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 APRESENTAÇÃO 

 

O “Resumo Executivo” consiste no Produto 5 do “Estudo da prática 

regulatória, vantagens competitivas e oferta e demanda de carga entre os países 

signatários do Acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná”. O Projeto é decorrente do Termo 

de Execução Descentralizada TERM-SAF-ANTAQ/Nº01/2015, celebrado entre a 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e a Universidade Federal do 

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

Transportes e Infraestrutura (ITTI), desta universidade. 

O presente volume contempla a consolidação da análise do Eixo Mercado, do 

Eixo de Infraestrutura e do Eixo Regulatório, apresentando as descrições sucintas dos 

estudos realizados e suas conclusões, atendendo ao Termo de Referência. 

O escopo dos trabalhos visa fomentar o desenvolvimento da Hidrovia do 

Paraguai-Paraná por meio de informações técnicas a respeito da via. Por meio do 

levantamento do Eixo Mercado, elaborou-se a matriz Origem-Destino, identificando as 

principais trocas comerciais dos países signatários. A partir dos estudos do Eixo de 

Infraestrutura, buscou-se a constituição de uma base de dados georreferenciada para 

os cinco países, que serviu de matriz para estudos de eixos estratégicos. Para o eixo 

regulatório foram identificadas todas as legislações referentes à Hidrovia pertinentes 

aos países signatários. Isto permitiu ao Estudo apontar as diferenças entre eles e 

propor a unificação do Acordo da Hidrovia, possibilitando subsidiar as decisões 

governamentais dos países envolvidos. 

Sendo assim, este documento apresenta as atividades desenvolvidas em 

relação ao estudo das práticas regulatórias, vantagens competitivas e oferta e 

demanda de cargas que se verificam no âmbito do transporte longitudinal na Hidrovia 

Paraguai-Paraná, entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. 

 
 
 

_____________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Ratton 
Coordenador-geral 

CREA 7657-PR  
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CEP – 70760-545 – Brasília/DF. 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO COOPERANTE  

 

Nome: Universidade Federal do Paraná - UFPR  

CNPJ: 75.095.679/0001-49  

Endereço: Rua XV de Novembro, 1299. 

80.060-000 CURITIBA - PR 

Telefone: (041) 3360.5012 

Representantes legais: 

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca - Reitor 

CPF nº 729.663.519-34, RG 4.188.589-0/ SSPPR 

Pessoa de contato: Prof. Dr. Eduardo Ratton – Coordenador 

CPF: 354.092.589-91 RG 1.037.832-SSPR 

Endereço: Departamento de Transportes - UFPR  

Telefone: 41 3226-6658 

E-mail: ratton.eduardo@gmail.com 

Registro no Cadastro Técnico Federal (IBAMA): 274192 

 

 

1.3 DADOS DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR  

 

Os estudos foram realizados pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

por meio do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), do 

Departamento de Transportes/Setor de Tecnologia, com a equipe técnica composta 

pelos profissionais apresentados no Quadro 1.1. 
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QUADRO 1.1 – EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR. 

NOME 
REGISTRO PROFISSIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

EDUARDO RATTON 
CREA: PR 7657/D 
IBAMA: 274192 

Eng. Civil 
MSc Geotecnia 
Dr. Geotecnia 

Coordenação-geral 

CARLOS A. NADAL 
CREA: PR 7108/D 
IBAMA:274358 

Eng. Civil 
MSc e Dr. em Ciências 
Geodésicas 

Coordenação dos 
Estudos Cartográficos 

GILZA FERNANDES BLASI 
CREA: PR 9279/PR 
IBAMA: 3281110 

Eng. Civil 
MSc Infraestrutura e Gerência 
Viária 

Diagnóstico de 
Infraestrutura 

EDU JOSÉ FRANCO 
CREA: PR 25802/D 

Eng Civil 
MSc Eng de Recursos Hídricos 
e Ambiental 
Esp. Infraestrutura Urbana, 
Planejamento Urbano e 
Sistemas De Transporte 

Estudo de Custos 

JOSÉ GERALDO MADERNA LEITE 
CREA: PR 3041/D 
IBAMA: 1741772 

Eng. Civil 
MSc Desenvolvimento 
Econômico 
Dr. Eng. Florestal 

Estudos Econômicos 

RUY ALBERTO ZIBETTI 
OAB 17951/ PR 
IBAMA: 5361722 

Direito  
Dr. Direito Internacional Assessoria Jurídica 

ANDRÉ FURTINI SILVA 
CRA: PR 28827 
IBAMA: 6243097 

Adm. De Empresas  
Esp. Gestão de Projetos 
Cursando Esp. em Gestão 
Empreendora 

Estudos do Eixo 
Regulatório e Gestão de 
documentos 

FLÁVIA ALINE WAYDZIK 
CREA: PR 141030/D 
IBAMA: 608000 

Eng. Civil 
Cursando Esp. em Engenharia 
Logística 

Coordenação dos 
Estudos do Eixo de 
Mercado 

RENATA CORREIA 
CREA: PR 144081/D 
IBAMA: 6166842 

Eng. Ambiental 
MSc Eng. de Rec. Hídricos e 
Ambiental 

Coordenação dos 
Estudos do Eixo de 
Infraestrutrura e Matriz 
de Oportunidades 

RODRIGO DE CASTRO MORO 
CREA: PR 137790/D 
IBAMA: 5782659 

Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 
Mestrando em Eng. 
Cartográfica 

Estudos Cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

MARCOS AUGUSTO MENDES 

MARQUES 

CREA: PR 71294/D  

Eng. Elétrico 

MSc e Dr. em Métodos 
Numéricos 

Projeções Econômicas  
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QUADRO 1.1 – EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR. 
Continuação 

NOME 
REGISTRO PROFISSIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

HENRIQUE GUARNERI 
CREA: PR 150.339/D 
IBAMA: 4752282 

Eng. Ambiental 
MSc Eng. de Rec. Hídricos e 
Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado, Infraestrutrura 
e Navegabilidade 

GUSTAVO PACHECO TOMAS 
CREA: SC 107305-9 
IBAMA: 3900461 

Eng. Civil 
MSc Eng. de Rec. Hídricos e 
Ambiental 
Doutorando Eng. de Rec. 
Hídricos e Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado 

PHILIPE RATTON 
CREA: PR 108.813/D 
IBAMA: 3616532 

Eng. Civil 
MSc Eng. de Rec. Hídricos e 
Ambiental 
Doutorando Eng. de Rec. 
Hídricos e Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado, Infraestrutrura 
e Navegabilidade 

MURIEL SZYMANSKI PATRICIO 
IBAMA: 274192 

Eng. Ambiental 
Esp. em Eng. Segurança do 
Trabalho 

Estudos do Eixo de 
Mercado 

LUIZ FELIPE SIMIONI DITZEL 
CREA: 128928/D 
IBAMA:6579032 

Eng Civil e de Produção 
Esp. em Gestão de Negócios 
Mba em Gestão Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado 

ROBSON SELEME 
CREA: 168282/D 

Eng. Civil 
MSc Eng. de Produção 
Dr. Eng. de Produção 

Projeções Econômicas  

THAIS NOGUEIRA DE REZENDE 
CREA: PR 162437/D 
IBAMA: 6442123 

Eng. Civil 
Mestranda em Eng. de Rec. 
Hídricos e Ambiental 

Estudos do Eixo de 
Mercado 

FELIPE JOSÉ GASPARIN  
CREA: PR 162002/D 
IBAMA: 6166858 

Eng. Civil 
Cursando Esp. em 
Gerenciamento de Obras 

Estudos do Eixo de 
Infraestrutura e Matriz de 
Oportunidades 

JONATAN RAFFO DA SILVA  
CREA: PR 162332/D 
IBAMA: 6166860 

Eng. Civil 
Cursando Esp. em Gestão 
Financeira 

Estudos do Eixo de 
Infraestrutura 

DYEISON MLENEK 
CREA: PR 162790/D 
IBAMA: 6445305 

Eng. Cartográfica de de 
Agrimensura 
Cursando Esp. Em Eng. de 
segurança do trabalho 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

ARINEI CARLOS LINDBECK DA 
SILVA 

Matemática 
MSc Métodos Numéricos em 
Engenharia 
Dr. Eng. de Produção 

Projeções Econômicas  

VILMA MACHADO 

Biblioteconomia 
Esp. Gestão da Informação 
Mestre em Gestão de Políticas 
Públicas 

Revisão de Texto 
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QUADRO 1.1 – EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR. 
Conclusão 

ESTAGIÁRIOS – GRADUANDOS 

FLÁVIA CRISTINA ARENAS Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

DENILSON DIONISIO Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

EDUARDO CHIARANI Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

JESSICA DAUDT. O. JUNGLOS Eng. Civil Estudos do Eixo 
Regulatório 

LUCAS MONTEIRO DILDEY Direito 
Eng. Civil  

Estudos do Eixo 
Regulatório 

NÍCOLAS RAFAEL DA SILVEIRA Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

CRISTINA FIGUEIREDO VALENTE Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 
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 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os principais fatores que norteiam o desenvolvimento econômico de 

uma nação destaca-se o transporte de pessoas e produtos. Neste contexto, 

compreender os detalhes relacionados as facilidades e os trâmites dos serviços de 

transporte tanto no âmbito nacional e internacional é um elemento fundamental para 

o equacionamento econômico de um país. A otimização dos custos de operação é 

primordial para a determinação da competitividade das mercadorias comercializadas, 

sendo importante que o processo de transporte ocorra no melhor cenário possível. 

A análise dos fluxos de carga, da sua distribuição geográfica e dos modais de 

transporte, juntamente com o entendimento sobre os conceitos de oferta de 

infraestrutura e de serviços permitem uma melhor interpretação sobre as futuras 

demandas do comércio, e das expectativas do setor logístico em termos de qualidade 

e de desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

Em 2013, com o lançamento do Plano Nacional de Integração Hidroviária 

(PNIH) pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), e do Plano 

Hidroviário Estratégico (PHE) pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

(MTPA), evidenciou-se o interesse em relação ao aumento da participação do 

transporte hidroviário perante os demais modais.  

Com o intuito de fomentar o desenvolvimento do transporte aquaviário, o 

presente estudo contempla um diagnóstico detalhado da Hidrovia do Paraguai-Paraná 

(HPP), avaliando as atividades desenvolvidas em relação as práticas regulatórias, as 

vantagens competitivas e a relação oferta/demanda de cargas que se verificam no 

âmbito do transporte longitudinal da via. Além disso, os prognósticos de cenários 

futuros podem subsidiar as decisões governamentais dos países envolvidos. 

 

2.1 HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ  

 

A Hidrovia Paraguai-Paraná (HPP) é um dos mais extensos e importantes 

eixos de integração política, social e econômica da América do Sul. Com início no 

município de Cáceres (BRA), até a cidade de Nova Palmira (URU), a Hidrovia 

atravessa cinco países (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai), como 

demonstrado na Figura 2.1. Tendo uma extensão navegável estimada em 4.122 km, 
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a HPP destaca-se pela sua importância no comércio internacional, principalmente 

para o Paraguai e a Bolívia, uma vez que ameniza os efeitos do isolamento marítimo 

desses dois países, viabilizando o acesso aos mercados de outros continentes por 

meio do escoamento de cargas. 
 

FIGURA 2.1 – LOCALIZAÇÃO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Em relação à distribuição dos trechos da Hidrovia, a Argentina conta com 30% 

da extensão inteiramente em seu território, 22% está em território brasileiro, 14% em 

território paraguaio e, adicionalmente, sob jurisdição compartilhada entre os países, 

têm-se uma extensão aproximada de 34%, contemplando ao todo 4.122 km de 
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hidrovia. A Tabela 2.1 apresenta a distribuição territorial dos trechos de interesse 

deste estudo. 

 
TABELA 2.1 – DISTRIBUIÇÃO DOS TRECHOS DA HIDROVIA CONFORME RIO PARAGUAI E RIO 

PARANÁ. 
Rio Paraguai Extensão (km) 
Brasil 890 

Brasil/Bolívia 48 

Brasil/Paraguai 332 

Paraguai 557 

Paraguai/Argentina 375 

Total rio Paraguai 2.202 
Rio Paraná Extensão (km) 

Argentina 1.240 

Paraguai/Argentina 680 

Total Rio Paraná 1.920 
Total Hidrovia Paraguai-Paraná 4.122 

FONTE: AHIPAR, 2010. 
 

Considerada a maior hidrovia internacional da América Latina, a Hidrovia 

Paraguai-Paraná apresenta um sistema de transporte complexo, visto que, além das 

diferenças físicas ao longo de sua extensão, existem divergências regulatórias entre 

os países e uma não uniformidade das características de transporte na via.  

A consolidação do eixo da Hidrovia fortalece a integração dos países e das 

regiões envolvidas com os mercados globais, mediante uma conexão eficiente com 

os oceanos Atlântico e Pacífico.  

 

2.2 DISPOSIÇÃO ESTRUTURAL DO ESTUDO 

 

O Estudo contempla uma análise abrangente da Hidrovia Paraguai-Paraná, 

englobando os aspectos econômicos, de infraestrutura e regulatórios de cada país 

signatário. O Estudo foi estruturado em três eixos principais: Infraestrutura, Mercado 

e Regulatório. As etapas de desenvolvimento de cada um dos eixos são detalhadas 

em diferentes volumes (produtos) e tendo seus conteúdos sintetizados neste resumo 

executivo. O fluxograma (Figura 2.2) apresenta as principais etapas a serem 

abordadas no decorrer deste volume.  
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FIGURA 2.2 – FLUXOGRAMA DO ESTUDO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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 EIXO INFRAESTRUTURA 

 

O Eixo Infraestrutura visa o enquadramento das potencialidades da Hidrovia 

Paraguai-Paraná por meio do diagnóstico da infraestrutura fluvial disponível em 

termos das condições morfológicas, hidrológicas e estruturais no cenário atual da 

Hidrovia. 

Em sua análise foram contemplados o levantamento das condições gerais de 

navegação; a localização dos portos e terminais nacionais e estrangeiros com 

especificações das cargas movimentadas; as principais vias de ligação rodoviárias e 

ferroviárias, incluindo a extensão, situação, localização dos terminais ferroviários 

existentes ao longo das vias e o levantamento das principais obras de infraestrutura 

viária planejadas até o horizonte de 2030. 

Este capítulo apresenta de forma sucinta o conteúdo do “Produto 2 – 
Diagnóstico da Infraestrutura da Hidrovia Paraguai-Paraná e Base de dados 
georreferenciada”. 

 

3.1 CONDIÇÕES GERAIS DE NAVEGAÇÃO 

 

Considerando os limites territoriais dos países signatários e o próprio rio 

navegável, convencionou-se realizar a seguinte divisão de trechos para a Hidrovia 

Paraguai-Paraná, como descrito a seguir:  

 

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

brasileiro (680 km) – Alto Paraguai; 

• Trecho Corumbá (BRA) 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. 
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Adicionalmente, considera-se parte deste estudo o trecho do Rio Paraná 

compreendido entre a cidade de Foz do Iguaçu (BRA) e a confluência dos rios 

Paraguai e Paraná, nas proximidades do município de Corrientes (ARG), em torno de 

680 km de extensão. 

Para a 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 por meio da 

análise das séries históricas de vazão e nível de água das estações fluviométricas 

disponíveis.  

Em seguida, efetuou-se a busca das profundidades efetivas do canal de 

navegação nos períodos divulgados pelas autoridades marítimas da Hidrovia, 

estimando a faixa de profundidades mínimas em cada um dos trechos de interesse.  

O Serviço de Sinalização Náutica do Oeste (SSN-6) da Marinha do Brasil 

divulga diariamente informações gerais da Hidrovia como os avisos-rádio náuticos, 

boletins de “aviso aos navegantes”, correções das cartas e publicações náuticas, lista 

de sinais náuticos, os avisos permanentes especiais e níveis de água no trecho 

brasileiro da Hidrovia. Entre Asunción e a confluência dos rios Paraguai e Paraná, as 

informações sobre as condições de navegação encontram-se sob a responsabilidade 

da Administração Nacional de Navegação e Portos (ANNP) e da Direção de 

Hidrografia e Navegação do Paraguai. Já a jusante da confluência Paraguai- Paraná, 

as informações são fornecidas pela Direção Nacional de Vias Navegáveis (DNVN) e 

pelo Serviço de Hidrografia Naval, ambos da Argentina. A Figura 3.1 ilustra a 

distribuição de profundidades mínimas desejáveis para a navegação em cada trecho 

na época de estiagem. 
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FIGURA 3.1 – DISTRIBUIÇÃO DE PROFUNDIDADES AO LONGO DA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

  
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Entre os obstáculos artificiais e obras de arte especiais podem-se citar a Ponte 

Rodoviária Nossa Senhora do Pantanal (Brasil), a Ponte Ferroviária Eurico Gaspar 

Dutra (Brasil), a Ponte Remanso Castillo (Paraguai), Ponte General Manuel Belgrano 

(Argentina), Ponte Nuestra Señora del Rosario (Argentina), Ponte General Bartolomé 

Mitre (Argentina) e a Eclusa de Yacyretá (Argentina/Paraguai). 

Além disso, contabilizam-se 174 locais que apresentam alguma restrição na 

via navegável, denominados “passos críticos”. Esses pontos alertam os navegantes 

para a necessidade de cautela ou de ações específicas de navegação com relação 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 distribuição espacial das obras de arte especiais assim como as passagens 

críticas homologadas estão apresentadas no APÊNDICE A. A Tabela 3.1 apresenta 

um panorama geral das condições gerais de navegação da Hidrovia. 
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TABELA 3.1 – RESUMO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE NAVEGAÇÃO. 

Trecho Extensão 
(km) 

Profundidade mínima do canal 
navegável (m) 

Passos 
críticos 

homologados 
Composição dos 

comboios 
Capacidade média 

do trecho (t) 

Cáceres a Corumbá 670 1,80 39 2x3 9.000 

Corumbá a Asunción 1.132 3,00 a 3,20 57 
4x4 

(4x5 sob autorização 
prévia) 

24.000 

Asunción a Santa Fe 
390 3,20 a 3,95 

(Asunción à Confluência) 45 4x5² 30.000 
650 4,00 a 7,00 

(Confluência a Santa Fe) 

Santa Fe a Nueva Palmira 590 

7,00 a 10,00 
(Santa Fe a San Martin) 33 

5x5² 
37.5000 10,00 a 12,00 

(San Martin a Nueva Palmira) 5x5² 

Foz do Iguaçu a 
Corrientes 680 2,50 a 3,00 * 2x3 9.000 

¹ Não foram encontradas passagens homologadas neste trecho. ² Composições maiores podem ser permitidas sob autorização prévia da autoridade marítima. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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3.2 LOCALIZAÇÃO GEOREFERENCIADA DE PORTOS E TERMINAIS 

 

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. 

Ao todo foram identificados 110 portos e terminais hidroviários, discriminados 

em portos públicos e terminais de uso privativo, sendo que 80% possuem sistema de 

gestão privada, como mostra a Tabela 3.2. A seguir estão apresentados os 

levantamentos relacionados ao sistema portuário da Hidrovia Paraguai-Paraná para 

cada país signatário. 

 
TABELA 3.2 – DISTRIBUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS COM RELAÇÃO AO SISTEMA 

DE GESTÃO. 

País Porto público Terminal de uso 
privativo 

Quantidade total de 
portos e terminais 

Argentina 14 34 48 

Bolívia 01 02 03 

Brasil 02 09 11 

Paraguai 03 41 44 

Uruguai 01 03 04 

Total 21 89 110 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

3.2.1 Argentina 

 

A Argentina contempla a maior densidade de portos, com um total de 48 

instalações, como mostra a Figura 3.2. Existe uma maior concentração de portos 

argentinos na porção sul da Hidrovia, que pode ser justificada devido às melhores 

condições de navegabilidade da região, bem como à proximidade de maiores centros 

urbanos e da conexão com o oceano Atlântico. A Figura 3.2 apresenta a distribuição 

das instalações portuárias argentinas. 
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3.2.2 Bolívia 

 

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, por meio do município de 

Corumbá (MS). A Figura 3.3 ilustra a localização dos portos da Bolívia na Hidrovia 

Paraguai-Paraná. 

 

3.2.3 Brasil 

 

Dentro dos 1.270 km de Hidrovia no território brasileiro, foram identificados 11 

portos e terminais hidroviários de carga, distribuídos espacialmente de acordo com a 

Figura 3.4.  

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), as 

principais cargas transportadas nos terminais brasileiros na área de influência foram: 

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).  

Além disso, para o ano de 2017 pode-se considerar o funcionamento do Porto 

Iguaçu, localizado em território brasileiro na tríplice fronteira na cidade de Foz do 

Iguaçu (PR), no trecho de montante do Rio Paraná. 
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3.2.4 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 Figura 3.5. A maior concentração de portos e terminais se 

encontra nas imediações da capital paraguaia, Asunción, com uma concentração de 

20 instalações ao longo de 40 km. 

 

3.2.5 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 foram: 

grãos e derivados, minério de ferro e manganês, carga geral, frutas, madeira. A Figura 

3.6 ilustra a distribuição espacial das instalações portuárias no Uruguai. 
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FIGURA 3.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS ARGENTINOS NA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

 
FONTE: ELABORADO POR UFPR/ITTI. 
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FIGURA 3.3 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS BOLIVIANOS NA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 3.4 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS BRASILEIROS NA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 3.5 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS PARAGUAIOS NA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI 

  



                                                                                      
 
 

35 
 

FIGURA 3.6 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PORTOS URUGUAIOS NA HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI 
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3.3 CLASSIFICAÇÃO DOS PORTOS E TERMINAIS 

 

A classificação das cargas nos portos e terminais foi realizada com base na 

terminologia apresentada na Tabela 3.1. 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 demonstrado na 

Tabela 3.3. 

