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MERCOSUL Mercado Comum do Sul 
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MT   Ministérios dos Transportes 

MTOP  Ministério de Transportes e Obras Públicas 

N.A.T  Número de Arqueio Total 

NCM  Nomenclatura Comum do Mercosul 

NGAPM  Notação para Grau de Automação para a Praça de Máquinas 

NIT   Número de Identificação Tributária 
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NORMAM  Normas da Autoridade Marítima 
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PIS Programa Integração Social 
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PNA Prefeitura Naval Argentina 
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REDIEX Red de Inversión y Exportación 
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RIPEAM Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar 
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RUC Registro Único de Contribuinte 
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SEAM Secretaria do Ambiente 
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SENASA Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentária 
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SISCOMEX Sistema Integrado de Comércio Exterior 

SMO  Serviço Militar Obrigatório 

SOLAS Safety of Life at Sea 

SPU   Secretaria do Patrimônio da União 

SRF  Secretaria da Receita Federal 

SRL   Sociedade de Responsabilidade Limitada 

STCW   Standards of Training, Certification & Watchkeeping for Seafarers 

STN   Sistema Tributário Nacional 

SUACE Sistema Unificado de Abertura e Fechamento de Empresas 

TEC  Tarifa Externa Comum 
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TISEM  Termo de Inspeção Sanitária de Embarcação 
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TJLP   Taxa de Juros de Longo Prazo 
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TPB   Tonelagem de Porte Bruto 
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UFPR   Universidade Federal do Paraná 

UR   Unidades Reajustáveis 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento, denominado “Diagnóstico da Prática Regulatória da 

Hidrovia Paraguai-Paraná”, contempla o acompanhamento das atividades referentes 

ao Produto 3, que integra o rol de documentos a serem entregues à Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários (ANTAQ) no âmbito do “Estudo da prática regulatória, 

vantagens competitivas e oferta e demanda de carga entre os países signatários do 

Acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná”.  

Este estudo é fruto 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 desenvolve os trabalhos 

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

representando o interesse mútuo e recíproco este estudo pode promover melhorias 

para o setor acadêmico, para o setor econômico, para o setor fiscalizador e para a 

sociedade em geral. 

O Termo de Execução Descentralizada objetiva a elaboração do estudo a 

respeito das práticas regulatórias, vantagens competitivas e oferta e demanda de 

cargas que se verificam no âmbito do transporte longitudinal na Hidrovia Paraguai-

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

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

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

compartilhados, a saber: 

 

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

Paraguai-Paraná; 

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

empresas de navegação e estaleiros; 

• Produto 2 – Diagnóstico da Infraestrutura da Hidrovia Paraguai-Paraná 

e Base de dados georreferenciada; 

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

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

• Produto 5 – Resumo executivo. 

 

No decorrer deste relatório serão abordados os seguintes itens:  

 

• Formação de tripulação; 

• Requisitos necessários para autorização da empresa de navegação; 

• Programas de financiamento; 

• Exigências para instalação de estaleiros; 

• Regras de segurança de tráfego na Hidrovia; 

• Restrições sanitárias; 

• Restrições aduaneiras; 

• Restrições dos órgãos ambientais; 

• Encargos tributários e trabalhistas relacionados ao transporte na 

Hidrovia; 

• Requisitos para implantação de terminais hidroviários ou outras 

estruturas de transbordo; 

• Restrições de cargas de passagem; 

• Requisitos para importação de embarcações. 

 

Sendo assim, este documento apresenta as atividades desenvolvidas em 

relação à legislação da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Ratton 

Coordenador-geral 

CREA 7657-PR  
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1.1  IDENTIFICAÇÃO DO CEDENTE 

 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários — ANTAQ  

Representante legal: Dr. Adalberto Tokarski – Diretor-geral 

CNPJ: 04.903.587/0001-08 

Telefone: (61) 2029-6500 

Endereço: SEPN – Quadra 514 – Conjunto “E” – Edifício ANTAQ. 

CEP 70.760-545 - 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 Setor de 
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Tecnologia, com a equipe técnica composta pelos profissionais apresentados no 

Quadro 1.1. 

QUADRO 1.1 - EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR. 
(continua) 

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 
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MSc em Ciências Geodésicas. 
Dr. em Ciências Geodésicas 
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GILZA FERNANDES BLASI 
CREA: PR 9279/PR 
IBAMA: 3281110 
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Diagnóstico de 
Infraestrutura 

EDU JOSÉ FRANCO 
CREA: PR 25802/D 
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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 
Mestranda em Eng. de Rec. 
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Estudos do Eixo de 
Mercado 

RENATA CORREIA 
CREA: PR 144081/D 
IBAMA: 6166842 

Eng. Ambiental 
MSc Eng. de Rec. Hídricos e 
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Coordenação dos 
Estudos do Eixo de 
Infraestrutrura 

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. Elétrica 
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 

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

Eng. Civil 
Cursando Esp. em Gestão 
Financeira 

Estudos do Eixo de 
Infraestrutura 

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 

DYEISON CESAR MLENEK 
CREA: PR 162790/D 
IBAMA: 6445305 

Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 
Cursando Esp. em Eng. 
Segurança do Trabalho 

Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 
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QUADRO 1.1 - EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

(conclusão) 

ESTAGIÁRIOS – GRADUANDOS 

LEONARDO MIRANDA Geografia 
Estudos cartográficos e 
Base de dados 
georreferenciada 

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 

VINICIUS ANDRÉ BOESE 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 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A Hidrovia Paraguai-Paraná, um dos mais extensos e importantes eixos de 

integração política, social e econômica da América do Sul, estende-se por cinco 

países: Brasil, Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai. Cada país apresenta sua 

legislação específica em relação à navegação e seus desdobramentos – segurança 

de tráfego, formação de tripulação, restrições sanitárias, aduaneiras, ambientais, 

encargos tributários e trabalhistas. 

Contudo, 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, 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; 
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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, nem todos os regulamentos foram internalizados pelos países. 

A Tabela 2.1 apresenta a distribuição dos 14 regulamentos por meio de leis e 

decretos para cada um dos países signatários. Nota-se que os regulamentos 11, 13 

e 14 não foram internalizados por todos os países. Essas situações ocorrem, 

principalmente, quando as legislações locais apresentam alguma controvérsia com 

alguns capítulos deste Acordo. 

A partir desse contexto, o presente estudo identifica as práticas regulatórias 

dos cinco países signatários do Acordo de Transporte pela Hidrovia Paraguai-Paraná, 

demonstrando as possíveis vantagens competitivas e as necessidades de 

adequações no âmbito jurídico-institucional dos países integrantes. Com isso, espera-

se que este trabalho possa oferecer subsídios às decisões governamentais no 

acompanhamento e aplicação dos acordos e na política de apoio ao transporte fluvial, 

baseando-se nas práticas regulatórias existentes e desenvolvendo os pontos 

deficitários/divergentes identificados. 

O relatório foi estruturado de forma que cada item é apresentado e, na 

sequência, ocorre a explanação do seu conteúdo (leis, decretos, regulamentos, etc.) 

para cada país signatário do Acordo. Após discorrer sobre cada tópico nos diversos 
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países, é apresentado o comparativo entre os entendimentos, bem como, o 

apontamento das principais vantagens e desvantagens acerca da temática. 
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TABELA 2.1 - 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 2.1 - 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 2.1 - 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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3 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ (CIH) 

 

O Comitê Intergovernamental da Hidrovia do Paraguai-Paraná (CIH) é 

formado pelos governos dos países signatários do Acordo de Transporte Fluvial pela 

Hidrovia Paraguai-Paraná, e tem como objetivo a coordenação desses rios em 

formato de um sistema integrado de Hidrovia. 

De acordo com o seu Estatuto, o CIH "é o órgão do sistema do Tratado da 

Bacia do Prata encarregado de coordenar, propor, promover, avaliar, definir e 

executar as ações identificadas pelos estados membros no que se refere ao 

desenvolvimento da Hidrovia, assim como administrar e negociar o consentimento 

prévio das autoridades nacionais competentes em cada país, realizar acordos de 

cooperação técnica e prover subsídios para o desenvolvimento de um sistema 

eficiente de transporte fluvial, tornando-se em um fórum para as questões 

relacionadas a este tema" (CIH, 2016). 

Além disso, o CIH deve desempenhar as funções de regulamentação dos 

operadores das embarcações de todos os países, fixar os parâmetros de navegação 

na Hidrovia e coordenar as propostas de melhorias, incluindo o projeto de 

desenvolvimento do Programa Hidrovia Paraguai-Paraná, incorporado ao Tratado da 

Bacia do Prata por meio da Resolução nº 238. 

As reuniões do CIH têm ocorrido periodicamente e vem sendo distribuídas 

em cada um dos países signatários. Até o momento foram registrados 50 encontros, 

sendo que o último foi sediado em Cochabamba (BOL), em outubro e novembro de 

2017. O próximo encontro está previsto para ocorrer no mês de abril de 2018, em 

Asunción (PRY). 

 

3.1  SECRETARIA EXECUTIVA DO CIH 

 

O Estatuto do CIH criou a sua própria Secretaria Executiva (SE), com o papel 

de “trabalhar permanentemente em uma sede do CIH", e foi definida na cidade de 

Buenos Aires. Das normas nas quais a SE desempenha suas funções, encontra-se a 

prestação de assistência ao Comitê e à Presidência, no que se refere ao 
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acompanhamento da agenda, administração do patrimônio e gerenciamento 

financeiro do CIH. 

O Secretário Executivo é nomeado por unanimidade dos cinco países que 

compõem o CIH por um período de dois anos. Ele deve ser da nacionalidade de um 

dos países membros e a designação é determinada por rotação alfabética, iniciada 

com a Argentina. 

Atualmente, o secretário executivo é o embaixador argentino Luis Pablo 

Niscovolos, e a equipe é composta pelos demais membros: Dr. Sergio Grondona 

(assessor jurídico), Ticiana Barinotto (secretária) e Blas Vicente Davenia (assistente). 

 

3.2 COMISSÃO DO ACORDO 

 

A Comissão do Acordo é o órgão técnico responsável pela execução, 

acompanhamento e pelo desenvolvimento do Acordo de Transporte Fluvial da 

Hidrovia Paraguai-Paraná. Possui um comitê composto por delegações dos estados 

membros, representados por organismos competentes designados pelas partes e 

capazes de integrar-se em suas respectivas seções nacionais. A delegação de cada 

estado membro deve ser presidida por um principal e um suplente, que participa nas 

reuniões da comissão delegada. A Comissão possui como principais tarefas: 

• Aprovar a agenda das reuniões e o cronograma de atividades a serem 

realizadas; 

• Interpretar o regulamento do Acordo e modificá-lo quando julgar 

necessário; 

• Manter atualizadas as informações de acordo com o repasse pelos 

estados membros sobre as questões abordadas pelo Acordo, a 

exemplo das condições de navegabilidade da Hidrovia e as 

embarcações que nele trafegam; 

• Manter atualizadas as estatísticas de carga e qualquer outra 

informação necessária para o bom funcionamento da Hidrovia; 

• Manter-se informada de qualquer medida legislativa, administrativa ou 

judicial, implementada nos estados membros, e que tenha efeito na 
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implementação do acordo. Além disso, é responsável por avaliá-las e 

formular propostas relacionadas a eles. 

 

A Secretaria da Comissão do Acordo funciona nas dependências da Direção 

da Bacia do Prata de Navegação Fluvial do Ministério de Relações Exteriores do 

Paraguai. 

 

3.3 DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 

 

O CIH disponibiliza as seguintes informações por meio de seu portal 

eletrônico: 

• Atas das reuniões da Comissão do Acordo, de 1995 a 2016; 

•  Atas das reuniões do CIH, 1991 a 2016; 

• Eventos com participação do CIH, de outubro de 2015 a novembro de 

2016; 

• Informes relativos sobre o estado atual dos protocolos e dos 14 

Regulamentos da Hidrovia Paraguai-Paraná; 

• Links de interesse, com direcionamento para os principais órgãos 

envolvidos nas atividades hidroviárias. 
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4 IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENÇAS REGULATÓRIAS ENTRE OS PAÍSES 
SIGNATÁRIOS DO ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL PELA HIDROVIA 
PARAGUAI – PARANÁ 

 

Atendendo ao item 2.1.3 do Termo de Referência, este Capítulo tem como 

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

no que se refere à formação de tripulação, à autorização de empresas de navegação, 

aos programas de financiamento, à instalação de estaleiros, à segurança de tráfego, 

às restrições sanitárias e aduaneiras, às restrições dos órgãos ambientais, aos 

encargos tributários e trabalhistas, aos requisitos para implantação de terminais 

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

passagem e aos requisitos para importação de embarcações. 

A identificação e a caracterização dessas atividades, em cada um dos países, 

são essenciais para que sejam estabelecidas as principais diferenças, sendo 

apresentadas na forma de um diagnóstico regulatório, que permita proporcionar 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. Cada país possui diferentes órgãos responsáveis pelo estabelecimento das 

diretrizes regulatórias, e em comum a todos os países, tem-se as normas incluídas 

no Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná. 
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4.1 FORMAÇÃO DE TRIPULAÇÃO 

 

O Acordo da Hidrovia, por meio do seu protocolo adicional “sobre Segurança 

da Navegação”, determina as normas de segurança para o pessoal embarcado e 

define que a dotação de segurança é o pessoal mínimo necessário que permita 

navegar em condições seguras. 

A quantidade de tripulantes é definida de acordo com as legislações de cada 

um dos países, porém, deve seguir as exigências da Tabela 4.1. 

 
TABELA 4.1 – TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA. 

Cargo Embarcação de 
passageiros 

Embarcação tanque 
autopropulsada de carga 

perigosa 

Embarcação de 
carga 

autopropulsada 
Rebocadores 

Capitão 1 (*) 1 (*) 1 (*) 1 (*) 
Oficial 1 (*) - - - 

Marinheiros 2 (*) 2 (*) (+) 1 (*) 1 (*) 
Chefe de 
máquinas 1 1 1 1 

Auxiliar de 
máquinas 1 1 - - 

(*) Qualquer um dos cargos deverá estar capacitado para operar equipamento de comunicação VHF. 
(+) em embarcações tanque, um tripulante deverá estar capacitado para cumprir as funções de 
bombeiro. 
FONTE: PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO – SOBRE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO, 1993. 

 

O Certificado de Dotação de Segurança será emitido pelos órgãos 

competentes de cada país, sendo sua validade estabelecida de acordo com a vida 

útil das embarcações. Ademais, a obrigatoriedade da posse do certificado é definida 

para os navios cujo arqueio bruto seja igual ou superior a 20 toneladas e, caso sua 

finalidade seja o transporte de passageiros, será exigido para qualquer tonelagem. 

De forma geral, as funções básicas desempenhadas pelos principais cargos 

que podem compor as tripulações dos países são explicitadas na Tabela 4.2. 
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TABELA 4.2 – FUNÇÕES DOS AQUAVIÁRIOS. 
Cargo Funções 

Capitão fluvial 

Responsável por cumprir e fazer cumprir, por todos os subordinados, as 
leis e regulamentos em vigor, mantendo a disciplina na sua embarcação, 
zelando pela execução dos deveres dos tripulantes, de todas as 
categorias e funções, sob as suas ordens. 

Piloto Responsável pela navegação, atracagem e desatracagem das 
embarcações; gerenciamento da tripulação e da embarcação. 

Prático Auxilia tecnicamente a navegação para o capitão, no tocante à orientação 
das rotas e manobras. 

Chefe de máquinas Responde pela direção técnica, econômica, disciplinar e limpeza de 
todos os aparelhos, acessórios e equipamentos da Seção de máquinas. 

Condutor de máquinas 

Executa todos os serviços afetos a sua especialidade, de acordo com as 
determinações do chefe de máquinas, de modo a manter todos os 
aparelhos, instalações mecânicas, hidráulicas e pneumáticas 
funcionando corretamente. 

Contramestre/ 
marinheiro de convés e 
de máquinas 

Auxilia o capitão na administração de bordo e no serviço de manobras; 
chefiam praça de máquinas; realizam manobras, serviços e manutenções 
no convés. 

Operador de rádio Desempenha as atividades de telecomunicações que sejam de interesse 
para o serviço radiotelegráfico a bordo. 

Contramestre Responsável pela integridade e boas condições no acondicionamento da 
carga a bordo, desde o seu embarque até a entrega no destino. 

Cozinheiro 
Responde pelo rancho despachado para o serviço diário da cozinha, 
zelando-se para que o seu preparo seja feito o mais higiênico e cuidadoso 
possível. 

FONTE: Adaptado de BRASIL. MARINHA, 2006; BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2002; 
PARAGUAI. LEI Nº 213, 1993b. 

 

Sendo assim, o objetivo deste tópico é apresentar as legislações relacionadas 

com a formação da tripulação para cada um dos países signatários do Acordo. 

 

4.1.1 Argentina 

 

No que diz respeito à legislação atinente à formação de tripulação, destacam-

se as seguintes normativas em vigor na Argentina: 

I. Ordenanza nº 03, de 11 de maio de 2009 – Regime do pessoal da 

Marinha Mercante, dispõe das dotações mínimas de segurança para 

navios e artefatos navais da Marinha Mercante e dos regimes 

especiais; 

II. Decreto nº 572, de 20 de abril de 1994, aprova o Regulamento de 

Formação e Capacitação do Pessoal Embarcado da Marinha Mercante 

(REFOCAPEMM); 
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III. Lei nº 20.094, de 15 de janeiro de 1973, que dispõe sobre o Regime 

de Navegação. 

 

A Lei nº 20.094 (1973a), no seu artigo 143, determina que 75% do pessoal 

de mestrança e marinheiros devem ser constituídos por argentinos e, na medida do 

possível, o restante da tripulação deve ser composto com argentinos caso estes 

encontrem-se em disponibilidade. Caso contrário, a autoridade competente poderá, a 

princípio, acordar exceções quando for constatada (e dependendo do caso) a falta de 

argentinos habilitados. Sendo assim, o Comando em Chefe da Armada aprovará a 

formação e capacitação de estrangeiros interessados, sendo estes habilitados pela 

autoridade marítima. 

A Prefeitura Naval Argentina, vinculada ao Ministério de Segurança da Nação, 

é o órgão que determina o regime de pessoal da Marinha Mercante por meio de 

disposições de caráter normativo decretadas pelo Prefeito Nacional Naval, além de 

regulamentações de leis, decretos, resoluções, regulamentos e demais normas 

relacionadas, denominadas Ordenanzas, que estão descritas a seguir. 

 

Dotações mínimas de segurança para navios e artefatos navais da Marinha Mercante 

e dos regimes especiais 

 

A Prefeitura Naval Argentina, por meio da Ordenanza nº 3-09 (DPSN), 

determina as dotações mínimas de segurança aos navios e artefatos navais que 

efetuam a navegação marítima nacional, internacional, fluvial, lacustre, a navegação 

no interior dos portos e aos navios para serviços especiais. A Tabela 4.3 apresenta 

essas determinações.  
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TABELA 4.3 -  DOTAÇÃO DE SEGURANÇA MÍNIMA PARA NAVEGAÇÃO FLUVIAL. 
Dotação de Segurança 

Função 
Passagei-

ros 

Navio tanque Navios de carga Rebocadores 

N.A.T.
>800t 

N.A.T.
<800t 

N.A.T.
<800t 

N.A.T.<80
0 até 250t 

N.A.T. 
<250t 

Empur-
rador 

Reboque 

Capitão 1 1 1 1 1 1 1 1 

1º Of. Fluvial 1 1 1 1 1 (+) 1 (+) 1 (+) 1 (+) 

2º Of. Fluvial 1 (+) 1 (+) - - - - - - 

Marinheiros 2-3-4-5 (1) 4 (2) 3 (2) 4 3 2 
2-3-4 

(3) 
2 

Chefe de 

Máquinas 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1º Of. de 

Máquinas 
1 1 1 1 1 (+) - 1 (+) 1 (+) 

2º Of. de 

Máquinas 
- 1 (+) - - - - - - 

Auxiliar de 

Máquinas 
2 1 1 1 1 1 1 1 

Comunicações (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Pessoal de 

Mestrança/ 

Serviços 

Cada 70 

passageiros 

= 1 

- - - - - - - 

(+) a navegação menor que 12 horas poderá dispensar este quantitativo. 

