palacio Cué 2.092 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

131 Lamboné (Piedra Partidas) 2.115 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

132 San José 2.120 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

133 Casado Superior 2.141 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

134 Puerto Casado 2.146 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

135 Casilda Superior e Inferior 2.160 Asunción – foz do Rio Apa (Jurisdição paraguaia) 

136 Ilha da República 2.177 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

137 Cancha Estrela 2.188 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

138 Porto Murtinho 2.234 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

139 Passo Tarumã 2.249 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

140 
Passo Camba Nupayvira-

Yu 
2.275 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

141 
Volta do Abotoado ou 

Nabileque 
2.341 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 
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142 Passo Curuçu Cancha 2.346 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

143 
Da Ilha Rabo de Ema a 

Ilha Spinello 
2.371 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

144 Passo Alegrete 2.381 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

145 Fazenda Nu Guazu 2.407 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

146 Passo Periquitos 2.413 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

147 Porto Esperanza 2.460 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

148 Passo Cururu 2.469 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

149 
Da Ilha Santa Rosa a 

Volta Patativa 
2.513 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

150 Ilha Santa Fe 2.522 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

151 Passo M’Biguá 2.529 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

152 Passo Rebojo Grande 2.535 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

153 Passo Piúvas 2.565 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

154 

Da Volta da Ferradura até 

o Porto Passagem dos 

Bugres 

2.590 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

155 
Do Passo do Conselho ao 

Morro do Conselho 
2.603 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

156 Ilha do Bugio 2.614 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

157 Passo do Jacaré 2.624 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

158 

Ponte Rodoviária Nossa 

Senhora do Pantanal (BR-

262) 

2.642 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

159 Passo Caraguatá 2.651 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

160 Ilha Cambará Ferrado 2.665 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

161 Passo Abobral  2.675 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

162 Ilha da Manga 2.680 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

163 Ilha Tira Catinga 2.697 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

164 Passo Miguel Henrique 2.711 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

165 Ilha do Formigueiro 2.721 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

166 
Passo de Santana ou 

Jatobá 
2.727 Foz do Rio Apa - Corumbá (Jurisdição brasileira) 

167 Passo Baguari  2.898 Corumbá - Cáceres (jurisdição brasileira) 

168 
Boca da Baía Formosa e 

Ilha do Coqueiro Baguari  
2.914 Corumbá - Cáceres (jurisdição brasileira) 

169 Passo Piúvas  2.945 Corumbá - Cáceres (jurisdição brasileira) 
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170 Passo Amolar 2.951 Corumbá - Cáceres (jurisdição brasileira) 

171 Baixas profundidades 3.002 Corumbá - Cáceres (jurisdição brasileira) 

172 Lagoa Gaíva 3.021 Corumbá - Cáceres (jurisdição brasileira) 

173 Passo Descalvados 3.291 Corumbá - Cáceres (jurisdição brasileira) 

174 
Passo do Beiçudo-Hotel 

Baiazinha  
3.328 Corumbá - Cáceres (jurisdição brasileira) 

175 Furado do Jatobá 3.335 Corumbá - Cáceres (jurisdição brasileira) 
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