 
TABELA 3.3 – 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 na Hidrovia em função do tipo de carga movimentada, 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. As Tabelas 4.4 a 4.8 apresentam o enquadramento dos portos e terminais 

identificados no Estudo. 
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TABELA 3.4 – 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 200.000 m³ 
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TABELA 3.4 – PORTOS DA ARGENTINA E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. 
Continuação 

Ordem Complexo 
portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo 
Sistema 

de 
gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada 
(t/m²/m³) 

20 

 

Terminal Esso - Muelle Esso Combustíveis GL 2 TP² 30.000 m³ 

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 . 

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 23.000 m² 

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 t . 

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 
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TABELA 3.4 – PORTOS DA ARGENTINA E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. 
Conclusão 

Ordem Complexo 
portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo 
Sistema 

de 
gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada 
(t/m²/m³) 

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 -. 

43 Terminal Esso (Axion Energy) Petróleo e derivados GL 2 TP² 390.000 t + 
12.000 m² 

44 
Complexo 
portuário 
Campana 

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. 
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TABELA 3.5 – 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. 
 

TABELA 3.6 – 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. 
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TABELA 3.7 – 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 . 
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 m³ 
20 Porto Naviera Conosur Grãos, combustíveis GSA, GL 5 TP² - * 
21 Porto Norteño Derivados de petróleo GL 2 TP² -* 
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TABELA 3.7 – PORTOS DO PARAGUAI E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. 
Continuação 

Ordem  Complexo 
portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo 
Sistema 

de 
gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada  

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 . 

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 . 
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TABELA 3.7 – PORTOS DO PARAGUAI E CLASSIFICAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES. 
Conclusão 

Ordem  Complexo 
portuário Nome do Porto Principais produtos 

movimentados Categoria Grupo 
Sistema 

de 
gestão 

Capacidade 
estática 

aproximada  
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. 
 

TABELA 3.8 – 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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3.4 PRINCIPAIS VIAS DE LIGAÇÃO 

 

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). 

Sendo assim, esta seção objetiva a apresentação de um resumo das malhas 

ferroviárias, rodoviárias e hidroviárias dos países signatários. A análise da malha de 

transportes permite identificar facilmente que a Hidrovia Paraguai-Paraná é uma 

importante via de integração entre os países signatários e os demais modais de 

transporte, justificando a importância de seu uso para o transporte de cargas.  

 

3.4.1 Malha ferroviária 

 

Em função da malha ferroviária dos cinco países signatários do Acordo de 

Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, pode-se destacar que o Brasil e a 

Argentina destacam-se dos demais países em relação as suas extensões ferroviárias, 

contabilizando em torno de 30,5 e 28,5 mil km respectivamente, embora boa parte da 

malha Argentina seja utilizada apenas para o transporte de passageiros. A Bolívia e 

Uruguai possuem malhas ferroviárias em torno de 3,5 mil km e 3 mil km de extensão. 

Já o Paraguai, apresenta a menor extensão de linha férrea entre os países signatários, 

com apenas 400 km. A Tabela 3.9 apresenta a distribuição da malha por país. 

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). 
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TABELA 3.9 - LEVANTAMENTO DA MALHA FERROVIÁRIA DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS. 
País Extensão da malha ferroviária (km) 

Argentina 28.528 
Bolívia 3.562 
Brasil 30.576 

Paraguai 400 
Uruguai 2.993 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

3.4.2 Malha rodoviária 

 

Por meio dos dados levantados constatou-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 rodoviária brasileira, que representa uma 

estimativa de 75% de toda a malha levantada. 

Além disso, notou-se que na Argentina e no Paraguai, assim como no Brasil, 

a representatividade das rodovias na malha de transporte do país é superior a 90%, e 

nos demais países essa representatividade é superior a 50%. A Tabela 3.10 apresenta 

as extensões da malha rodoviária em cada país signatário. 

 
TABELA 3.10 – LEVANTAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS. 

País Extensão da malha rodoviária (km) Representatividade na 
malha viária do país 

Argentina 500.800, 93% 
Bolívia 16.054, 58% 
Brasil 1.720.755 97% 

Paraguai 25.000 94% 
Uruguai 7.821 62% 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

Apesar de o Brasil ser o país com maior extensão rodoviária, deve-se 

considerar que na área de influência a existência do modal rodoviário é incipiente, 

possibilitando a geração de oportunidades para a complementaridade dos modais 

ferroviários e hidroviários, principalmente com relação à Hidrovia Paraguai-Paraná 

(ver Figura 3.7). 
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3.4.3 Malha hidroviária 

O Brasil é o país de destaque quando se trata de extensão de malha 

hidroviária, com um potencial em torno de 42 mil km, onde 46% desse total é 

aproveitado economicamente. O Paraguai é o país com menor extensão de malha e 

100% desse total é utilizado para a navegação. A Argentina faz grande uso dos seus 

11 mil km de malha, e o Uruguai atualmente explora em torno de 22% de seu 

potencial. 

Em se tratando da Hidrovia Paraguai-Paraná, nota-se facilmente que a 

Hidrovia é um importante eixo de integração entre os mesmos, existindo navegação 

contínua entre os países e a possibilidade de interligação com os demais modais. Em 

termos de extensão, a Argentina é o país que possui maior participação de sua malha 

inserida na Hidrovia (2.295 km), além de ser o país com o maior número de portos 

fluviais. Na sequência aparecem o Brasil (1.270 km) e o Paraguai (1.264 km) com 

participações representativas. 

A localização geográfica do Uruguai permite um intensivo aproveitamento na 

HPP, apesar de sua participação estar representada por apenas 48 km, ao passo que 

a Bolívia vem buscando a sua inserção nessa rede fluvial internacional como 

alternativa ao seu escoamento de cargas pelos portos Chilenos. A Tabela 3.11 

apresenta as extensões da malha hidroviária em cada país signatário, juntamente com 

suas malhas economicamente navegáveis e suas respectivas participações na 

Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 
TABELA 3.11 - LEVANTAMENTO DA MALHA HIDROVIÁRIA DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS. 

País Malha 
hidroviária (km) 

Malha hidroviária 
economicamente navegável (km) 

Participação da malha na 
HPP (km) 

Argentin
a 11.000 2.837 2.295 

Bolívia 13.000 8.000 48 
Brasil 41.635 19.464 1.270 

Paraguai 1.264 1.264 1.264 
Uruguai 7.868 1.800 48 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

Todo o levantamento da malha de transportes serviu como subsídio para a 

elaboração da base de dados georreferenciada e como dado de entrada nas 

simulações logísticas apresentadas na Seção 3.3.1, compondo a Matriz de 

Oportunidades. A Figura 3.7 apresenta a distribuição da malha de transportes 

levantada neste estudo.  
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FIGURA 3.7 – LEVANTAMENTO DA MALHA VIÁRIA DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS DA HIDROVIA PARAGUAI PARANÁ. 

   
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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3.5 LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

PLANEJADAS 

 

O levantamento das obras de infraestrutura foi fator fundamental para a 

construção dos cenários de simulação, onde foram avaliados horizontes de tempo de 

15 anos. Ao todo foram identificadas 124 obras. Como referência foram utilizados, em 

sua maioria, os programas nacionais de infraestrutura pertencentes a cada país 

signatário, a saber: 

• Brasil: Programa de Aceleração do Crescimento (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 e Servicios y Vivienda; 

• Paraguai: Master Plan 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 (Iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana). 

As atividades referentes às obras de infraestrutura contemplam 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. 
 

3.5.1 Argentina 

O levantamento realizado para a Argentina resultou em um total de 54 

investimentos que abrangeram os 3 modais de transporte, contemplando desde a 

reabilitação de ramais ferroviários e rodoviários até a criação de novos portos 

hidroviários. A Figura 3.8 e a Tabela 3.12 apresentam a distribuição espacial e a 

identificação de cada uma delas. 
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3.5.2 Bolívia 

Dentre as dez obras de infraestrutura planejadas identificadas na Bolívia, 

pode-se destacar 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 3.9 ilustra a 

distribuição espacial das obras localizadas na Bolívia. 

3.5.3 Brasil 

No Brasil foram identificadas 17 obras de infraestrutura planejadas utilizadas 

para a composição dos cenários futuros da Hidrovia. Foram consideradas todas as 

obras que apresentaram alguma conexão com os municípios lindeiros, portos e 

terminais da Hidrovia Paraguai-Paraná.  

Ressaltou-se 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 3.10 ilustra a distribuição espacial das obras de infraestrutura do 

Brasil que foram descritas na Seção 6.3 do “Produto 2 – Diagnóstico da Infraestrutura 

da Hidrovia Paraguai-Paraná e Base de dados georreferenciada”. 

3.5.4 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 3.11. 

3.5.5 Uruguai 

O levantamento das obras de infraestrutura do Uruguai resultou em 14 novos 

investimentos, os quais integraram 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 3.12.  
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FIGURA 3.8 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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TABELA 3.12 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA PREVISTAS PARA A 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 Uruguai 
27 Recuperação do Porto de Formosa 
28 Melhoramentos no Porto de Concepción del Uruguai 
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 
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 Pav. da rodovia nacional nº11, trecho entroncamento com a rodovia provincial nº13 
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 Pav. 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 3.9 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA BOLÍVIA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 3.10 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BRASIL. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 3.11 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PARAGUAI. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 3.12 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO URUGUAI. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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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, da 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 a 

Hidrovia. 

Após o levantamento das obras de infraestrutura foram elaborados os 

cenários de simulação com base nos horizontes de tempo. 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. 

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. O APÊNDICE B apresentam os cenários referentes às obras de 

infraestrutura separadas por país (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai) e 

seus respectivos horizontes de implantação previstos. 

 

 



                                                                                      
 
 

57 
 

 EIXO MERCADO 

 

O Eixo Mercado contempla a elaboração de diagnósticos comerciais e 

análises futuras envolvendo a HPP. O Eixo abrangeu diferentes etapas como: a 

movimentação de cargas (levantamento da matriz O/D e do Market Share); o 

levantamento dos estaleiros e das empresas de navegação; o levantamento dos 

valores de fretes e da composição dos custos de transporte; e a identificação dos 

produtos com potencial hidroviário atual e projetado (matriz de oportunidades). 

Este capítulo descreve de forma sucinta o conteúdo do “Produto 1A – Matriz 
Origem-Destino e Market Share da Hidrovia Paraguai-Paraná”, juntamente com o 

“Produto 1B – Análise dos custos de transporte, levantamento das empresas de 
navegação e estaleiros” e, com o “Produto 4 – Matriz de Oportunidades da 
Hidrovia Paraguai-Paraná”. 

 

 

4.1 MATRIZ ORIGEM DESTINO E MARKET SHARE DA HIDROVIA PARAGUAI-

PARANÁ 

 

A Hidrovia Paraguai-Paraná é uma importante via de comércio entre os países 

signatários e os demais países do mundo, transportando milhões de toneladas 

anualmente, de diferentes tipos de produtos. A avalição da amplitude e do volume das 

transações comerciais existentes na Hidrovia e em seu entorno é a base para 

identificação dos principais produtos e rotas de interesse da via. Esta seção apresenta 

a definição da área de influência da Hidrovia nos países signatários, a composição da 

matriz Origem-Destino do Estudo e, por fim, o Market Share da Hidrovia.  

Visto o volume de dados levantados, o Estudo adotou premissas e critérios, 

visando sintetizar ao leitor a forma como a informação foi organizada e utilizada. 

Primeiramente foi definida a nomenclatura dos produtos, sendo padronizada em 

função da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com quatro dígitos. O segundo 

componente avaliado foi a classificação dos produtos de acordo com tipo de carga e 

suas características de armazenamento durante o transporte. Os produtos contidos 

na análise foram classificados de acordo com a terminologia apresentada no PNIH 

(ANTAQ, 2013) e adaptada para os produtos selecionados para a Hidrovia Paraguai-
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Paraná. Nesse sistema de classificação, os agrupamentos resultaram em cinco 

categorias, conforme apresentado na Tabela 4.1. 

 
TABELA 4.1 – CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE CARGAS 

Categoria Tipo de Produto 

Categoria 1 
Carga Geral 
(CG) 

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, carga conteinerizada. 

Categoria 2 
Granel Líquido 
(GL) 

Petróleo e derivados, etanol, outros produtos do refino do petróleo e coque.  

Categoria 3 
Granel Líquido Agrícola 
(GLA) 

Óleo de soja bruto e tortas, bagaços, óleo de milho, amidos, féculas vegetais, 
suco de frutas. 

Categoria 4 
Granel Sólido 
(GS) 

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. 

Categoria 5 
Granel Sólido Agrícola 
(GSA) 

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. 
 

Em relação às trocas comerciais buscou-se subdividir a análise apresentando 

dois enfoques. O primeiro denomina-se trocas comerciais do mercado externo, onde 

são identificadas as exportações e importações dos países signatários com o restante 

do mundo. A segunda análise é direcionada apenas aos países signatários, 

contemplando as transações de exportação entre eles. O Quadro 3.1 resume a 

classificação das transações comerciais. 

 
QUADRO 4.1 – CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS 

DA HPP. 

Grupo da Transação Origem Destino Tipo de transação 

Mercado externo de 
exportação País signatário País externo Exportação 

Mercado externo de 
importação País externo País signatário Importação 

Mercado interno País signatário País signatário Exportação 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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Por fim, em função da disponibilidade dos dados nos demais países na data 

de início do projeto, definiu-se como base dos levantamentos os dados anuais do ano 

de 2015. 

 

4.1.1 Área de Influência 

 

Na avaliação específica de uma via comercial existente, algumas regiões 

exercem maior influência que outras, sendo chamadas de área de influência (AI). Isto 

ocorre devido à concorrência entre os modais e as características das transações 

existentes, delimitando a extensão territorial da análise.  

Dada a dimensão territorial dos cinco países, as regiões definidas na área de 

influência desse estudo foram identificadas de acordo com as divisões geográficas 

das nações, com os dados econômicos de transações comerciais (para o ano 2015) 

e com resultados de modelos numéricos. 

O Estudo apresentou uma área de influência estimada em 5 milhões de km² 

(Figura 4.1), baseando-se em três critérios: modelo logístico; modelo gravitacional e 

análise econômica das trocas comerciais. 
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FIGURA 4.1 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DO ESTUDO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Encontram-se na área de influência da Argentina um total de 18 províncias, 

dentre as 23 províncias que compõem o país. Para a Bolívia foram inseridos oito 

departamentos dos nove existentes no país. O Paraguai e o Uruguai foram 

considerados por completo devido as suas extensões territoriais e a disponibilidade 

dos dados de transações comerciais destes dois países. O Brasil exigiu um 

detalhamento maior, subdividindo os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia, Paraná e Santa Catarina, em microrregiões para a análise, totalizando em 

44 microrregiões. 
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O Quadro 4.2 apresenta as áreas inseridas na área de influência de cada um 

dos países signatários. 

 
QUADRO 4.2 – SUBDIVISÕES INSERIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO ESTUDO. 

Subdivisão País Subdivisão País Subdivisão País 
Buenos Aires AR Santa Cruz BO São Miguel do Oeste SC/BR 

Catamarca AR Tarija BO Vilhena RO/BR 
Chaco AR Alta Floresta MT/BR Alto Taquari MS/BR 

Córdoba AR Alto Araguaia MT/BR Aquidauana MS/BR 
Corrientes AR Alto Guaporé MT/BR Baixo Pantanal MS/BR 
Entre Rios AR Alto Pantanal MT/BR Bodoquena MS/BR 
Formosa AR Alto Paraguai MT/BR Campo Grande MS/BR 

Jujuy AR Alto Teles Pires MT/BR Cassilândia MS/BR 
La Pampa AR Arinos MT/BR Dourados MS/BR 
La Rioja AR Aripuanã MT/BR Iguatemi MS/BR 
Mendoza AR Canarana MT/BR Nova Andradina MS/BR 

Salta AR Colides MT/BR Paranaíba MS/BR 
San Juan AR Cuiabá MT/BR Três Lagoas MS/BR 
Missiones AR Jauru MT/BR Capanema PR/BR 
San Luis AR Médio Araguaia MT/BR Cascavel PR/BR 
Santa Fe AR Norte Araguaia MT/BR Foz do Iguaçu PR/BR 

Santiago Del Estero AR Paranatinga MT/BR Francisco Beltrão PR/BR 
Tucumán AR Parecis MT/BR Goioerê PR/BR 

Beni BO Primavera do Leste MT/BR Palmas PR/BR 
Cochabamba BO Rondonópolis MT/BR Pato Branco PR/BR 
Chuquisaca BO Rosário Oeste MT/BR Toledo PR/BR 

La Paz BO Sinop MT/BR Umuarama PR/BR 
Oruro BO Tangará da Serra MT/BR   
Potosí BO Tesouro MT/BR   

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

Para fins de simulação logística e buscando resumir as possibilidades de 

interação comercial entre as localidades citadas na tabela acima, estabeleceu-se que 

cada área interna na área de influência seria representada por um centroide, 

essencialmente a sede do município ou capital da província, a depender da situação. 

Também foi necessário estabelecer centroides externos à Hidrovia, abrangendo o 

restante do mundo, de acordo com as trocas comerciais existentes. Dessa forma, os 

países que apresentaram trocas comerciais com os países signatários foram 

representados pelo porto mais próximo e, posteriormente, nas análises comerciais, 

estes portos foram referenciados com os continentes em que se localizam. 

A Figura 4.2 apresenta a localização dos 21 portos envolvidos neste estudo 

para o direcionamento das cargas identificadas nas transações comerciais.  
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FIGURA 4.2 – LOCALIZAÇÃO DOS PORTOS UTILIZADOS COMO CENTROIDES EXTERNOS 
PARA O ESTUDO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

4.1.2 Matriz Origem-Destino 

 

O levantamento dos fluxos permitiu a delimitação de uma matriz Origem-

Destino que identifica todas as trocas comerciais que ocorrem nos países signatários, 

independentemente do modal de transporte utilizado de fato na transação. Conforme 

a divisão apresentada no Quadro 3.2, foram levantados os produtos de exportação e 

importação dos países signatários para o mercado externo, e exportação de um país 

signatário para os demais signatários (mercado interno). 

Em cada país, os dados comerciais podem variar em função das 

características e da disponibilidade das informações, necessitando a utilização de 

critérios para a seleção dos produtos e adotando quantidades mínimas para propor o 

transporte de cargas pelo modal hidroviário. Posteriormente foram utilizadas duas 

premissas, uma para o mercado externo e outra para o mercado interno, conforme 

exposto no fluxograma apresentado na Figura 4.3. 
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FIGURA 4.3 – FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Para identificação das movimentações que transitaram pela Hidrovia no ano 

de 2015 foram utilizadas as informações disponibilizadas pelos órgãos 

governamentais dos países signatários, sendo utilizados os dados oriundos do 

Instituto Nacional de Estatística e Censo (INDEC) para a Argentina, do Instituto 

Nacional Estatístico (INE) para a Bolívia, do Sistema de Análise das Informações do 

Comércio Exterior (AliceWeb), presente no site do Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), para o Brasil, do Banco Central do Paraguai 

(BCP) para o Paraguai, e para o Uruguai trabalhou-se com as informações da Direção 

Nacional de Aduanas do Uruguai complementadas com as informações de 

movimentação portuária da Administração Nacional de Portos (ANP). 

Analisando as transações comerciais totais para cada país signatário 

(mercado externo e mercado interno), identificou-se que a área de influência da 

Argentina (2 milhões de km²) apresentou a maior movimentação, aproximadamente 

90 milhões de toneladas. O Brasil destacou-se em segundo, com uma quantidade 

superior a 56 milhões t, porém, lembrando-se que a área de influência no Brasil é 
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referente a 1,35 milhões de km² apenas. A Tabela 4.2 apresenta o total de toneladas 

avaliadas em cada país e a participação deles em relação aos demais signatários. 

 
TABELA 4.2 – MOVIMENTAÇÕES REFERENTES À MATRIZ O/D – ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 

ESTUDO. 
País Milhões de toneladas Participação 

Argentina 92,01 49,8% 

Bolívia 6,122 3,3% 

Brasil 56,35 30,5% 

Paraguai 15,2 8,2% 

Uruguai 14,91 8,1% 

Total 184,6 100% 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Dentre os produtos identificados, levantou-se as transações comerciais para 

o mercado externo e o interno. Em relação ao mercado externo, as análises 

abrangeram as trocas comerciais de cada país signatário perante outros 211 países, 

totalizando o levantamento de 166,52 milhões t, as quais encontram-se distribuídas 

entre os 5 países estudados, conforme exposto na Figura 4.4. Ressalta-se que essas 

movimentações dizem respeito apenas ao mercado externo da área de influência 

definida em cada país. 

A Argentina apresenta-se como o principal país, com uma movimentação em 

sua área de influência estimada em 83,6 milhões t, dentre os produtos analisados 

conforme os critérios de seleção estabelecidos pelo Estudo. O Uruguai e o Paraguai 

foram países que apresentaram movimentações semelhantes, referentes a uma 

estimativa de 12,1 milhões t e 14,1 milhões t das, respectivamente. Em relação à AI 

presente no Brasil, constatou-se a movimentação de mais de 50,8 milhões t e na 

Bolívia apenas 5,8 milhões t. 
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FIGURA 4.4 – DISTRIBUIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA NOS PAÍSES SIGNATÁRIOS 
CONFORME MATRIZ O/D PARA O MERCADO EXTERNO. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Em relação aos levantamentos de exportação e de importação pertencentes 

ao mercado externo, destaca-se o fluxo da categoria Granel Sólido Agrícola com 

aproximadamente 50% das movimentações, seguida da categoria Granel Líquido 

Agrícola (26%). Ainda se constata um grande fluxo comercial entre os países 

signatários com os continentes da Ásia e da Europa, elevando o potencial destas rotas 

na utilização da Hidrovia Paraguai-Paraná (Figura 4.5). 
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FIGURA 4.5 – PARTICIPAÇÃO DOS CONTINENTES NAS TROCAS COMERCIAIS DE 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO COM OS PAÍSES SIGNATÁRIOS. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

 

Restringindo a análise do fluxo pertinente ao mercado interno, a qual trabalha 

apenas com as trocas de exportação de cada país signatário para os outros quatro 

signatários, destacaram-se o Brasil e a Argentina. 