(1) Comprimento (C) até 30m: dois marinheiros/ C>30m e até 60m: três marinheiros/ C> 60m e até 

100m: quatro marinheiros/ C>100m: cinco marinheiros. 

(2) Um tripulante deverá cumprir com as funções de bombeiro (prevenção e combate de incêndios) 

(3) Até 500kW = dois marinheiros/ entre 500kW e 1.500kW = três marinheiros/ > 1.500kW = quatro 

marinheiros. 

N.A.T. – Número de Arqueio Total 

FONTE: Adaptado de PNA. ORDENANZA Nº 3, 2009. 

 

Para determinar a dotação mínima de segurança, entre outros itens, é levado 

em consideração os critérios apresentados na Tabela 4.4. 
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TABELA 4.4 – CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DA TRIPULAÇÃO MÍNIMA NA ARGENTINA. 
Critérios considerados para formação da tripulação mínima 

Capacidade para atender as funções de segurança da embarcação 
Capacidade de 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 incêndios e de emergência 
Tipo e características da embarcação 
Equipamentos disponíveis 

FONTE: Adaptado de PNA. ORDENANZA Nº 3, 2009. 

 

Como exceção, a legislação determina que os navios petroleiros, químicos 

ou de gases, devem estar dotados de um tripulante do corpo de convés ou de 

máquinas, que desenvolva tarefas de bombeiro (prevenção e combate de incêndios). 

Ademais, o Decreto nº 572 (1994a) define as exigências necessárias para 

formação dos aquaviários, bem como dispõe de todos os requisitos para cada tipo de 

função. Em comum para todos os cargos é exigido: 

I. Idade mínima de 18 anos; 

II. Não possuir antecedentes profissionais desfavoráveis; 

III. Aprovação nos exames e cursos correspondentes; 

IV. Possuir aptidão psicofísica requerida. 

 

Ademais, na sequência são apresentados os requisitos necessários para 

cada cargo que forma a dotação mínima exigida. 

 

Capitão fluvial 

 

Para o exercício dessa função é necessário ser oficial fluvial de primeira, 

cumprir com uma das exigências apresentadas na Tabela 4.5, bem como, comprovar 

a participação nos cursos e exames de capacitação correspondentes. 

 
TABELA 4.5 - REQUISITOS PARA O CARGO DE CAPITÃO FLUVIAL. 

Tempo de 
exercício 

(anos) 
Cargo 

Tonelagem 
mínima da 

embarcação 
Tipo de navegação 

02 

Patrão/ piloto 500 

Fluvial Patrão/ piloto em embarcação de 
passageiros 150 

Primeiro oficial fluvial 800 
FONTE: Adaptado de ARGENTINA. DECRETO Nº 572, 1994a. 
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Oficial Fluvial de Primeira 

 

Para o exercício dessa função é necessário o cumprimento de uma das 

exigências apresentadas na Tabela 4.6, bem como, comprovar a participação nos 

cursos e exames de capacitação correspondentes. 

 
TABELA 4.6 - REQUISITOS PARA O CARGO DE OFICIAL FLUVIAL DE PRIMEIRA. 

Tempo de 
exercício 

(anos) 
Cargo 

Tonelagem 
mínima da 

embarcação 
Tipo de navegação 

02 Patrão/ piloto 200 Fluvial 
03 Patrão/ piloto 100 

Fluvial, portuária ou 
lacustre 

04 Patrão/ piloto Entre 50 e 100 
02 Segundo patrão/ piloto 500 
02 Segundo oficial fluvial 800 

03 Patrão/ piloto de embarcações de 
passageiros 20 

FONTE: Adaptado de ARGENTINA. DECRETO Nº 572, 1994a. 

 

A contagem final do período de atividade pode ser realizada em diferentes 

tipos de embarcações, sendo necessário aplicar a proporcionalidade para cada uma. 

 

Oficial Fluvial 

 

Para o exercício dessa função é necessário ser egresso da Escola Nacional 

Fluvial (ou equivalente do corpo de convés) ou das escolas de nível secundário com 

títulos afins à formação marinha que comprovem os exames, cursos e práticas 

determinado para cada caso. 

Para os marinheiros que almejam o cargo, é necessário comprovar três (03) 

anos embarcado como marinheiro em navios com propulsão própria menor que 100 t 

(empregado na navegação fluvial, portuária ou lacustre) e aprovação nos cursos e 

exames de capacitação correspondentes. 

 

Marinheiro 

 

O certificado de marinheiro será emitido aos egressos dos cursos regulares 

que comprovem os exames correspondentes, bem como, para os aprendizes de 
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marinheiro que tenham 18 anos de idade e aprovados no exame de capacitação 

correspondente. 

 

Auxiliar de máquinas 

 

O certificado de auxiliar de máquinas será emitido aos egressos dos cursos 

regulares que comprovem os exames correspondentes, bem como para os 

aprendizes de máquinas que tenham 18 anos de idade e sejam aprovados no exame 

de capacitação requerido. 

 

4.1.2 Bolívia 

 

No que diz respeito à legislação atinente à formação de tripulação, destacam-

se as seguintes normativas em vigor na Bolívia: 

I. Decreto-lei nº 12.684/1975 – Lei de Navegação Fluvial, Lacustre e 

Marítima; 

II. O Regulamento Nacional de Pessoal da Marinha Mercante a Nível 

Nacional e Internacional. 

 

O Decreto-lei n° 12.684 (1975), elaborado pela Força Naval Boliviana, 

determina que a tripulação dos navios deve estar habilitada pelo órgão 

correspondente e evidencia a divisão do pessoal embarcado (no âmbito fluvial) 

conforme a Tabela 4.7. 

 
TABELA 4.7 – CATEGORIAS DO PESSOAL EMBARCADO. 

(continua) 
Categoria Funções Cargos 

Corpo de convés 

Exerce o controle das embarcações, 
atende aos serviços de navegação/ 
manobras e as demais funções inerentes 
à atividade. 

Capitão fluvial 

Oficial fluvial 

Piloto fluvial 

Corpo de máquinas 
Exerce a direção e condução das 
máquinas propulsoras e auxiliares, e as 
tarefas inerentes à atividade. 

Chefe de máquina fluvial 
Auxiliar de máquina fluvial 
Motorista 
Auxiliar de motorista 
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TABELA 4.7 – CATEGORIAS DO PESSOAL EMBARCADO. 
(conclusão) 

Categoria Funções Cargos 

Corpo de 
radiocomunicações 

Exerce a atenção nas estações de rádio 
das embarcações e tarefas 
complementares. 

Rádio operador 

Corpo de 
comissários 

Atende a economicidade e contabilidade 
da embarcação, das cargas, das 
encomendas, das correspondências, das 
bagagens e de toda documentação dos 
serviços de alojamento, manutenção e 
atenção, distribuição da tripulação e 
passageiros 

Moço 

Camareiro 

Cozinheiro 

Ajudante de cozinheiro 

Corpo de saúde Atendimento aos tripulantes e 
passageiros da embarcação. 

Médico 
Enfermeiro 

Corpo de praticagem 
e pilotagem 

Presta assistência ao capitão na 
navegação e manobras das 
embarcações. 

Prático 

FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. LEI Nº 12.684, 1975. 

 

Para a Hidrovia Paraguai-Paraná a classificação é delimitada aos corpos de 

convés e de máquinas. 

A legislação ainda determina que os cargos de capitães, oficiais, práticos e 

pilotos sejam reservados a bolivianos de nascimento ou naturalizados, sendo que a 

habilitação acontece por meio da comprovação de condições morais e aptidão física, 

de acordo com a atividade que será desenvolvida a bordo. 

O Regulamento Nacional de Pessoal da Marinha Mercante a Nível Nacional 

e Internacional determina que as habilitações do pessoal embarcado a nível nacional 

são reservadas aos bolivianos de nascimento ou naturalizados. Porém, na navegação 

internacional, a Unidade de Marinha Mercante ratificará os títulos, patentes ou 

certificados da tripulação estrangeira dos navios e embarcações registrados com 

bandeira boliviana. 

De forma geral, para ser habilitado e registrado, o pessoal embarcado deve 

cumprir com os seguintes requisitos: 

I. Solicitação dirigida ao chefe da Unidade de Marinha Mercante; 

II. Apresentar os títulos, patentes ou certificados que comprovem sua 

formação; 

III. Apresentar o certificado de aptidão física; 

IV. Apresentar o documento de identidade; 

V. Apresentar os certificados de antecedentes policiais; 
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VI. Saber nadar. 

 

Ademais, a Tabela 4.8 demonstra os requisitos para obter os certificados de 

habilitação ao exercício das funções no âmbito nacional. 

 
TABELA 4.8 – REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. 

Cargo Requisitos 

Capitão fluvial 

Possuir título de marinheiro mercante e comprovar 5 anos contínuos de 
navegação, certificado pela empresa de navegação e referendado pela 
capitania do porto de matrícula da embarcação 
Comprovar a navegação, com o cargo de piloto fluvial, de 20.000 milhas 
náuticas, emitido pela empresa de navegação e referendado pela 
capitania do porto de matrícula da embarcação 

Piloto fluvial 

Possuir título de marinheiro mercante e comprovar 3 anos contínuos de 
navegação, certificado pela empresa de navegação e referendado pela 
capitania do porto de matrícula da embarcação 
Comprovar a navegação, com o cargo de marinheiro, de 20.000 milhas 
náuticas, emitido pela empresa de navegação e referendado pela 
capitania do porto de matrícula da embarcação 

Marinheiro 

Possuir título de marinheiro mercante e comprovar 1 ano contínuo de 
navegação, certificado pela empresa de navegação e referendado pela 
capitania do porto de matrícula da embarcação 
A Autoridade Marítima da Bolívia deve referendar os títulos de cursos 
realizados no exterior 

Maquinista 

Ter realizado o curso de maquinista 
A Autoridade Marítima da Bolívia deve referendar os títulos de cursos 
realizados no exterior 
Ter cumprido 10.000 milhas exercendo funções de auxiliar de máquinas 
a bordo de uma ou mais embarcações, previamente certificadas pelo 
comandante e/ou proprietário da embarcação, referendada pela 
capitania do porto de matrícula 

FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MINDEF, 2017. 

 

Esse regulamento ainda menciona que a Unidade de Marinha Mercante é o 

órgão responsável por fixar a dotação mínima de segurança, levando em 

consideração os critérios apresentados na Tabela 4.9. A partir disso, a Tabela 4.10 

apresenta esse quantitativo mínimo. 

 
TABELA 4.9 – CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DA TRIPULAÇÃO MÍNIMA NA BOLÍVIA. 

Critérios considerados para formação da tripulação mínima 
Tipo da embarcação 
Características da embarcação 
Serviço prestado 
Âmbito da navegação 
Tonelagem 

FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MINDEF, 2017. 
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TABELA 4.10 – DOTAÇÃO MÍNIMA DE SEGURANÇA. 

Cargo 
Embarcações de 

passageiros 
autopropulsadas 

Embarcações 
tanque 

autopropulsada 
Embarcações 

de carga Rebocadores 

Capitão fluvial 1 1 1 1 
Oficial ou piloto 1 1 - - 
Marinheiro 2 1 1 1 
Chefe de máquinas 1 1 1 1 
Auxiliar de máquinas 1 1 - - 

FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MINDEF, 2017. 

 

Embora a legislação apresente o quantitativo para dotação mínima de 

segurança, também fica determinado que a quantidade de tripulantes deve estar de 

acordo com o que foi determinado no Protocolo sobre Navegação e Segurança da 

Hidrovia – conforme apresentado no início deste tópico. 

 

4.1.3 Brasil 

 

No que diz respeito à legislação atinente à formação de tripulação, destacam-

se as seguintes normativas em vigor no Brasil: 

I. Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a ordenação 

do transporte aquaviário; 

II. Decreto nº 2.596/1998, regulamenta a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro 

de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em 

águas de jurisdição nacional; 

III. NORMAM 02/DPC – 2005, Embarcações empregadas na navegação 

interior; 

IV. NORMAM 13/DPC – 2003, Aquaviários. 

 

A Lei nº 9.432 (1997a), no seu artigo 4º, define que nas embarcações de 

bandeira brasileira devem ser brasileiros: o comandante, o chefe de máquinas e no 

mínimo dois terços da tripulação. 

O Decreto nº 2.596 (1998a), que regulamenta a Lei nº 9.537 (1997d), no seu 

Capítulo I define a divisão dos aquaviários atuantes na navegação interior 

internacional em: 
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I. Fluviários: tripulantes que operam embarcações classificadas para a 

navegação interior nos lagos, nos rios e de apoio portuário fluvial; 

II. Práticos: aquaviários não-tripulantes que prestam serviços de 

praticagem embarcado; 

III. Agentes de manobra e docagem: aquaviários não-tripulantes que 

manobram navios nas fainas em diques, estaleiros e carreiras. 

 

Além disso, os grupos serão constituídos pelas categorias apresentadas na 

Tabela 4.11. 

 
TABELA 4.11 - DIVISÃO DOS GRUPOS DOS AQUAVIÁRIOS COM CATEGORIAS E SEÇÕES. 

Grupo Seção Cargos 

Fluviários 

Seção de convés 

Capitão Fluvial 
Piloto Fluvial 
Mestre Fluvial 
Contramestre Fluvial 
Marinheiro Fluvial de Convés 
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés 

Seção de máquinas 

Supervisor Maquinista-Motorista Fluvial 
Condutor Maquinista-Motorista Fluvial 
Marinheiro Fluvial de Máquinas 
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas 

Seção de câmara 
Cozinheiro 
Taifeiro 

Seção de saúde Auxiliar de Saúde 
Grupo Seção Categoria 

Práticos - 
Prático 
Praticante de Prático 

Grupo Seção Categoria 
Agente de manobra e 

docagem - Agente de Manobra e Docagem 

FONTE: Adaptado de BRASIL. MARINHA – NORMAM 13, 2003. 

 

As Normas da Autoridade Marítima para as embarcações empregadas na 

navegação interior – NORMAM 02/DPC, estabelecem que, para operar de forma 

segura, toda embarcação deverá ser provida por um número mínimo de tripulantes, 

denominada Tripulação de Segurança. 

A empresa, proprietário, armador ou seu representante legal são os 

responsáveis por solicitar à Capitania (CP), Delegacia (DL) ou Agência (AG), a 

emissão do Cartão de Tripulação de Segurança (CTS). 
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A quantidade de tripulantes será determinada após a realização do Laudo 

Pericial, podendo variar de acordo com os parâmetros apresentados na Tabela 4.12. 

 
TABELA 4.12 – CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DA TRIPULAÇÃO MÍNIMA NO BRASIL. 

Critérios considerados para formação da tripulação mínima 
Porte da embarcação 
Tipo de navegação 
Potência das máquinas 
Serviço prestado 
Sistemas de bordo e manutenção 
Peculiaridades do trecho 
Aspectos da operação 
FONTE: Adaptado de BRASIL. MARINHA – NORMAM 02, 2005. 

 

Como exceção, as embarcações com AB menor ou igual a 10 t estão isentas 

da emissão do CTS, devendo a tripulação de segurança ser estabelecida conforme o 

item – Laudo Pericial para emissão do CTS, e registrada no campo “Tripulantes” do 

Título de Inscrição da Embarcação (TIE). 

A seguir, explicitam-se, para cada categoria da tripulação, os aspectos 

considerados para a determinação do quantitativo mínimo. 

 

Tripulação de segurança 

 

A Seção II da Norma traz a regulamentação para a tripulação de segurança, 

apresentada a seguir.  

 

 Nível de Comandante 

 

O nível de equivalência do Comandante será estabelecido com base nas 

certificações relacionadas nos anexos da NORMAM 13/DPC. 

 

 Nível do Imediato 

 

Para as embarcações com Arqueação Bruta (AB) maior ou igual a 500 t, o 

nível será estabelecido com base nos anexos da NORMAM 13/DPC, sendo, 

normalmente, um nível abaixo do Comandante. 
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Em contrapartida, para as embarcações com AB menor que 500 t não haverá 

imediato formalmente designado no CTS, exceto nos casos especiais em que a 

complexidade dos equipamentos e as características de operação da embarcação 

assim o exigirem. Nesses casos, o substituto eventual do Comandante será aquele 

abaixo na hierarquia da seção de convés. 

 

 Serviços gerais de convés e máquinas 

 

Para determinar a quantidade mínima de tripulantes serão considerados os 

trabalhos que ocorrem simultaneamente, o número de pessoas envolvidas, a 

quantidade de equipamentos disponíveis (guinchos, radares, grau de automação das 

máquinas, etc.), bem como a organização do serviço a bordo. 

 

 Serviços de câmara 

 

A quantidade mínima de tripulantes será determinada em função do tipo de 

atividade da embarcação, dos recursos disponíveis (balcão térmico, autosserviço, 

máquinas de lavar, etc.), bem como a distribuição dos compartimentos e as distâncias 

à cozinha, paióis, etc. 

Em contrapartida, as embarcações que as singraduras sejam inferiores a 12 

horas e trafeguem em áreas onde é possível o apoio de rancho em terra, estarão 

isentas de dispor de cozinheiros e taifeiros. 

 

 Seção de saúde 

 

A disposição de um auxiliar de saúde será obrigatória nas embarcações que 

transportem mais de 100 passageiros e realizam singraduras maiores que 12 horas. 

 

 Seção de radiotelefonia 

 

As embarcações dotadas de radiotelefonia devem dispor de um tripulante da 

Seção de convés possuidor do certificado de operador de radiotelefonia restrito, 

sendo dispensadas as embarcações dotadas apenas de transceptor VHF. 
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 Serviço de quarto de navegação (seção de convés) 

 

O serviço de quarto deve ser atendido conforme o previsto no Capítulo VIII 

da Parte A da Convenção Internacional sobre Padrões de Formação, Certificação e 

Serviço de Quarto para Marítimos (STCW – 78/95), sendo obrigatório quando a 

duração da viagem entre 2 portos consecutivos for superior a 12 horas, ficando 

estabelecido, no mínimo, 2 quartos de serviço. 

O Capítulo VIII da Parte A da STCW - 78/95 estabelece alguns requisitos que 

afetam a formação da tripulação: 

I. Todos os membros de um quarto de serviço deverão ter um mínimo de 

10 horas de descanso em qualquer período de 24 horas, podendo as 

horas de descanso ser divididas em até dois períodos, e pelo menos 

um deles deverá ter no mínimo seis horas de duração; 

II. As exigências do item anterior, para os períodos de descanso, não 

necessitam ser mantidas em caso de emergência, de adestramento ou 

em outras condições operacionais diferentes da rotina; 

III. Não obstante às disposições do item I, o período mínimo de 10 horas 

pode ser reduzido a, pelo menos, seis horas consecutivas, desde que 

qualquer redução não se estenda além de dois dias e que sejam 

possibilitadas não menos do que 70 horas de descanso para cada 

período de 7 dias; 

IV. Os serviços de vigia e de timoneiro são distintos, e o timoneiro não 

deverá ser considerado como vigia enquanto estiver no governo, 

excetos nas embarcações onde é possível ter-se uma visão 

desobstruída em toda a sua volta, na posição do timoneiro, sem que 

haja prejuízo algum na visão noturna ou outro impedimento qualquer 

para vigilância; 

V. Para a composição do quarto de navegação os seguintes fatores 

devem ser considerados: 

a. O passadiço não deve ser deixado desguarnecido em hora 

alguma; 

b. As condições meteorológicas e de visibilidade; 
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c. A proximidade de riscos para navegação que possam exigir que 

o encarregado do quarto realize tarefas adicionais de 

navegação; 

d. As qualificações e experiência do quarto de serviço de 

navegação; 

e. A existência de tarefas de radiocomunicações a serem 

executadas; 

f. Os controles, alarmes e indicadores de máquinas existentes no 

passadiço, no caso de praça de máquinas desguarnecida e os 

procedimentos para seu emprego e limitação; 

g. Qualquer necessidade incomum de vigilância da navegação 

que possa surgir como resultado de circunstâncias operacionais 

especiais. 

 

Além disso, no estabelecimento do número de tripulantes necessários deverá 

ser considerado o fato do Imediato ou do Comandante participarem dos quartos de 

serviço. 

