PORTO DE CORUMBÁ/LADÁRIO
ORIGEM
O porto de Corumbá/Ladário, cujas obras
foram iniciadas, respectivamente, em
novembro de 1947 e fevereiro de 1973,
inauguradas em junho de 1956 e maio de
1980,
desembarcou,
em
Corumbá,
madeira procedente de Cáceres e
embarcou, em Ladário, sacaria e,
posteriormente, granéis sólidos (minério
de ferro e manganês), dando início à
operação portuária efetivamente. Foi
administrado pela Empresa de Portos do
Brasil S/A - Portobras, por meio da
Administração da Hidrovia do Paraguai
(AHIPAR) até 1990, quando a Portobras
foi extinta. A partir daquele ano, as
instalações, de propriedade da União,
passaram a ser administradas pela
Companhia Docas do Estado de São
Paulo (Codesp), por convênio, por meio da
AHIPAR, subordinada ao Departamento
de Hidrovias Interiores do Ministério dos
Transportes. Em 08 de maio de 1998, foi
firmado um convênio de delegação com a
prefeitura municipal de Corumbá (MS)
para administrar o Porto Fluvial de
Corumbá/Ladário.
ADMINISTRAÇÃO
O Porto Fluvial de Corumbá/Ladário é administrado pela prefeitura municipal de Corumbá.
LOCALIZAÇÃO
Na margem direita do rio Paraguai, nas cidades de Corumbá e Ladário, distantes 6km entre si,
situadas na região do pantanal mato-grossense, no Mato Grosso do Sul.
ÁREA DE INFLUÊNCIA
O porto de Corumbá/Ladário tem como área de influência o noroeste de Mato Grosso do Sul, e
parte sul de Mato Grosso e o sudeste da Bolívia.
ACESSOS
·
·

RODOVIÁRIO – Pela BR-262, que atinge Campo Grande (MS).
FERROVIÁRIO – Pela Ferrovia Noroeste S/A, malha Oeste, antiga Superintendência
Regional Bauru (SR 10), da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).

·

FLUVIAL – Pelo rio Paraguai e seus afluentes.

INSTALAÇÕES
A instalação de Corumbá possui um cais de 200m e um armazém para carga geral, de
1.400m2, para 1.100t, fora de uso, necessitando de recuperação, além de um pátio descoberto,
com 4.000m2. Essa instalação opera, somente, como apoio ao turismo da região.
A instalação de Ladário conta com dois berços distintos, em um trecho de 250m, sendo um
para sacaria e outro para granéis sólidos. Dispõe de um armazém com 1.500m2 com
capacidade estática de 1.000t. Possui, também, um pátio externo descoberto, com 20.000m2.
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