Esse predomínio da Argentina e do Brasil nas movimentações entre os países 

signatários da Hidrovia pode ser notado na Figura 4.6, onde encontram-se distribuídas 

as exportações dos cinco países de acordo com a participação dos demais 

signatários. Por exemplo, no primeiro item extrai-se que das exportações da 

Argentina, 3% são destinadas para a Bolívia, 73% refere-se à exportação para o 

Brasil, 7% para o Paraguai e 17% são destinadas ao Uruguai. A análise segue a 

mesma lógica para os demais países.  
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FIGURA 4.6 – FLUXO DE EXPORTAÇÃO ENTRE OS PAÍSES SIGNATÁRIOS. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Assim como na análise da matriz O/D para o mercado externo, as cargas 

movimentadas na análise do mercado interno também obtiveram como principal 

categoria o Granel Sólido Agrícola. Tal situação comprova a grande troca comercial 

de sólidos agrícolas entre os países signatários, como por exemplo, soja, trigo, malte, 

cevada, arroz, milho, dentre outros. 

Sintetizando todas as informações, a Tabela 4.3 apresenta o volume 

comercializado, o número de produtos e a principal categoria para cada país e na 

HPP. 
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TABELA 4.3 – RESUMO DO LEVANTAMENTO DO FLUXO DE TRANSPORTE NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA. 

Dados/Países Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai HPP 

Quantidade 
(milhões 

de 
toneladas) 

Mercado 
externo 

Exportação 74,58 3,79 47,28 10,24 11,71 147,6 

Importação 9,00 2,01 3,52 1,95 2,41 18,89 

Mercado 
interno Exportação 8,43 0,32 5,55 3,01 0,79 18,11 

Total 92,01 6,12 56,35 15,20 14,91 184,60 

Quantidade 
de 

produtos 
avaliados 

Mercado 
externo 

Exportação 44 17 19 9 7 77 

Importação 13 83 27 21 12 131 

Mercado 
interno Exportação 46 6 31 19 19 91 

Principal 
Categoria 

Mercado 
externo 

Exportação 
Granel 
Sólido 

Agrícola 

Granel 
Líquido 
Agrícola 

Granel 
Sólido 

Agrícola 

Granel 
Sólido 

Agrícola 

Carga 
Geral 

Granel 
Sólido 

Agrícola 

Importação Granel 
Líquido 

Carga 
Geral 

Granel 
Sólido 

Granel 
Sólido 

Granel 
Líquido 

Granel 
Líquido 

Mercado 
interno Exportação 

Granel 
Sólido 

Agrícola 

Carga 
Geral 

Granel 
Sólido 

Granel 
Sólido 

Agrícola 

Granel 
Sólido 

Agrícola 

Granel 
Sólido 

Agrícola 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

4.1.3 Market Share 

 

Market Share significa “participação de mercado” e representa a porcentagem 

(parte) de nicho de mercado detida por uma organização (ou um produto) 

relativamente a esse mercado (ou à gama de produtos). Nesse caso, o Market Share 

da Hidrovia contemplou os fluxos comerciais que ocorreram no ano de 2015. Além 

disso, permitiu avaliar a participação da Hidrovia frente a matriz de transportes de 

carga nos países. 

Em relação às fontes de dados, procurou-se manter as mesmas fontes 

utilizadas na matriz O/D, sendo necessária a alteração apenas para o Brasil, onde 

foram utilizados os dados disponíveis pela Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ). Em síntese, a Hidrovia, para o ano base de 2015, movimentou 

83,09 milhões t. 

Analisando as transações por país, identificou-se grande exportação de 

produtos argentinos para o mercado externo, totalizando 57,20 milhões t, onde pôde-

se destacar as movimentações de óleo de soja e seus derivados, milho e soja. As 
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importações argentinas atingiram um patamar de 4,29 milhões t, tendo fertilizantes, 

óleo de petróleo, hulha e outros combustíveis sólidos como destaque. No mercado 

interno, a Argentina é a segunda maior exportadora de carga, com uma quantidade 

superior 3 milhões t. O principal produto comercializado foi o trigo com um volume 

total de 2,38 milhões t. 

Na Bolívia, cerca de 1 milhão t foram transportados pela Hidrovia, sendo que 

97% do volume comercializado é referente a exportação de óleo de soja e seus 

derivados ao mercado externo. 

Para o Brasil foram registradas transações apenas dentro do mercado interno, 

totalizando em torno de 4,47 milhões t. O minério de ferro foi o produto com o maior 

volume, com 88,24%, seguido pelo minério de manganês com 10,59%. Os demais 

produtos foram açúcares de cana, óleos de petróleo e ferro fundido bruto. 

O Paraguai é o país que melhor utiliza a Hidrovia em relação aos demais 

modais de transporte. Foram levantadas em torno de 13 milhões t, dentre as 

exportações e importações, sendo mais de 80% referentes à exportação. Dos 314 

produtos exportados para o mercado externo, a soja e o milho apresentaram os 

maiores volumes, com 47% e 29%, respectivamente. Na importação, com um valor 

estimado em 2,5 milhões t, destacam-se os óleos de petróleo e fertilizantes. O 

Paraguai apresenta transações comerciais com todos os países signatários, 

comercializando 84 produtos, principalmente para o Brasil e Argentina. Ao todo foi 

comercializado um volume de 1,6 milhões t, sendo os principais produtos o trigo, com 

40% do volume total exportado e o óleo de soja, com 32%. 

No Uruguai ocorreram algumas exceções, visto que a localização do país se 

encontra no término da Hidrovia. Dessa forma, foram consideradas para o Market 

Share apenas as cargas no sentindo jusante/montante da Hidrovia, avaliadas como 

trocas comerciais do mercado interno, totalizando mais de 52 mil t para a Argentina e 

o Paraguai. Entendeu-se que as transações destinadas ao mercado externo do 

Uruguai não fazem parte da Hidrovia. 

A partir da visão geral das trocas comerciais observadas no Market Share, 

apresenta-se, na Tabela 4.4, um resumo das movimentações realizadas por cada país 

signatário. 
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TABELA 4.4 – MOVIMENTAÇÕES DOS PAÍSES NO ANO DE 2015. 
Dados/Países Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai HPP 

Quantidade 
(milhões 

de 
toneladas) 

Mercado 
externo 

Exportação 57,20 0,938 - 8,90 - 67,04 

Importação 4,29 0,032 - 2,45 - 6,77 

Mercado 
interno Exportação 3,11 0,029 4,47 1,62 0,0523 9,28 

Total 64,60 1,00 4,47 12,97 0,0523 83,09 

Participação no volume alocado na 
Hidrovia 77,75% 1,20% 5,38% 15,61% 0,06% 100% 

Quantidade 
de 

produtos 
avaliados 

Mercado 
externo 

Exportação 281 2 - 314 - 444 

Importação 434 1 - 928 - 954 

Mercado 
interno Exportação 92 3 4 84 144 248 

Principal 
Categoria 

Mercado 
externo 

Exportação 
Granel 
Líquido 
Agrícola 

Granel Líquido 
Agrícola - 

Granel 
Sólido 

Agrícola 
- 

Granel 
Líquido 
Agrícola 

Importação Granel Sólido Granel Líquido -  - Granel 
Sólido 

Mercado 
interno Exportação Granel Sólido 

Agrícola 
Granel Líquido 

Agrícola 
Granel 
Sólido 

Granel 
Sólido 

Agrícola 

Granel 
Sólido 

Granel 
Sólido  

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

Para identificar a participação da Hidrovia na área de influência (AI) foi 

realizada uma análise comparativa entre o Market Share e o volume total 

comercializado por cada país para o ano de 2015.  

O volume total comercializado por cada país teve a mesma fonte de dados 

utilizada no levantamento dos fluxos de transportes por meio da matriz O/D. 

Entretanto, diferentemente do levantamento dos fluxos de transportes na área de 

influência, o qual inclui apenas os produtos selecionados nos critérios estabelecidos 

pelo Estudo, o volume total comercializado inclui todos os produtos existentes.  

Considerando apenas o volume de transações que ocorreram dentro da área 

de influência (AI), verificou-se que 56,61% do volume dos produtos comercializados 

pela Argentina transitaram pela Hidrovia. Na Bolívia o valor foi de 12,22%. No Brasil 

identificou-se uma participação de 7,74%. Paraguai e Uruguai, que tem todo o seu 

território dentro da AI, apresentaram 76,85% e 0,28%, respectivamente. 

Avaliando a participação em função do mercado externo e interno, conforme 

Tabela 3.5, na sequência, o volume comercializado (fluxo) na área de influência a 

partir dos critérios de seleção dos produtos, o Market Share da movimentação pela 

Hidrovia no ano de 2015, o total comercializado na área de influência referente à todos 
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os produtos, e a participação da Hidrovia frente a esses dados. A comparação do 

volume de fluxo na AI com o total comercializado, mostra a abrangência contemplada 

na matriz O/D. 

 
 

TABELA 4.5 – PARTICIPAÇÃO DA HHP NO TOTAL COMERCIALIZADO POR PAÍS. 

Países/Dados (106 t) Fluxos na 
AI 

Market 
Share 

Total 
comerc. 

Participação 
HPP 

Argentina 
Mercado 
externo 

Exportação 74,58 57,23 77,05 74,2% 
Importação 9,00 4,29 25,96 16,5% 

Mercado 
interno Exportação 8,43 3,11 11,15 27,9% 

Bolívia 
Mercado 
externo 

Exportação 3,79 0,94 4,52 20,8% 
Importação 2,01 0,03 3,24 1,0% 

Mercado 
interno Exportação 0,32 0,03 0,42 6,9% 

Brasil 
Mercado 
externo 

Exportação 47,28 - 48,22 0,0% 
Importação 3,52 - 3,97 0,0% 

Mercado 
interno Exportação 5,55 4,47 5,59 79,9% 

Paraguai 
Mercado 
externo 

Exportação 10,24 8,91 10,81 82,4% 
Importação 1,95 2,45 2,73 89,7% 

Mercado 
interno Exportação 3,01 1,62 3,35 48,3% 

Uruguai 
Mercado 
externo 

Exportação 11,71 - 13,49 - 
Importação 2,41 - 3,34 - 

Mercado 
interno Exportação 0,79 0,05 1,05 5,0% 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

 

4.2 ANÁLISE DOS CUSTOS DE TRANSPORTE, LEVANTAMENTO DAS 

EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO E ESTALEIROS 

 

A intermodalidade visa ao melhor aproveitamento dos sistemas de transportes 

disponíveis para a movimentação de cargas e passageiros diminuindo os custos de 

transportes e permitindo a redução do seu valor final, a fim de aumentar sua 

competitividade em âmbito internacional. A análise detalhada dos custos de transporte 

é fundamental para que se possa identificar as alternativas mais vantajosas, de acordo 

com o modal de transporte, com o tipo de carga movimentada e com o trajeto a ser 

percorrido. 

Para subsidiar o modelo logístico, posteriormente comentado na Seção 3.3, 

foram levantados os custos de transporte em cada um dos cinco países signatários à 
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HPP para os modais rodoviário e ferroviário, além dos custos de transporte na própria 

Hidrovia. Os custos de transbordo e as tarifas praticadas em portos e terminais 

também foram incluídos no levantamento. A Figura 4.7 apresenta os itens 

considerados para a composição dos custos de transporte. 

 
FIGURA 4.7 – FLUXOGRAMA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE TRANSPORTE. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Considerando a classificação dos produtos nos cinco grupos de categorias 

(Tabela 4.1), os custos rodoviário e hidroviário foram quantificados de acordo com 

seus respectivos custos fixos e variáveis, com o intuito de padronizar um valor por 

quantidade de mercadoria transportada e por distância equivalente percorrida. Os 

custos da categoria Carga Geral foram considerados referentes ao transporte por 

meio de contêineres. A Tabela 4.6 resume os custos fixos e variáveis considerados. 

 
TABELA 4.6 – RESUMO DOS PRINCIPAIS CUSTOS CONSIDERADOS NA COMPOSIÇÃO DOS 

MODAIS RODOVIÁRIO E HIDROVIÁRIO. 
Custos Fixos Custos Variáveis 

Gastos Relacionados à Remuneração de Capital Gastos com 
combustível/óleo/lubrificantes 

Gastos com salários (condutor, mecânico, 
tripulação) Peças, acessórios e manutenção 

Reposição de equipamentos/veículo (Espécie de 
depreciação) 

Outras despesas variáveis (crédito de 
impostos, pneus) 

Gastos com seguro e licenciamento - 
Outras despesas fixas (crédito de impostos, 

pedágio, administrativo) - 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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Diferente dos modais citados anteriormente, o custo ferroviário não foi dividido 

entre custos fixos e variáveis. Os pontos principais definidos para a composição da 

estrutura do custo foram separados em quatro áreas: via permanente (conjunto de 

camadas e elementos que compõem a via), operação,  mecânica e tecnologia 

(informatizada e embarcada).  

Após as composições dos custos de todos os modais, são apresentados 

gráficos comparativos das curvas de variação dos custos de cada categoria de 

mercadoria por faixas de distância. Assim, é possível analisar as faixas de distância 

em que cada modal é potencialmente mais competitivo. Além disso, compôs-se os 

custos totais para o transporte de diferentes volumes de mercadoria para algumas 

distâncias. De forma sucinta, esta seção apresenta o diagnóstico do custo total de 

cada modal e a comparação dos custos totais de transporte entre os modais. Segue 

breve resumo sobre a forma de obtenção das informações pertinentes à composição 

dos custos de transporte por modal. 

 

4.2.1 Diagnóstico do custo final rodoviário 

 

O Uruguai é o país em que o custo variável incide mais fortemente dado pelo 

alto valor do combustível, concedendo a ele um dos custos mais caros de transporte 

rodoviário. Paralelamente está a Argentina, onde ao contrário do Uruguai, o custo fixo 

que é muito expressivo, principalmente pelo alto custo do seguro do veículo e pelos 

altos salários. Observa-se que para o transporte de granéis a Argentina possui custos 

por TKU menos discrepantes do que dos outros países devido à alta capacidade de 

carregamento do semirreboque (bitrem) adotado na composição de custos argentinos, 

conforme apresentado na figura 3.8.  Pelo mesmo motivo, os custos brasileiros para 

o carregamento de granéis são atenuados, com destaque para o carregamento de 

Granel Líquido que é o menor dentre os cinco países do Estudo. No transporte de 

Carga Geralos custos argentinos e brasileiros aumentam consideravelmente por conta 

da reduzida capacidade de transporte quando comparada às outras categorias de 

cargas. Paraguai e Bolívia, apesar de só trafegarem com semirreboques comuns, 

apresentam custos fixos e variáveis menores do que os demais países, mantendo-os 

entre os menos onerosos, independente da carga transportada.  
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No gráfico exposto na Figura 4.8 pode-se comparar os custos por TKU 

conforme a categoria da carga e o país de aplicação. As categorias Granel Sólido e 

Líquidos Agrícola, apresentam os mesmos valores. 

 
FIGURA 4.8 – CUSTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO POR TONELADA QUILÔMETRO ÚTIL, 

CONFORME O PAÍS E O TIPO DE CARGA, PARA UMA DISTÂNCIA DE 1.000 KM. 

 
 FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

4.2.2 Diagnóstico do custo final hidroviário (HPP) 

 

Na Hidrovia Paraguai-Paraná o transporte de Carga Geralocorre 

majoritariamente entre os países Argentina, Paraguai e Uruguai por meio de 

contêineres. 

O custo do transporte de carga geral, por TKU, é expressivamente alto, o que 

se dá pela característica do transporte em contêineres, cujos carregamentos em 

toneladas são bem menores do que dos outros tipos de carga. Por outro lado, o custo 

de transporte de granéis sólidos é o mais baixo, dada a elevada capacidade do 

comboio-tipo (24 mil t), mais do que o dobro dos outros comboios, e o maior percurso 

de viagem. Isto é, quanto maior o volume de cargas transportado em uma mesma 

embarcação por uma maior distância, maior a dissipação dos custos fixos e menor 

tende a ser o custo final de transporte por TKU. 

O transporte de granéis líquidos, apesar de ter custos fixos e variáveis 

bastante superiores aos de Granel Sólido Agrícola, possuem um custo por TKU 
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similar. Este fato é justificado por conta da presença de carga de retorno, aumentando 

a tonelagem efetiva e reduzindo os custos por TKU. 

A Figura 4.9 expõe um gráfico comparativo entre os custos de transporte para 

os quatro grupos de carga. Estes valores apresentados foram calculados 

especificamente para os percursos, cenários e características (composição do 

comboio, o qual é especificado de acordo com cada tipo de carga) estudados para a 

Hidrovia Paraguai-Paraná. A seguir, na Figura 4.10, são representados, em forma de 

gráfico, os custos por TKU para diferentes distâncias de viagem para o transporte dos 

quatro tipos de carga na Hidrovia. 

 
FIGURA 4.9 – CUSTO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO (HPP) POR TONELADA QUILÔMETRO 

ÚTIL, CONFORME O TIPO DE CARGA E DISTÂNCIA ANALISADA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 
FIGURA 4.10 – CUSTO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO (HPP) POR TONELADA QUILÔMETRO 

ÚTIL POR FAIXA DE DISTÂNCIA. 

 
 FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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Observa-se que para pequenas viagens o custo em reais por tonelada 

quilômetro útil eleva-se consideravelmente, tornando-se mais competitivo, e com 

menores variações, para distâncias superiores a mil km. 

 

4.2.3 Diagnóstico do custo final ferroviário 

 

O custo referente à via permanente é praticamente o mesmo para todos os 

tipos de carga transportados e para todos os países do Estudo, uma vez que não 

possui forte relação com a natureza da carga movimentada e por considerar que os 

componentes para a manutenção da via sejam importados e pagos em moeda 

internacional (dólar), oscilando singelamente por conta da variação do preço do 

combustível entre os países. A componente dos custos “Mecânica”, pelo mesmo 

motivo, também não apresenta grande variação conforme o país de aplicação, 

contudo está diretamente ligada à quantidade transportada, e quanto maior for o 

volume movimentado mais amortizado será este custo por TKU. Tal fato justifica a 

forte participação deste insumo no transporte de carga geral, a carga com menor 

tonelagem, por considerar sua movimentação em contêineres. O custo de operação 

também varia conforme a natureza da carga e é o que mais recebe influência do 

combustível, sendo assim é o item que define qual país tem o custo ferroviário mais 

alto. 

Ressalta-se que os cálculos foram realizados para diferentes níveis de serviço 

ponderados por um fator de intensidade que variou entre 0,9 e 1,4, onde o fator 1,0 

corresponde a uma produtividade mensal de 80 milhões de TKU e os extremos 

correspondem a, respectivamente, 10 milhões de TKU e 220 milhões de TKU.  

A Figura 4.11 apresenta um gráfico comparativo entre os custos de transporte 

entre os países e os grupos de carga. Assim como nos custos rodoviários, as 

categorias Granel Sólido e líquidos agrícola, apresentam os mesmos valores.  
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FIGURA 4.11 – CUSTO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO POR TONELADA QUILÔMETRO ÚTIL, 
CONFORME O PAÍS E O TIPO DE CARGA, PARA FATOR DE INTENSIDADE 1,00. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

4.2.4 Comparativo entre os custos de transporte 

 

Para todos os tipos de carga e em todos os países, o transporte rodoviário é 

o de maior valor, independentemente da distância percorrida. Os principais fatores 

influenciadores são a quantidade transportada (volume) e o custo do combustível. 

Relativamente o custo ferroviário tem uma variação por tipo de carga transportada, 

com exceção da composição da via permanente que apresenta valores constantes, 

ou seja, a estrutura necessária para que haja o transporte.  

O comparativo destaca as vantagens da utilização da Hidrovia no transporte 

de granéis sólidos, uma vez que um comboio tem capacidade 300 vezes maior do que 

um caminhão bitrem para o carregamento de sólidos agrícolas. A discrepância de 

capacidade entre os modais é ainda maior na movimentação de granéis sólidos 

minerais, onde a capacidade do comboio tipo para essa carga é aproximadamente 

700 vezes maior do que a de um caminhão bitrem. Os granéis líquidos também 

possuem valores bastante vantajosos, fortemente influenciados, não só pela maior 
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capacidade das barcaças, mas também pela existência de carga de retorno de granéis 

líquidos na HPP. No transporte de carga geral, assim como nos demais modais, o 

custo de transporte na Hidrovia é maior, contudo, proporcionalmente às outras cargas, 

o valor de movimentação por TKU se eleva ainda mais, uma vez que a capacidade 

em toneladas de cargas geral ocorre em função da multiplicação do número 

contêineres movimentados em um comboio (288) pelo peso médio de cada 2 TEUs 

(16t). 

Por fim, apresenta-se uma síntese da proporção de custos de transportes 

referentes às viagens de mil km, nos cinco países signatários, considerando o 

transporte mais oneroso como 100% (Tabela 4.7). 

Os valores calculados têm como função alimentar a matriz oportunidade além 

de subsidiar possíveis análises das práticas regulatórias. 

 
TABELA 4.7 – COMPARATIVO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE POR MODAL, PAÍS E TIPO DE 

CARGA. 
  Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai 

Granel Sólido Agrícola 

Rodoviário 100% 100% 100% 100% 100% 

Ferroviário 38% 46% 48% 45% 38% 

Hidroviário 13% 19% 18% 18% 13% 

Granel Sólido 

Rodoviário 100% 100% 100% 100% 100% 

Ferroviário 38% 46% 48% 45% 38% 

Hidroviário 18% 26% 25% 24% 18% 

Granéis Líquidos 

Rodoviário 100% 100% 100% 100% 100% 

Ferroviário 39% 48% 52% 45% 36% 

Hidroviário 26% 37% 37% 33% 24% 

Carga Geral 

Rodoviário 100% 100% 100% 100% 100% 

Ferroviário 23% 35% 32% 34% 27% 

Hidroviário 26% 45% 39% 42% 31% 

*viagens de 1.000 km 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

4.2.5 Levantamento das empresas de navegação e estaleiros 

 

O levantamento das empresas de navegação teve como objetivo estimar o 

número de empresas atuantes na Hidrovia e suas respectivas frotas. 