 

 Serviços de quarto na Seção de máquinas 

 

O serviço de quarto na Seção de máquinas também deve ser atendido 

conforme previsto no Capítulo VIII da parte A da Convenção STCW 78/95, sendo 

obrigatório quando a duração da viagem for superior a 12 horas, estabelecendo, no 

mínimo, dois quartos de serviço. 

A quantidade de tripulantes para os serviços de quartos na Seção de 

máquinas está relacionada com a duração das singraduras, com o grau de automação 

da instalação e sua complexidade, se o chefe de máquinas participa da escala de 

serviço, etc. 

Assim como nos serviços de quarto de navegação, o Capítulo VIII da Parte A 

da STCW 78/95 estabelece que para a composição do quarto de serviço de máquinas 

os seguintes requisitos devem ser considerados: 

I. O tipo de navio e o tipo/condições das máquinas; 
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II. A supervisão adequada e permanente das máquinas que afetam a 

operação segura do navio; 

III. Qualquer modo especial ditado pelas condições de operação, tais 

como condições de tempo, águas rasas, condições de emergências, 

etc.; 

IV. As qualificações e experiências do quarto de serviço de máquinas; 

V. A segurança da vida humana, do navio, da carga e do porto, assim 

como a proteção do meio ambiente; 

VI. A regulamentação nacional; 

VII. A manutenção da operação do navio. 

 

A Figura 4.1 e a Figura 4.2 apresentam o fluxo e os requisitos para promoção 

dos subalternos na seção de convés e de máquinas. 
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FIGURA 4.1 – FLUXO E REQUISITOS DOS SUBALTERNOS NA SEÇÃO DE CONVÉS. 

Curso de Formação de Aquaviários 
(CFAQ)

Curso de Formação de Aquaviários 
Módulo Especial (CFAQ-E)

Curso de Adaptação para Aquaviários 
Convés (CAAQ) 

Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés 
(MAF)

Marinheiro Fluvial de Convés (MFC)

Contramestre Fluvial (CMF)

Mestre Fluvial (MFL)

Piloto Fluvial (PFL)

Capitão Fluvial (CFL)

Exigência: dois anos de embarque

Exigência: dois anos de embarque + 
Curso de Aperfeiçoamento para 

Aquaviário (APAQ)

Exigência: dois anos de embarque + 
recomendação

Exigência: dois anos de embarque + 
Curso de Acesso a Capitão Fluvial (EACF) 

+ recomendação

Exigência: dois anos de embarque + 
Curso de Aperfeiçoamento para 

Aquaviário (APAQ)

 
Fonte: Adaptado de BRASIL. MARINHA – NORMAM 13, 2003. 
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FIGURA 4.2 – FLUXO E REQUISITOS DOS SUBALTERNOS NA SEÇÃO DE MÁQUINAS. 

Curso de Formação de Aquaviários 
(CFAQ)

Curso de Formação de Aquaviários 
Módulo Especial (CFAQ-E)

Curso de Adaptação para Aquaviários 
Convés (CAAQ) 

Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas 
(MMA)

Marinheiro Fluvial de Máquinas (MFM)

Condutor Maquinista Motorista Fluvial 
(CTF)

Supervisor Maquinista Motorista Fluvial 
(SUF)

Exigência: quatro anos de embarque + 
Curso de Aperfeiçoamento para 

Aquaviário (APAQ) + recomendação

Exigência: três anos de embarque + 
Curso de Acesso a Supervisor Maquinista 

Motorista Fluvial (ASMF) + 
recomendação

 
Fonte: Adaptado de BRASIL. MARINHA – NORMAM 13, 2003. 
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4.1.4 Paraguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente à formação de tripulação, destacam-

se as seguintes normativas em vigor no Paraguai: 

I. Decreto nº 1.994, de 23 de julho de 2014, que regulamenta a 

incorporação de embarcações à frota mercante nacional, designa a 

direção geral da Marinha Mercante como única autoridade fluvio-

marítima da República do Paraguai; 

II. Lei nº 1.248, de 19 de maio de 1936, que regulamenta o registro 

pessoal da Marinha Mercante Nacional; 

III. Lei nº 476, de 29 de outubro de 1957, que sanciona o Código de 

Navegação Fluvial e Marítimo. 

 

O Decreto nº 1.994 (2014) determina que um dos requisitos para a 

incorporação da embarcação à frota mercante nacional é que o navio seja comandado 

por capitão ou comandante paraguaio e que a tripulação seja composta, no mínimo, 

por 2/3 de tripulantes paraguaios. 

A Lei nº 1.248 (1936) normatiza o registro de pessoal da Marinha Mercante 

Paraguaia e dispõe que toda pessoa que exerça profissão ou ofício nas embarcações 

de matrícula nacional deverão inscrever-se no Registro Geral da Prefeitura Geral de 

Portos, bem como cumprir com todos os requisitos necessários para desempenhar 

as atividades. 

O Código de Navegação Fluvial e Marítimo, Lei nº 476 (1957) define que a 

dotação de uma embarcação é o pessoal contratado para tripular um navio e 

responsável pela sua gestão, manobra e serviços. 

A Marinha Mercante classifica os tripulantes, segundo suas funções a bordo, 

em quatro classes, conforme Tabela 4.13. 

 



                                                                                      
 
 

54 

TABELA 4.13 – CLASSIFICAÇÃO DOS TRIPULANTES DA MARINHA MERCANTE DO PARAGUAI. 
Categoria Classificação Cargo 

Pessoal de cobertura ou de ponte 

Oficiais 

Capitão 
Capitão-prático 
Prático ou piloto 
Piloto timoneiro 
Piloto de 1ª, 2ª e 3ª classe 

Mestrança Contramestre 

Subalterno Timoneiro 
Marinheiros em geral 

Pessoal de máquinas 

Oficiais 
Maquinista naval superior 
Maquinista 
Condutor de 1ª, 2ª e 3ª categoria 

Subalternos 

Calderetero 
Foguista 
Limpadores 
Demais auxiliares 

Pessoal de serviços auxiliares 

Oficiais 
Médicos 
Operadores de rádio 
Comissários de 1ª, 2ª e 3ª classe 

Mestrança Mordomos 
Cozinheiro de 1ª e 2ª classe 

Subalternos Cozinheiro de 3ª classe 

Aprendizes 

Aprendiz de condutor 
Aprendiz de comissário 
Aprendiz de marinheiro 
Aprendiz de moço 
Aprendiz de cozinheiro 

FONTE: Adaptado de PARAGUAI. LEI Nº 476, 1957. 

 

As embarcações da Marinha Mercante Nacional serão dotadas do pessoal 

mínimo necessário para que as mesmas possam desempenhar suas funções de 

transporte de pessoas e bens, nas condições de máxima segurança e eficiência do 

serviço. A Direção Geral da Marinha Mercante desenvolverá o quadro com a dotação 

correspondente e a sua aplicação ficará a cargo da Prefeitura Geral de Portos. Esse 

quantitativo dependerá dos critérios apresentados na Tabela 4.14. 
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TABELA 4.14 – CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DA TRIPULAÇÃO MÍNIMA NO PARAGUAI. 
Critérios Classificações 

Classe da embarcação 

Com propulsão 
própria 

A vapor: rebocadores, de passageiros, de carga, 
misto e de transporte de animais; 
Combustão interna: lanchas, rebocadores de 
passageiros, cargueiros, mistos, cisternas, balsas 
móveis e para transporte de animais; 

Sem propulsão 
própria 

Lanchas, rebocadores de passageiros, cargueiros, 
mistos, cisternas, balsas móveis e para transporte 
de animais; 

Importância da 
embarcação 

Ultramar Efetuam serviços marítimos desde um porto do 
país. 

Cabotagem 
maior 

Embarcações com registro bruto mínimo de 75 
toneladas. 

Cabotagem 
menor 

Embarcações com registro bruto entre 20 e 75 
toneladas. 

Tipo de serviço prestado Transporte de cargas, passageiros, reboque, levantamento 
hidrográfico, etc. 

Tempo de duração da 
viagem 

Embarcações com itinerários de até 8 horas; 
Embarcações com itinerários maiores de 8 horas; 
Embarcações que efetuam serviços ao exterior; 
Embarcações que efetuam tráfego fronteiriço. 

FONTE: Adaptado de PARAGUAI. LEI Nº 476, 1957. 

 

Contudo, as embarcações de passeio ou as que possuem até 20 t de registro 

bruto e motores inferiores a 50 HP estarão livres da exigência de dotação mínima. 

Essa legislação também define as condições mínimas para execução dos 

diversos tipos de funções, que serão detalhadas a seguir. 

 

Pessoal superior ou diretivo 

 

A categoria de pessoal superior ou diretivo é composta pelos cargos descritos 

a seguir, e as exigências para cada atividade são apresentadas na Tabela 4.15. 

 
TABELA 4.15 – REQUISITOS DOS CARGOS DE PESSOAL SUPERIOR OU DIRETIVO. 

(continua) 
 Cidadão 

paraguaio 
(nativo ou 

naturalizado) 

Habilitação 
correspon-

dente 
Idade 

mínima 

Cumprir os 
serviços 
militares 

obrigatórios 

Documentos 
pessoais 
exigidos 

Certificado 
do serviço 
médico da 

armada 

Capitão X X 25 X X X 
Piloto X X 

22 
X X X 

Prático ou 
piloto X X X X X 
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TABELA 4.15 – REQUISITOS DOS CARGOS DE PESSOAL SUPERIOR OU DIRETIVO. 
(conclusão) 

 
Cidadão 

paraguaio 
(nativo ou 

naturalizado) 

Habilitação 
correspon-

dente 
Idade 

mínima 

Cumprir os 
serviços 
militares 

obrigatórios 

Documentos 
pessoais 
exigidos 

Certificado 
do serviço 
médico da 

armada 
Maquinista 
naval X X 

22 

X X - 

Comissário X X X X - 

Operador de 
rádio X X X X - 

Médico e 
outros 
oficiais 

Determinados pela Direção Geral da Marinha Mercante 

(-) requisito não exigido 

FONTE: Adaptado de PARAGUAI. LEI Nº 476, 1957. 

 

 Práticos ou pilotos 

 

Na Marinha Mercante existem quatro zonas de praticagem que determinam 

quatro categorias de práticos: norte (Asunción – Puerto Caballo), sul (Asunción – 

Confluencia), Rio Paraná (desde Puerto España até Confluencia) e Asunción até Rio 

de La Plata. Todavia, o prático ou piloto pode atuar em qualquer zona dos rios 

Paraguai e Paraná, sendo obrigatório a obtenção da habilitação correspondente. 

A praticagem em águas jurisdicionais é obrigatória para todas as 

embarcações com propulsão própria e mais de 220 t de arqueio total. As 

embarcações menores que 220 t que reboquem comboios chatas, barcaças e outros, 

devem embarcar os práticos correspondentes para sua navegação quando a soma 

da tonelagem de arqueio total dos componentes do comboio ultrapassar 440 t. 

A hierarquia do cargo é determinada pelo tempo de operação, sendo o piloto 

ou prático mais antigo considerado o 1º Oficial a bordo. 

 

Pessoal de mestrança 

 

A categoria de pessoal de mestrança é composta pelos cargos descritos a 

seguir e as exigências para cada atividade são apresentadas na Tabela 4.16. 
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TABELA 4.16 – REQUISITOS DOS CARGOS DE PESSOAL DE MESTRANÇA. 
 

Cidadão 
paraguaio 
(nativo ou 

naturalizado) 

Habilitação 
correspon-

dente 
Idade 

mínima 

Cumprir os 
serviços 
militares 

obrigatórios 

Documentos 
pessoais 
exigidos 

Certificado 
do serviço 
médico da 

armada 

Contramestre X X 22 X - - 
Condutor X X X X - 
Cozinheiro X X - - - X 

(-) requisito não exigido 

FONTE: Adaptado de PARAGUAI. LEI Nº 476, 1957. 

 

Pessoal subalterno 

 

A categoria de pessoal subalterno é composta pelos cargos descritos a seguir 

e as exigências para cada atividade são apresentadas na Tabela 4.17. 

 
TABELA 4.17 – REQUISITOS DOS CARGOS DE PESSOAL SUBALTERNO. 

 
Cidadão 

paraguaio 
(nativo ou 

naturalizado) 

Idade 
mínima 

Cumprir os 
serviços 
militares 

obrigatórios 

Documentos 
pessoais 
exigidos 

Saber 
nadar, 

ler, 
escrever 

Ter 
idoneidade 

comprovada 
com 

certificados 
Marinheiro - 

18 

X (*) - X - 
Subalterno de 
máquinas - X X - X 

Subalterno 
auxiliar X X X - - 

(*) caso seja cidadão paraguaio. 
(-) requisito não exigido 

FONTE: Adaptado de PARAGUAI. LEI Nº 476, 1957. 

 

Aprendizes 

 

Os aprendizes são divididos nas categorias: comissários, condutores, 

marinheiros, moços e cozinheiros, sendo que, não serão computados para 

estabelecer o mínimo de tripulação correspondente à embarcação, e o período 

mínimo de aprendizagem será de um ano. 

Para o exercício dessa função é necessário o cumprimento das exigências: 

ser cidadão paraguaio; idade mínima de 16 anos; ter autorização dos pais, tutores ou 

do Defensor Geral de Menores, caso seja menor de 18 anos; e possuir os documentos 

pessoais exigidos pela lei. 
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4.1.5 Uruguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente à formação de tripulação, destacam-

se as seguintes normativas em vigor no Uruguai: 

I. Lei nº 16.387, de 09 de julho de 1993, que estabelece quem terá o 

direito de arvorar bandeira nacional; 

II. Decreto nº 350, de 28 de julho de 1981, que aprova o Regulamento de 

Serviços a Bordo dos Navios Mercantes Nacionais; 

III. Decreto nº 426, de 20 de setembro de 1994, que regulamenta a norma 

referente ao abandeiramento de navios e a cessão de bandeira; 

IV. Resolução nº 001 da Direção Registral da Marinha Mercante (DIRME)– 

Determinação de critérios para estabelecer as dotações mínimas de 

segurança dos navios de bandeira nacional; 

 

O Decreto nº 350 (1981), do Ministério de Defesa Nacional, aprova o 

Regulamento de Serviços a Bordo dos Navios Mercantes Nacionais e dispõe que, de 

forma geral e considerando as distintas características dos navios, a divisão do 

pessoal embarcado será conforme a Tabela 4.18. 

 
TABELA 4.18 – CATEGORIAS DO PESSOAL EMBARCADO. 

                                                                                                                 (continua) 
Seção Cargos 

Chefia Capitão 

Cobertura e serviços gerais 

Navegação e sinalização 
Radiocomunicação 
Contramestre 
Marinheiro 
1º cozinheiro 
2º cozinheiro 
Ajudante de cozinha 
Moços 

Máquinas 

1º maquinista 
Maquinista auxiliar 
Bombas e frigoríficos 
Serviços gerais 
Eletricista 
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TABELA 4.18 – CATEGORIAS DO PESSOAL EMBARCADO. 
                                                                                                              (Conclusão) 

Seção Cargos 

 

Bombeiro 
Mecânico 
Engraxador 
Foguista 
Limpador de máquinas 
Oficiais de guarda 

Saúde Médico ou praticante de medicina 
FONTE: Adaptado de URUGUAI. DECRETO Nº 350, 1981. 

 

A Lei nº 16.387 (1993) estabelece que a composição da tripulação das 

embarcações mercantes terá um número mínimo de segurança que será fixado pela 

autoridade competente. 

A tripulação necessária na exploração comercial das embarcações será 

fixada de comum acordo entre o proprietário/armador e os representantes dos 

trabalhadores. Nesse sentido, considera-se: 

I. Representante do proprietário/armador, a pessoa designada para tal e 

o capitão nomeado de acordo com o estabelecido no Código de 

Comércio do país; 

II. Para os representantes dos trabalhadores, o capitão elege dois 

membros da tripulação. 

 

Para que haja consenso entre as partes, deve-se levar em consideração as 

características dos navios, seu funcionamento, sistema operacional, apoio logístico 

externo e tecnologia empregada. Uma vez determinado o número e as características 

dos tripulantes, o acordo será registrado como convênio coletivo1. 

Ademais, o Decreto nº 426 (1994b) regulamenta o registro nacional de navios 

e, no seu artigo 20, determina que também deve-se considerar os aspectos 

econômicos da exploração comercial, tais como, competitividade internacional, 

antecedentes do navio e/ou tripulações de navios similares para determinação do 

número de tripulantes. Desta forma, a dotação mínima pode ser determinada a partir 

                                            
1 A Lei 15.328 determina as normas para realização do convênio coletivo de trabalho e, no seu artigo 
1, define esse como sendo a regulamentação das condições de trabalho na atividade privada, 
celebrada na forma, condições e com os alcances previstos na Lei. 
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do histórico das composições dos navios com características semelhantes, bem como 

com o desenvolvimento do benchmarking das melhores práticas aplicadas na 

atividade. 

O Decreto ainda determina que a tripulação dos navios mercantes nacionais 

será integrada conforme exposto abaixo: 

I. Com um mínimo equivalente a 75% de cidadãos uruguaios, naturais 

ou legalizados, incluindo o capitão, o chefe de máquinas e o 

radiotelegrafista; 

II. Com um mínimo equivalente a 75% dos demais tripulantes cidadãos 

uruguaios, naturais ou legalizados. 

 

Além disso, caso o navio incorporado à matrícula nacional tenha arvorado 

anteriormente a bandeira de uma país integrante do Mercosul, o percentual 

obrigatório de cidadãos uruguaios poderá ser inferior ao valor exposto anteriormente 

nos itens I e II, em até o mínimo de 50% do total de oficiais e pessoal subalterno. 

Somando-se a isso, a Resolução nº 001 da Direção Registral da Marinha 

Mercante (DIRME, 2002a) determina os critérios para estabelecer a dotação mínima 

de segurança das embarcações de bandeira nacional. Os principais requisitos para 

determinação da tripulação mínima são apresentados na Tabela 4.19. 

 
TABELA 4.19 – CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DA TRIPULAÇÃO MÍNIMA NO URUGUAI. 

Critérios considerados para formação da tripulação mínima 
Tamanho e tipo da embarcação 
Quantidade, potência e tipo de unidades propulsoras principais e auxiliares 
Construção e equipamentos da embarcação 
Método de manutenção empregado 
Carga transportada 
Frequência das escalas nos portos, duração e natureza das viagens realizadas 
Zonas de navegação e rotas utilizadas 
Medidas aplicáveis para as horas de trabalho e de descanso 
Modo de realização das atividades formativas a bordo 
Operações realizadas 

FONTE: Adaptado de URUGUAI. RESOLUÇÃO DIRME 001, 2002a. 

 

A DIRME, por meio da sua Comissão Técnica (COTEC), solicitará às 

empresas responsáveis pelo funcionamento da embarcação que elabore e apresente 
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uma proposta de dotação mínima conforme as regras determinadas na legislação. 

Após isso, a autoridade avaliará a sugestão e, caso aprovada, emitirá o Certificado 

de Dotação Mínima de Exploração. 

A composição da tripulação das embarcações mercantes de bandeira 

nacional deverá cumprir com os seguintes requisitos: 

I. Os navios que operam em tráfegos autorizados pela autoridade 

competente devem ter, no mínimo, 50% da sua tripulação formada por 

cidadãos uruguaios naturais ou legalizados, incluindo o capitão; 

II. Para os navios que não operem em tráfegos autorizados pela 

autoridade competente, somente devem ser cidadãos uruguaios 

naturais ou legalizados, o capitão, o chefe de máquinas e o rádio 

operador ou comissário. 

 

4.1.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

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 desempenhado 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 

mostra-se 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 possuem similaridades para 

determinação da tripulação mínima de segurança. Cada um apresentou 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. 

Outro quesito em que também não houve similaridade é a exigência de 

nacionalidade dos países para composição das tripulações das embarcações de 

bandeira nacional, conforme exposto no Anexo – Quadro Comparativo 1: 
Formação de tripulação. Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia determinaram alguns 

cargos específicos que necessitam de nacionalidade, bem como o quantitativo 

mínimo de tripulantes, nascidos ou naturalizados no país. Em contrapartida, a 

Argentina apenas exige uma quantidade mínima de tripulantes nacionais, sem 

especificar quais os cargos. Tais situações demonstram o protecionismo dos países 

no tocante à geração de empregos. 