Para a elaboração da lista de empresas atuantes, foram obtidos dados junto 

aos órgãos governamentais, como a Administração Nacional de Portos (Uruguai), o 
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Registro Internacional Boliviano de Buques, a Prefeitura Naval Argentina e a 

Administração Nacional de Navegação e Portos (Paraguai). 

De acordo com o levantamento realizado, há 46 empresas paraguaias 

atuantes na Hidrovia. A Argentina apresenta 20 empresas, sendo 5 associadas à 

Asociación Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras (CAENA). A 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), que regulamenta as 

empresas de navegação no Brasil, registra seis das sete empresas brasileiras obtidas 

no levantamento. Uruguai e Bolívia apresentam 11 e 4 quatro empresas, 

respectivamente 

Em relação às embarcações, identificou-se um total de 2.722 barcaças e 219 

rebocadores. No levantamento dos estaleiros identificou-se um total de sete no 

Uruguai, sete na Argentina, três no Paraguai, oito no Brasil e apenas um na Bolívia. 

 

4.3 MATRIZ DE OPORTUNIDADES DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ 

 

Considerando as informações relativas à participação de cada país na 

Hidrovia, foi importante verificar quais são as perspectivas comerciais para os 

próximos anos. Nesse sentido, foi desenvolvida a matriz de oportunidades que tem 

como objetivo a identificação dos fluxos logísticos dos produtos com potencial 

hidroviário em termos de transporte de carga para a Hidrovia Paraguai-Paraná. Para 

a sua elaboração foram utilizadas as informações e resultados obtidos nos demais 

tópicos do Estudo, a exemplo das malhas de transporte no Eixo Infraestrutura 

(Capítulo 4), das transações selecionadas na matriz O/D de transporte (Seção 3.1) e 

dos custos de transporte (Seção 3.2).  

As informações serviram como dados de entrada para um programa de 

simulações logísticas de transporte de cargas (Seção 3.3.1), que seleciona o caminho 

de menor custo logístico para um determinado par O/D.  Isso possibilitou a seleção de 

uma gama de produtos com potencial de transporte pela Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Ao todo foram selecionados 24 produtos potenciais em termos de exportação e de 

importação. Para cada produto potencial foi realizado uma projeção econômica até o 

horizonte de 2030, sendo comentado posteriormente na Seção 3.3.2. Por fim, a Seção 

3.3.3, resume a análise da Matriz de Oportunidades em função dos fluxos logísticos, 

produtos potenciais e suas projeções.  
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A Figura 4.12 apresenta um fluxograma da metodologia utilizada para a 

composição da matriz de oportunidades da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

  
FIGURA 4.12 – METODOLOGIA UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DA MATRIZ DE 

OPORTUNIDADES. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

4.3.1 Simulações logísticas 

 

A ferramenta computacional utilizada para as simulações foi o SIGTAQ, 

desenvolvida em parceria entre a ANTAQ/LabTrans/UFSC no âmbito do PNIH 

(ANTAQ, 2013). A funcionalidade de otimização logística escolhida foi a simulação 

por meio de caminhos mínimos com a utilização dos custos logísticos, que apresenta 

o caminho de menor impedância entre um par Origem-Destino com base nos custos 

logísticos associados à uma matriz de transporte. 

A alimentação do sistema foi feita com as matrizes referentes à malha de 

transporte inserida na base de dados georreferenciada e com a matriz O/D. Para a 

estimativa de parâmetros de frete, em relação aos custos logísticos, foram utilizados 

como base os valores apresentados na Seção 3.2. Porém, devido às limitações no 

programa SIGTAQ, no que se refere à inserção de uma composição de custos 

individualmente para cada país, foi necessária uma adaptação para as entradas. O 

método selecionado para tal resultou em uma ponderação dos valores dos custos para 
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cada modal, tomando como base a participação dos países na matriz O/D, haja vista 

que o objetivo da matriz de oportunidades foi a identificação dos produtos potenciais 

e seus fluxos logísticos com relação à Hidrovia. 

Além disso, foram adicionadas outras informações, como o custo/tempo de 

transbordo e de armazenagem nos portos marítimos/fluviais e terminais ferroviários, 

a perda de carga relacionada ao processo de transporte e o tempo de operação do 

modal de transporte, entre outros. O Quadro 4.3 apresenta os parâmetros de entrada 

utilizados para a composição de uma simulação logística efetuada pelo SIGTAQ. 

Em relação aos fluxos logísticos, a rota comercial (caminho) selecionado pelo 

modelo é multimodal, possibilitando diferentes percursos, como exemplificado na 

Figura 4.13, para um produto com origem na região de influência da Hidrovia 

Paraguai-Paraná e destinado à diferentes continentes.  
 

QUADRO 4.3 – PARÂMETROS DE ENTRADA NO PROGRAMA SIGTAQ. 
PARÂMETROS DE ENTRADA 

Perda de carga (%) Alíquota de seguro (%) Velocidade média (km/h) 
Tempo de operação (h/dia) Número de dias úteis por ano Frete simplificado (R$/unidade) 

Taxa de imobilização de 
capital (% a.a) 

Valor agregado de carga 
(R$/unidade) 

Terminais Rodo/Ferro/Hidro - 
Tempo de transbordo (h) 

Terminais Rodo/Ferro/Hidro 
- Custo de transbordo (R$/t) 

Terminais Rodo/Ferro/Hidro - 
Tempo de armazenagem (dias) 

Terminais Rodo/Ferro/Hidro - 
Custo de armazenagem (R$/t.dia) 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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FIGURA 4.13 – EXEMPLO DE SIMULAÇÃO LOGÍSTICA PELO SIGTAQ E PARÂMETROS DE 
ENTRADA. 

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 
Após as simulações foi possível elencar os principais produtos movimentados, 

onde estimou-se que 95% da movimentação está representada por 24 produtos 

únicos, com 18 produtos para a exportação e oito para a importação. A Tabela 4.8 

apresenta os produtos selecionados e sua classificação por categoria de carga. 
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TABELA 4.8 – SELEÇÃO DOS PRODUTOS DE INTERESSE PARA A HIDROVIA PARAGUAI-
PARANÁ (POR TIPO DE CARGA). 

EXPORTAÇÃO 

Produto GSA GLA CG GS GL 

Milho           

Soja           

Trigo           

Cevada           

Arroz           

Sorgo de grão           

Açúcares de cana e derivados           

Resíduos da extração do óleo de soja           

Óleo de soja           

Madeira, carvão vegetal e obras de madeira           

Sêmeas e farelos           

Automóveis           

Carnes e miudezas, comestíveis           

Algodão           

Minérios de ferro      

Minérios de zinco           

Minérios de manganês           

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (refinados)           

IMPORTAÇÃO 

Produto GSA GLA CG GS GL 

Corindo artificial           

Automóveis           

Leite e seus derivados           

Adubos ou fertilizantes      

Hulhas e briquetes           

Cimentos Hidráulicos           

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (refinados)           

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (brutos)           

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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4.3.2 Projeções econômicas dos produtos com potencial Hidroviário 

 

Tão importante quanto identificar o potencial hidroviário de produtos e sua 

movimentação para o cenário atual é avaliar a demanda futura dessa movimentação, 

podendo estimar a capacidade de transporte de produtos pela Hidrovia em um 

horizonte futuro. A identificação dessas potencialidades também pode servir como 

subsídio aos investimentos econômicos, logísticos e de infraestrutura, contribuindo 

para a integração comercial entre os países signatários. 

Para tal, utilizou-se de um método estatístico/econômico para as projeções 

econômicas dos produtos que compuseram a matriz de oportunidades da Hidrovia 

Paraguai-Paraná. 

As projeções foram baseadas nos dados de exportação e de importação dos 

países signatários (de acordo com o produto potencial). A metodologia escolhida para 

as projeções econômicas foi dividida em três etapas, onde (i) consistiu na triagem das 

principais origens e destinos (países) dos produtos identificados com potencial 

hidroviário, seguida de (ii) associação dos indicadores macroeconômicos a esses 

países e verificação da correlação da série histórica dos indicadores com o histórico 

de movimentação do produto potencial e com os indicadores entre si, e a (iii) 

realização da projeção econômica por meio de um Modelo de Regressão Linear 

Múltipla (MRLM) para um horizonte de 15 anos. 

Considerando os produtos com potencial hidroviário, estima-se que em 2030, 

a movimentação alcance o patamar de 287 milhões t, com uma taxa de crescimento 

médio de 4,60% ao ano para as cinco categorias de carga selecionadas. Os produtos 

pertencentes às categorias Carga Gerale Granel Líquido apresentaram as maiores 

taxas anuais de crescimento. A Tabela 4.9 apresenta o crescimento estimado para as 

diferentes categorias analisadas. 
 

TABELA 4.9 – CRESCIMENTO POTENCIAL PARA CADA CATEGORIA DE CARGA. 
Tipo de Carga Crescimento médio anual Potencial 2030 (mi. t) 

Granel Sólido Agrícola 4% 145,44 

Granel Líquido Agrícola 5% 83,07 

Carga Geral 5% 27,40 

Granel Sólido 3% 15,94 

Granel Líquido 6% 15,42 
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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Com o intuito de complementar a análise da matriz de oportunidades, foi 

realizado um diagnóstico macroeconômico dos países signatários, tendo como 

referência o mesmo período dos dados de entrada das simulações logísticas (ano de 

2015). Sob um panorama geral, após anos de desaceleração, incluindo duas épocas 

de recessão, a América Latina inicia um processo de recuperação. No entanto, os 

anos de estagnação econômica embargaram o progresso social, o sistema de 

transporte de cargas no continente sofre, em geral, com altos custos logísticos, com 

o envelhecimento da infraestrutura já inadequada e com a necessidade de mais 

investimentos em capital humano. Sendo assim, foi importante identificar quais as 

fontes de crescimento e as principais restrições para o desenvolvimento econômico, 

dado o novo e menos favorável contexto global, mais heterogêneo e menos otimista 

com respeito à inflação, ao panorama fiscal e à liquidez internacional, permitindo uma 

análise de cunho econômico na avaliação da série histórica dos produtos e servindo 

como base para análises econômicas efetuadas referente às projeções. 

As dificuldades econômicas vivenciadas nos países signatários, a crise 

econômica mundial que interfere na economia desde o ano de 2008, inferiu 

diretamente nos resultados obtidos nas projeções, principalmente após 2014, 

intensificada pela instabilidade econômica brasileira.  

 

4.3.3 Análise dos fluxos logísticos e dos produtos com potencial hidroviário 

 

Verificou-se que as simulações resultantes do SIGTAQ atingiram um valor em 

torno de 135 milhões t para movimentações no sentido de exportação e 12 milhões t 

no sentido de importação no cenário base. 

A partir da classificação do volume transportado pela Hidrovia em 2015, foi 

possível verificar que as categorias que apresentaram maior participação nas 

exportações foram as de Granel Sólido Agrícola e de Granel Líquido Agrícola, com 

um montante de cerca de 120 milhões t, equivalente a 89% do total transportado. Para 

a importação, as categorias Granel Líquido e Granel Sólido, apareceram como 

predominantes, em torno de 84% do total movimentado, o equivalente a 

aproximadamente 10 milhões t (desconsiderando as importações do mercado interno, 

uma vez que essas estão contabilizadas no sentido de exportação). A Figura 4.14 
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apresenta a distribuição do volume transportado por categoria de carga e por tipo de 

movimentação. 

 
FIGURA 4.14 – DISTRIBUIÇÃO DO POTENCIAL DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS DA 

HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ POR CATEGORIA DE CARGA EM 2015. 

    
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 

 

Analisando os resultados por país, foi possível identificar a existência de uma 

competitividade e potencialidade da Hidrovia Paraguai-Paraná no Brasil, que 

representou em torno de 31% do potencial de exportação para o ano de 2030, com 

destaque para a exportação de milho, soja, resíduos da extração do óleo de soja. A 

Hidrovia pode ser considerada como uma alternativa viável para o escoamento de 

cargas da região Centro-oeste, principalmente das regiões do estado de Mato Grosso 

do Sul e algumas microrregiões de Mato Grosso localizadas abaixo do denominado 

paralelo 16. A opção beneficiaria o escoamento das commodities agrícolas como 

milho, soja e açúcar, além granéis sólidos como o minério de ferro. O escoamento 

pela Hidrovia pode aproveitar a infraestrutura existente nos demais países em termos 

de infraestrutura portuária, manutenção do canal de navegação e até mesmo as redes 

multimodais de transporte. 

Além disso, os resultados encontrados com relação à potencialidade brasileira 

na HPP legitimam os estudos da Companhia Nacional de Abastecimento, onde 

identificou-se que cerca de 30% da produção brasileira vem sendo destinada ao 
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mercado internacional, resultando em uma competitividade ocasionada pela 

valorização cambial e pela conquista de novos mercados. 

A Argentina foi classificada como o país que faz o maior uso da Hidrovia 

dentre os países signatários, valendo-se de sua vantagem geográfica perante os 

demais países como porta de entrada e/ou de saída para o oceano atlântico. Além 

disso, o país a utiliza de maneira mais completa que os demais países, sendo 

observados exemplos de sistemas de produção, beneficiamento e exportação dos 

produtos (plantas de esmagamento da soja) dentro do próprio país. Por fim, o país 

apresentou maior potencial de movimentação para o ano base e para as projeções 

dos horizontes até 2030, sendo responsável por 51% do total movimentado no sentido 

de exportação e 72% no sentido de importação. 

A Bolívia apresenta um potencial de crescimento dentro das trocas comerciais 

da Hidrovia, apesar do baixo volume transportado por este país, se comparado num 

âmbito geral. No sentido de exportação, o país apresentou um potencial inferior a 1% 

do total da Hidrovia (no ano de 2015), sendo que um produto, o minério de zinco, foi 

responsável por cerca de 80% (340 mil t) deste tipo de transação. Já a importação 

apresentou uma gama superior de produtos transportados, representando cerca de 

1% do total movimentado na Hidrovia, porém, com volumes individuais inferiores a 

100 mil t. 

O Paraguai faz extenso uso da Hidrovia devido à sua posição geográfica e 

aparece como o terceiro maior potencial exportador de cargas na Hidrovia, com um 

valor aproximado de 13 milhões t. Já para importação, o país apresenta participação 

em torno de 6% do total da Hidrovia. Uma das grandes vantagens para o país é a 

existência de uma rota central de exportação e de importação passando pela região 

da capital Asunción.  

Por fim, o Uruguai apresentou potencial de exportação principalmente devido 

à sua posição geográfica, podendo redistribuir a carga advinda do exterior para os 

países signatários. Ademais, o país recebe carga (granéis, cargas soltas e 

conteineirizadas) de países a montante e/ou do comércio exterior, transferindo-as 

para as embarcações oceânicas em seus portos. Para o ano base do Estudo, 

identificou-se uma movimentação para os principais produtos uruguaios estimada em 

14 milhões t. A Figura 4.15 apresenta a distribuição dos potenciais de movimentação 

por país signatário para os produtos selecionados. 
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FIGURA 4.15 - DISTRIBUIÇÃO DO POTENCIAL DE MOVIMENTAÇÃO ATUAL DE CARGA ENTRE 
OS PAÍSES SIGNATÁRIOS DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ, CONSIDERANDO OS 

PRODUTOS COM POTENCIAL HIDROVIÁRIO. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
 

Em se tratando de produtos, o milho, a soja e os resíduos da extração do óleo 

de soja foram os destaques em termos de potencial movimentado, representado cerca 

de 70% do potencial total da Hidrovia para o ano de 2030, com um crescimento médio 

anual para exportação em torno de 5%. Esses três produtos possuem como países 

dominantes em termos de exportação o Brasil, a Argentina e o Paraguai, ratificando a 

importância desses três países no transporte de cargas pela HPP.  

A potencialidade da exportação da madeira e seus manufaturados com 

origem no Uruguai também merece destaque, uma vez que as participações do setor 

madeireiro na parcela do PIB do país vêm crescendo a uma taxa média de 7,8% na 

última década, e as projeções acompanham este crescimento (URUGUAY XXI, 2017).  

Para a importação, o destaque em termos de potencial pode ser atribuído aos 

óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (refinados), com um potencial estimado 

em 7,65 milhões t para 2030. A Argentina é um dos países que registrou uma redução 

nas exportações desse produto e uma crescente importação (50% do total estimado), 

seguida pelo Paraguai e pela Bolívia. 
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Estimou-se uma movimentação potencial em torno de 287 milhões t na 

Hidrovia Paraguai-Paraná, no ano de 2030, para os produtos com maior potencial 

hidroviário, sendo a Argentina e o Brasil os detentores dos maiores potenciais, como 

mostra a Tabela 4.10. O potencial de crescimento encontrado para esses produtos e 

que representa a participação dos países está ilustrado na Tabela 4.11. 

 
TABELA 4.10 - DISTRIBUIÇÃO DO POTENCIAL HIDROVIÁRIO DOS PRODUTOS 

SELECIONADOS, PARA DIFERENTES HORIZONTES, SEPARADOS PELOS PAÍSES 
SIGNATÁRIOS, EM MILHÕES DE TONELADAS. 

País Potencial atual 
(mi t) 

Potencial 2020 
(mi t) 

Potencial 2025 
(mi t) 

Potencial 2030 
(mi t) 

Argentina 78,04  96,75  117,86  139,95  

Bolívia 0,57  0,54  0,65  0,76  

Brasil 41,90  56,32  72,84  94,20  

Paraguai 13,40  17,08  20,23  23,61  

Uruguai 14,11  19,67  24,29  28,77  

Total 148,03 190,36 235,88 287,29 
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TABELA 4.11 – DISTRIBUIÇÃO DO POTENCIAL HIDROVIÁRIO DOS PRODUTOS SELECIONADOS PARA DIFERENTES HORIZONTES, EM MILHÕES 
DE TONELADAS. 

NCM Produto Potencial atual 
(mi t) 

Potencial 2020 
(mi t) 

Potencial 2025 
(mi t) 

Potencial 2030 
(mi t) Categoria 

1005 Milho 35,29 45,20 58,74 76,02 GSA 
 1201 Soja  31,78 42,84 48,20 53,85 

1006 Arroz 1,29 1,45 1,78 2,15 
1001 Trigo 4,89 5,08 5,36 5,82 
1003 Cevada 1,30 1,53 2,29 3,04 
1007 Sorgo de grão 0,95 1,72 2,50 2,75 

1701 e 1702 Açúcares de cana e derivados 1,34 1,40 1,59 1,81 
2304 Resíduos da extração do óleo de soja 34,72 45,17 58,52 72,59 GLA 

 1507 Óleo de soja 6,58 7,72 8,73 10,48 
2818 Corindo artificial 0,43 0,51 0,62 0,76 CG 

 4401 a 4412 Madeira, carvão vegetal e obras de 
madeira 

7,39 10,65 13,79 16,44 

2302 Sêmeas e farelos 2,40 3,42 4,52 5,59 
8701 a 8716 Veículos automóveis, suas partes e 

acessórios  
0,75 0,75 0,81 0,88 

5201 Algodão 0,94 1,00 1,06 1,01 
0201, 0203 e 

0207 
Carnes e miudezas comestíveis 1,41 2,00 2,32 2,60 

402 Leite e seus derivados 0,09 0,11 0,13 0,14 
2601 Minério de ferro 3,90 4,59 5,35 6,21 GS 

 2608 Minério de zinco 0,34 0,28 0,32 0,35 
2602 Minério de manganês 0,56 0,84 1,01 1,18 

3101 a 3105 Adubos ou fertilizantes 2,34 2,49 2,64 2,79 
2701 Hulhas e briquetes 1,91 2,02 2,29 2,55 
2523 Cimentos hidráulicos 0,62 1,40 2,10 2,86 
2709 Óleos de petróleo ou minerais 

betuminosos (brutos)  
2,11 3,80 5,37 7,77 GL 

 
2710 Óleos de petróleo ou minerais 

betuminosos (refinados)  
4,70 4,41 5,85 7,65 

Total 148,03 190,36 235,88 287,29  
FONTE: Elaborado por UFPR/ITTI. 
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 EIXO REGULATÓRIO 

 

O estudo do Eixo Regulatório contemplou a análise das diferenças 

regulatórias entre os países signatários do Acordo de Transporte pela Hidrovia 

Paraguai-Paraná demonstrando as possíveis vantagens competitivas e as 

necessidades de adequações no âmbito jurídico-institucional. Inicialmente, o Estudo 

abordou a legislação específica de cada país signatário em relação a diferentes 

tópicos como: à navegação e seus desdobramentos – formação de tripulação, 

autorização de empresas de navegação, programas de financiamento, instalação de 

estaleiros, segurança de tráfego, restrições sanitárias e aduaneiras, restrições dos 

órgãos ambientais, encargos tributários e trabalhistas, requisitos para implantação de 

terminais hidroviários ou outras estruturas de transbordo, restrições para cargas de 

passagem e requisitos para importação de embarcações. A Seção 5.1 apresenta o 

diagnóstico, com os principais itens e diferenças existentes, da prática regulatória. 

Além disso, elaborou-se um Estudo de Caso considerando a hipótese de 

implantação de uma empresa de navegação em cada um dos países signatários, 

tendo seus resultados resumidos na Seção 5.2. 

O detalhamento completo das seções deste capítulo está presente no 

“Produto 3A – Diagnóstico da prática regulatória da Hidrovia Paraguai-Paraná” 

e no “Produto 3B – Estudo de Caso”. 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DA PRÁTICA REGULATÓRIA DA HIDROVIA PARAGUAI-

PARANÁ 

 

O Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná é a legislação 

soberana que rege todos os princípios e especificações do transporte fluvial. O seu 

objetivo é facilitar a navegação e o transporte comercial, fluvial e longitudinal na 

Hidrovia, no âmbito do Tratado da Bacia do Prata, mediante o estabelecimento de um 

marco normativo comum que favoreça o desenvolvimento, a modernização e a 

eficiência das operações, facilitando e permitindo o acesso em condições competitivas 

aos mercados. O Acordo abrange os rios Paraguai e Paraná, incluindo os diferentes 

afluentes, desde Cáceres (Brasil) até Nueva Palmira (Uruguai) e o Canal do Tamengo, 
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afluente do Rio Paraguai compartilhado entre Bolívia e Brasil, nas imediações das 

cidades de Corumbá (BRA) e Puerto Quijarro (BOL) (ALADI, 1992). 

Na sua totalidade, o Acordo é regido por 14 regulamentos: 

I. Transporte de mercadorias sobre cobertura; 

II. Balizamento; 

III. Glossário uniforme dos serviços portuários; 

IV. Prevenção de Abordagens; 

V. Determinação da arqueação das embarcações; 

VI. Plano de comunicação para segurança na Hidrovia; 

VII. Regime único de dimensões máximas para os comboios; 

VIII. Borda-Livre e estabilidade para as embarcações; 

IX. Requisitos comuns de matrícula; 

X. Reconhecimento, inspeções e certificados de segurança para as 

embarcações; 

XI. Regime único de infrações e sanções; 

XII. Regime uniforme para exercer a pilotagem; 

XIII. Planos de formação e capacitação para o pessoal embarcado; 

XIV. Regulamento de segurança para as embarcações. 

 

Além disso, o Acordo é complementado por sete protocolos adicionais: 

I. Protocolo Adicional sobre Assuntos Aduaneiros; 

II. Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança; 

III. Protocolo Adicional sobre Seguros; 

IV. Protocolo Adicional sobre Condições de Igualdade de Oportunidades para 

uma Maior Competitividade; 

V. Protocolo Adicional sobre Solução de Controvérsias; 

VI. Protocolo Adicional sobre Cessão Provisória de Bandeiras; 

VII. Protocolo Adicional, que prorroga a vigência do Acordo e de seus 

Protocolos Adicionais por período de 15 anos, a contar de fevereiro de 2005. 

 

Embora exista esse regimento para normatizar as operações de navegação 

na Hidrovia, não são todos os regulamentos que foram internalizados pelos países, 

conforme exposto na Tabela 5.1. 
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TABELA 5.1 – DISTRIBUIÇÃO DOS REGULAMENTOS DO ACORDO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ POR PAÍS. 
(Continua) 

Regulamento Uruguai Bolívia Brasil Paraguai Argentina 

Regulamento 01 
Transporte de 
mercadorias sobre 
cobertura 

Decreto nº 20 de 
26/01/1999 
(SEC/di 1.190) 

Decreto Supremo nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto nº 3.536 
de 03/07/2000, 
Diário Oficial de 
04/07/2000 (CR/di 
1.255) 

Decreto nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 02 Balizamento 
Decreto nº 20 de 
26/01/1999 
(SEC/di 1.190) 

Decreto Supremo nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto nº 3.532 
de 30/06/2000, 
Diário Oficial de 
03/07/2000 (CR/di 
1.255) 

Decreto nº 20.261 
(CR/di 1576) 

Nota C.R. nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 03 
Glossário uniforme 
dos serviços 
portuários 

Decreto nº 20 de 
26/01/1999 
(SEC/di 1.190) 

Decreto Supremo nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto nº 3.539 
de 10/07/2000, 
Diário Oficial de 
11/07/2000 (CR/di 
1.255) 

Decreto nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 04 Prevenção de 
abordagens 

Decreto nº 20 de 
26/01/1999 
(SEC/di 1.190) 

Decreto Supremo nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto nº 3.535 
de 03/07/2000, 
Diário Oficial de 
04/07/2000 (CR/di 
1.255) 

Decreto nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 05 
Determinação do 
arqueio das 
embarcações 

Decreto nº 20 de 
26/01/1999 
(SEC/di 1.190) 

Decreto Supremo nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto nº 3.531 
de 30/06/2000, 
Diário Oficial de 
03/07/2000 (CR/di 
1.255) 

Decreto nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 06 

Plano de 
comunicação para 
segurança na 
Hidrovia 

Decreto nº 20 de 
26/01/1999 
(SEC/di 1.190) 

Decreto Supremo nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto nº 3.538 
de 10/07/2000, 
Diário Oficial de 
11/07/2000 

Decreto nº 20.261 
(CR/di 1576) 

Nota C.R. nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 
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TABELA 5.1 – DISTRIBUIÇÃO DOS REGULAMENTOS DO ACORDO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ POR PAÍS. 
(Continuação) 

Regulamento Uruguai Bolívia Brasil Paraguai Argentina 

Regulamento 07 
Regime único de 
dimensões máximas 
dos comboios 

Decreto nº 20 de 
26/01/1999 
(SEC/di 1.190) 

Decreto Supremo Nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto Nº 3.533 
de 30/06/2000, 
Diário Oficial de 
03/07/2000 (CR/di 
1.255) 

Decreto Nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. Nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 08 
Francobordo e 
estabilidade para as 
embarcações 

Decreto nº 281 de 
19/09/2000 
(SEC/di 1.404) 

Decreto Supremo Nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto Nº 3.417 
de 19/04/2000, 
Diário Oficial de 
20/04/2000 (CR/di 
1.255) 

Decreto Nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. Nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 09 Requisitos comuns 
de matrícula 

Decreto nº 281 de 
19/09/2000 
(SEC/di 1.404) 

Decreto Supremo Nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto Nº 3.430 
de 20/04/2000, 
Diário Oficial de 
24/04/2000 (CR/di 
1.255) 

Decreto Nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. Nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 10 

Reconhecimento, 
inspeções e 
certificados de 
segurança para as 
embarcações 

Decreto nº 281 de 
19/09/2000 
(SEC/di 1.404) 

Decreto Supremo Nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto Nº 3.425 
de 20/04/2000, 
Diário Oficial de 
24/04/2000 (CR/di 
1.255) 

Decreto Nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. Nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 11 Regime único de 
infrações e sanções 

Decreto nº 281 de 
19/09/2000 
(SEC/di 1.404) 

Decreto Supremo Nº 
25.653 de 
18/01/2000 

Decreto Nº 3.432 
de 25/04/2000, 
Diário Oficial de 
24/04/2000 (CR/di 
1.255) 

NÃO 
INTERNALIZADO 

Nota C.R. Nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 
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TABELA 5.1 – DISTRIBUIÇÃO DOS REGULAMENTOS DO ACORDO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ POR PAÍS. 
(Conclusão) 

Regulamento Uruguai Bolívia Brasil Paraguai Argentina 

Regulamento 12 
Regime uniforme 
para exercer a 
pilotagem 

Decreto nº 159/004 
de 11/05/04 (CR/ di 
1.779) 

Decreto Nº 28.130 
de 17/05/05 (CR/di 
2046) 

Decreto Nº 5.682 
de 23/01/2006, 
Diário Oficial de 
24/01/2006 

Decreto Nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. Nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 13 
Planos de formação 
e capacitação para o 
pessoal embarcado 

Decreto nº 159/004 
de 11/05/04 (CR/ di 
1.779) 

Decreto Nº 28.130 
de 17/05/05 (CR/di 
2046) 

NÃO 
INTERNALIZADO 

Decreto Nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. Nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

Regulamento 14 
Regulamento de 
segurança das 
embarcações 

Decreto del Poder 
Ejecutivo nº 
106/008 de 
25/02/2008 (CR/di 
2.660) 

NÃO 
INTERNALIZADO 

Decreto Nº 8.357 
de 13/11/2014 

Decreto Nº 2.611 
de 18/11/2014 da 
Pres. Rep. 

Nota C.R. Nº 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 
1.300) 

FONTE: Adaptado de BARTHELMESS, 2015. 
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A partir desse contexto, o diagnóstico da prática regulatória da HPP teve como 

objetivo apresentar os principais aspectos regulatórios de todos os países signatários. 

A identificação e a caracterização dessas atividades foram essenciais para 

estabelecer as principais diferenças, sendo apresentadas na forma de um diagnóstico 

regulatório e de quadros comparativos, que permitem identificar os pontos positivos e 

negativos para o desenvolvimento da Hidrovia como um todo, colocando em prática 

as diretrizes já existentes, e identificando as lacunas e os principais entraves 

encontrados entre os países. Desta forma, a seguir são apresentadas as principais 

conclusões de cada item abordado no Estudo. 

 

5.1.1 Formação de tripulação 

 

O estudo da formação de tripulação contempla a identificação dos diferentes 

regulamentos que determinam as quantidades e as características das tripulações 

mínimas de segurança a serem praticadas pelas empresas que operam no âmbito da 

navegação interior nos países signatários do Acordo da Hidrovia. 

A tripulação mínima é aquela constituída para o desenvolvimento das 

atividades de forma segura. Essa temática é regulada pelo Protocolo Adicional “sobre 

Segurança da Navegação” do Acordo da Hidrovia e, além disso, cada um dos países 

signatários dispõe de legislações afetas à formação da tripulação. 

No Brasil, a quantidade de tripulantes é determinada após a realização do 

Laudo Pericial (realizado pela Marinha) e varia de acordo com os seguintes 

parâmetros: porte da embarcação; tipo de navegação; potência das máquinas; serviço 

prestado; sistemas de bordo e manutenção; peculiaridades do trecho e aspectos da 

operação. 

Já no Paraguai, o pessoal mínimo necessário dependerá da classe e da 

importância da embarcação em função do serviço que desempenha e do tempo de 

duração da viagem. 

Na Argentina, entre outros itens, são levados em consideração a capacidade 

para atender as funções de segurança da embarcação; efetuar as operações 

necessárias para prevenir a contaminação da água; manter os dispositivos de 

segurança e limpeza de todos os espaços acessíveis; utilizar os equipamentos contra 
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incêndios e de emergência; a tipologia da embarcação (suas características) e os 

equipamentos disponíveis. 

No Uruguai a tripulação necessária na exploração comercial das 

embarcações será fixada em comum acordo entre o proprietário/armador e os 

representantes dos trabalhadores levando em conta as características dos navios e 

considerando seu funcionamento; sistema operacional; apoio logístico externo e 

tecnologia empregada. Um ponto de destaque no país é que a legislação determina 

que leve em consideração os aspectos econômicos da exploração comercial, tais 

como, a competitividade internacional e os antecedentes do navio e/ou tripulações de 

navios similares. Isso demonstra uma vantagem competitiva do Uruguai, posto que o 

país se mostra disposto a criar melhores condições para que as empresas instaladas 

naquela nação consigam competir com os seus concorrentes. 

Ademais, na Bolívia, a dotação mínima de segurança é constituída levando-

se em consideração tipo e características da embarcação, âmbito da navegação e 

serviço prestado. 

De forma geral, pode-se inferir que os países não apresentaram similaridades 

para determinação da tripulação mínima de segurança. Cada um possui seus critérios 

para definição desse quantitativo. A Argentina e a Bolívia foram os únicos países que 

determinaram em suas legislações a quantidade mínima para operar no transporte 

fluvial com os diferentes tipos de carga. 

 

5.1.2 Requisitos necessários para a autorização da empresa de navegação 

 

O levantamento dos requisitos necessários para a autorização da empresa de 

navegação visa identificar quais os critérios determinados por cada país para o 

desenvolvimento das atividades de prestação de serviço no transporte aquaviário na 

navegação interior. Desta forma, é possível identificar quais as vantagens e 

desvantagens competitivas de cada nação para o desenvolvimento do 

empreendimento. 

Para a autorização de uma empresa de navegação, o único país a apresentar 

especificações nas regulamentações com requisitos técnicos, econômico-financeiros, 

jurídicos e fiscais, foi o Brasil. Nos demais países, as informações foram dispostas 

apenas especificando os documentos necessários para abertura da organização. 
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Diante disso, com o objetivo de uniformizar as informações, adotaram-se as 

especificações do Brasil para determinação dos requisitos necessários para 

autorização da empresa de navegação em cada um dos países signatários do Acordo 

da Hidrovia. 

Em relação aos requisitos jurídicos e fiscais, estes apresentaram 

similaridades em todos os países, visto que a maioria dos documentos versa sobre a 

constituição da sociedade e as regularidades perante os órgãos interessados – 

tributários, trabalhistas e prefeituras navais. Porém, a Argentina e o Uruguai foram os 

dois países que solicitaram requisitos diversos, como o pagamento das tarifas 

impostas para autorização da empresa e a apresentação dos comprovantes da 

experiência anterior como armador, respectivamente. 

Já para os requisitos técnicos, o Brasil, a Argentina e o Uruguai foram os 

países que apresentaram exigências para o desenvolvimento da atividade. No Brasil, 

ocorre a distinção dos três momentos de constituição da sociedade: a instituição como 

proprietária das embarcações, como afretadora a casco nu e como possuidora de 

embarcações em construção, sendo necessário apresentar diferentes documentos 

para cada ocasião. No Uruguai, as documentações tratam das regularidades das 

embarcações, como o certificado de navegabilidade, o memorial descritivo, o plano 

de arranjo geral, entre outros. Por fim, na Argentina os requisitos são relacionados à 

infraestrutura para o desenvolvimento da atividade, contendo a lista dos maquinários, 

equipamentos, ferramentas e o arranjo físico. 

Ademais, em relação aos requisitos econômico-financeiros, Brasil, Argentina 

e Uruguai definiram seus critérios para o estabelecimento da empresa. Esses têm o 

objetivo de verificar as condições financeiras da instituição, sendo comprovada por 

meio da apresentação dos balanços patrimoniais e/ou outras demonstrações 

contábeis que evidenciam a capacidade idônea para o desenvolvimento das 

atividades. 

Um ponto que merece destaque é a exigência do Uruguai no desenvolvimento 

de um Estudo de Viabilidade para implantação da empresa de navegação. Isso 

demonstra o interesse governamental para que a atividade seja desenvolvida de 

maneira eficiente. Esse tipo de estudo não garante o sucesso do empreendimento, 

mas diminui as possibilidades de fracasso, visto que o empreendedor toma 

conhecimento dos cenários e dos custos atuais e previstos no decorrer da 
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implantação. Contudo, o desenvolvimento dessas pesquisas demanda tempo – o que 

pode acarretar em atrasos no decorrer do projeto. 

Em relação aos requisitos técnicos e econômico-financeiros, o Paraguai e a 

Bolívia não determinaram nenhuma exigência para esses itens. Tal situação 

demonstra um lapso regulatório dos órgãos navais, a saber, paraguaios e bolivianos, 

na determinação dos requisitos que autorizam o funcionamento das empresas de 

navegação. Posto que a maioria das organizações se encontram instaladas no 

Paraguai, teoricamente, o desenvolvimento destes regulamentos deveria receber 

mais atenção. 

Em contato com as empresas de navegação dos países signatários do Acordo 

da Hidrovia, estas declararam a preponderância para instalação da empresa de 

navegação no Paraguai, de modo que, o país é um dos mais atrativos na captação de 

investimentos e na facilitação do estabelecimento, oferecendo baixo custo em mão de 

obra, energia elétrica e alíquotas tributárias atrativas para o desenvolvimento da 

atividade. 

Como exemplo desse favorecimento no Paraguai, podem-se citar empresas 

brasileiras que deslocaram toda sua estrutura para o país com o intuito de beneficiar-

se dessas vantagens competitivas e, consequentemente, aumentar a possibilidade de 

retorno financeiro. 

 

5.1.3 Programas de financiamento 

 

A análise dos programas de financiamento visa identificar as principais linhas 

de crédito dos países signatários do Acordo, com as informações coletadas nas 

instituições que fomentam o desenvolvimento do transporte aquaviário, seja na 

promoção de novas instalações ou na disponibilização do capital para o bom 

funcionamento das atividades operacionais. 

Todos os países possuem instituições que disponibilizam financiamentos para 

promoção do transporte aquaviário na navegação interior e, mesmo que, em alguns 

casos a linha de crédito não seja específica para esse tipo de transporte, a mesma 

pode ser utilizada para o desenvolvimento da infraestrutura e/ou das embarcações. 

O Brasil e o Uruguai foram os únicos países identificados que apresentaram 

linhas de crédito exclusivas para esse tipo de modal, disponibilizadas pelo Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que também é um 

agente financeiro do Fundo da Marinha Mercante; e pelo Banco Oriental da República 

do Uruguai. No Brasil, por exemplo, o Sindicato Nacional da Indústria da Construção 

e Reparação Naval e Offshore (SINAVAL, 2017), menciona que em 2016 foram 

construídas 76 barcaças e 5 empurradores com os créditos disponibilizados pelo 

Fundo da Marinha Mercante e, desde 2007, foram desembolsados R$ 936 milhões 

para a construção de navios destinados à navegação interior. 

As organizações consultadas para a identificação das diferenças nas linhas 

de crédito foram Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

(Brasil), Banco Nacional de Fomento (Paraguai), Banco de Investimentos e Comércio 

Exterior (Argentina), Banco da República Oriental do Uruguai e Banco Nacional da 

Bolívia. 

De forma geral, as linhas de crédito apresentaram similaridades nos quesitos: 

finalidade, moeda e prazos. Como a taxa de juros é uma das principais variáveis para 

determinar a viabilidade do crédito e, esta não foi disponibilizada por todos os países, 

pode-se inferir, cautelosamente, que todas as nações se mostram como alternativas 

viáveis para obtenção do crédito. 

Porém, como forma de validar as informações, entrou-se em contato com 

algumas empresas de navegação e identificaram-se grandes entraves para obtenção 

do crédito. Conforme relatado por uma empresa brasileira, “não há o interesse 

governamental no desenvolvimento da Hidrovia e, com isso, é praticamente 

impossível obter o crédito”. Essa organização informou que solicitou mais de dez 

vezes o financiamento, porém, não conseguiu em nenhuma oportunidade. 

 

5.1.4 Exigências para instalação de estaleiros 

 

O estudo das exigências para instalação de estaleiros contempla a pesquisa 

das principais condições solicitadas para o desenvolvimento das atividades de 

construção ou conserto das embarcações. Sendo assim, é possível conhecer quais 

as dificuldades para a implantação desse tipo de empreendimento, bem como as 

vantagens e desvantagens competitivas de cada nação. 

Em relação aos requisitos necessários para a autorização da prestação de 

serviços dos estaleiros, adotaram-se quatro categorias. 
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I. Jurídicos e fiscais: relacionados com constituição da empresa e sua 

regularidade perante os órgãos tributários, trabalhistas e prefeituras 

navais; 

II. Técnicos: relacionados com a estrutura física do empreendimento, bem 

como a sua regularização nos órgãos ambientais e prefeituras navais; 

III. Administrativos: relacionados com o desenvolvimento eficiente/ eficaz 

da atividade no estaleiro; 

IV. Econômico-financeiros: relacionados com a capacidade financeira 

necessária para o início e o bom desenvolvimento do empreendimento. 

 

Em relação aos requisitos jurídicos e fiscais, estes apresentaram 

similaridades em todos os países, visto que a maioria dos documentos versam sobre 

a constituição da sociedade e as regularidades perante os órgãos interessados – 

tributários, trabalhistas e prefeituras navais. Apenas dois requisitos atípicos foram 

solicitados pelo Paraguai: comprovante de antecedentes penais/ policiais, certificado 

de vida/residência, documento de cumprimento do Serviço Militar Obrigatório; e o 

comprovante judicial de não possuir inibição para vender ou onerar bens do 

proprietário responsável. 

Para os requisitos técnicos, um ponto que merece destaque é a exigência de 

licença ambiental, sendo que foi identificado no Brasil e no Paraguai a reivindicação 

deste requisito. Isso demonstra a preocupação dos países com o cumprimento das 

legislações ambientais no tocante à qualidade e/ou preservação do meio ambiente. 

Além disso, Paraguai e Bolívia foram os países que solicitaram uma inspeção 

técnica realizada pelo órgão responsável das instalações do estaleiro. No Uruguai, 

também ocorre a exigência da vistoria, porém não há o detalhamento do tipo de 

verificação. Para os demais países, apenas exigiu-se a apresentação de plantas das 

instalações, listas de equipamentos e dados do empreendimento. 

Já para os requisitos administrativos, nas exigências para o quadro de 

pessoal, Paraguai, Uruguai e Bolívia foram os países que determinaram a existência 

de um profissional engenheiro naval ou construtor naval para o desenvolvimento das 

atividades no estaleiro. Além disso, o Uruguai menciona a necessidade de 

comprovação da capacitação dos seus colaboradores. Diante disso, pode-se inferir 

um maior custo administrativo e, consequentemente, maiores possibilidades de 

retorno positivo na qualidade da prestação do serviço. 
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E por fim, para os requisitos econômico-financeiros, a Argentina foi o único 

país a fazer exigências, sendo necessário comprovar a capacidade ou idoneidade 

necessárias para o desenvolvimento da atividade. 

De modo geral, os requisitos apresentaram algumas similaridades para todos 

os países. As discrepâncias ocorrem na ausência dos requisitos administrativos ou 

econômico-financeiros no Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Tais situações podem 

demonstrar o lapso regulatório das nações no tocante ao funcionamento do 

empreendimento, visto que ao adotar-se esses tipos de requisitos, existe uma maior 

possibilidade de sucesso no desenvolvimento da atividade. 

 

5.1.5 Regras de segurança de tráfego na Hidrovia 

 

O levantamento das regras de segurança de tráfego na Hidrovia visa 

identificar os principais regulamentos que normatizam a operação no transporte 

aquaviário, sendo possível conhecer os pontos deficitários para a prática da 

navegação segura e satisfatória das tripulações e suas cargas. 

A observação mais relevante referente às regras de segurança de tráfego da 

Hidrovia, é a de que a maioria dos 14 regulamentos do Acordo da Hidrovia Paraguai-

Paraná tratam sobre a segurança de tráfego. Apesar de ser vantajoso para a 

segurança da navegação, caso todos os países cumpram o Acordo, está claro que 

este está incompleto perante aos outros itens que também deveriam ser abordados 

com maior profundidade.  