Com o objetivo de uniformizar as informações, entrou-se em contato com as 

empresas de navegação dos países signatários do Acordo da Hidrovia, identificando 
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que a tripulação média é formada pelo quantitativo de tripulantes conforme exposto 

na Tabela 4.20. 

 
TABELA 4.20 – FORMAÇÃO DA TRIPULAÇÃO EM CADA UM DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO 

ACORDO DA HIDROVIA. 

País Quantidade de 
tripulantes Cargos Quantidade total 

de tripulantes 

Brasil 

1 Capitão 

14 

1 Piloto 
1 Chefe de máquinas 
1 Maquinista 
4 Marinheiro de máquinas 
1 Contramestre 
4 Marinheiro de convés 
1 Cozinheiro 

Paraguai 

1 Capitão 

12 

1 Capitão substituto 
1 Prático 
1 Chefe de máquinas 
1 Segundo maquinista 
1 Terceiro maquinista 
1 Condutor 
1 Contramestre 
3 Marinheiro 
1 Cozinheiro 

Argentina, Bolívia 
e Uruguai 

1 Capitão 

11 

1 Primeiro oficial 
1 Chefe condutor 
1 Primeiro condutor 
2 Maquinista 
1 Contramestre 
3 Marinheiro 
1 Cozinheiro 

*Adotou-se a formação de tripulação média praticada pelas empresas de navegação pesquisadas 
não levando em consideração os diferentes tipos de embarcações. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
 

Diante disso, identifica-se um maior quantitativo para formação da tripulação 

brasileira. Isso é explicado com o acréscimo de dois marinheiros de máquinas por 

conta da utilização dos empurradores de proa. 

Conforme informado por um operador brasileiro, é muito provável que o 

quantitativo de tripulantes uruguaios e bolivianos seja semelhante ao da Argentina. 

Os poucos profissionais formados na Bolívia optam por desenvolver suas atividades 
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nos países vizinhos, na busca por melhores remunerações. Diante disso, as 

embarcações bolivianas são tripuladas em sua maioria por argentinos. 

Ademais, conforme as informações disponibilizadas e levantadas pela 

ANTAQ (2017), o quantitativo médio de tripulantes é apresentado na Tabela 4.21. 

 
TABELA 4.21 – FORMAÇÃO DA TRIPULAÇÃO EM CADA UM DOS PAÍSES SIGNATÁRIOS DO 

ACORDO DA HIDROVIA II. 

País Quantidade total de 
tripulantes 

Brasil 10 

Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai 17 a 21 

FONTE: ANTAQ, 2017. 

 

Sendo assim, as divergências identificadas nas quantidades advêm das 

diferentes referências consultadas (empresas, sindicatos, especialistas da 

navegação), ficando evidente que o número praticado é aquele que satisfaça as 

necessidades específicas do negócio.  
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4.2 REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE 

NAVEGAÇÃO 

 

Segundo dados da Federação Nacional das Empresas de Navegação 

Marítima, Fluvial, Lacustre e de Tráfego Portuário (FENAVEGA), um comboio (quatro 

chatas e empurrador) tem capacidade de transportar 6 mil t, enquanto que, a mesma 

quantidade seria transportada por 86 vagões (ferrovia) ou por 172 carretas (rodovia).  

Tais informações demonstram que o modal hidroviário apresenta diversas 

características atrativas para o investimento nesse tipo de infraestrutura, 

possibilitando o desenvolvimento das suas regiões de abrangência e aumentando a 

integração entre os diversos modais. 

 
FIGURA 4.3 – HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

 
FONTE: UFPR/ ITTI, 2015. 

 

Com esse intuito, o objetivo desse capítulo é apresentar quais os requisitos 

exigidos para autorização da empresa de navegação que deseja prestar o serviço de 

transporte aquaviário de cargas na navegação interior. 

No APÊNDICE A pode-se consultar os documentos necessários para 

instalação da empresa, bem como, os órgãos responsáveis pela sua emissão. 
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4.2.1 Argentina 

 

No que diz respeito à legislação relacionada aos requisitos necessários para 

autorização da empresa de navegação, destaca-se o seguinte regulamento em vigor 

na Argentina: 

I. Requisitos para inscrição e/ou reinscrição de empresas – Prefeitura 

Naval Argentina, de 06 de abril de 2010; 

 

A Prefeitura Naval Argentina, vinculada ao Ministério de Segurança da Nação, 

define os requisitos para a inscrição ou reinscrição de empresas que futuramente 

atuarão na navegação, atendendo aos seguintes pré-requisitos apresentados na 

Tabela 4.22. 

 
TABELA 4.22 – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DAS EMPRESAS NA 

ARGENTINA. 
Requisitos 

1 Nota dirigida à Divisão de Registros de Empresas, contendo o nome da empresa, direção, 
nome do proprietário, domicílio, telefone e e-mail; 

2 Habilitação nacional; 
3 Arranjo físico da estrutura; 

4 Certificação de cumprimento da legislação de segurança e higiene no trabalho, acompanhado 
dos antecedentes profissionais; 

5 Lista de pessoal efetivo, contendo o nome, função e cópia dos documentos comprobatórios 
de títulos (por exemplo, graduação, pós-graduação); 

6 Lista dos maquinários, ferramentas e equipamentos para o desenvolvimento das atividades; 

7 Confirmação da capacidade idônea necessária para realização da atividade que pretende 
desenvolver; 

8 Trabalhos realizados nos períodos anteriores e certificado de inscrição para revalidação 
(somente para reinscrição); 

9 Contrato de sociedade: estatuto social atualizado e inscrito na Inspeção Geral de Justiça ou 
inscrição no Regime Público de Comércio (constituição unipessoal); 

10 Inscrição na Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP) atualizada; 
11 Inspeção técnica da Prefeitura Naval Argentina; 
12 Comprovante de pagamento das tarifas. 

FONTE: Adaptado de PREFEITURA NAVAL ARGENTINA, 2010b. 

 

De forma geral, a Figura 4.4 apresenta o passo a passo para constituição da 

empresa de navegação na Argentina. 

 



                                                                                      
 
 

67 

FIGURA 4.4 – FLUXO DE ABERTURA DA EMPRESA NA ARGENTINA. 

Início

Fazer uma nota dirigida à Divisão de 
Registros de Empresas da Prefeitura 

Naval, contendo o nome da empresa, 
direção, nome do proprietário, 

domicíl io, telefone e e-mail

Fazer o download do aplicativo SIAP, 
fornecido pela Administração Federal de 

Ingressos Públicos (AFIP), para 
acompanhar os trâmites

Fim

Dispor da habilitação nacional do 
empreendimento

Dispor das seguintes informações do 
estabelecimento:

- Arranjo físico da estrutura;
- Lista do quadro de pessoal contendo o 
nome, função e documentos 
comprobatórios de títulos;
- Lista das máquinas, ferramentas e 
equipamentos;
- Certificação de cumprimento da 
legislação de segurança e higiene no 
trabalho;
- Comprovante da capacidade idônea 
para realização das atividades;
- Comprovante dos trabalhos realizados 
nos períodos anteriores

Realizar o registro na Inspeção Geral de 
Justiça ou inscrição no Regime Público 

de Comércio

Fazer a inscrição na Administração 
Federal de Ingressos Públicos (AFIP)

Dispor do comprovante de pagamento 
das tarifas impostas pela Prefeitura 

Naval

Realizar a inspeção técnica da Prefeitura 
Naval

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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4.2.2 Bolívia 

 

No que diz respeito à legislação relacionada aos requisitos necessários para 

autorização da empresa de navegação, destaca-se a seguinte normativa em vigor na 

Bolívia: 

I. Regulamento Nacional de Empresas, Agências Navais e Indústrias 

afins, disposto pela Direção Geral de Interesses Marítimos, Fluviais, 

Lacustres e Marinha Mercante, vinculada ao Ministério da Defesa; 

 

A Direção da Marinha Mercante, vinculada ao Ministério da Defesa Nacional, 

é o órgão responsável pela regulamentação das empresas interessadas na prestação 

do serviço de transporte de cargas. 

O Regulamento Nacional de Empresas, Agências Navais e Indústrias afins é 

a legislação que tem por objeto regular o registro das empresas para o transporte por 

água nos âmbitos marítimo, fluvial, lacustre e da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

O requerente deve estar registrado na unidade da Marinha Mercante e seguir 

o passo a passo exposto na Figura 4.5. 
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FIGURA 4.5 – FLUXO PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. 

Início

Fim

O interessado deve 
registrar-se na 

Unidade da Marinha 
Mercante

O registro está OK?

Solicitar o registro na 
Direção Geral de 

Interesses Marítimos, 
Fluviais, Lacustres e 
Marinha Mercante, 

anexando os 
documentos 

estabelecidos.

Sim

Não

A Unidade da 
Marinha Mercante 
efetuará a revisão e 

aprovação da 
solicitação.

A documentação 
está OK?

Sim

Não

Anexar à 
documentação o 
comprovante de 

depósito bancário de 
acordo com as tarifas 

estabelecidas.

A documentação 
está OK?

Sim

A Direção Geral de 
Interesses Marítimos, 
Fluviais, Lacustres e 
Marinha Mercante 
emite o Certificado 

de Registro

Rever documentação.

Não

Rever documentação.

 
FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MINDEF. 
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Os documentos necessários para obter a autorização são mencionados na 

Tabela 4.23. 

 
TABELA 4.23. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA DE 

NAVEGAÇÃO NA BOLÍVIA. 
Documentos necessários 

1 Solicitação de registro dirigida à Direção Geral de Interesses Marítimos, Fluviais, 
Lacustres e Marinha Mercante; 

2 Cópia autenticada do documento de constituição da empresa; 
3 Certificado autenticado da matrícula de inscrição no registro FUNDEMPRESA; 

4 Cópia do certificado de inscrição no Serviço Nacional de Impostos, com o Número de 
Identificação Tributária (NIT); 

5 

No caso de associações ou cooperativas, deve apresentar cópia do documento de 
constituição, estatutos aprovados, ata de constituição notariada, resolução do Ministério 
do Trabalho, nomeação dos sócios, nome das embarcações e suas características 
técnicas, diretoria atual e ata de posse. 

FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MINDEF. 

 

Apresentada a documentação requerida, o órgão procederá a revisão e 

aprovação da solicitação. Uma vez aprovada, o requerente deverá anexar o 

comprovante de depósito bancário de acordo com a tarifa estabelecida e, após a 

conclusão do processo, a unidade emitirá o Certificado de Registro. 

A outorga da licença de operação implica a obrigação de cumprimento das 

normas legais nacionais vigentes e com as disposições do regulamento desde o 

momento do registro. 

A licença tem vigência de um ano e, antes da conclusão, o requerente deve 

proceder a renovação. 

 

4.2.3 Brasil 

 

No que diz respeito à legislação relacionada aos requisitos necessários para 

autorização da empresa de navegação, destacam-se as seguintes normativas em 

vigor no Brasil: 

I. Resolução da ANTAQ nº 1.558, de 11 de dezembro de 2009, que 

aprova a norma para outorga de autorização para prestação de serviço 

de transporte de cargas na navegação interior de percurso longitudinal 

interestadual e internacional; 
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II. Resolução da ANTAQ nº 2.510, de 19 de junho de 2012, que aprova a 

norma para outorga de autorização à pessoa jurídica que tenha por 

objeto o transporte aquaviário, constituída nos termos da legislação 

brasileira e com sede e administração no país, para operar nas 

navegações de longo curso, cabotagem, apoio marítimo e apoio 

portuário; 

 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), vinculada ao 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, é o órgão responsável pelo registro 

das empresas que desejam prestar o serviço de transporte de cargas. 

A sua Resolução nº 1.558 (2009) define os requisitos e procedimentos para 

obtenção da autorização para prestação de serviços de transporte de cargas na 

navegação interior de percurso longitudinal interestadual e internacional, sendo este 

tipo de trabalho autorizado às Empresas Brasileiras de Navegação (EBN) autorizadas 

pela ANTAQ. 

O interessado deverá realizar o pedido conforme modelos constantes na 

resolução e atender às seguintes condições dispostas na Tabela 4.24. 
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TABELA 4.24 – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO NO BRASIL. 

(continua) 
Requisitos Documentação necessária 

Técnicos 

1. Ser proprietária de pelo menos uma 
embarcação autopropulsada ou conjunto 
de empurrador-barcaça, de bandeira 
brasileira, que não esteja fretada a 
terceiros, adequada à navegação 
pretendida e em condições de operação; 
ou 

a. Provisão de Registro de 
Propriedade Marítima (para 
embarcações com AB maior que 100 
toneladas); ou 
b. Título de Inscrição da Embarcação 
(para embarcações com AB igual ou 
inferior a 100 t); ou 
c. Documento Provisório de 
Propriedade; 
d. Certificado de Registro Especial 
Brasileiro – REB (quando possuir). 

2. Ter contrato de afretamento a casco 
nu de pelo menos uma embarcação 
autopropulsada ou conjunto de 
empurrador-barcaça de bandeira 
brasileira, construídas em estaleiro 
nacional, adequada à carga a ser 
transportada e em condições de 
operação, por prazo superior a um ano, 
celebrado com o proprietário; ou 

a. Contrato de afretamento registrado 
por escritura pública lavrada por 
qualquer Tabelionato de Nota ou 
instrumento particular com firma 
reconhecida; 
b. Termo de Entrega de Embarcação. 

3. Possuir embarcação em construção, 
adequada à navegação pretendida em 
estaleiro brasileiro, bem como 
comprovar que, pelo menos 10% do seu 
peso leve ou o somatório dos pesos 
leves das embarcações (no caso de 
construção seriada) estejam edificados 
em estaleiro brasileiro, em sua área de 
lançamento; 

a. Cronograma físico e financeiro; 
b. Declaração assumindo o 
compromisso de encaminhar à ANTAQ, 
trimestralmente, relatório informando a 
evolução da construção e andamento 
da execução financeira. 

Econômico-
financeiro 

4. Comprovar que dispõe de boa 
situação econômico-financeira. 

a. Balanço patrimonial e demais 
demonstrações contábeis do último 
exercício social; ou 
b. Balanço de abertura, no caso de 
empresa recém criada, relativo a sua 
constituição. 

Jurídicos e 
Fiscais 

5. Ser pessoa física ou jurídica 
constituída segundo as leis brasileiras, 
com sede e administração no país, que 
tenha por objeto social a navegação 
interior de transporte longitudinal de 
cargas; 

a. Comprovante de inscrição no CNPJ, 
em que conste como atividade 
econômica principal ou secundária a 
navegação interior longitudinal de 
cargas; 
b. Contrato/ Estatuto Social; ou 
c. Declaração de Firma Individual; ou 
d. Requerimento de Empresário; 
e. Ata de eleição dos administradores 
com mandato em vigor, para as 
sociedades por ações. 

 

 

 

 



                                                                                      
 
 

73 

TABELA 4.24 – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO NO BRASIL. 

(conclusão) 
Requisitos Documentação necessária 

Jurídicos e 
Fiscais 6. Comprovar regularidade fiscal. 

a. Certidão Negativa de falência/ 
concordata/ recuperação judicial/ 
recuperação extrajudicial; 
b. Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a tributos federais e a 
Dívida Ativa da União; 
c. Prova de regularidade perante a 
Fazenda Estadual; 
d. Prova de regularidade perante a 
Fazenda Municipal; 
e. Prova de regularidade para com o 
FGTS; 
f. Prova de regularidade para com o 
INSS; 
g. Prova de Regularidade de 
Contribuição Sindical. 

FONTE: Adaptado de ANTAQ – RESOLUÇÃO Nº 1.558, 2009. 

 

As embarcações mencionadas nos requisitos técnicos devem estar em 

condições de operação e segurança (comprovadas mediante apresentação do 

Certificado de Segurança da Navegação, ou do Certificado de Gerenciamento de 

Segurança, ou do Termo de Responsabilidade firmado com a Capitania dos Portos), 

bem como, com o seguro obrigatório em vigor (comprovado mediante apresentação 

do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcação e suas Cargas 

– DPEM, e do Seguro Protection and Indemnity – P&I, quando possuir). 

A empresa que desejar realizar o transporte a granel de petróleo e seus 

derivados, gás natural, álcool anidro ou hidratado, misturas de óleo diesel e biodiesel, 

deve obter também a autorização da Agência Nacional do Petróleo. 

Além das exigências mencionadas, o regimento dispõe das condições gerais 

para prestação do serviço, dos deveres do requerente para com a ANTAQ, dos 

deveres quanto à segurança, das penalidades e infrações, bem como, da extinção da 

autorização. 

Ademais, as empresas de transporte aquaviário que requeiram a outorga de 

autorização para operar nas modalidades de longo curso, cabotagem, apoio marítimo 

e apoio portuário devem consultar a Resolução da ANTAQ nº 2.510 (2012b). 

De forma geral, além dos requisitos mencionados acima, a autorização da 

empresa de navegação será obtida após a efetivação do passo a passo apresentado 

na Figura 4.6. 
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FIGURA 4.6 – FLUXO PARA O REGISTRO DE UMA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NO BRASIL. 

Início

Pesquisar a Viabilidade de Localização 
junto à prefeitura

Comparecer à Junta Comercial para 
pesquisar o nome e realizar o registro do 
Contrato Social, para obtenção do NIRE 

(Número de Identificação do Registro de 
Empresas)

Comparecer à prefeitura para obter o 
Alvará de Funcionamento

Comparecer à ANTAQ para obter a 
autorização da empresa de navegação Fim

Obter o CNPJ na Receita Federal do 
estado de interesse

Dirigir-se à Secretaria da Fazenda 
Estadual para realização da inscrição 

como contribuinte

Verificar as condições sanitárias das 
embarcações, conforme resoluções da 

ANVISA

Obtenção do Licenciamento Ambiental, 
no caso de transporte de cargas 

perigosas

Obter o alvará do Corpo de Bombeiros

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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4.2.4 Paraguai 

 

No que diz respeito à legislação relacionada aos requisitos necessários para 

autorização da empresa de navegação, destacam-se os seguintes regulamentos no 

Paraguai: 

I. Requisitos Pessoas Jurídicas/ 2015 – Sistema Unificado de Abertura e 

Fechamento de Empresas (SUACE); 

II. Lei nº 978, de 8 de novembro de 1996, que regulamenta a migração 

de estrangeiros e a repatriação de nacionais ao país.  

 

O Paraguai possui um órgão denominado Sistema Unificado de Abertura e 

Fechamento de Empresas (SUACE), que tem como objetivo agilizar o procedimento 

de abertura de empresas nacionais e estrangeiras. 

A instituição é formada por sete órgãos do Estado: Ministério da Indústria e 

Comércio, Ministério da Fazenda, Corte Suprema de Justiça, Ministério do Interior – 

através da Direção Geral de Migrações, Ministério do Trabalho, Emprego e 

Seguridade Social, Instituto de Previsão Social e o Município de Asunción. 

O fluxograma e os requisitos para abertura e formalização da empresa são 

apresentados na Figura 4.7 e na Tabela 4.25. 

 
TABELA 4.25 – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DAS EMPRESAS NO 

PARAGUAI. 
Enquadramento Documentos 

Pessoa física 

Formulário SUACE nº 1 preenchido; 
Petição inicial dirigida ao Tribunal Civil e Comercial, com assinatura de 
um advogado; 
Cópia da identidade autenticada do titular; 
Cópia simples do contrato de aluguel ou comprovante de residência, 
cópia da fatura de água, luz ou telefone que não exceda 90 dias da 
data de vencimento; 

Pessoa jurídica 

Formulário de abertura de sociedades nº 2; 
Escritura pública original e três cópias autenticadas; 
Uma cópia autenticada da cédula de identidade vigente do 
representante legal e gerencial; 
Uma cópia simples do contrato de aluguel ou do imposto imobiliário ou 
da conta de água, luz ou telefone (menos de 90 dias da data de 
emissão); 

Pessoa física e jurídica 
Caso o desenvolvimento da atividade seja realizada com a contratação 
de empregados, deve-se apresentar: lista de empregados; formulário 
de inscrição do empregado; cópia da identidade de cada empregado. 

FONTE: Adaptado de SUACE, 2016. 
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FIGURA 4.7 – FLUXO PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. 

Início

Comparecer ao Ministério de Indústria e 
Comércio para obter a “Constância de 

Investidor”

Sim

Não

Dirigir-se à Mesa de Entrada do SUACE 
para iniciar a tramitação do processo de 

abertura da empresa

O interessado é estrangeiro?

Realizar a inscrição da sociedade na 
Direção Geral dos Registros Públicos, na 
seção de Pessoas Jurídicas, Associações 

e Registro Público de Comércio

Comparecer ao Ministério do Trabalho, 
Emprego e Segurança Social para 
emissão da inscrição empregatícia

Fim

Dirigir-se à Direção Geral de Migrações 
para verificar as exigências da Lei de 

Migrações

Comparecer ao Ministério da Fazenda 
para emissão do Registro Único do 

Contribuinte e a constância de inscrição

Dirigir-se à Prefeitura Municipal para 
emissão da Patente Comercial, 

Resolução e Certificação de Licença de 
Habilitação do estabelecimento

Realizar a inscrição do empregado/
empregador no Instituto de Previdência 

Social

 
FONTE: Adaptado de SUACE, 2016. 
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Além dos requisitos estabelecidos, são exigidos documentos adicionais que 

variam de acordo com os diferentes tipos de sociedade. Para as “Sociedades de 

Responsabilidade Limitada (S.R.L)”, por exemplo, é exigido a apresentação do boleto 

original de depósito no Banco Nacional de Fomento do capital integralizado em efetivo 

na sociedade e, caso o ativo seja constituído de bens não monetários, deve-se 

justificar com os documentos legais que comprovem o valor a ser integrado. 

Para os estrangeiros que desejam constituir a sociedade, é necessário dispor 

dos requisitos: 

I. Apresentação de documentos comprobatórios do estabelecimento 

estável no país – conforme requisitos apresentados no site da 

instituição; 

II. Cópia autenticada do documento de identidade do país de origem ou 

do passaporte do requerente; 

III. Cópia autenticada do documento de migração. 

 

Ademais, a inscrição de armadores, agentes marítimos, construtores navais, 

peritos navais, etc., é realizada junto à Prefeitura Geral Naval. Outrossim, a Lei nº 978 

(1996), denominada Lei de Migração, no seu capítulo XII, determina que as empresas 

de transporte internacional, seus agentes e representantes devem registrar-se na 

Direção Geral de Migrações, especificando o nome, a natureza dos meios de 

transporte utilizados, os pontos habituais de escala e demais requisitos que 

regulamentam a lei. 

 

4.2.5 Uruguai 

 

No que diz respeito aos requisitos necessários para autorização da empresa 

de navegação, destacam-se os seguintes documentos em vigor no Uruguai: 

I. Solicitação de linha para o transporte por água (serviços 

internacionais), disponibilizado pela Direção Nacional de Transporte; 

II. Modelo para Controle Social de Empresas, disponibilizado pela 

Direção Nacional de Transporte; 



                                                                                      
 
 

78 

III. Modelo de Estudo de Viabilidade, disponibilizado pela Direção 

Nacional de Transporte. 

 

A Direção Geral de Transporte Fluvial e Marítimo, vinculada ao Ministério de 

Transportes e Obras Públicas (MTOP), determina os requisitos para habilitação das 

empresas que desejam realizar o serviço internacional de transporte aquaviário de 

cargas, passageiros e veículos. 

O interessado deve apresentar uma solicitação por escrito ao Diretor Nacional 

de Transporte, contendo os requisitos da Tabela 4.26. 

 
TABELA 4.26 – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE 

NAVEGAÇÃO NO URUGUAI. 

Requisitos 

1 Mencionar o tipo de transporte realizado (cargas, passageiros ou outros); 

2 Demonstrar a área de prestação do serviço, especificando os portos de embarque e 
desembarque; 

3 Apresentar o estudo de viabilidade do empreendimento; 

4 Citar as embarcações utilizadas para prestação do serviço. 

FONTE: Adaptado de MTOP, 2017. 

 

Além disso, o requerente deve apresentar os documentos da empresa e das 

embarcações, conforme Tabela 4.27. 

 
TABELA 4.27 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE 

NAVEGAÇÃO NO URUGUAI 
(continua) 

Requisitos Documentos necessários 

Empresa 

Instrutivo da empresa: 
a. Declaração da Empresa, firmada pelo titular, representante ou apoderado; 
b. Certificado Notarial, contendo a certificação de firma, a comprovação do 

cumprimento dos requisitos (domicílio no território nacional, controle/ direção 
da empresa exercidos por cidadãos naturais ou legais uruguaios e 
representante devidamente acreditado e com domicílio no território nacional) 
e a relação de vínculo jurídico entre a empresa e as embarcações (relacionar 
títulos, arrendamento ou contrato de leasing); 

c. Cartão do Registro Único Tributário; 
d. Comprovante de inscrição no Instituto de Seguridade Social; 
e. Certificado Único vigente do Instituto de Seguridade Social; 
f. Comprovante de inscrição na Direção Geral Impositiva; 
g. Cópia do Certificado de Navegabilidade vigente; 

Cópia autenticada do estatuto ou contrato social vigente; 
Comprovante de inscrição no Registro Público de Proprietários e Armadores; 
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TABELA 4.27 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA 
DE NAVEGAÇÃO NO URUGUAI 

(conclusão) 
Requisitos Documentos necessários 
Empresa Comprovante de experiência anterior como armador. 

Embarcação 

Nome da embarcação; 
Memorial descritivo; 
Classificação; 
Plano de arranjo geral; 
Cópia do certificado de matrícula expedido pela autoridade competente; 
Cópia do Certificado de Navegabilidade; 

FONTE: Adaptado de MTOP, 2017. 

 

Em relação às informações administrativas solicitadas, no site do Ministério 

de Transportes e Obras Públicas é disponibilizado um modelo do Estudo de 

Viabilidade, contendo como elementos básicos os itens dispostos na Tabela 4.28. 

 
TABELA 4.28 – INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA O ESTUDO DE VIABILIDADE PARA 

AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NO URUGUAI. 
(continua) 

Estudo Informações mínimas 

Mercado 

Análise do nível e a estrutura da demanda em um período razoável; 

Tendência da demanda; 

Análise comparativa entre as empresas similares e outros meios de transportes 
relacionados com a linha estudada; 

Oferta existente (caso haja); 

Oferta agregada pela empresa: frequência e capacidade de cada unidade; 

Fontes de dados utilizadas; 

Custos 

Fixos 
1. Custos operacionais da embarcação: 

• Tripulação (salários e encargos sociais); 
• Seguro (máquinas, casco, proteção e indenização); 
• Manutenções; 
• Reparos (incluindo o cálculo da entrada no dique); 
• Aprovisionamentos; 
• Limpeza (para embarcações com transporte de passageiros); 
• Depreciação; 
• Lucro cessante; 
• Combustíveis consumidos permanentemente pela planta auxiliar, incluindo 

quando a embarcação está parada; 
• Administrativos (gastos da estrutura, cargas sociais administrativas, 

honorários, etc.). 
2. Custos esporádicos 

• Translado da embarcação; 
• Gastos de lançamento; 

Custos de importação; 
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TABELA 4.28 – INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA O ESTUDO DE VIABILIDADE PARA 
AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NO URUGUAI. 

(conclusão) 
Estudo Informações mínimas 

Custos 

Variáveis 
1. Combustíveis; 
2. Gastos portuários; 
3. Praticagem; 

Custos de pagamento das autoridades (aduanas, migração, sanitários, etc.). 

Demanda 

Volume de captação; 

Entrada média estimada por unidade transportada; 
Política comercial da empresa, demonstrando como será captado o volume 
estimado; 

Financeiro 
Resultados projetados para 1 ano; 

Ponto de equilíbrio econômico da operação. 
FONTE: Adaptado de MTOP, 2017. 

 

De forma geral, a Figura 4.8 apresenta o passo a passo para constituição de 

uma empresa de navegação no Uruguai. 
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FIGURA 4.8 – FLUXO DE ABERTURA DA EMPRESA NO URUGUAI. 

Início

Celebração da Assembleia de Sócios 
para elaboração do Contrato Social

Realizar a inscrição do Registro Nacional 
de Comércio

Cumprir com os requisitos solicitados 
pelo Ministério de Transportes e Obras 

Públicas

Fim

Publicação da constituição da empresa 
em Diário Oficial

Dispor dos comprovantes de inscrição 
nos órgãos:

- Registro Público de Proprietários e 
Armadores;
- Instituto de Seguridade Social;
- Direção Geral Impositiva

Obter o Certificado de Navegabilidade

Desenvolver o Estudo de Viabilidade do 
empreendimento

O solicitante dispõe de todos os 
documentos e requisitos 
solicitados pelo MTOP?

Outorga da habilitação da empresa de 
navegação.

Sim

Não

 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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4.2.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

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. 

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, conforme Anexo - Quadro Comparativo 2: Requisitos para 
autorização da empresa de navegação. 

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 

através da apresentação dos balanços patrimoniais e/ou outras demonstrações 



                                                                                      
 
 

83 

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 

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 encontra instalada no Paraguai, 

teoricamente, deveriam preocupar-se mais com o desenvolvimento destes 

regulamentos. 

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. 
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4.3 PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO 

 

A expansão e a renovação da frota para o transporte aquaviário são 

fundamentais para o crescimento do modal, visto que, uma frota nova ou renovada 

consome menos combustível, polui menos e possui menores custos de manutenção, 

contribuindo para a redução no custo total do transporte (CNT, 2013). 

Aliado a isso, o desenvolvimento de estruturas aquaviárias capazes de 

absorver a demanda de transporte faz com que a competitividade entre modais torne-

se um fator determinante da vantagem (ou desvantagem) competitiva entre os países 

e/ ou entre empresas. 

Diante desse cenário, esse tópico apresenta os principais programas de 

financiamento de cada um dos países signatários do Acordo, com as informações 

coletadas nas instituições que fomentam o desenvolvimento da atividade, seja na 

promoção de novas instalações ou disponibilizando o capital para o bom 

funcionamento das atividades operacionais. 

 

4.3.1 Argentina 

 

As principais fontes de financiamento no país são: o Banco da Nação 

Argentina (BNA) e o Banco de Investimento e Comércio Exterior (BICE). 

 

Banco da Nação Argentina (BNA) 

 

O Banco da Nação Argentina é uma instituição que contribui para o 

desenvolvimento dos setores produtivos do país, prestando assistência financeira às 

empresas, qualquer que seja sua atividade econômica, promovendo e apoiando o 

comércio exterior e, especialmente, estimulando as exportações de bens, serviços e 

tecnologia do país. O banco oferece às organizações produtoras de bens e serviços, 

créditos para os investimentos e para o capital de trabalho, além de financiamentos e 

garantias às atividades de comércio exterior.  

Os produtos disponíveis estão destacados a seguir. 
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 Linha especial para investimentos produtivos 

 

Essa linha de crédito é destinada às grandes empresas de todos os setores 

econômicos (agropecuário, industrial, comercial, transporte, serviços, etc.) e abrange 

os seguintes investimentos: ampliação da capacidade produtiva, incrementos do 

emprego direto e formal, substituição das importações, ampliação da capacidade de 

exportação, bens de capital, obras de infraestrutura, exportação de bens de capital e 

financiamento de bens importados. 

O prazo máximo para pagamento é de 120 meses e irá variar de acordo com 

a análise dos reembolsos do projeto de investimento. A taxa de juros será aplicada 

conforme determina a regulamentação nº 43 A2 – Crédito às Empresas para Capital 

de Trabalho e Investimentos, aplicável àquelas não consideradas micro, pequena e 

média empresa. 

 

 Fundo Integral para o Desenvolvimento Regional – FONDER 

 

Este fundo é destinado ao desenvolvimento de atividades produtivas e/ou 

serviços derivados das necessidades das micros, pequenas e médias empresas, e 

tem a finalidade de fomentar a geração de empregos, incrementar o valor agregado 

local, aumentar as exportações, facilitar o processo de substituição das importações, 

avançar no desenvolvimento de novos produtos/ processos e implementar sistemas 

de qualidade ou desenvolvimento do mercado local.  

O financiamento do FONDER pode ser aplicável: 

I. Aos projetos de investimento, principalmente em bens de capital 

nacional e estrangeiro nacionalizado, novos ou usados, quando não 

exista oferta local; 

                                            
2 Existem duas formas de aplicação da taxa de juros: 
- Para os investimentos em geral e capital de trabalho associados a um outro investimento: taxa de 
juros de 17% (taxa nominal anual fixa) para prazos de até três anos. Para prazos superiores, será 
aplicada a taxa de 18% (taxa nominal anual fixa) nos três primeiros anos e após regerá a Taxa Ativa 
da Carteira Geral com suas oscilações no tempo. 
- Para os investimentos de capital de trabalho como único destino, vinculado ao processo produtivo: 
regerá a Taxa Ativa da Carteira Geral do BNA com suas oscilações no tempo. Para os clientes que 
pagam suas taxas em dia e que possuam vínculo superior a um ano com o banco, será aplicada a 
taxa corrigida com o coeficiente de 0,78 (em 27/01/2017 TACG 24% TNA X 0,78 = 18,72% Taxa 
Nominal Anual) (BNA, 2017). 
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II. Nos investimentos em ativos fixos, tais como: instalações e acessórios 

para o desenvolvimento de projetos de construções em geral, 

melhorias, etc.; 

III. Em capital de trabalho vinculado ao processo produtivo. 

 

O crédito está disponível para as pessoas físicas e/ou jurídicas (de qualquer 

forma societária ou unipessoal) que não possuam dívidas creditícias comerciais 

vigentes no sistema financeiro. O montante disponibilizado poderá variar, 

dependendo das características do projeto, entre 500 mil e 1,5 milhão de pesos 

argentinos. A única restrição é para o capital de trabalho com destino vinculado ao 

processo produtivo: máximo equivalente a três meses de vendas mensais, não 

podendo superar a soma de 300 mil pesos argentinos. 

O prazo é de até 60 meses e será liquidado com amortizações mensais, 

trimestrais ou semestrais, dependendo do fluxo de entradas do projeto e conforme 

acordado com o cliente. 

A taxa de juros será definida em função das características do solicitante e 

da análise de crédito correspondente, podendo aplicar: 

I. Taxa variável, equivalente a 50% de taxa de juros ativa para operações 

em pesos, vigente no Banco da Nação Argentina (BNA); 

II. Taxa vigente para o financiamento de investimentos das atividades 

produtivas das micros, pequenas e médias empresas. 

 

Banco de Investimentos e Comércio Exterior (BICE) 

 

O Banco de Investimento e Comércio Exterior, órgão descentralizado do 

Ministério de Produção, é uma organização pública que disponibiliza crédito de médio 

e longo prazo para investimentos produtivos e para o comércio exterior das micros, 

pequenas e médias empresas. 

Dentre os seus produtos, pode-se destacar: 
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 Primeiro crédito PyME 

 

Linha de crédito destinada ao financiamento de projetos de investimento, 

aquisição de bens de capital móveis e modernização para quaisquer setores da 

economia que melhore a competitividade nos mercados interno e externo. 

Suas características são apresentadas na Tabela 4.29. 

 
TABELA 4.29 – CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE CRÉDITO PRIMEIRO CRÉDITO PYME. 

Montante 
financiável Moeda Taxa de 

juros Prazo Garantias Período de 
carência Amortização 

Até 80% do valor 
total do projeto, 

podendo variar de 
$ 500.000,00 a      
$ 5.000.000,00 

Pesos Variável Até 84 
meses 

A critério 
do banco 

Até 24 
meses Francês 

FONTE: BICE, 2017. 
 

A Figura 4.9 demonstra o passo a passo da obtenção do crédito, bem como 

os requisitos necessários. 
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FIGURA 4.9 – FLUXO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DO BICE. 

Início

Sim

Não
O requerente dispõe de todos 
os critérios de elegibilidade?

O requerente deve dispor dos seguintes 
requisitos:

- Ser micro, pequena ou média empresa;
- Possuir, no mínimo, uma conta corrente em 
alguma instituição financeira autorizada pelo 
Banco Central da Argentina;
- Não ter utilizado algum tipo de crédito 
bancário de longo prazo nos últimos dois anos

Fim

Ingressar na homepage da instituição e 
preencher o formulário de solicitação do 

crédito
O banco analisará a proposta

O crédito foi aprovado?
O oficial de crédito da instituição entrará 

em contato para confirmação das 
informações

O crédito é disponibilizado

Sim

Não

 
FONTE: Adaptado de BICE, 2017. 

 

 Plan Belgrano Productivo 

 

Destinado ao financiamento de projetos de investimento e aquisição de bens 

de capital novos de origem nacional ou estrangeira, caso não exista um substituto 

produzido no país. 
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Essa modalidade está disponível para as empresas localizadas nas seguintes 

províncias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Misiones, Santiago del 

Estero, Corriente, Formosa ou Chaco. Suas características são apresentadas na 

Tabela 4.30. 

 
TABELA 4.30 – CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE CRÉDITO PLAN BELGRANO PRODUCTIVO. 

Montante 
financiável Moeda Taxa de 

juros Prazo Garantias Período de 
carência Amortização 

Até 80% do valor 
total do projeto, 

com limite máximo 
de $ 10.000.000,00 

(excluído o IVA) 

Pesos Variável Até 84 
meses 

A critério 
do banco 

Até 24 
meses 

Francês ou 
alemão 

FONTE: BICE, 2017. 
 

 Inversión 

 

Linha de crédito destinada às pessoas físicas e jurídicas que possuam 

domicílio ou qualquer outra espécie de representação permanente no país.  

Seu objetivo é financiar projetos de investimento, aquisição de bens de capital 

móveis e modernização da infraestrutura para qualquer setor da economia que 

melhore a competitividade nos mercados interno e externo. Suas características são 

apresentadas na Tabela 4.31. 
 

TABELA 4.31 – CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE CRÉDITO INVERSIÓN. 

Montante financiável Moeda Taxa de 
juros Prazo Garantias 

Período 
de 

carência 
Amortização 

Até 80% do valor total 
do projeto (excluído o 

IVA) 
Pequena e média 

empresa: até                 
$ 80.000.000,00 

Outros tamanhos: até   
$ 200.000.000,00 

Pesos 
ou 

dólares 
Variável 

Peso: até 
15 anos 

Dólar: até 
10 anos 

A critério 
do banco 

Até 24 
meses 

Francês ou 
alemão 

Periodicidade 
constante – 

máximo 
semestral 

FONTE: BICE, 2017. 
 

4.3.2 Bolívia 

 

As principais linhas de financiamento no país foram identificadas no Banco 

Nacional da Bolívia e serão explicitadas a seguir. 
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Banco Nacional da Bolívia 

 

O Banco Nacional da Bolívia (BNB) tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento e progresso do país, desenvolvendo programas e projetos com 

responsabilidade social em benefício da sociedade. 

As suas linhas de crédito disponíveis são apresentadas a seguir: 

 

 Crédito para capital de investimento 

 

Linha de crédito destinada ao financiamento das compras, ampliação e 

reforma nos ativos fixos: terrenos, plantas industriais, maquinário, equipamentos e 

outros necessários para a execução de um projeto de investimento com propósito 

produtivo e/ ou comercial. 

Os prazos são variáveis, dependendo do fluxo de caixa do projeto – 

normalmente varia de um a cinco anos, mas em casos excepcionais pode chegar até 

dez anos. 

O crédito pode ser disponibilizado na moeda nacional ou estrangeira, sendo 

que, dependendo do prazo estipulado será determinada uma moeda fixa. 

A Figura 4.10 demonstra o passo a passo da obtenção do crédito, bem como 

os requisitos necessários. 
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FIGURA 4.10 – FLUXO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DO BNB. 

Início

Sim Não
O requerente dispõe de todos 

os documentos?