O Paraguai, apesar de possuir a frota com o maior número de registros na 

região e fazer parte do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, 

não incorporou na sua ordem jurídica o regulamento que adota o regime único de 

infrações e sanções. Além disso, uma empresa atuante em águas paraguaias afirma 

que o Paraguai segue normas internacionalmente estabelecidas em relação à busca 

e salvamento. Importante salientar que o Decreto paraguaio nº 14.402/2001, que trata 

sobre portos privados, estabelece que as normas de sinalização portuárias seguidas 

são as do Acordo da Hidrovia. Assim, conclui-se que em termos de sinalização, o 

Paraguai segue o Acordo. A Bolívia, por sua vez, não integralizou o Regulamento 14 

do Acordo, que trata sobre a segurança das embarcações. 
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Outro fator importante que afeta o transporte fluvial de cargas é a navegação 

contínua no rio durante as 24 horas, a qual permanece sendo uma dificuldade ainda 

não superada pelos países, e ocorre apenas em determinados trechos. Além disso, o 

problema da restrição de profundidade no canal de navegação e a falta de sinalização 

adequada também contribuem para os problemas na Hidrovia.  

Com relação a busca e salvamento, o Acordo da Hidrovia possui um pouco 

mais de detalhamento e aponta os responsáveis para cada situação. A inferência da 

responsabilidade é de grande importância para a Hidrovia e, caso todos os países 

seguissem as regras claras contidas no Acordo, essas atividades seriam feitas com 

maior segurança, rapidez e menor burocracia. O Acordo é claro quando diz que os 

países devem cooperar entre si para o salvamento eficaz e isso é de suma importância 

para a preservação de vidas e do patrimônio. 

No discorrimento sobre atos ilícitos e multas, o Acordo estabelece a 

classificação das infrações e suas respectivas multas em dólares americanos. Em 

relação às legislações dos países signatários, estes citam itens muito diferentes entre 

si sobre o que é considerado um ato ilícito. A Bolívia é o único país onde não foi 

encontrada uma legislação que trate sobre o assunto. A Argentina, por sua vez, é a 

única que estabelece valores de multa em sua legislação, porém sem entrar em um 

maior detalhamento como ocorre no Acordo. Mais uma vez, a padronização do que 

pode se considerar ilícito, sua gravidade e respectivas multas, é essencial para a 

segurança da Hidrovia e o respeito às normas. Além disso, o Acordo deve ser 

complementado, tendo em vista que este não apresenta nenhum dado sobre o 

investimento do dinheiro arrecadado com as multas. 

Por fim, com relação às medidas de inspeção e regulamentação de 

embarcações, a maioria dos países apresenta os requisitos para obtenção de 

certificados, bem como os itens necessários em uma embarcação e seu estado de 

conservação. 

 

5.1.6 Restrições sanitárias 

 

O estudo das restrições sanitárias contempla a identificação das barreiras 

impostas para proteger a vida e a saúde humana, animal e vegetal, dos riscos 

advindos de causas diversas. 
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No processo de exportação de grãos, em todos os países da região, regem 

disposições nacionais de controle das condições fitossanitárias e de qualidade dos 

produtos de origem vegetal. Isso implica na obtenção de uma certificação com custos 

tributários e que em muitos casos são causa das demoras para expedição do 

despacho das barcaças carregadas, que devem esperar o recebimento dos 

documentos pertinentes para partir do porto. 

Além disso, deve-se acrescentar que em muitos portos da Hidrovia, a partir 

de sexta-feira, desde o meio dia até a segunda-feira pela manhã não é possível a 

liberação das barcaças, pois as instituições oficiais encarregadas de expedir os 

documentos não trabalham nos finais de semana. 

Em conclusão, notou-se a ausência de uma uniformidade regulatória entre os 

países. O Brasil foi o único dos países que discriminou a documentação necessária 

para o transporte adequado das mercadorias. A Argentina e a Bolívia diferenciam as 

regras para os tipos de carga, o Paraguai segue as disposições do Serviço Nacional 

de Qualidade e Saúde Vegetal e Sementes (SENAVE), ao passo que o Uruguai 

apresenta apenas o passo-a-passo necessário para a emissão da documentação para 

a Livre Prática, sem nenhuma outra legislação que transcorra sobre como as 

mercadorias devem ser transportadas, por exemplo. 

 

5.1.7 Restrições aduaneiras 

 

A análise das restrições aduaneiras visa identificar as legislações que 

determinam imposições ao comércio exterior, sendo possível identificar algumas 

barreiras impostas com o intuito de fortalecer o mercado interno. 

Identificou-se que em todos os países persiste uma estrutura administrativa 

aduaneira semelhante, existindo um órgão superior de abrangência nacional que 

regula e fiscaliza os despachos aduaneiros efetuados por instituições locais. Em todos 

os países, verificou-se que suas competências também guardam considerável 

semelhança. Neste sentido, seria possível aproveitar esta estrutura semelhante para 

que se implemente, de forma mais efetiva, o Protocolo Adicional do Acordo da Hidrovia 

para maior uniformização dos procedimentos aduaneiros, bem como simplificações 

burocráticas. 
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A Comissão do Acordo é o órgão responsável pela aplicação, seguimento e 

desenvolvimento do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná e 

atende aos problemas operacionais ocorridos. Porém, esta não tem poder de decisão 

imediata quando há algum entrave, devendo os imbróglios serem comunicados ao 

delegado do país correspondente, e ele é quem encaminha a solução adequada. Esta 

lacuna é identificada no supracitado protocolo, compreendendo uma deficiência a qual 

demanda solução imediata. 

O documento normativo existente na região que melhor incorpora a ideia de 

união aduaneira é o Código Aduaneiro do Mercosul, que estabelece diversos 

dispositivos, como a isenção fiscal de importação entre os países signatários. 

Entretanto, este código apenas foi incorporado em sua totalidade, pelo Paraguai, 

sendo o único país que efetivamente pratica a isenção fiscal de imposto de importação 

em operações advindas de países oriundos deste bloco econômico. 

 

5.1.8 Restrições dos órgãos ambientais 

 

O estudo das restrições dos órgãos ambientais visa identificar as normativas 

que dispõem das limitações ambientais no tocante ao transporte na navegação 

interior. Deste modo, é possível conhecer quais empecilhos são impostos para os 

diferentes tipos de atividades, seja na movimentação de cargas e/ou passageiros, 

bem como na obrigatoriedade da Avaliação de Impacto Ambiental. 

Todos os países seguem o Código IMDG (Código Marítimo Internacional de 

Mercadorias Perigosas) da Organização Marítima Internacional. No que diz respeito 

as regras para manejo de cargas perigosas, pode-se perceber que as legislações 

respectivas não apresentam itens parecidos quando comparadas. O Brasil, a 

Argentina, o Uruguai e a Bolívia dispõem de normativas relacionadas à carga e 

descarga de produtos perigosos em seus portos, enquanto que o Paraguai não possui 

tais regras em sua legislação. Porém, o Paraguai é o único que apresenta 

regulamentos relacionados ao armazenamento das mercadorias dentro dos navios. 

Além disso, a certificação que o navio deve possuir quando transporta essas 

mercadorias só é definido pela Argentina, sendo, portanto, o país com a legislação 

mais completa dentro do tema. O Acordo, por sua vez, não apresenta nenhum item 

relacionado às restrições de órgãos ambientais. 
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No que diz respeito a Avaliação de Impacto Ambiental da construção e 

modificação de estruturas portuárias, a Argentina mais uma vez é a que possui maior 

detalhamento do que a avaliação deve conter. No entanto, todos os países possuem 

itens semelhantes que devem estar contidos na Avaliação.  

Pode-se concluir que a Argentina contabiliza o maior acervo de legislações 

nesse quesito, apresentando diretrizes desde a prevenção da contaminação e despejo 

de dejetos até o desenvolvimento de um plano nacional de contingência. Em comum 

a todos os países, na seção sobre restrições dos órgãos ambientais, têm-se a 

exigência de Avaliação de Impacto Ambiental para a construção/reforma de portos, 

terminais e depósitos de substâncias químicas e nocivas, e as restrições para o 

transporte, manuseio e armazenamento de cargas perigosas. 

 

5.1.9 Encargos trabalhistas e tributários relacionados ao transporte na Hidrovia 

 

O levantamento dos encargos trabalhistas e tributários relacionados ao 

transporte na Hidrovia contempla a identificação dos principais regulamentos que 

normatizam a prática da atividade na navegação interior. Com isso é possível 

conhecer quais as vantagens e desvantagens competitivas das nações no tocante aos 

custos empresariais efetivos e aos benefícios empregatícios de cada país. 

As legislações que regem as regras trabalhistas apresentam-se similares, em 

certos aspectos, nos cinco países, abrangendo: jornada de trabalho; horas extras; 

período de férias; insalubridade; periculosidade e cálculo do salário. 

Em todos, a jornada de trabalho diária para trabalho diurno é de oito horas. Já 

a jornada de trabalho semanal é de 48 horas, exceto no Uruguai e no Brasil, onde é 

de 44 horas. 

No que diz respeito a jornada noturna trabalhada, observa-se que Paraguai, 

Argentina e Bolívia praticam o mesmo sistema de redução da jornada em uma hora 

diária, enquanto que no Uruguai pratica-se o pagamento de um adicional noturno 

equivalente a 20% do salário base. Entretanto, o Brasil possui um regime distinto, 

concentrando ambas as metodologias, reduzindo o tempo equivalente a uma hora 

trabalhada em sete minutos e trinta segundos (o que, matematicamente, representará 

a redução de uma hora de trabalho em uma jornada completa), bem como concede o 

adicional noturno de 20%. Neste sentido, entende-se que o Brasil possui um 
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tratamento mais protecionista em relação ao trabalhador quanto a jornada noturna, 

fato este que, numa perspectiva social, representa um maior amparo para a classe 

trabalhadora, e pode ser interpretada, sob outra perspectiva, como um fato de 

desvantagem competitiva quando comparado aos demais países que compõem a 

Hidrovia. 

No que concerne às horas extras, todos os países estabelecem limites 

segundo critérios distintos. Além disso, observa-se que em todos os países são pagos 

adicionais para as horas extras prestadas, destacando-se neste ponto, o adicional de 

100% sobre o valor da hora base devidos no Uruguai e na Bolívia, representando este 

um encargo considerável, tendo em vista que todos os demais países estabelecem 

um adicional de apenas 50%. 

Quanto a concessão de férias, em todos os países, estas são concedidas 

após 12 meses de trabalho. Contudo, apenas o Brasil possui a concessão de 30 dias, 

em regime decrescente em relação aos dias de faltas computadas. Nos demais 

países, todos adotam um sistema crescente de período de férias segundo o tempo de 

empresa que cada trabalhador possui. 

No que diz respeito aos trabalhos realizados em ambientes insalubres ou 

perigosos, há de se ressaltar a opção pela alternativa de se reduzir a jornada de 

trabalho para seis horas diárias, mantendo a remuneração de oito horas diárias. 

Por fim, vale ressaltar que a valoração sobre o cálculo do salário deve ser 

baseada somente no trabalho, sem discriminação de sexo, cor ou crenças.  

Em relação aos encargos tributários notou-se que as normas também são 

semelhantes entre os países signatários, tendo como principais impostos, no âmbito 

de importações e exportações, o Imposto sobre o Valor Agregado e o Imposto sobre 

Rendas. Cada legislação também trata sobre os regimes especiais de favorecimento 

em alguns casos, como para empresas de pequeno porte, combustíveis, energia 

elétrica e de atividades relacionadas a exportações. 

Foram identificados pontos de competitividade, em especial por parte do 

Uruguai e do Paraguai, devido as suas alíquotas reduzidas de contribuições 

previdenciárias patronais e isenções particulares de impostos sobre a renda. 

Entretanto, por estar situado numa região geográfica mais favorável da Hidrovia, o 

Paraguai se coloca num patamar de destaque dentro do seu contexto, representando 

ser, potencialmente, o país com o maior nível de competitividade da região no que 
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tange aos encargos tributários e trabalhistas relacionados ao transporte de cargas na 

Hidrovia. 

 

5.1.10  Requisitos para implantação de terminais hidroviários ou outras estruturas 

de transbordo 

 

O estudo dos requisitos para implantação de terminais hidroviários ou outras 

estruturas de transbordo visa identificar os regulamentos que normatizam a 

implantação destes empreendimentos, bem como os documentos e os requisitos 

necessários para autorização da construção e da operação. Deste modo, é possível 

identificar quais as dificuldades para o desenvolvimento desse tipo de infraestrutura, 

bem como os benefícios ofertados para a promoção do transporte aquaviário como 

um todo. 

Comparando-se as legislações dos países sobre a documentação necessária 

para a construção de terminais hidroviários e os requisitos para a autorização de 

operação destes, é encontrado um maior acervo de informações no Brasil e na Bolívia, 

esta última com alto detalhamento da documentação necessária tanto para a 

construção de terminais, quanto para sua operação. 

Ademais, não foi encontrado nenhum regulamento argentino que trate deste 

tema. O Paraguai por sua vez, detalha os requisitos para operar o terminal, mas possui 

poucas informações quanto a sua construção. Esse país demonstrou ser um dos mais 

atrativos para essa forma de investimento, pois os capitais aplicados na construção 

de portos privados poderão utilizar os benefícios da Ley de Inversiones, que garante 

o regime de liberdade de trocas sem restrições para a entrada e para a saída de 

divisas mediante o pagamento dos tributos correspondentes para a remissão aos 

exteriores de dividendos, juros e comissões. 

O Uruguai dispõe de poucas informações sobre a temática, contudo, o país 

também apresenta um regime vantajoso relacionado à implantação de terminais 

hidroviários. Desde 1992, aplica-se um regime de “Porto Livre”, que oferece aos 

operadores a possibilidade de contar com ferramentas úteis para a realização das 

suas operações de comércio exterior, a exemplo da isenção de autorizações para a 

circulação de mercadorias no porto: durante a sua permanência na área portuária, as 

mercadorias podem ser reembaladas, remarcadas, classificadas, agrupadas e até 
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mesmo armazenadas por até cinco anos, contando com a isenção de todos os 

impostos e de sobretaxas que normalmente seriam aplicadas em outros portos. 

 

5.1.11 Requisitos para cargas de passagem 

 

A análise dos requisitos para cargas de passagem visa identificar os 

regulamentos que determinam limitações para o transporte de cargas em toda a 

extensão da Hidrovia, sendo possível conhecer quais as necessidades de adequação 

no arcabouço jurídico para que o transporte ocorra de forma efetiva por todas as 

nações signatárias do Acordo da Hidrovia. 

O Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná define que os 

países signatários reconhecem reciprocamente a liberdade de navegação em toda a 

Hidrovia para as embarcações de suas respectivas bandeiras, bem como as de 

bandeiras dos demais países signatários. Além disso, fica determinado que, sem 

prévio acordo, os países não poderão estabelecer nenhum imposto, gravame, tributo 

ou direito sobre o transporte, as embarcações ou suas cargas, baseado unicamente 

no fato da navegação. 

Neste sentido, em todas as operações reguladas pelo Acordo, os países 

signatários outorgam reciprocamente às embarcações de bandeira dos demais países 

membros, idêntico tratamento ao que concedem às embarcações nacionais em 

matéria de tributos; tarifas; taxas; gravames; direitos; trâmites; praticagem; pilotagem; 

reboque; serviços portuários e auxiliares; não podendo realizar nenhum tipo de 

discriminação por razão da bandeira.  

Ademais, não foram identificados maiores entraves relacionados à questão 

envolvendo cargas de passagem. 

 

5.1.12 Requisitos para importação de embarcações 

 

O levantamento dos requisitos para importação de embarcações contempla a 

identificação das normativas que regulamentam a entrada dos navios nos países 

signatários do Acordo da Hidrovia. Desta forma, é possível identificar quais as 

dificuldades e facilidades impostas, bem como, quais nações visam o melhor 

aproveitamento deste tipo de transporte. 
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Para todos os países foi possível analisar o trâmite procedimental aduaneiro, 

o qual foi identificado como semelhante para todos os países, consistindo em etapas 

referentes ao levantamento do valor aduaneiro, pagamento de tributos, categorização 

da mercadoria e sua eventual liberação. 

Quanto aos procedimentos para a efetivação do despacho de importação, 

observa-se que estes possuem uma matriz em comum, transpassando seu trâmite por 

procedimentos declaratórios por parte do importador, a serem devidamente 

homologados e classificados pela autoridade aduaneira na medida da necessidade 

de se realizar verificações e conferências complementares. Neste sentido, é indicado 

aos importadores que se atentem aos requerimentos realizados pelas respectivas 

aduanas nacionais para que evitem contratempos e contribuam para a celeridade de 

todo o processo de importação, bem como de registro destas embarcações. 

 

5.2 ESTUDO DE CASO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO  

 

O presente estudo visa a simulação do custo de implantação e manutenção 

de uma empresa de navegação em cada um dos países signatários do Acordo de 

Transporte Fluvial pela Hidrovia – Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. O 

Estudo de Caso abordou aspectos de uma empresa iniciante na atividade de 

transporte de cargas que utiliza como rota a Hidrovia Paraguai-Paraná, visando 

sempre a atividade de exportação, por ser a modalidade de comércio de maior 

interesse dos países envolvidos e que, consequentemente, acarreta em incentivos 

fiscais e benefícios de ordem diversa. 

Quanto aos produtos transportados, considerou-se a movimentação de 

Granel Sólido Agrícola, por ser a categoria de maior participação em termos de volume 

de carga na Hidrovia. A sua representação se deu pela seleção dos seguintes 

produtos: 

• Soja – transportada pelo Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina; 

• Malte, trigo e arroz – transportados pelo Uruguai. 

 

Foram levantados os principais aspectos regulatórios de todos os países 

signatários no que se refere à formação de tripulação aos requisitos para autorização 
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de uma empresa de navegação; aos encargos tributários e trabalhistas; bem como as 

vantagens competitivas em cada país. 

Algumas premissas básicas foram determinadas para o desenvolvimento do 

Estudo de Caso, como por exemplo, o período das simulações dos custos básicos de 

implantação e operacionalização da empresa fictícia; composição da frota; 

características e preço dos comboios; valores de conversão das moedas de cada país; 

considerações para fins de contrato social e contrato de aluguel; entre outras. 

Foram listados os itens que correspondem as principais diferenças levantadas 

entre os países, sendo apresentados na forma de tabelas comparativas, 

demonstrando os aspectos tributários, financeiros e operacionais. A comparação dos 

itens avaliados é resumidamente apresentada a seguir. 

 

5.2.1 Projeção da receita 

 

A projeção da receita foi definida em função do produto entre a quantidade de 

viagens realizadas no ano e a receita auferida por viagem (produto entre o frete 

hidroviário, a distância percorrida e a capacidade de transporte), conforme 

apresentado na Tabela 5.2. 

Além disso, definiu-se que a quantidade de viagens não deveria ultrapassar o 

total de 330 dias no ano, de modo que os 30 dias faltantes para o fechamento do ano 

seriam alocados para as férias coletivas, bem como para a realização das 

manutenções dos empurradores, barcaças, e outras benfeitorias. 

 
TABELA 5.2 – PROJEÇÕES DA RECEITA. 

País Percurso Viagens no ano Receita total 

Argentina Formosa – Nueva Palmira (1.448 km) 14 R$6.835.718,40 

Bolívia Porto Quijarro – Nueva Palmira (2.762 km) 7 R$5.811.800,40 

Brasil Cáceres – Nueva Palmira (3.442 km) 5,5 R$5.542.996,80 

Paraguai Assunção – Nueva Palmira (1.630 km) 13 R$6.954.558,00 

Uruguai Nueva Palmira – Cáceres (3.442 km) 5,5 R$5.542.996,80 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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5.2.2 Custos fixos do transporte 

 

Os custos fixos do transporte foram compostos por fatores de manutenção, 

operação, seguro, estabelecimento, depreciação, custos de formalização do 

empreendimento e impostos, conforme explicitado na Tabela 5.3. 

 
TABELA 5.3 – ITEM DOS CUSTOS FIXOS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. 

Item Descrição 
Manutenção Visando o bom funcionamento dos maquinários, adotou-se um período anual 

de 30 dias para realização das manutenções necessárias. Conforme 
mencionado por uma empresa brasileira de navegação, o custo médio de 
manutenção foi estimado em 2% a.a. sobre o valor das barcaças e, de 4% 
a.a. sobre o valor dos empurradores. 

Operacionais 
(rancho) 

Para a alimentação da tripulação foi considerado o valor diário de R$15,00 
por tripulante. Esse valor foi multiplicado pela quantidade de tripulantes e 
pelos dias trabalhados no ano. 

Operacionais 
(mão de obra) 

Esse item é composto pela soma dos custos trabalhistas, conforme será 
evidenciado no tópico Encargos Trabalhistas. 

Seguro Para o cálculo do seguro foi adotado o percentual de 1,5% a.a. sobre o valor 
total da frota. 

Estabelecimento Esse item é composto pela soma das despesas administrativas (água, 
energia elétrica, telecomunicações e combustível do veículo da empresa). 

Depreciação A depreciação dos ativos incidiu sobre o rebocador e as barcaças, por serem 
estas integrantes do patrimônio da empresa. O valor total de composição da 
frota foi de R$5.730.000,00 (um empurrador e quatro barcaças). 

Abertura da 
empresa 

O custo de abertura da empresa é todo o capital despendido para 
formalização do empreendimento. 

Impostos Esse item é composto pela soma dos custos tributários, conforme será 
evidenciado no tópico Encargos Tributários. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
 

Desta forma, a Tabela 5.4 contabilizou (em reais) os custos fixos de transporte 

levantados para cada país. 

 
TABELA 5.4 – CUSTOS FIXOS DE TRANSPORTE DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. 