Fim

O requerente deve dispor dos documentos legais e 
financeiros:

- Formulário de solicitação do crédito 
(disponibilizado pelo banco);
- Avaliação dos bens móveis e imóveis oferecidos 
como garantia;
- Cópia da cédula de identidade do titular, cônjuge e 
fiador;
- Documentação referente às dívidas vigentes no 
sistema financeiro (titular, cônjuge e fiador);
- Documentação comprobatória dos saldos de 
poupança ou conta corrente do titular, cônjuge e 
fiador;
- Cópia do NIT (Número de Identificação Tributária) 
da empresa;
- Cópia da Licença Municipal de Funcionamento do 
estabelecimento;
- Documentação comprobatória do patrimônio do 
titular (bens imóveis, veículos, etc.);
- Declaração jurada das garantias;
- Documentação comprobatória das fontes de 
ingresso do fiador (assalariado ou com negócio 
próprio)

O banco realizará a avaliação do crédito

O requerente dispõe de todos 
os documentos? O banco realizará a avaliação do crédito

Sim

Não

 
FONTE: Adaptado de BNB, 2017. 
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 Crédito BNB Crecer PyME - Agrandar 

 

Destinado ao financiamento do capital de operação e de investimento para 

pequenas e média empresas em processo de crescimento. 

O montante disponibilizado pode variar entre US$ 150.001 e US$ 300 mil, 

com equivalência na moeda nacional e podendo ser disponibilizado em dólares ou 

bolivianos. 

O prazo é de 36 meses para capital de operação e de 120 meses para capital 

de investimento. 

As garantias podem ser hipotecárias e hipotecária mais maquinários, 

equipamentos ou veículos, com ambas sujeitas às condições das políticas de crédito. 

 

 Crédito BNB Crecer PyME - Avanzar 

 

Linha de crédito destinada ao financiamento do capital de operação e de 

investimento para pequenas e médias empresas em processo de expansão. 

O montante disponibilizado pode variar entre US$ 50.001 a US$ 150 mil com 

equivalência na moeda nacional e podendo ser disponibilizado em dólares ou 

bolivianos. 

O prazo é de 36 meses para capital de operação e de 120 meses para capital 

de investimento. 

As garantias podem ser: 

I. Hipotecárias; 

II. Hipotecária com garantia de maquinários, equipamentos ou veículos; 

III. Maquinários e equipamentos; 

IV. Cartas de crédito de importação. 

 

O aporte próprio para o capital de investimento é de no mínimo 15%, mas, 

caso o valor hipotecário das garantias dos imóveis cubra 100% do financiamento, 

poderá ser financiado até 100% do valor. 
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 Crédito BNB Productivo 

 

Crédito destinado ao financiamento do capital operativo, de trabalho, de 

investimentos e domicílio produtivo, com as características presentes na Tabela 4.32. 

 
TABELA 4.32 – CRÉDITO BNB PRODUTIVO. 

Tipo de 
crédito Moeda Forma de 

pagamento 
Destino do 

crédito 
Montante 

disponibilizado Prazo 

Capital 
operativo/ 
trabalho 
permanente 

Bolivianos 

Parcela mensal, 
bimestral e 
trimestral 

Compra de 
insumos, matéria 

prima e outros Bs14.000,00 até 
Bs210.000,00 

Até 36 
meses 

Capital de 
investimento 

Máquinas, 
equipamentos, 
ferramentas e 

instalações 

Até 120 
meses 

Domicílio 
produtivo Parcela Mensal 

Compra de 
domicílio, 
terreno, 

construção, 
reforma, 

ampliação, 
melhoramento e 

instalação de 
serviços básicos 

Bs14.000,00 até 
Bs420.000,00 

Até 180 
meses 

FONTE: BANCO NACIONAL DA BOLÍVIA, 2017. 
 

Para todas as modalidades, as garantias são: líquida, hipoteca de imóvel, 

hipoteca de veículo, pré-hipoteca de imóvel, documentos em custódia, pessoais e 

colateral. 

As taxas de juros variam de acordo com o tamanho da empresa, conforme 

Tabela 4.33. 

 
TABELA 4.33 - TAXAS DE JUROS. 

Tamanho da empresa Taxa máxima anual 

Micro 11,50% 

Pequena 7,00% 

Média 
6,00% 

Grande 
FONTE: BANCO NACIONAL DA BOLÍVIA, 2017. 
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4.3.3 Brasil 

 

As principais fontes de financiamento no país são: o Fundo da Marinha 

Mercante (FMM) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 

O BNDES, vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 

possui algumas linhas para apoio aos investimentos em infraestrutura logística e de 

transportes, oferecendo taxas de juros maiores do que as propostas pelo FMM, 

porém, o processo de tramitação é mais rápido e menos burocrático. 

As principais linhas de créditos são apresentadas a seguir: 

 

 Logística – Modal hidroviário 

 

Esta modalidade está disponível para as sociedades com sede e 

administração no país e para pessoas jurídicas de direito público. 

Poderão ser financiados os seguintes serviços: implantação, expansão, 

modernização, recuperação de infraestrutura no segmento hidroviário e aquisição de 

equipamentos e sistemas operacionais de movimentação de carga e passageiros. 

Porém, será apoiado o investimento em equipamentos novos, produzidos no país e 

constantes do Credenciamento de Fabricantes Informatizados (CFI) do BNDES. Os 

bens devem ainda apresentar índice de nacionalização mínimo de 60%, calculado 

conforme instruções definidas pela instituição, ou cumprir com o Processo Produtivo 

Básico (PPB). 

O valor mínimo do investimento é de R$ 20 milhões e existem duas 

possibilidades de taxa de juros. A primeira, é uma operação de Apoio Direto, feita 

diretamente com o BNDES, conforme a Tabela 4.34. 
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TABELA 4.34 - FINANCIAMENTO COM APOIO DIRETO PARA O MODAL HIDROVIÁRIO. 
Custo Financeiro TJLP (taxa de juros de longo prazo) 

Remuneração básica do BNDES A partir de 1,5% a.a. 

Taxa de risco de crédito 1% a.a. para Estados, Distrito Federal e Municípios ou 
até 4,18% a.a., conforme o risco de crédito do cliente 

FONTE: BNDES, 2016. 
 

A taxa de juros neste caso é calculada somando-se o custo financeiro, a 

remuneração básica do BNDES e a taxa de risco de crédito. 

A segunda opção de juros é o apoio indireto, sendo uma operação feita por 

meio de instituição financeira credenciada, conforme a Tabela 4.35. 

 
TABELA 4.35 - FINANCIAMENTO COM APOIO INDIRETO PARA O MODAL HIDROVIÁRIO. 

Custo Financeiro TJLP (taxa de juros de longo prazo) 
Remuneração básica do BNDES A partir de 1,5% a.a. 

Taxa de intermediação financeira 0,1% a.a. para MPMES; e 
0,5% a.a. nos demais casos. 

Remuneração da instituição credenciada Negociada entre a instituição e o cliente 
FONTE: BNDES, 2016. 

 

Nesta modalidade, a taxa de juros é calculada somando-se o custo financeiro, 

a remuneração básica do BNDES, a taxa de intermediação financeira e a 

remuneração da instituição financeira credenciada. 

O banco poderá financiar até 80% do valor total dos itens financiáveis e o 

prazo do financiamento será determinado em função da capacidade de pagamento 

do empreendimento, da empresa e do grupo econômico. 

Nas duas modalidades o custo financeiro será do tipo Cesta3 nas operações 

com empresas sediadas no país, cujo controle será exercido, direta ou indiretamente, 

por pessoa física ou jurídica domiciliada ou sediada no exterior, destinado a 

investimentos de qualquer natureza em atividade econômica não especificada no 

Decreto nº 2.233 (1997b). 

 

 

 

                                            
3 O BNDES estabelece para seus clientes, o custo dos empréstimos que tenham base nos recursos 
captados em moeda estrangeira, sem vinculação a repasse em condições específicas. Este custo, 
definido a partir do custo médio das captações do banco no mercado internacional, compõe-se da 
seguinte forma: Unidade Monetária do BNDES (UMBNDES) e encargos da Cesta de Moedas (ECM). 
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 Logística – Modal portuário e demais investimentos 

 

Modalidade de financiamento que contempla a implantação, expansão, 

modernização, recuperação da infraestrutura e aquisição de equipamentos/ sistemas 

operacionais de movimentação de carga e passageiros nos seguintes segmentos: 

I. Portuário, terminais de transbordo e de movimentação de cargas, 

incluindo vias internas e de acesso; 

II. Dutoviário; 

III. Centros de distribuição, unidades rodoviárias de armazenagem e de 

movimentação de cargas de prestadores de serviços logísticos. 

 

O prazo total do financiamento será determinado em função da capacidade 

de pagamento do empreendimento, da empresa e do grupo econômico. 

As garantias irão variar de acordo com o tipo de apoio, sendo definida na 

análise da operação (apoio direto) ou negociada entre a instituição financeira 

credenciada e o cliente (apoio indireto). 

Em relação às taxas de juros, essas possuem duas modalidades e 

diferenciações de valores de acordo com o porte da empresa, conforme a Tabela 4.36 

e a Tabela 4.37. 

 
TABELA 4.36 - FINANCIAMENTO COM APOIO DIRETO PARA MODAL PORTUÁRIO E DEMAIS 

INVESTIMENTOS. 
Porte da Empresa Micro, pequena e média Média-grande e grande 

Custo Financeiro TJLP 
Máximo de 70% de TJLP + 

mínimo de 30% Cesta ou IPCA 
ou TS ou TJ3 ou TJ6 

Remuneração básica do 
BNDES A partir de 1,5% a.a. 

Taxa de risco de crédito 1% a.a. para Estados, Distrito Federal e Municípios ou até 4,18% 
a.a., conforme o risco do crédito do cliente 

FONTE: BNDES, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 
 

97 

TABELA 4.37 - FINANCIAMENTO COM APOIO INDIRETO PARA MODAL PORTUÁRIO E DEMAIS 
INVESTIMENTOS. 

Porte da empresa Micro, pequena e média Média-grande e grande 

Custo financeiro TJLP 
Máximo de 70% de TJLP + 

mínimo de 30% Cesta ou IPCA 
ou TS ou TJ3 ou TJ6 

Remuneração básica do 
BNDES A partir de 1,5% a.a. 

Taxa de intermediação 
financeira 0,1% a.a. 0,5% a.a. 

Remuneração da instituição 
credenciada Negociada entre a instituição e o cliente 

FONTE: BNDES, 2016. 
 

O Banco financiará até 80% do valor total dos itens financiáveis para a micro, 

pequena e média empresa. Para as empresas de maior porte, a participação máxima 

no aporte será de 70% no modal portuário e de até 50% nos demais investimentos. 

Porém, os clientes podem ter a participação do BNDES ampliada para até 80% do 

valor, nesse caso, a parcela do crédito referente ao aumento da participação terá 

custo equivalente a Cesta ou IPCA ou TS ou TJ3 ou TJ6 e a remuneração básica do 

banco será de, no mínimo, 1,5% ao ano. Outra possibilidade é a ampliação, sem custo 

adicional, em até 20% para municípios e setores contemplados pela Política de 

Dinamização Regional (PDR). 

 

 Cartão BNDES 

 

Esta modalidade é voltada para micro, pequena e média empresa de controle 

nacional que necessite do aporte máximo de R$ 1 milhão para a aquisição de 

produtos credenciados no Portal de Operações do Cartão BNDES. 

A taxa de juros cobrada é definida mensalmente, em função da taxa a termo 

divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais (ANBIMA), calculada com base nas Letras do Tesouro Nacional. 

O prazo do financiamento será amortizado de 3 a 48 prestações mensais, 

fixas e iguais, podendo variar nas diversas instituições emissoras. 

As garantias serão negociadas entre o banco e o cliente, na análise de crédito 

para concessão do cartão. 
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 BNDES Finame – Financiamento de máquinas e equipamentos 

 

Modalidade de financiamento realizado por intermédio de instituições 

financeiras credenciadas, para a produção e a aquisição de máquinas, equipamentos 

e bens de informações e automação novos, de fabricação nacional e credenciados 

pelo BNDES. Poderão beneficiar-se: 

I. Sociedades nacionais e estrangeiras e fundações, com sede e 

administração no Brasil; 

II. Empresários individuais inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) e no Registro Público de Empresas Mercantis; 

III. Empresas individuais de responsabilidade limitada inscritas no 

Registro Público de Empresas Mercantis (RPEM); 

IV. Pessoas jurídicas de direito público; 

V. Transportadores autônomos de carga residentes e domiciliados no 

País, para aquisição de caminhões e afins, e equipamentos especiais 

adaptáveis a chassis, tais como plataformas, guindastes e tanques, 

nacionais e novos; e 

VI. Associações, sindicatos, cooperativas, condomínio e assemelhados, e 

clubes. 

 

Existem três possibilidades para concessão do apoio financeiro: 

I. Financiamento à compradora para a aquisição – modalidade destinada 

a: 

a. Beneficiárias usuárias para aquisição de máquinas e 

equipamentos; 

b. Empresas para aquisição de máquinas e equipamentos que, pela 

sua natureza e a critério do BNDES, possam ser destinados ao 

uso de terceiros, mediante contrato de comodato; e 

c. Empresas cujo objeto social inclua a locação de máquinas e 

equipamentos, desde que não caracterizada como empresa de 

arrendamento mercantil e o bem financiado não seja destinado à 

sublocação. 
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II. Financiamento ao fabricante para a produção: apoio financeiro durante 

o período de fabricação, para produção de máquinas e equipamentos 

já negociados com as respectivas compradoras; 

III. Financiamento ao fabricante para a comercialização: apoio ao 

fabricante para venda de máquinas e equipamentos já negociados com 

as respectivas compradoras. 

 

Esta modalidade divide-se em linhas de financiamento, com objetivos e 

condições financeiras específicas: 

I. Aquisição e comercialização de bens de capital (BK Aquisição) – 

máquinas, equipamentos e bens de informática e automação nacionais 

novos, exceto ônibus, caminhões e aeronaves; 

II. Produção de bens de capital (BK Produção) – financiamento de capital 

de giro destinado à produção de máquinas, equipamentos e bens de 

informática e automação. 

 

Fundo da Marinha Mercante (FMM) 

 

O Fundo da Marinha Mercante, administrado pelo Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, é um fundo de natureza contábil destinado a prover recursos 

para o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e 

reparação naval brasileira, conforme a Lei nº 10.893 (2004b). 

O financiamento à Marinha Mercante e à Construção Naval contempla os 

estaleiros brasileiros para realização de projetos de implantação, expansão, 

modernização e para a construção e reparo de navios para empresas nacionais de 

navegação, com o objetivo de atender a demanda de encomenda de embarcações e 

de equipamentos, reparos e jumborização junto aos construtores navais brasileiros e 

à Marinha do Brasil. 

O custo financeiro será equivalente à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 

e/ou índice de variação da taxa de câmbio calculado com base nas cotações de venda 

do dólar dos EUA, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, conforme critérios 

definidos na Resolução CMN nº 3.262 (2005) e a Resolução CMN nº 3.828 (2009). 
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Além do custo financeiro, o apoio também estará sujeito a cobrança de uma 

taxa de juros de acordo com o objetivo do empreendimento, do beneficiário, dentre 

outras características do projeto. Esses critérios também determinam o nível de 

participação do BNDES e o prazo do financiamento. 

Serão exigidas diversas condições financeiras para cada tipo de projeto, 

descritas a seguir. 

 

 Financiamento destinado a armadores e estaleiros nacionais 

 

I. Aquisição e instalação de equipamentos para embarcação própria 

(beneficiário: armador nacional) (Tabela 4.38); 

 
TABELA 4.38 - FINANCIAMENTO DESTINADO A ARMADORES E ESTALEIROS NACIONAIS. 

Conteúdo 
Nacional 

Participação 
máxima 

Taxa de juros 
(% a.a.) 

Prazo de 
carência 

Prazo de 
amortização 

Maior ou igual a 
60% 90% 

3,0 a 4,0 
Até 2 anos Até 5 anos 

Menor que 60% 3,0 a 6,0 
FONTE: BNDES, 2016. 

 

Para os financiamentos concedidos aos estaleiros para a produção de 

embarcações, o pagamento será em parcela única até o quinto dia útil seguinte ao do 

fechamento do câmbio relativo ao pagamento do preço da embarcação ou na data do 

vencimento estabelecida no Contrato de Financiamento à Produção, o que ocorrer 

primeiro. Essa mesma situação ocorre para: construção de embarcação de apoio, de 

carga, transporte de passageiros e destinado à exportação. 

 

II. Construção de embarcação de apoio – rebocadores/ empurradores 

(beneficiários: armador nacional e estaleiro nacional) (Tabela 4.39); 
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TABELA 4.39 - FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE APOIO – 
REBOCADORES/ EMPURRADORES. 

Conteúdo 
Nacional 

Participação máxima Taxa de juros (%a.a.) 
Prazo de 
carência 

Prazo de 
amortização Itens 

nacionais 
Itens 

importados 
Itens 

nacionais 
Itens 

importados 

Maior ou 
igual a 
50% 

90% 75% 2 a 4,5 3 a 6 
Até 4 
anos Até 20 anos 

Menor que 
50% 90% 60% 2 a 4,5 4 a 7 

FONTE: BNDES, 2016. 
 

III. Construção de embarcação de carga (beneficiários: armador nacional 

e estaleiro nacional) (Tabela 4.40); 
 

TABELA 4.40 - FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE CARGA. 

Conteúdo 
Nacional 

Participação máxima Taxa de juros (%a.a.) 
Prazo de 
carência 

Prazo de 
amortização Itens 

nacionais 
Itens 

importados 
Itens 

nacionais 
Itens 

importados 

Maior ou 
igual a 
65% 

90% 90% 2 a 4,5 3 a 6 
Até 4 
anos Até 20 anos 

Menor que 
65% 90% 70% 2 a 4,5 4 a 7 

FONTE: BNDES, 2016. 
 

IV. Construção de embarcação de transporte de passageiros (Tabela 

4.41); 

 
TABELA 4.41 - FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS. 

Conteúdo 
Nacional 

Participação máxima Taxa de juros (%a.a.) Prazo 
de 

carência 
Prazo de 

amortização Itens 
nacionais 

Itens 
importados 

Itens 
nacionais 

Itens 
importados 

Maior ou 
igual a 30% 90% 75% 2,5 a 5 2,5 a 5 

Até 4 
anos Até 20 anos 

Menor que 
30% 90% 60% 2,5 a 5 4 a 6 

FONTE: BNDES, 2016. 
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Para os projetos de transporte fluvial de passageiros de elevado interesse 

social, o percentual de financiamento poderá ser de até 100%. 

 

V. Construção, expansão e modernização de unidades industriais 

(beneficiário: estaleiro nacional) (Tabela 4.42); 

 
TABELA 4.42 - FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE 

UNIDADES INDUSTRIAIS. 

Conteúdo 
Nacional 

Participação máxima Taxa de juros (%a.a.) 
Prazo de 
carência 

Prazo de 
amortização Itens 

nacionais 
Itens 

importados 
Itens 

nacionais 
Itens 

importados 

Maior ou 
igual a 
60% 90% 

75% 2,0 a 4,5 4,0 a 6,0 
Até 4 
anos Até 20 anos 

Menor que 
60% 60% 2,0 a 4,5 4,0 a 7,0 

FONTE: BNDES, 2016. 
 

VI. Jumborização, conversão ou modernização de embarcação própria 

(beneficiário: armador nacional) (Tabela.4.43); 

 
TABELA.4.43 - FINANCIAMENTO PARA JUMBORIZAÇÃO, CONVERSÃO OU MODERNIZAÇÃO 

DE EMBARCAÇÃO PRÓPRIA. 

Participação máxima Taxa de juros (% 
a.a.) Prazo de carência Prazo de 

amortização 

90% 3 a 6 Até 4 anos Até 15 anos 
FONTE: BNDES, 2016. 

 

VII. Produção de embarcação destinada à exportação (Tabela 4.44); 

 
TABELA 4.44 - FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO DE EMBARCAÇÃO DESTINADA À 

EXPORTAÇÃO. 

Conteúdo 
Nacional 

Participação máxima Taxa de juros (%a.a.) Prazo de 
carência 

Prazo de 
amortização Itens 

nacionais 
Itens 

importados 
Itens 

nacionais 
Itens 

importados 
Maior ou 
igual a 
20% 90% 75% 

2,5 a 5,0 4,0 a 6,0 
Parcela única 

Menor que 
20% 2,5 a 5,0 6,0 a 8,5 

FONTE: BNDES, 2016. 
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VIII. Reparo de embarcação (Tabela 4.45); 

 
TABELA 4.45 - FINANCIAMENTO PARA REPARO DE EMBARCAÇÃO. 

Participação máxima Taxa de juros (% a.a.) Prazo de carência Prazo de amortização 

90% 3 a 6 Até 1 ano Até 2 anos 
FONTE: BNDES, 2016. 

 

A Lei nº 10.893 (2004b) determina que o financiamento concedido com 

recursos do FMM, destinado à construção, jumborização, conversão, modernização 

ou reparação de embarcação, poderá ter como garantias a alienação fiduciária, a 

hipoteca da embarcação financiada ou de outras embarcações, a fiança bancária, a 

cessão de direitos creditórios e aquelas emitidas pelo Fundo de Garantia para a 

Indústria Naval (FGIN). 

O FMM terá como principal agente financeiro o BNDES. Ademais, as outras 

instituições que atuam como agente financeiro do FMM são: Banco do Nordeste, 

Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2013), para 

a obtenção do financiamento existe um longo processo burocrático que dura em 

média 25 meses. A Figura 4.11 demonstra as etapas e os documentos necessários 

para aquisição de embarcações utilizando os recursos do fundo. 
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FIGURA 4.11 – FLUXO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DO FMM. 

Início

Condições necessárias: 
ser EBN/ REB ou 

Estaleiro Brasileiro

Documentação e 
análise OK?

Sim

Não

Anexar documentação (para obter prioridade):
1- Carta de apresentação do pedido
2- Indicação do agente financeiro (pode ser no 
item acima)
3- Especificação técnica resumida do projeto
4- Arranjo geral da embarcação, se for o caso
5- Planta baixa geral do empreendimento, se for o 
caso
6- Cronograma de obras do estabelecimento
7- Cronograma de construção da(s) embarcação(s)
8- Pré-contrato de construção entre pleitante e o 
estaleiro
9- Autorização para o agente financeiro informar 
ao DEFMM a existência de pendências financeiras
10- Certidões que caracterizem a situação regular 
do grupo econômico a que pertence o pleitante 
junto a: Secretaria da Receita Federal, Fazenda 
Nacional, FGTS, INSS. 

O Depto do Fundo da Marinha 
Mercante e o Conselho Diretor 
do Fundo da Marinha Mercante 

fazem a análise de Prioridade

Consulta prévia (prioridade):
1- Qualificação do postulante/ caracterização 
jurídica da empresa
2- Controle do capital social
3- Sociedades controladas
4- Sociedades coligadas
5- Caracterização do pedido de apoio financeiro
6- Histórico operacional da empresa (frota atual, 
carga transportada e serviços realizados nos 
últimos três anos)
7- Concorrência nos últimos três anos
8- Evolução do time charter (TC) médio anual de 
mercado nos últimos cinco anos
9- Detalhamento do custo operacional da 
embarcação em análise
10- Projeto
11- Obras realizados pelo estaleiro nos últimos 
cinco anos

Outras análises:
1- Detalhamento do orçamento e quadro de usos 
e fontes
2- Descrição do demonstrativo de pagamentos
3- Formulário de cadastro para estaleiros
4- Ofício de autorização para obtenção de 
informações bancárias junto à instituição 
financeira
5- Apresentação do projeto
6- Análise do mapa de orçamento: descrição e 
discriminação quanto à mão de obra própria ou 
subcontratada, material e equipamentos 
nacionais/ importados.

Concede a prioridade

Documentação necessária para solicitação de 
financiamento:

1- Carta da empresa solicitando o financiamento
2- Consulta prévia
3- Informações e documentos para a elaboração 
da classificação de risco
4- Questionário de informações ambientais para 
enquadramento
5- Questionário de informações sociais para 
enquadramento
6- Questionário de aspectos relativos à inovação
7- Relatório ou balanço social, se houver

Agente Financeiro:
Cadastro na Instituição 

Financeira

Fim do ciclo

Consulta prévia (financiamento):
1- Dados da empresa
2- Descrição do projeto
3- Estudo de mercado
4- Apresentação das garantias
5- Outras informações consideradas 
pertinentes

Departamento de Prioridades - DEPRI:
Recebe a documentação, verifica a 
adequação às políticas operacionais, 
elabora e encaminha ao Comitê a 
instrução de enquadramento com 
recomendações

DEPRI envia cópias para 
Área de Crédito e Área 

Operacional

Área de Crédito:
Entrega ao Comitê de classificação de 
risco a proposta de limite de crédito 
que será homologada pela diretoria

Documentação e 
análise OK?

Sim

Não

Fim do ciclo

Enquadra

Comitê de Enquadramento de Crédito:
A empresa é notificada do 
enquadramento e prepara o projeto

A Área operacional analisa, 
negocia com o cliente e 

estrutura a operação

A Área operacional elabora o 
Relatório de Análise

Relatório OK?

Sim

Não

Diretoria aprova

Empresa é informada das 
condições para a contratação

Área operacional:
Elabora o contrato e efetua a liberação 
dos recursos e o acompanhamento do 
projeto e da empresa

Fim

 
FONTE: Adaptado de CNT, 2013. 
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4.3.4 Paraguai 

 

As principais linhas de financiamento no país foram identificadas no Banco 

Nacional de Fomento e serão explicitadas a seguir. 

 

Banco Nacional de Fomento 

 

O Banco Nacional de Fomento, criado por meio do Decreto-lei nº 281 (1993c), 

é uma instituição autárquica de pessoa jurídica que tem como objetivo principal o 

desenvolvimento da economia paraguaia, promovendo e financiando programas 

gerais e projetos específicos de fomento da agricultura, pecuária, silvicultura, indústria 

e o comércio de materiais e produtos originários do país. 

A instituição possui algumas linhas de crédito aplicáveis às condições do 

estudo, as quais serão descritas a seguir. 

 

 Linha de crédito para empresas exportadoras 

 

Destinado às pessoas físicas e/ou jurídicas residentes no país, que 

desenvolvem projetos voltados para o fomento do desenvolvimento econômico, 

geração de empregos, incremento do valor agregado nacional das matérias primas e 

o crescimento das exportações. 

Essa linha é proposta para projetos de implantação, expansão e/ou 

modernização, por meio da aquisição de maquinário e equipamentos, construção de 

obras civis e investimentos complementares requeridos para os diversos setores 

econômicos, por exemplo: agropecuário, industrial, comércio e de serviços orientados 

para a produção de bens e serviços para exportação e projetos de investimento 

segundo o regime de Maquila4. Não serão contemplados pelas modalidades os 

                                            
44 A Lei de Maquila tem por objetivo promover o estabelecimento e regular as operações das 
empresas dedicadas, total ou parcialmente, a realizar processos industriais ou de serviços, 
incorporando mão de obra e outros recursos nacionais destinados à transformação, elaboração, 
reparo ou montagem de mercadorias, com procedência estrangeira, importadas temporariamente e, 
com o objetivo de reexportação posterior (Lei nº 1.064/1997). 
O seu benefício principal é a aplicação do tributo único (alíquota de 1%), isentando a empresa de 
qualquer outro imposto nacional, departamental ou municipal (MAQUILA, 2017). 



                                                                                      
 
 

106 

projetos de arrendamento ou compra de imóveis, capital operativo, gastos de 

operação da empresa ou bens não essenciais ao projeto, pagamento de dívidas, 

dividendos ou recuperação de capital e compra de ativos (bonificações, ações, etc.). 

A taxa de juros é de 7,95% ao ano sobre os saldos e seu prazo pode ser de 

até dez anos, incluindo até dois anos de carência. Ainda existem duas modalidades 

de pagamento, a primeira com pagamentos trimestrais ou semestrais e a segunda 

com amortização trimestral ou semestral. 

Os limites para o financiamento são divididos em duas linhas: até US$ 2 

milhões (ou seu equivalente em guaranis) e até 80% do valor do projeto de 

investimento. 

O banco impõe critérios de elegibilidade: para os tomadores finais do crédito 

é necessário possuir experiência de dois anos no negócio e o investimento deverá 

financiar projetos geograficamente localizados no território nacional; para o 

financiamento de empresas que iniciam as operações é exigido uma atividade 

adicional com mínimo de três anos, demonstrando solvência financeira e patrimonial 

dos acionistas, proprietários ou do grupo econômico. 

As garantias são: Certificado de Depósito de Poupança (CDA), garantia 

bancária, fiduciária e hipotecária: até 70% do valor dos imóveis oferecidos em 

garantia. Nos casos em que o sujeito do crédito é pessoa jurídica, adicionalmente à 

garantia hipotecária, deverá ser exigido a garantia pessoal solidária dos titulares da 

sociedade, exceto as cooperativas de produção. 

Para o solicitante do crédito é exigido que não possua operações 

inadimplentes, demandas judiciais sem liquidação, inibição, convocatória de credores 

e/ou quebras, e não deverá registrar inabilitações de conta corrente maior que um 

ano, devendo justificar o motivo de possuir negação e demonstrar a recuperação de 

todos os cheques. 

A Figura 4.12 demonstra o passo a passo da obtenção do crédito, bem como 

os requisitos necessários. 
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FIGURA 4.12 – FLUXO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DO BNF. 

Início

Sim
Não

O proprietário dispõe de todos os 
critérios de elegibilidade?

Apresentar as informações do requerente/ empresa:
- Identificação pessoal (cédula de identidade) e da 
empresa (registro único de contribuinte – RUC);
-  Detalhamento dos sócios ou acionistas majoritários, 
conselho de administração e dos representantes legais;
- Detalhamento atualizado das suas dívidas, 
mencionando o credor, montante, taxa de juros, 
vencimentos e garantias oferecidas;
- Cópia da autorização ou procuração outorgada para 
contrair obrigações em nome do requerente, caso 
ocorra;
- Documentação da situação patrimonial, econômica e 
financeira do devedor (balanços da empresa, auditados 
anualmente por profissionais independentes, quando o 
total das operações de crédito superem US$ 1 milhão de 
dólares por entidade de crédito ou US$ 3 milhões em 
conjunto no sistema financeiro);
- Fluxo de caixa atualizado e analisado;
- Certificado de cumprimento tributário.

Fim

Apresentar as informações sobre a operação creditícia:
- Solicitação de crédito, mencionando o montante e o 
destino do crédito;
- Garantias, apresentando cópia autenticada dos títulos 
de propriedade oferecidos em garantia, devendo estar 
acompanhado do plano de desenvolvimento (para 
propriedades urbanas cadastradas) e do Informe Pericial 
e Plano Georreferenciado (para propriedades rurais 
padronizadas e sem cadastro). Apresentar informes de 
Condição do Domínio das propriedades;
- Cópia do estudo de viabilidade dos projetos 
financiados, devidamente analisados e avaliados por 
entidade de crédito, quando corresponda.

Apresentar as informações sobre a 
classificação do requerente:

- Reporte da Central de Riscos Creditícios do 
Banco Central do Paraguai, devendo 
corresponder com a Declaração Jurada de 
Dívidas apresentada.

Apresentar as informações da pessoa 
jurídica:

- Cópia autenticada da Escritura de 
Constituição da Sociedade, Estatuto Social e 
suas modificações (caso haja), inscritos no 
Registro Público correspondente;
- Cópia autenticada da ata da última 
assembleia de designação das autoridades 
em exercício;
- Cópia autenticada do Balanço Geral e do 
quadro de resultados dos últimos três 
exercícios financeiros;

Sim

Não

O requerente dispõe de toda a 
documentação?

Comparecer à instituição financeira com 
todos os documentos para realização da 

análise de crédito.

O crédito foi aprovado?

Aguardar a disponibilização do montante 
solicitado.

Sim

Não

 
FONTE: Adaptado de BNF, 2017. 
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 Investimentos em ativos fixos e outros 

 

Destinado às pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem a exploração e/ou 

intermediação das atividades produtivas dos setores agropecuário, industrial, 

comercial e de serviços. 

O seu aporte financeiro é proposto para aquisição de ativos fixos e outros 

investimentos – aquisição de maquinário, implementos e equipamentos, construções 

e instalações e outros investimentos fixos; 

A taxa aplicável nesta modalidade é de 12% ao ano sobre os saldos e com 

prazo de até cinco anos. Existem duas modalidades de pagamento: a primeira com 

vencimentos trimestrais ou semestrais e a segunda pela amortização trimestral, 

semestral ou anual. 

As garantias são: bancária, fiduciária, hipotecária e Certificado de Depósito 

de Poupança (C.D.A.). Caso a garantia seja a hipotecária, também é exigido a 

garantia pessoal dos titulares da sociedade, exceto para o tipo de sociedade 

enquadrado nas cooperativas de produção. 

Para uma estrutura de garantia mista (que inclua garantias reais) é permitido 

uma participação de até 30% de bens móveis e/ou semoventes, e será uma decisão 

exclusiva do Conselho de Administração. 

 

 Empréstimo Procrecer – Agência de Desenvolvimento Financeiro 

 

Destinado às pessoas físicas e jurídicas constituídas no país, que apresentam 

projetos viáveis para o fomento do desenvolvimento econômico, crescimento das 

exportações e geração de empregos, propostos aos investimentos que incrementem 

o valor agregado nacional das matérias primas. 

Nessa modalidade existe a possibilidade de financiar até 80% do projeto e 

até o limite citado na Lei nº 4.843 (2012) – os empréstimos concedidos não podem 

exceder, por pessoa ou empresa, a soma de US$ 2 milhões ou seu equivalente em 

moeda local. Esse limite será ajustado periodicamente, com base na variação de 

preços do Índice de Preços ao Consumidor, calculado pelo Banco Central do 

Paraguai. 
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Os projetos contemplados são para implantação, expansão e/ou 

modernização, incluída a aquisição de maquinário e equipamentos, aplicáveis aos 

modelos de: projeto de desenvolvimento rural, industrial, comercial e de serviços; 

produção de bens e serviços para exportação; investimentos segundo regime de 

Maquila; desenvolvimento imobiliário (compra de imóveis para ampliação dos 

negócios, não contemplando a compra do terreno sem edificação); importação de 

bens de capital; desenvolvimento do turismo e outros projetos de outros setores que 

a Agência de Desenvolvimento Financeiro identifique. 

Não serão financiados os projetos: arrendamento ou compra de imóveis não 

produtivos; imóveis produtivos ou investimentos destinados à produção agrícola 

extensiva, pecuária ou florestal; capital operativo/ trabalho, gastos de operação da 

empresa ou bens não essenciais ao projeto; pagamento de dívidas, dividendos ou 

recuperações de capital; e compra de ativos financeiros (bonificações, ações, etc.). 

As taxas de juros foram divididas em duas categorias, de acordo com os 

valores apresentados na Tabela 4.46. 

 
TABELA 4.46 - TAXAS DE JUROS PARA O FUNDO PROCRECER. 

Tipo de operação Taxas de juros 

Em guaranis 

Operações com prazo superior a 24 meses e garantia 
fiduciária 9,95% 

Operações com prazo superior a 24 meses e garantia 
hipotecária 11,5% 

Em dólares 
americanos 

Operações de até 3 anos e garantia fiduciária 8,00% 
Operações de até 3 anos e garantia hipotecária 9,50% 

Operações maiores que 3 anos e garantia fiduciária 8,50% 
Operações maiores que 3 anos e garantia hipotecária 9,00% 
FONTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO, 2016. 

 

Os prazos podem chegar ao limite de 12 anos, incluídos 2 anos de carência. 

As modalidades de pagamento são divididas em duas possibilidades: pagamentos 

semestrais ou amortização do capital semestralmente.  

A garantia poderá ser fiduciária (imóveis, de acordo com os valores 

computáveis aceitos pelo banco) ou hipotecária (a primeira categoria a favor do BNF, 

preferencialmente do imóvel objeto do financiamento – valor computável de até 70% 

do valor de taxação do bem a ser hipotecado). 

Para o solicitante do crédito é exigido que não possua operações 

inadimplentes, demandas judiciais sem liquidação, inibição, convocatória de credores 
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e/ou quebras. No caso dos clientes que estão iniciando a relação com o banco, os 

mesmos não deverão possuir inabilitação de conta corrente maior que um ano, 

devendo justificar os motivos de possuir negação e demonstrar a recuperação de 

todos os cheques. Ademais, será exigida experiência mínima de três anos no negócio 

e o investimento deverá financiar projetos geograficamente localizados no território 

nacional. 

O financiamento de empresas que iniciam as operações exige uma atividade 

adicional com mínimo de três anos, demonstrando solvência financeira e patrimonial 

dos acionistas, proprietários ou do grupo econômico. 

 

 Financiamento para Pequenas e Médias Empresas 

 

Destinado às pessoas físicas e jurídicas constituídas no país e que 

demonstrem conhecimento e capacidade de pagamento para o reembolso da dívida, 

com fluxos efetivos provenientes do projeto. 

O limite de financiamento é de até 80% do custo total do projeto de 

investimento ou até US$ 1 milhão ou seu equivalente em guaranis. 

Os projetos contemplados são: financiamento de projetos de investimento da 

agroindústria, manufaturas, indústrias em geral, comércio, serviços e outros; 

equipamentos e maquinário, aquisição de imóveis produtivos, ampliação e 

melhoramento integral das condições de infraestrutura, implantação de tecnologias, 

técnicas e processos. 

O investimento a ser realizado deverá estar de acordo com a natureza do 

negócio e ser essencial para a atividade produtiva, visto que, não serão contemplados 

os projetos: arrendamento ou compra de imóveis não produtivos, imóveis produtivos 

destinados à produção agrícola extensiva, pecuária, florestal, capital operativo, 

pagamento de dívidas, dividendos, recuperações de capital, compra de ativos 

financeiros (bonificações, ações e outros), gastos operacionais e de consumo familiar. 

As taxas de juros são variáveis e mudam conforme a taxa de captação, sendo 

que, em guaranis é equivalente a 13% anuais (desde dois anos de prazo) e de 11% 

anuais (desde três anos de prazo) para operações em dólares. 

Existem duas formas de pagamento para esta modalidade: a primeira com 

pagamentos semestrais ou anuais, e a segunda com amortização do capital semestral 
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ou anual, conforme o ciclo produtivo da atividade financiada, sendo que, o 

desembolso poderá ocorrer por etapas, considerando o destino do crédito. 

Nesse tipo de financiamento é exigida a garantia hipotecária – até 70% do 

valor de taxação realizada pelo Banco. Nos casos em que o sujeito do crédito é 

pessoa jurídica, adicionalmente à garantia hipotecária deverá ser exigido a garantia 

pessoal solidária dos titulares da sociedade, exceto para as cooperativas de 

produção. 

Os requisitos exigidos são: registrar bons antecedentes creditícios e judiciais, 

boas referências comerciais e bancárias, experiência mínima de três anos no negócio, 

vendas anuais não superiores que 15 milhões de guaranis e para novos 

empreendimentos, deverá contar com uma atividade adicional com mínimo de três 

anos. 

 

 Financiamento para o setor comercial e de serviços 

 

Destinado às pessoas físicas ou jurídicas que realizem atividades comerciais 

ou de serviços, sendo o aporte de até 80% do custo total do projeto de investimento 

para aquisição de matéria prima, insumos, mão de obra, entre outros. 

A taxa de juros é de 14% ao ano sobre os saldos (em dólares americanos ou 

guaranis), com prazo de até 12 meses. Porém, essa linha de crédito poderá ser 

renovada por igual período toda vez que o mutuário pagar os juros acumulados, bem 

como, com mínimo de 60% de amortização do capital. Essa opção poderá ser 

autorizada toda vez que o crédito não se encontre no período de mora, devendo estar 

sustentado pelos indicadores favoráveis de uma nova análise de crédito. 

Nesse tipo de financiamento são exigidas as garantias: Certificado de 

Depósito de Poupança (CDA), garantia bancária e hipotecária (acrescida das 

garantias pessoais solidárias dos titulares da sociedade, exceto para as cooperativas 

de produção). 

 

4.3.5 Uruguai 
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As principais fontes de financiamento no país são: o Fundo da Marinha 

Mercante e o Banco da República Oriental do Uruguai (BROU). 

Fundo da Marinha Mercante 

 

O Fundo da Marinha Mercante, criado através da Lei nº 14.100 (1972), tem 

como objetivo fornecer recursos para a renovação e ampliação da frota mercante 

nacional. Sua composição orçamentária é dotada dos recursos: 10% do montante 

produzido com as taxas consulares e acrescido dos valores arrecadados com multas, 

heranças, doações, empréstimos dos organismos internacionais e investimentos 

realizados pelo Fundo. 