Custos fixos de 
transporte Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai 
Manutenção 174.800,00 
Operacionais 
(rancho) 53.130,00 54.285,00 49.500,00 58.500,00 54.450,00 

Operacionais 
(mão de obra) 893.401,19 714.218,14 878.362,54 1.350.753,02 1.202.336,34 

Seguro 85.950,00 
Estabelecimento 43.641,16 35.970,35 40.140,20 42.448,19 50.877,82 
Depreciação 286.500,00 573.000,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 
Abertura da 
empresa 2.750,00 277,65 2.395,63 143,13 5.060,30 

Impostos 386.690,84 241.189,72 146.724,30 - 85.950,00 
Custo Fixo Total 1.926.863,19 1.879.690,85 1.664.372,67 1.999.094,34 1.945.924,46 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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5.2.3 Custos variáveis do transporte 

 

O custo variável do transporte foi composto com base no consumo de 

combustível, uma vez que este é o fator mais impactante na composição dos custos. 

Seu cálculo foi realizado levando em consideração os dias necessários para o 

percurso de ida e volta, as horas trabalhadas por dia, a quantidade de viagens 

realizadas no ano, o preço do combustível e a média de consumo por hora, como 

apresentado na Tabela 5.5. 

 
TABELA 5.5 – CUSTO VARIÁVEL TOTAL. 

País Custo variável total (R$) 
Argentina R$1.399.588,00 
Bolívia R$1.017.939,71 
Brasil R$1.595.404,18 
Paraguai R$1.302.442,30 
Uruguai R$1.932.783,56 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

5.2.4 Encargos trabalhistas 

 

A maior parcela dos encargos trabalhistas decorre dos valores dedicados para 

a tripulação embarcada. Neste sentido foi levantada a quantidade de tripulantes em 

cada país e o gasto médio salarial com cada tripulante, excluindo qualquer valor 

referente a encargos sociais ou outros gravames eventuais, conforme Tabela 5.6. 

 
TABELA 5.6 – MÉDIA SALARIAL DA TRIPULAÇÃO. 

País Média salarial dos tripulantes Quantidade de tripulantes 
Argentina R$4.189,84 11 
Bolívia R$4.205,40 11 
Brasil R$2.858,93 10 
Paraguai R$6.632,22 12 
Uruguai R$5.685,06 11 

*Adotou-se a formação de tripulação média praticada pelas empresas de navegação pesquisadas 
não levando em consideração os diferentes tipos de embarcações/ comboios. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
 

Com este levantamento, conclui-se que o valor médio pago para tripulantes, 

no Paraguai, é superior aos demais países. Este fato decorre, segundo operadores 

da Hidrovia, da melhor qualificação técnica dos tripulantes paraguaios, o que refletiria 
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em sua maior produtividade. No Brasil por sua vez, identificou-se uma média salarial 

de tripulantes expressivamente inferior aos demais países. Entretanto, é necessária 

devida cautela em considerar este um fator competitivo do país, uma vez que a 

quantidade de tripulantes pode ser superior em relação a todas as demais nações. 

Para uma maior completude desta análise incluiu-se a Tabela 5.7, contendo o valor 

dos encargos trabalhistas completos. 

 
TABELA 5.7 – ENCARGOS TRABALHISTAS. 

País Valor 
Argentina R$893.401,19 
Bolívia R$714.218,14 
Brasil R$878.362,54 
Paraguai R$1.350.753,02 
Uruguai R$1.202.336,34 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Especial destaque deve-se dedicar aos valores de Paraguai e Uruguai, que 

praticam elevados valores de encargos trabalhistas comparados aos demais, 

principalmente numa comparação direta de Paraguai e Argentina, mesmo esta 

possuindo encargos sociais superiores ao do Paraguai. 

 

5.2.5 Encargos tributários 

 

Para os encargos tributários, deve-se realizar uma primeira importante 

observação: o fato de a empresa operar exclusivamente com atividade de exportação 

a torna isenta do pagamento dos chamados tributos indiretos, que são aqueles 

incidentes diretamente no valor da mercadoria ou do serviço prestado. Tal medida 

corrobora a lógica de que não se exportam tributos. Portanto, para a maioria dos 

países, o que restou a ser contabilizado foram os tributos incidentes sobre duas 

situações principais: os valores de receita levantados pelas empresas, bem como os 

tributos incidentes sobre a folha de salários, mencionados na seção anterior. 

Primeiro será abordado os tributos sobre rendas de empresas. Neste tributo 

foi utilizado para auferimento da base de cálculo um percentual aplicado sobre as 

rendas brutas, as quais são designadas de lucro presumido, sobre o qual foi aplicado 

uma determinada alíquota, conforme a Tabela 5.8. 
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TABELA 5.8 – TRIBUTOS SOBRE AS RENDAS DAS EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO. 
País Receita Bruta auferida Base de cálculo Alíquota Valor 

Argentina R$6.835.718,40 R$683.571,84 35% R$239.250,14 
Bolívia R$5.811.800,40 R$929.888,06 25% R$232.472,02 
Brasil R$5.542.996,80 R$554.299,68 24 até 34% R$146.724,30 
Paraguai R$6.954.558,00 - - - 
Uruguai R$5.542.996,80 - - - 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Deve-se salientar, quanto ao Brasil, que o percentual aplicado foi de 10%, que 

representa uma média entre 8% aplicado ao IRPJ, e 12% aplicado a CSLL. Como são 

duas tributações incidentes sobre a mesma base de cálculo, optou-se por unificá-las. 

De mesma forma, somaram-se as alíquotas do IRPJ a da CSLL, a saber, o IRPJ 

possui uma alíquota de 15% submetida a um adicional de 10% para os valores da 

base de cálculo que superarem R$ 20 mil mensais, enquanto que a CSLL possui 

alíquota fixa de 9%. Já para a Argentina, o percentual para auferimento da base de 

cálculo foi de 10%, sendo aplicada uma alíquota de 35%, enquanto que na Bolívia 

ocorreu a aplicação de 16% para determinação da base de cálculo, submetendo esta 

a uma alíquota de 25%. 

Observa-se que, dos valores avençados, o Brasil representa contabilmente o 

menor valor levantado nos três países. Contudo, tal fato se deve, principalmente, a 

receita bruta ser substancialmente inferior, principalmente em relação à Argentina, 

que possui condições de valoração deste tributo semelhantes às brasileiras. 

Todavia, o destaque mais relevante deve ser dedicado ao Paraguai e ao 

Uruguai, uma vez que ambos isentam suas empresas desta tributação. No caso 

paraguaio, tal medida deriva do fato de a empresa exercer atividade voltada 

totalmente para a exportação, enquanto que para o Uruguai, esta isenção 

compreende as empresas que exercem especialmente atividade de navegação. 

Independentemente da fundamentação, tal evidência demonstra uma clara economia 

operacional para as empresas instaladas nestes países. 

Agora a análise repousará sobre as tributações das folhas de salários, 

apresentada em suas bases de cálculo, alíquotas e valores levantados, presentes e 

discriminados na Tabela 5.9. 
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TABELA 5.9 – TRIBUTOS SOBRE AS FOLHAS DE SALÁRIOS. 
País Base de cálculo Alíquota Valor 

Argentina R$702.098,55 21,00% R$147.440,70 
Bolívia R$705.570,48 16,71% R$117.900,83 
Brasil R$552.781,93 33,20% R$183.523,60 
Paraguai R$1.147.195,38 16,50% R$189.287,24 
Uruguai R$1.004.638,19 12,50% R$125.579,77 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Primeiramente deve-se observar uma importante evidência identificada no 

Brasil: é o fato de que esse país, mesmo tendo a menor base de cálculo levantada na 

região, possui o segundo maior valor de tributos cobrados sobre esta base de cálculo. 

Isto deriva do grande número de encargos existentes neste país e que não guardam 

compatibilidade com outras nações, como por exemplo, as Contribuições a Terceiros.  

Para os demais países, resta destaque ao Paraguai que representou o maior 

valor da região, mesmo tendo a segunda menor alíquota verificada, ficando atrás 

somente do Uruguai. Por fim, resta abordar os encargos tributários completos, 

apresentados na Tabela 5.10. 

 
TABELA 5.10 – ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. 

País Valor 
Argentina R$386.690,84 
Bolívia R$359.090,54 
Brasil R$356.218,26 
Paraguai R$189.287,24 
Uruguai R$211.529,77 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Diante destes dados, pode-se concluir que os países que capitaneiam os 

maiores valores verificados na região são justamente aqueles que realizam a 

imposição de cobrança de impostos sobre a renda das empresas, restando estes 

substancialmente prejudicados em termos competitivos diante de Paraguai e Uruguai. 

Estes, por sua vez, representam as melhores condições fiscais para a 

operação da empresa, tendo o Paraguai leve vantagem sobre o Uruguai porque este 

realiza a cobrança do Imposto sobre o Patrimônio, devidamente contabilizado na 

seção específica dos encargos tributários deste país. 
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5.2.6 Resultado líquido 

 

O resultado líquido é a apuração final do lucro ou prejuízo que a empresa 

obteve no período analisado. O seu cálculo deriva da subtração do custo total pela 

receita bruta, conforme apresentado na Tabela 5.11. 

 
TABELA 5.11 – RESULTADO LÍQUIDO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. 

País Receita Bruta Custo total Resultado Líquido 
Argentina R$6.835.718,40 R$3.326.451.19 R$3.509.267,21 
Bolívia R$5.811.800,40 R$2.897.630,56 R$2.914.169,84 
Brasil R$5.542.996,80 R$3.259.776,85 R$2.283.219,95 
Paraguai R$6.954.558,00 R$3.301.536,64 R$3.653.021,36 
Uruguai R$5.542.996,80 R$3.878.708,02 R$1.664.288,78 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

A ordem de grandeza dos resultados, em ordem decrescente resulta no 

ranking: Paraguai, Argentina, Bolívia, Brasil e Uruguai. 

Conforme abordado nos tópicos anteriores, o Paraguai dispõe de grandes 

incentivos fiscais que propiciam o melhor desenvolvimento da atividade de 

exportação. Soma-se a este fato a clara vantagem paraguaia em termos de 

localização geográfica, uma vez que este se posiciona na região central da Hidrovia, 

podendo aliar suas facilidades fiscais a este fator geográfico para que se possa 

compreender o evidente protagonismo dentro da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Embora possua a média salarial mais alta e alíquotas elevadas para 

determinados impostos, ainda assim, o Paraguai mostra-se como a alternativa mais 

viável para a implantação de uma empresa prestadora dos serviços de transporte 

aquaviário de cargas. 

Com o intuito de excluir as discrepâncias encontradas nos diferentes trajetos 

praticados pelas empresas de navegação, realizou-se uma nova análise levando em 

consideração um percurso padrão de 3.442 km a ser realizado pelas empresas de 

todos os países signatários, um regime de 24 horas trabalhadas, um comboio 

composto por quatro barcaças com capacidade individual de 1,5 mil t, e o valor do 

frete de 0,0488 (R$/TKU) para todos os países. Sendo assim, os resultados obtidos 

com a aplicação dessas características foram explicitados no “Produto 3: Estudo de 
Caso”. 
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5.2.7 Conclusões do Estudo de Caso 

 

Analisando a implantação de uma empresa de navegação em cada país 

signatário, verificou-se que as despesas administrativas com água; energia elétrica; 

telecomunicações; transporte para locomoção da equipe administrativa; móveis; 

equipamentos e materiais de escritório; constituem um valor monetário diminuto, 

tendo uma influência praticamente inexistente na verificação da competitividade dos 

países na região quando analisados sob a ótica de uma empresa que presta o serviço 

de transporte aquaviário de mercadorias. 

O combustível destinado à operação das embarcações mostrou-se como um 

dos fatores competitivos decisivos para a implantação de uma empresa de 

navegação. A Bolívia apresentou os menores valores por litro, enquanto averiguou-se 

no Uruguai os preços mais significativos para este insumo. Esse item exerceu um 

grande peso no cálculo dos custos variáveis operacionais e foi considerado um dos 

fatores determinantes para o lucro ou prejuízo do empreendimento. Isso foi 

corroborado quando se realizou a análise de todas as empresas de navegação 

atuando com o mesmo percurso, sendo que a Bolívia apresentou os melhores 

resultados em consequência do valor cobrado na aquisição do combustível. 

Outro fator de relevante consideração são os expressivos incentivos fiscais 

propiciados às empresas que exercem atividade voltada totalmente para a 

exportação, isentando os tributos indiretos incidentes sobre o valor do produto ou do 

serviço, referendando a lógica de não se exportar tributos. Tal característica 

representou uma significativa economia no cálculo dos encargos tributários e, 

consequentemente, no resultado final da empresa de navegação. Além disso, deve-

se destacar a postura do Paraguai em isentar, além dos tributos indiretos, aqueles 

incidentes sobre as receitas auferidas por empresa que atua somente em atividade 

de exportação. Essa vantagem também foi identificada no ordenamento jurídico do 

Uruguai, contudo, no lugar de isentar empresas que atuem em atividades de 

exportação, o país isenta a tributação sobre a renda de empresas que exercem 

atividades de navegação. 

O terceiro fator de significativo impacto na competitividade destas operações 

identificados neste estudo foram os valores referentes aos gastos trabalhistas da 

região. Conforme levantado anteriormente, a elevada média salarial por tripulante 
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identificada no Paraguai refletiu em seu gasto mais expressivo com verbas destinadas 

à tripulação embarcada, superando inclusive os valores identificados no Brasil e na 

Argentina, apesar destes países possuírem encargos trabalhistas de natureza 

tributária mais elevados do que os identificados no Paraguai. 

Apesar de o Paraguai estar em desvantagem quanto ao quesito trabalhista, a 

sua localização geográfica privilegiada colaborou para incrementar a sua receita bruta 

anual. Este mesmo quesito contribuiu igualmente na verificação da receita argentina. 

Por este motivo, ambos estes países possuem os maiores faturamentos sobre a 

operação de navegação dentro da Hidrovia Paraguai-Paraná por seus percursos 

estarem situados em tramos que propiciam navegação ininterrupta no período de 24 

horas diárias. 

Neste sentido, pugna-se uma análise pormenorizada a respeito desses dois 

países. Conforme já avençado, o Paraguai possui um lucro líquido levemente superior 

ao da Argentina, na ordem de 2,86%. Entretanto, o que se verifica na 

contemporaneidade é que existe uma maioria de empresas de nacionalidade 

paraguaia operando na Hidrovia, com a Argentina ocupando o segundo posto neste 

quesito. Este fator pode ser justificado pela suposta maior produtividade da tripulação 

paraguaia devido a sua qualificação técnica superior, a qual não foi considerada, 

conforme premissas do Estudo. Ou seja, o percentual de lucro líquido paraguaio que 

supera o argentino pode ser potencialmente maior do que o verificado, o que 

justificaria o protagonismo paraguaio. Além disso, o fato de o Paraguai não tributar a 

renda auferida pela empresa representa um considerável chamariz para que 

empreendedores venham a constituir suas respectivas empresas em território 

paraguaio, submetidas ao seu vantajoso sistema tributário. 

Sendo assim foi possível identificar as particularidades de cada país no 

desenvolvimento de uma empresa de navegação e pode-se perceber que, embora 

exista o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, ainda é 

necessária uma maior integração entre as nações afim de que os benefícios possam 

ser compartilhados entre todos os países signatários.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este volume constituiu um dos produtos pertencentes ao escopo do projeto, 

fruto do Termo de Execução Descentralizada TERM-SAF-ANTAQ/Nº01/2015, 

celebrado entre a ANTAQ e a UUFPR, que desenvolveu os trabalhos por meio do 

ITTI, desta universidade. O Resumo Executivo apresenta sucintamente os principais 

tópicos e resultados do “Estudo da prática regulatória, vantagens competitivas e oferta 

e demanda de carga entre os países signatários do Acordo da Hidrovia Paraguai-

Paraná” e que estão detalhados nos demais volumes do Estudo.  

O Estudo é apresentado em função de três eixos principais, compilando os 

diagnósticos dos eixos de Mercado, de Infraestrutura e Regulatório. As análises do 

Eixo de Mercado descreveram as trocas comerciais ao longo da via. Reafirmando o 

perfil exportador da Hidrovia Paraguai-Paraná, dos 83 milhões t identificadas no 

Market Share, o volume total exportado foi estimado em 76 milhões t em 2015. Entre 

os produtos exportados destacam-se o grande volume de commodities agrícolas 

como soja, milho, óleo de soja e seus derivados, além de outros granéis, como o 

minério de ferro e o minério de manganês, ambos exportados pelo Brasil.  

No atual cenário, a Argentina é o país com o maior volume de exportação 

(60,31 milhões t), porém é o Paraguai que melhor utiliza a Hidrovia frente aos outros 

modais (em torno de 74% volume total exportado). Apesar da área de influência 

englobar uma das regiões mais exportadores do Brasil, o país é o que menos 

empreende na Hidrovia, escoando apenas 8% do total exportado pela região. A 

importação, com apenas 8% do volume total comercializado, reflete o 

subaproveitamento da Hidrovia para este tipo de transação. A Argentina e o Paraguai 

foram os países que apresentaram os maiores volumes de importação. 

O levantamento e a análise dos custos de transporte verificaram a 

competitividade entre os diferentes modais e a HPP. De acordo com a composição do 

Estudo, o transporte pela Hidrovia foi considerado em média 66% e 13% mais barato 

que os modais rodoviário e ferroviário, respectivamente, podendo variar de acordo 

com a categoria da carga, país e distância percorrida.  

Englobando uma área de influência de 4,9 milhões de km², a matriz de 

oportunidades do Estudo selecionou 24 produtos potenciais para a Hidrovia Paraguai-

Paraná, que correspondem a 95% da movimentação dentro da AI. Contabilizando 
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somente os produtos selecionados, o Estudo calcula que no ano de 2030 a Hidrovia 

possa movimentar um volume total de 287 milhões t, tendo uma potencialidade 

superior a 200%, quando comparada ao volume do ano base (Market Share de 2015). 

Em relação ao Eixo de Infraestrutura, 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. A diferença da infraestrutura 

existente entre os países segue a mesma tendência do aproveitamento da via.  

No caso dos portos e terminais do Uruguai e Argentina, onde a navegação 

pode ser considerada fluvio-marítima, apresentam-se sistemas específicos de 

movimentação de cargas para embarcações de grande porte. Juntamente com o 

Paraguai, denota-se a existência de terminais com estrutura suficiente para o 

recebimento de todas as categorias de cargas. No Brasil e na Bolívia, a capacidade 

das estruturas portuárias está voltada apenas para a exportação de produtos 

primários, não possuindo capacidade de receber o aporte de grande volume de 

diferentes categorias de carga. 

Com relação aos investimentos em infraestrutura, dentre as 124 obras 

previstas para os próximos anos, nota-se que o Uruguai é o país de maior tendência 

de investimento no modal hidroviário. Entretanto, a Argentina apresenta o maior 

número de obras que beneficiam diretamente o desenvolvimento da HPP, contando 

com obras de viabilização da navegabilidade (dragagem), ligação intermodal e 

ampliação de 18 portos ao longo da Hidrovia. No Brasil, apenas três obras desse tipo 

estão listadas nos programas nacionais de infraestrutura. 

No âmbito dos aspectos regulatórios, ressaltou-se a necessidade de 

uniformização entre as legislações dos países signatários. Mesmo com a existência 

do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, em algumas 

situações ocorre a sobreposição das normativas de cada país ou até mesmo o não 

cumprimento do estabelecido nas legislações. 

Ainda assim é necessário o desenvolvimento de um novo modelo de 

integração econômica, que vá além das já implementadas isenções tarifárias, 

permitindo também o fortalecimento da integração dos regulamentos. Desta maneira, 

o foco não seria apenas na liberação das fronteiras, e sim na integração de suas 

regulações afim de que os benefícios possam ser compartilhados entre os países 

signatários do Acordo. 
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Discussões 

 

O desequilíbrio entre o volume de carga voltado para a exportação e para a 

importação na Hidrovia Paraguai-Paraná é notado em todos os eixos do Estudo. Em 

geral, os países signatários são dependentes do setor primário, onde normalmente se 

concentra a maior participação do PIB. Essa caracterização é evidenciada nos 

resultados de exportação do Market Share, onde a maior parte do volume 

transportado refere-se a commodities agrícolas e minerais. Consequentemente, o 

padrão das importações mostrou-se, em sua maioria, atrelado aos produtos 

manufaturados, a exemplo de combustíveis e fertilizantes. 

O grande volume de movimentação da HPP pode ser atrelado a outros fatores 

além do volume disponível de produtos. Os benefícios tributários, os custos de 

transporte e a infraestrutura existentes também são determinantes se avaliarmos os 

países de forma individual.  

A Argentina possui uma posição estratégica na Hidrovia, com condições de 

navegação privilegiada que permite o aporte de grandes embarcações. A comparação 

dos custos de transporte frente aos outros modais foi um dos mais elevados entre os 

países signatários, podendo ser até 88% mais barato que o rodoviário (caso de Granel 

Sólido Agrícola). Com o maior número de portos e terminais dentro da Hidrovia, a 

infraestrutura argentina apresenta condições de movimentar todas as categorias de 

carga, consequentemente, possibilitando a movimentação de uma maior variedade de 

produtos. As obras de infraestruturas previstas no país até o horizonte de 2030 

convergem com o crescimento previsto pela matriz de oportunidades, que englobou 

diversos produtos majoritariamente movimentados pela Argentina (soja, trigo, cevada, 

sorgo de grão, óleo de soja e seus derivados, sêmeas e farelos, corindo e 

automóveis). Mesmo sem os incentivos tributários existentes em outros países, como 

Paraguai e Uruguai, o país tende a permanecer como o maior utilizador da Hidrovia. 

Com uma malha de transporte escassa e com poucas opções logísticas, o 

Paraguai é o que melhor explora a HPP. Sendo a única opção de saída marítima, em 

torno de 82,4% do volume total de exportação do país é movimentado pela via fluvial. 

Em relação aos demais modais, o custo de transporte é superior a relação existente 

na Argentina, sendo 84% mais barato que o modal rodoviário para os granéis sólidos 

agrícolas.  
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Apesar do aumento de passagens críticas e da alteração do comboio tipo, que 

reduz a capacidade média no trecho até Asunción, o Paraguai apresenta o segundo 

maior número de portos na Hidrovia e, assim como na Argentina, conta com uma 

infraestrutura que permite o aporte de todas as categorias de cargas. Com o maior 

número de obras previstas para melhoria da navegação e com projetos de integração 

multimodais, o país se prepara para elevar o volume de movimentação para os 

próximos anos. A matriz de oportunidades do Estudo destaca o crescimento de 

produtos com elevados volumes comercializados pelo país, como o milho e o arroz. 

O resultado do Estudo de Caso (Seção 5.2) apresenta a competitividade e incentivo 

tributário para empresas de navegação paraguaia, tendo o maior resultado líquido 

entre os países signatários. Estes incentivos refletem diretamente no número de 

embarcações com bandeiras paraguaia, categorizando o país com uma das maiores 

frotas do mundo. 

Por conta das características de navegação, do comboio tipo e da 

infraestrutura existente, as transações comerciais do Brasil pela HPP envolvem dois 

tramos distintos. O primeiro até a cidade de Corumbá (MS) e o segundo até a cidade 

de Cáceres (MT). Atualmente, as movimentações brasileiras são concentradas no 

primeiro tramo, sendo destinados a Argentina e Uruguai. Mesmo com a autorização 

da Marinha para manter o mesmo comboio do trecho até Asunción (em águas altas) 

e com a relação de custos de transporte similares ao Paraguai, o volume movimentado 

no Brasil é consideravelmente inferior aos exercidos pela Argentina e pelo Paraguai, 

não apresentando nenhuma transação de importação. A exportação de minério de 

ferro e manganês representam quase a totalidade do volume total movimentado pelo 

país. No segundo tramo, as características do comboio tipo são inferiores, reduzindo 

a capacidade média no trecho em torno de 62%. Apesar da existência do Porto de 

Cáceres e dos constantes serviços de manutenção (dragagem), atualmente não existe 

movimentação de carga nesse tramo.  

O baixo aproveitamento da HPP pelo Brasil também o torna o país com a 

maior potencialidade. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul movimentam 

um grande volume de diversos de produtos. De acordo com a matriz de oportunidades, 

a região apresenta produtos potenciais como milho; soja; açúcar; algodão; carne; leite; 

adubos; fertilizantes; além de minério de ferro e de manganês. Entretanto, a 

infraestrutura portuária existente no país apresenta um baixo número de portos e sem 

a capacidade de atender todos os tipos de categoria de carga. A potencialidade 
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identificada para os produtos da categoria Carga Geral, como algodão e carnes, 

depende de investimentos em portos e terminais aptos a receber essa categoria de 

carga. Apesar do alto potencial existente, o Brasil possui poucas obras de 

infraestrutura previstas para a região da Hidrovia. Além disso, no âmbito regulatório, 

o país apresenta uma das mais elevadas taxas tributárias, que refletiram diretamente 

nos resultados do Estudo de Caso realizado, apresentando um baixo rendimento 

líquido. 

Foi constatado um baixo volume comercializado pela Bolívia ao longo da 

Hidrovia. Tendo o custo de combustível mais barato entre os países signatários, a 

relação dos custos de transporte entre os demais modais foi considerada a menos 

atrativa, tendo um custo hidroviário 82% mais barato que o rodoviário para granéis 

sólidos agrícolas e 66% para carga geral. As condições de navegação e as 

características de comboio são as mesmas do tramo brasileiro até Corumbá, 

entretanto, para acessar o Canal do Tamengo (ponto de ligação da Bolívia com a 

Hidrovia) é necessário o desmembramento do comboio para uma composição menor. 

Com poucos portos alocados na Hidrovia, o país apresenta a menor capacidade 

estática. O principal produto potencial avaliado deste país foi o minério de zinco. Entre 

as obras de infraestrutura previstas estão a execução de um terminal intermodal, uma 

área de controle integrado com o município de Corumbá, além de serviços de 

dragagem no Canal do Tamengo.  

Nas questões regulatórias, a Bolívia destaca-se como o país com a menor 

taxa de importação e com a isenção do imposto de importação de bens de capital, 

facilitando a compra de embarcações. O valor atribuído ao combustível também teve 

um forte impacto no Estudo de Caso, exercendo um grande peso no cálculo dos 

custos variáveis operacionais e contribuindo para que a Bolívia apresentasse o melhor 

resultado líquido entre as simulações. 

Sendo considerado apenas as transações que sobem a Hidrovia (jusante para 

montante), a movimentação de cargas do Uruguai apresenta um baixo volume. 

Entretanto, a análise da movimentação dos principais portos do país relata o elevado 

número de operações de trânsito e de transbordo no país, principalmente de produtos 

paraguaios. A relação dos custos de transporte na Hidrovia frente ao rodoviário 

apresentou-se como um dos mais atrativos, com os mesmos 88% existente na 

Argentina. A construção de um anel viário e melhorias no Porto de Nueva Palmira são 

exemplos das obras de infraestrutura pretendidas pelo Uruguai até 2030. Assim como 
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o Paraguai, o país possui incentivos tributários para empresas que exercem 

especialmente a atividade de navegação. No Estudo de Caso do Eixo Regulatório, o 

elevado preço do combustível foi um dos fatores mais significativos para que o país 

apresentasse o menor resultado líquido. 

 

Propostas 
 

Em virtude dos resultados apresentados no diagnóstico da prática regulatória 

da Hidrovia Paraguai-Paraná, o Estudo sugere ações e enquadramentos normativos 

capazes de subsidiar a definição de objetivos comuns que atendam às necessidades 

dos países signatários e promovam uma maior eficiência na Hidrovia, tanto em termos 

de fornecimento de condições competitivas para os países signatários e aos mercados 

de ultramar (infraestrutura e mercado), como assegurando o desenvolvimento de uma 

Hidrovia mais coesa e convergente nos seus interesses, a saber: 

• Estimular a prorrogação do Acordo (que expira em 2020), bem como 

realizar os ajustes conforme a evolução e as necessidades da 

navegação fluvial; 

• Promover a internalização de todos os regulamentos do Acordo da 

Hidrovia por todos os países signatários; 

• Promover, por meios dos representantes dos Ministérios das Relações 

Exteriores de cada país, uma maior participação no portal do Comité 

Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) no que se 

refere à disponibilização de informações atualizadas, por meio do 

estabelecimento de conexões diretas com as autoridades marítimas de 

cada um dos países; 

• Criação de um observatório de boas práticas da Hidrovia Paraguai-

Paraná, de caráter independente, e aliado técnico da Comissão do 

Acordo, e sugere-se que seja composto pelos seguintes requisitos: 

a. Desenvolvimento de um sistema unificado de informações 

atualizadas e relacionadas à infraestrutura fluvial e portuária, às 

condições de navegação e os cronogramas de obras de dragagem 

e de derrocamento da HPP, capaz de permitir o acesso a qualquer 

usuário da Hidrovia, seja este uma empresa de navegação, 
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produtores, prestadores de serviços, negociantes e até mesmo 

instituições acadêmicas; 

b. Incentivo a maior participação de institutos de pesquisa e de 

universidades para as questões técnicas, como por exemplo, a 

avaliação das condições de navegabilidade, o desenvolvimento de 

estudos e planejamento de obras de engenharia ao longo da 

Hidrovia, projeções econômicas e logísticas para fluxos de 

produtos no mercado interno e mercado externo. Com isso será 

possível a criação de alianças estratégicas entre os setores 

governamentais, privados e acadêmicos, proporcionando o 

desenvolvimento de todos os setores da sociedade; 

c. Simplificação das gestões de documentação física nos processos 

de importação e exportação. Esta necessidade remete à 

elaboração de um Regime Aduaneiro Comum na Hidrovia 

Paraguai-Paraná, que teria como objetivo evitar excessos de 

controles aduaneiros às cargas em trânsito, por meio da 

racionalização e da homogeneização das normas vigentes. O 

incentivo para a realização deste regime ocorre principalmente por 

parte da Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del 

Plata (CPTCP) e das empresas privadas de navegação que fazem 

uso da Hidrovia; 

d. Oferecer condições para assegurar a navegação ininterrupta em 

toda a extensão da Hidrovia Paraguai-Paraná, como a exigência de 

sinalização refletiva nas embarcações e demais veículos de tráfego 

fluvial, e a realização das obras de dragagem e de derrocamento 

(já pertencentes ao roteiro de atividades por parte do Paraguai 

entre o trecho de Asunción-Formosa (ARG), com financiamento do 

Banco Mundial); 

e. Exigência do cumprimento da regulamentação do Acordo para os 

países que ainda não o incorporaram em seu ordenamento jurídico. 

Uma das maiores dificuldades encontradas para a execução de 

ações conjuntas e para a tomada de decisões da Hidrovia reside 

no campo legislativo, isto é, existe a necessidade de harmonizar as 

legislações internas dos países para que se alcancem consensos 
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quanto às normas praticáveis ao longo da via, uma vez que a 

disparidade regulamentária produz sérias dificuldades no 

desenvolvimento do transporte fluvial e no desenvolvimento 

econômico; 

f. Criação de uma Agenda Estratégica Conjunta, desenvolvendo uma 

rotina de encontros/reuniões com o intuito de aproximar todos os 

stakeholders da Hidrovia, bem como de promover a troca de 

experiências e/ou interesses. A sua participação contaria com a 

presença de órgãos reguladores, instituições financeiras, Comitê 

Intergovernamental da Hidrovia (CIH), entre outras partes 

interessadas. 
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APÊNDICE A 

PASSAGENS CRÍTICAS DE NAVEGAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 
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INFORMAÇÕES

3/3

LOCALIZAÇÃO LEGENDA

CONVENÇÕES
CARTOGRÁFICAS

Sistema de Referência:  CGS SIRGAS 2000
Datum: SIRGAS 2000
Fonte de dados: SHN, 2016; CHN/DHN, 2016; UFPR/ITTI, 2017.

CÓDIGO DO DOCUMENTO
ANTAQ-PASSOS-BH

PRANCHA

ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA 
ENTRE OS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO DA HIDROVIA PARAGUAI - PARANÁ

PROJETO

ESCALA
1:2.500.000 1 cm = 25.000 m

¬

ú Obras de arte especiais

P Principais cidades

G
Passagens críticas de
navegação
Hidrovia Paraguai-
Paraná
Hidrografia

Localização das Passagens críticas de navegação e Obras de arte
especiais entre a confluência Paraguai-Paraná e Nueva Palmira (URY)

Número Nome km
106 Sepultura km 1509
107 Bosnia km 1232
108 Isla del medio km 1215
109 Banco Noguera km 1203
110 Isla Calia km 1193
111 Punta Mercedes km 1154
112 Travesía caballada km 1140
113 Riacho Empedrado km 1132
114 Chimbolar km 1116
115 Isla la Paloma km 1109
116 Piracua km 1090
117 Costa Bella Vista km 1049
118 Costa Ocampo km 1043
119 Lavalle Arriba km 1006
120 Travesía Correntoso km 979
121 Ñanganui km 963
122 Los Vascos km 930
123 Mal abrigo km 915
124 Guaycurú km 909
125 Isla del Selzo km 892
126 Cordillate km 873
127 Riacho las Nieves km 852
128 Abajo esquina km 844
129 Travesía Ingá km 832
130 Rataguardia km 815
131 Garibaldi km 799
132 Curuzú Chalí km 775
133 Riacho Raigones km 764
134 Cortada Arroyo Seco km 743
135 Santa Elena km 724
136 Arriba Feliciano km 711
137 Correntoso Viejo km 706
138 Cortada Los Chanchos km 696
139 Travesia Piragua km 672
140 Riacho Zapata km 628
141 Abajo Villa Urquiza km 610
142 Atrás Isla Puente km 596
143 La Paciencia km 586
144 Tragadero km 582
145 Riacho Animas km 573
146  Paracao km 567
147 Raigones km 552
148 Los Chivos km 537
149  Abajo Diamante km 528
150  Tacuani km 515
151 Travesia AB. Paranacito km 493
152 Correntoso km 475
153 Copello km 464
154 Bella Vista km 451
155 San Martin km 447
156 Borghi km 431
157 Muelles de Rosario km 417
158 Alvear km 408
159 Abajo Alvear km 399
160 Paraguayo km 388
161 Arroyo Yaguarón km 354
162 Abajo San Nicolas km 342
163 Tonelero – Isla Nueva km 340
164 Las Hermanas km 322
165 Abajo Las Hermanas km 316
166 Arriba obligado km 309
167 Los Ratones km 295
168 Abajo Los Ratones km 289
169 Canal Punta Indio km 147
170 Canal Intermedio km 92
171 Paso Banco Chico km 76
172 Rada Exterior km 53
173 Canal Eng. Emilio Mitre km 37
174 Porto Buenos Aires km 22

ID Obras de arte especiais km
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Rosario km 432
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Número Nome km

1 Furado do Jatobá km 3335

2 Passo do Beiçudo-Hotel Baiazinha km 3328

3 Passo Descalvados km 3291

4 Lagoa Gaíva km 3021

5 Baixas profundidades km 3002

6 Passo Amolar km 2951

7 Passo Piúvas km 2945

8 Boca da Baía Formosa e Ilha do 
Coqueiro Baguari km 2914

9 Passo Baguari km 2898

10 Passo de Santana ou Jatobá km 2727

11 Ilha do Formigueiro km 2721

12 Passo Miguel Henrique km 2711

13 Ilha Tira Catinga km 2697

14 Ilha da Manga km 2680

15 Passo Abobral km 2675

16 Ilha Cambará Ferrado km 2665

17 Passo Caraguatá km 2651

18 Ponte Rodoviária Nossa Senhora do 
Pantanal (BR-262) km 2642

19 Passo do Jacaré km 2624

20 Ilha do Bugio km 2614

21 Do Passo do Conselho ao Morro do 
Conselho km 2603

22 Da Volta da Ferradura até o Porto 
Passagem dos Bugres km 2590

23 Passo Piúvas km 2565

24 Passo Rebojo Grande km 2535

25 Passo M'Biguá km 2529

26 Ilha Santa Fé km 2522

27 Da Ilha Santa Rosa a Volta Patativa km 2513

28 Passo Cururu km 2469

29 Porto Esperanza km 2460

30 Passo Periquitos km 2413

31 Fazenda Nu Guazu km 2407

32 Passo Alegrete km 2381

33 Da Ilha Rabo de Ema a Ilha Spinello km 2371

34 Passo Curuçu Cancha km 2346

35 Volta do Abotoado ou Nabileque km 2341

36 Passo Camba Nupayvira-Yu km 2275

37 Passo Tarumã km 2249

38 Porto Murtinho km 2234

39 Cancha Estrela km 2188

40 Ilha da República km 2177

41 Casilda Superior e Inferior km 2160

ID Obras de arte especiais km
A Ponte Rodoviária Nossa Senhora do 

Pantanal km 3440
B Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra km 2649
C Ponte Rodoviária Marechal Rondon km 2635
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INFORMAÇÕES
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LOCALIZAÇÃO LEGENDA

CONVENÇÕES
CARTOGRÁFICAS

CÓDIGO DO DOCUMENTO
ANTAQ-PASSOS-BH

PRANCHA

PROJETO

ESCALA

Sistema de Referência:  CGS SIRGAS 2000
Datum: SIRGAS 2000
Fonte de dados: SHN, 2016; CHN/DHN, 2016; UFPR/ITTI, 2017.

ESTUDO DA PRÁTICA REGULATÓRIA, VANTAGENS COMPETITIVAS E OFERTA E DEMANDA DE CARGA 
ENTRE OS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO DA HIDROVIA PARAGUAI - PARANÁ

Localização das passagens críticas de navegação e Obras de
arte especiais entre Cáceres (BRA) e a Foz do Rio Apa (BRA)ú Obras de arte especiais
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G
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navegação
Hidrovia Paraguai-
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Hidrografia 1:2.100.000 1 cm = 21 km
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Ú Ec lusa

ú Ob ra s de a rte esp ec ia is

G Pa ssa gens c rític a s de na vega ção

Hidro via  Para gua i-Pa ra ná

Hidro gra fia

Número Nome km
42 Puerto  Ca sa do km 2146
43 Ca sa do  Sup erio r km 2141
44 Sa n Jo sé km 2120
45 La m b o né (Piedra Partida s) km 2115
46 Aguirre – Pa la c io  Cué km 2092
47 Sa ldivar km 2089
48 Travesía M a x km 2087
49 Pina sc o km 2073
50 Cerro  Lo rito km 2069
51 Sta nley km 2065
52 Guardia Cué km 2059
53 Ca m b á km 2057
54 To b a km 2056
55 Arrec ifes Sup erio r y M edio km 2047
56 Sa n Sa lva do r km 2038
57 Sa n Pa b lo km 2035
58 Lengua s Inferio r km 2032
59 Na nc y km 2017
60 Leo no r Sup erio r km 2014
61 Co o p er km 2011
62 Sa n Jua n km 2002
63 Alegre km 1997
64 To ldo  Cué km 1971
65 Ro mero  Cué km 1963
66 Ita c utub í – Ya guareté km 1951
67 Sa la dillo km 1947
68 Ca laverita km 1943
70 Isla del M edio  – Co nc ep c ión – Guggiari km 1940
71 Sa nta Rita km 1933
72 M ila gro km 1928
73 Asunc ión Sup erio r km 1919
74 Pederna l Sup erio r, M edio  e Inferio r km 1879
75 M o nte Lindo km 1862
76 Curuzú Jua nita km 1856
77 Juejuí km 1810
78 Sa n Jo sé km 1806
79 Almirón km 1801
80 Burro  Yguá km 1794
81 Pa ndo km 1783
82 Co rta da Ro sario km 1776
83 V ic to ria km 1765
84 Pa lm ita km 1762
85 Dia m ela o  Yb yna yú km 1756
86 Travesía Elvira km 1750
87 U rugua ytá km 1740
88 M o rtero  Cué km 1723
89 M erza n km 1719
90 M arina km 1707
91 Barb ero km 1688
92 Arec uta c uá km 1671
93 Tres Bo c a s Sup erio r e Inferio r km 1665
94 Travesía Co nfuso km 1650
95 Rem a nso  Ca stillo km 1645
96 Itá Pytá Punta km 1626
97 Ca sa c c ia km 1619
98 M edín km 1608
99 Sa n Anto nio km 1604
100 V illeta km 1595
101 Buey M uerto km 1591
102 Ytá Pirú km 1585
103 Guyratí km 1581
104 Sa nta Ro sa km 1558
105 Lo b a to km 1534

ID Obras de arte especiais km
D Po nte Ro do viária Rem a nso  Ca stillo km 1643
E Ec lusa de Ya c yretá km 441
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APÊNDICE B 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PLANEJADAS PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ 

 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 

(Continua) 

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 

 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
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(Continuação) 

Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

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 

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 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
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(Continuação) 

Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) /  

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

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 

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 Uruguai 

Paraná - Concepción del Uruguai 

(Entre Ríos) 
260 km     X  X 

27 Recuperação do Porto de Formosa  Formosa Reestruturação e adequação do Porto X X X X 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
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(Continuação) 

Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

28 
Melhoramentos no Porto de 

Concepción del Uruguai  
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 

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 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
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(Continuação) 

Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

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 

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 nº12 

Riachuelo – Paso de la Patria 

Riachuelo, Corrientes (ARG) - Paso 

de la Patria, Corrientes (ARG) 
50 km    X X X 

45 
Duplicação da Rota nacional nº34 

Rosario – Sunchales 
Rosario - Sunchales, Santa Fe (ARG) 245 km       X 

46 
Duplicação da Rota nacional nº19 

trecho Rota nacional nº11 – Córdoba 
Santa Fe a Cordoba, Santa Fe (ARG) 337 km    X X X 

47 
Duplicação da Rota nacional nº33: 

Rufino - Rosario 
Rufino a Rosario, Santa Fe (ARG) 270 km     X X 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ARGENTINA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Conclusão) 
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Ordem Obra de infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte de 
implantação 

2015 2020 2025 2030 

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 

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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OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA BOLÍVIA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Continua) 

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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OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA BOLÍVIA E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Conclusão) 

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 

Laguna 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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OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BRASIL E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Continua) 

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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OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BRASIL E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Continuação) 

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 

Panorma (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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OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BRASIL E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Conclusão) 

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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OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O PARAGUAI E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Continuação) 

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/s

inalização (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 
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OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O PARAGUAI E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Continuação) 

Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte 

2015 2020 2025 2030 

10 
Pavimentação do trecho Villeta - Pilar - 

Paso de Patria 

Villeta (Central) - Pilar - Paso de 

Patria (Neembucú) 
Pavimentação do trecho (346 km)   X X X 

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 nº2 (Asunción a Coronel 

Oviedo) 
Melhoramento da via (132 km)   X X X 

Rotas nº2 e nº7 (Coronel Oviedo a 

Caaguazú)  
Duplicação de 60 km   X X X 

Rota nº7 (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 
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OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O PARAGUAI E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Continuação) 

Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 

Horizonte 

2015 2020 2025 2030 

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 

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  

San Juan Nepomuceno – intersecção 

com a Rota nº 6 

Pavimentação asfáltica, em 97 km 

de extensão 
      X 
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OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O PARAGUAI E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Conclusão) 

Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) / 

Característica da obra 
Horizonte 

2015 2020 2025 2030 

27 

Pavimentação da Rodovia Cruce 

Guaraní – Corpus Christi – Pindoty 

Porá 

Villa Yhatimí a Pindoty Porá 42 km   X X X 

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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OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO URUGUAI E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Continua) 

Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) 

Característica da obra 
Horizonte de implantação 
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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OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO URUGUAI E SEUS RESPECTIVOS HORIZONTES DE TEMPO. 
(Conclusão) 

Ordem Obra de Infraestrutura Trecho 
Extensão (km) 

Característica da obra 

Horizonte de implantação 
201
5 

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 
Reacondicionamento 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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