Os empréstimos realizados, com o aval da Comissão Administradora 

Honorária, têm como principais funções a construção, renovação, transformação, 

modernização de navios e aquisição de novas unidades (com data de construção não 

maior que 15 anos). 

Para obtenção dos empréstimos é necessário cumprir com os requisitos: 

I. O proprietário, sócio ou armador pessoa física, deve comprovar a 

condição de cidadão natural ou legalizado uruguaio e apresentar o 

registro de domicílio no país; 

II. O proprietário, sócio ou armador pessoa jurídica privada, estatal ou 

mista deve comprovar que: 

a. A metade mais um dos sócios é composta por cidadãos naturais 

ou legalizados uruguaios e com domicílio no país; 

b. A maioria das ações, com pelo menos 51% dos votos 

computáveis, seja formada por ações nominativa de cidadãos 

naturais ou legalizados uruguaios; 

c. O controle e a direção da empresa sejam exercidos por 

cidadãos naturais ou legalizados uruguaios. 

III. Comprovante de inscrição no Registro Público de Comércio, para 

pessoas físicas ou jurídicas. 

 

O Banco da República Oriental do Uruguai é o órgão responsável pela gestão 

financeira do Fundo e também disponibiliza créditos para aquisição, construção, 

reparação e equipagem de embarcações mercantes que serão explicitados a seguir. 
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Banco da República Oriental do Uruguai 

 

O Banco da República Oriental do Uruguai dispõe de linhas de crédito 

destinadas as micros, pequenas e grandes empresas industriais, comerciais ou de 

prestação de serviços. Nesse sentido, considera-se micro e pequena empresa aquela 

cujo montante de venda anual não supere U.I. 2 milhões. 

A Tabela 4.47 apresenta quais os documentos necessários para obtenção do 

crédito: 

 
TABELA 4.47 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO CRÉDITO. 

Documentos 
1 Carta de solicitação de crédito, indicando o montante a solicitar, o prazo e a destinação; 
2 Três últimos balanços; 
3 Três últimas declarações fiscais; 

4 Demonstrar a responsabilidade dos integrantes da empresa (formulário disponibilizado pelo 
banco), bem como, os certificados da posse de bens, caso possua; 

5 Certificado da Direção Geral Impositiva (DGI) e do Instituto de Seguridade Social (BPS) 
vigentes; 

6 Original e cópia da cédula de identidade dos solicitantes; 
7 Fluxo de caixa do período de vigência da operação (somente para operação superior a 1 ano); 

8 Projeto de investimento, em formulário fornecido pelo banco (somente para as linhas 
Promypes ou Melhora de Qualidade); 

9 Balanço de início (somente para empresas que estão iniciando as atividades e solicitando o 
Promypes ou Melhora de Qualidade); 

10 Solicitação de crédito; 
11 Estudo de viabilidade. 

FONTE: BROU, 2017. 
 

A Figura 4.13 demonstra o passo a passo da obtenção do crédito, bem como 

os requisitos necessários. 
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FIGURA 4.13 – FLUXO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DO BROU. 

Início

Dispor dos seguintes documentos do 
requerente:
- Original e cópia da cédula de identidade;
- Certificado de posse dos bens, caso possua;

Preencher os formulários disponibilizados 
pelo banco:
- Carta de solicitação do crédito, indicando o 
montante a solicitar, o prazo e a destinação;
- Demonstrativo das responsabilidades dos 
integrantes da empresa;
- Projeto de investimento (somente para as 
linhas Promypes ou Melhora de Qualidade)

Fim

SimNão

O solicitante dispõe de todos os 
documentos mencionados 

anteriormente?

Desenvolver um Estudo de Viabilidade, 
conforme modelo disponibilizado pelo banco

Dispor dos seguintes documentos da empresa:
- Três últimos balanços;
- Três últimas declarações fiscais;
- Fluxo de caixa do período de vigência da 
operação (somente para operação superior a 1 
ano);
- Balanço de início das atividades (somente 
para o crédito Promypes ou Melhoria de 
Qualidade);
- Certificado da Direção Geral Impositiva (DGI) 
e do Instituto de Seguridade Social (BPS);

Dirigir-se ao banco, com todos os 
documentos solicitados, para efetivar a 
solicitação . O banco fará a análise do 

crédito.

Sim

Não

O crédito foi aprovado?

Aguardar a disponibilização do montante 
solicitado.

 
FONTE: Adaptado de BROU, 2017. 
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As principais linhas de crédito que visam a promoção do desenvolvimento da 

prestação do serviço de transportes são: 

 

 Projetos 

 

Linha de crédito voltada para investimentos em bens de capital, construção, 

aquisição, reformas e obras de infraestrutura. 

O banco seleciona os projetos em função de indicadores econômico-

financeiros e de desenvolvimento, levando em consideração a sua viabilidade e o 

fomento da competitividade nacional (setor da atividade, localização, geração de 

emprego, produção limpa, valor agregado nas exportações, etc.).  

Os investimentos superiores a US$ 10 milhões serão avaliados de acordo 

com os padrões definidos nos “Princípios do Equador5”. 

Os projetos selecionados recebem o aporte de até 70% do investimento, com 

melhores taxas de juros e prazo de até dez anos para amortização. 

 

 Leasing 

 

O objetivo desta linha de crédito é promover a aquisição de máquinas e 

equipamentos, em especial, os de transporte. Destinado às empresas de transporte 

de carga, transporte coletivo de passageiros, distribuidores de produtos, indústrias, 

comércio e serviços em geral. 

O montante financiável poderá ser de até 100% do investimento (dependendo 

do projeto), com o prazo máximo de 8 anos, de acordo com a vida útil do bem, e 

mínimo de 37 meses, não sendo permitido o cancelamento antecipado. 

 

 Capital para investimento - ProMypes 

 

O objetivo desta modalidade é financiar a alavancagem da empresa, bem 

como expandir os negócios comerciais, industriais ou de serviços. 

                                            
5 É o conjunto de diretrizes para a gestão dos aspectos sociais e ambientais dos projetos de 
investimentos, elaboradas pela Corporação Financeira Internacional (CFI), agência do Banco 
Mundial (BROU, 2017). 
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O prazo máximo do financiamento é de 96 meses, com amortizações 

mensais, trimestrais ou semestrais, de acordo com a geração futura de caixa. 

 

 Capital para investimento - ProMypes 

 

Linha de crédito destinada ao apoio do crescimento das empresas, 

financiando os bens e as necessidades de capital de trabalho para incentivar o 

crescimento da empresa em um crédito amortizável de longo prazo. 

O prazo máximo do financiamento é de 60 meses, com amortizações 

mensais, trimestrais ou semestrais, de acordo com a geração futura de caixa. 

 

4.3.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

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 

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 cinco 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. 

Diante desse cenário, para analisar a situação das fontes de crédito de cada 

um dos países signatários do Acordo da Hidrovia, a seguir é apresentada uma 

comparação (vide Anexo  – Quadro Comparativo 3: Programas de financiamento) 

entre as principais linhas de financiamento, disponibilizadas pelas organizações: 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (Brasil), Banco 
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Nacional de Fomento (Paraguai), Banco de Investimentos e Comércio Exterior 

(Argentina), Banco da República Oriental do Uruguai e Banco Nacional da Bolívia. 

Buscou-se identificar os programas de financiamento que apresentassem 

similaridades em relação ao seu intuito, demonstrando na Tabela 4.48 e na Tabela 

4.49 as linhas de crédito, bem como as suas principais características. 

Todas as linhas de crédito apresentadas têm como finalidade o financiamento 

da implantação, expansão, modernização da infraestrutura, assim como, aquisição 

de máquinas e equipamentos. Porém, no caso brasileiro, o apoio é destinado 

exclusivamente para os equipamentos novos, produzidos no país e que apresentem 

índice de nacionalização mínimo de 60%. Ademais, nos outros países não houve 

nenhuma exigência semelhante. 

Os montantes disponibilizados podem variar de R$ 100 mil a R$ 41 milhões, 

como é o caso da Argentina, que oferece 200 milhões de pesos argentinos (ou seu 

equivalente em dólares) para as grandes empresas. A Bolívia é o país com os 

menores valores disponíveis, sendo que, a melhor das alternativas disponibiliza até 

US$ 300 mil. Tais quantias podem demonstrar o interesse do país no 

desenvolvimento do modal, vislumbrando melhores condições de tráfego que, 

consequentemente, aumentaria a competitividade entre modais. 

 
TABELA 4.48 – CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS DE CRÉDITO. 

(continua) 
Característica Brasil Paraguai Argentina Uruguai Bolívia 

Linha de 
Crédito 

Logística – 
modal 
hidroviário 

Procrecer – 
Agência de 
Desenvolviment
o Financeiro 

Investimentos Projetos Crédito BNB 
Produtivo 

Finalidade 

Implantação, 
expansão, 
recuperação de 
infraestrutura, 
aquisição de 
equipamentos e 
sistemas 
operacionais 

Implantação, 
expansão, 
modernização 
de 
infraestrutura; 
aquisição de 
maquinário e 
equipamentos 

Projetos de 
investimento, 
aquisição de 
bens de capital 
móveis e 
modernização 
da 
infraestrutura 

Bens de capital, 
construção, 
aquisição, 
reforma e obras 
de infraestrutura 

Máquinas, 
equipamento, 
ferramentas e 
instalações 

Montante 
disponibilizado 

Mínimo de  
R$20.000.000,00 

Limite de 
US$2.000.000,00 
ou seu 
equivalente em 
moeda local 

PME*:  
$80.000.000,00 
Grande 
empresa: 
$200.000.000,00 

Superior a 
US$10.000.000,00 

De 
Bs14.000,00 
até 
Bs210.000,00 
Aprox.  
R$100.000,00 
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TABELA 4.48 – CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS DE CRÉDITO. 
(conclusão) 

Característica Brasil Paraguai Argentina Uruguai Bolívia 

Prazo 

Variável em 
função do 
projeto e da 
capacidade de 
pagamento 

Até 12 anos 

Variável em 
função da 
moeda: 
- Peso: até 15 
anos 
- Dólar: até 10 
anos 

Até 10 anos Até 10 anos 

*PME: pequena e média empresa 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Em relação aos prazos, todos os países apresentam similaridades, variando 

de 10 a 15 anos, com exceção do Brasil, em que o tipo de projeto e a capacidade de 

pagamento determinam o tempo do benefício. 

Os empréstimos são disponibilizados na sua maioria em dólares e na moeda 

local, com exceção do Brasil, que não mencionou a possibilidade de outras moedas, 

e da Bolívia, que disponibiliza somente em bolivianos. 

 
TABELA 4.49 – CARACTERÍSTICAS DAS LINHAS DE CRÉDITO. 

Característica Brasil Paraguai Argentina Uruguai Bolívia 

Taxa de Juros 

É a soma do: 
- Custo financeiro 
- Remuneração 
do BNDES 
- Taxa de risco 
do crédito 

Variável em 
função da 
moeda e do 
prazo 
Taxa média: 
9,4% 

Variável em 
função do 
projeto 

Não 
determinado  8% 

Amortizações Não determinado Semestral 

Periodicidade 
constante, no 
máximo 
semestral 

Não 
determinado 

Mensal, bimestral 
e trimestral 

Garantias 
Variável em 
função da taxa de 
juros 

Fiduciária e 
hipotecária 

A critério do 
banco 

Não 
determinado 

Líquida, hipoteca 
de imóvel, 
hipoteca de 
veículo, pré-
hipoteca de 
imóvel, 
documentos em 
custódia, 
pessoais e 
colateral 

Moeda Real Dólar ou 
guarani Dólar ou peso Dólar Boliviano 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 
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Para o requisito das garantias não foram identificadas similaridades nas 

exigências, sendo que, no Brasil e na Argentina, elas são definidas pelo banco em 

função do tipo de projeto e da taxa de juros. Poucas semelhanças foram identificadas 

no Paraguai e na Bolívia, quando estes exigem a garantia hipotecária. Ademais, no 

Uruguai não foram determinadas exigências em garantias. 

Mesma situação ocorre para as amortizações, posto que, no Paraguai e na 

Argentina ocorrem semestralmente; na Bolívia existe a possibilidade de ser mensal, 

bimestral e trimestral; e no Brasil e Uruguai não foram determinados os períodos. Tais 

situações demonstram melhores capacidades de pagamento, possibilitando ao 

administrador financeiro/ proprietário gerir melhor o recurso em um maior espaço de 

tempo e, consequentemente, aumentando a solvência do negócio. 

Em relação às taxas de juros, somente o Paraguai e a Bolívia fixaram 

porcentagens para o cálculo efetivo do custo, sendo de 8% e 9,4% (média), 

respectivamente. Nos demais países, as porcentagens são variáveis em função das 

características específicas determinadas pelo banco, tais como: remuneração da 

instituição, tipo de projeto, taxa de risco do projeto, etc. 

De forma geral, as linhas de crédito apresentam 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. 
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4.4 EXIGÊNCIAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTALEIROS 

 

Estaleiro é o local de construção ou conserto das embarcações (Figura 4.14), 

sendo de fundamental importância para o desenvolvimento do transporte fluvial, seja 

na construção de novas estruturas ou na realização das manutenções/ reparos que 

visam o bom funcionamento das máquinas. 

 
FIGURA 4.14 – ESTALEIRO TSUNEISHI PARAGUAI. 

 
FONTE: TSUNEISHI, 2014. 

 

A sua implantação é regulamentada pelos principais órgãos relacionados à 

navegação de cada um dos países e o objetivo deste tópico é apresentar os 

requisitos/ exigências para a instalação dessas estruturas. 

No APÊNDICE B pode-se identificar os documentos necessários para 

implantação do estaleiro em cada um dos países signatários do Acordo da Hidrovia, 

bem como, os órgãos responsáveis pela sua emissão. 
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4.4.1 Argentina 

 

No que diz respeito à legislação relacionada às exigências para instalação de 

estaleiros, destacam-se as seguintes normativas em vigor na Argentina: 

I. Ordenanza 06, de 22 de novembro de 1994, que aprova as normas 

para habilitação, inscrição, reinscrição do registro das empresas e 

estabelecimentos da indústria naval, subsidiárias e as dedicadas à 

fabricação, manutenção e reparo de equipamentos das embarcações, 

relacionados estritamente com a segurança da navegação, da vida 

humana nas águas e da prevenção da contaminação e taxas 

correspondentes. 

II. Decreto nº 5.089, de 14 de março de 1951, que determina que os 

estaleiros e os estabelecimentos navais deverão inscrever-se no 

Registro da Indústria Naval. 

 

A Prefeitura Naval Argentina, vinculada ao Ministério de Segurança da Nação, 

é o órgão que normatiza a atuação dos interessados nos rios, mares, lagos e demais 

águas navegáveis destinadas ao trânsito e ao comércio do país. Essas normatizações 

são realizadas por meio das Ordenanzas, que são as disposições de caráter 

normativo, regulamentos de leis, decretos, resoluções e demais normas, ditadas pelo 

Prefeito Nacional Naval, relacionadas com as funções da instituição (PNA, 2017). 

Diante disso, a Ordenanza nº 6 (1994) determina que para a obtenção da 

habilitação, as empresas deverão cumprir com as exigências gerais estabelecidas na 

norma, sendo necessário dispor das condições expostas na Tabela 4.50. 

 
TABELA 4.50 – CONDIÇÕES GERAIS PARA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NA ARGENTINA. 

Requisito necessário 

1 Demonstrar capacidade ou idoneidade necessárias para realizar a atividade que pretenda 
desenvolver; 

2 Possuir habilitação nacional, provincial ou municipal, das instalações da empresa; 

3 Cumprir com as exigências sobre higiene e segurança no trabalho, estabelecidas na legislação 
nacional em vigor; 

4 Fixar endereço em que possa efetuar de maneira eficaz as atividades que deva praticar à 
Prefeitura. 

FONTE: Adaptado de ARGENTINA. PREFEITURA NAVAL, 1994. 
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Além das exigências impostas, os estaleiros, as oficinas navais e os 

estabelecimentos da indústria naval deverão cumprir com o estabelecido no artigo 4º 

do Decreto nº 5.089 (1951). Esse decreto define a documentação necessária para a 

inscrição dos estabelecimentos no Registro da Indústria Naval, sendo obrigatória a 

sua solicitação em até 30 (trinta) dias antes da instalação da empresa ou previamente 

à realização de qualquer trabalho relacionado com a sua atividade. 

Esse processo deve ser encaminhado por intermédio dos proprietários, 

administradores ou representantes legais, e entregue por escrito para a Prefeitura 

Nacional Naval, juntamente com as solicitações e com os documentos apresentados 

na Tabela 4.51. 

 
TABELA 4.51 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NA 

ARGENTINA. 
Documentos necessários 

1 Cópia do contrato de sociedade; 
2 Comprovante de inscrição no Registro Público de Comércio; 
3 Plano de instalação (planta) do estabelecimento, mostrando a distribuição das dependências; 
4 Plano de instalação das máquinas e equipamentos de força motriz, com suas especificações; 
5 Relação detalhada dos equipamentos móveis de trabalho; 

6 

Planilha com os seguintes dados: nome do estabelecimento, nome/ sobrenome e endereço do 
proprietário, data de fundação, localização principal da sede, área total ocupada (em m2), área 
coberta por varadouros e rampas de construção (em m2), quantidade de rampas e varadouros, 
largura e comprimento de cada rampa e varadouro, inclinação de cada rampa em relação à 
horizontal e ao eixo do canal (em graus), profundidade do canal, distância do cais de atracação 
disponível, profundidade do cais de atracação (em metros), tonelagem e dimensões principais 
da maior embarcação que possa construir, quantidade máxima de unidades do maior tamanho 
que possa construir ou reparar simultaneamente, mencionar a existência em depósito de 
material metálico (em kg), mencionar a existência em depósito de madeiras de construção naval 
(em m2, indicando a espessura em centímetros), número médio de pessoas que emprega 
mensalmente (discriminados por especialidade) e o número máximo de pessoas que pode 
empregar trabalhando em três turnos. 

FONTE: Adaptado de ARGENTINA. PREFEITURA NAVAL, 1994. 

 

A Figura 4.15 apresenta o passo a passo para habilitação e inscrição dos 

estaleiros no país. 
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FIGURA 4.15 – FLUXO PARA OUTORGA DA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NA ARGENTINA. 

Início

Comparecer à Inspeção Geral de Justiça para 
obter o comprovante de inscrição no 

Registro Público de Comércio.

Verificar no município de instalação quais os 
requisitos para obtenção da habilitação 
(nacional, provincial ou municipal) das 

instalações da empresa

Dispor dos documentos que comprovem o 
cumprimento das seguintes exigências:
- Demonstrar capacidade ou idoneidade para 
realização da atividade;
- Cumprir com as exigências sobre higiene e 
segurança no trabalho, estabelecidas na 
legislação nacional em vigor;
- Fixar endereço em que possa efetuar de 
maneira eficaz as atividades que deva 
praticar à Prefeitura;
- Cópia do contrato de sociedade;
- Plano de instalação (planta) do 
estabelecimento, mostrando a distribuição 
das dependências;
- Plano de instalação das máquinas e 
equipamentos de força motriz, com suas 
especificações;
- Relação detalhada dos equipamentos 
móveis de trabalho;
- Planilha com os dados do empreendimento 
(nome do estabelecimento, localização, área 
total, profundidade do canal, número médio 
de empregados, etc.)

Fim

Sim

Não

O proprietário dispõe de todos os 
requisitos mencionados 

anteriormente?

Fazer uma solicitação por escrito e anexar 
todos os documentos mencionados 

anteriormente 

Encaminhar a documentação para a 
Prefeitura Geral Naval.

Documentação OK?

Outorga da habilitação e inscrição de registro 
da empresa.

Sim

Não

 
FONTE: Adaptado de ARGENTINA. PREFEITURA NAVAL, 1951. 
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A fim de estabelecer a capacidade do empreendimento, será obrigatória a 

emissão (nos três primeiros meses de cada ano) de uma planilha contendo os 

trabalhos realizados, iniciados e pendentes de execução. 

Em relação à construção das embarcações, o Regime de Navegação 

Marítima, Fluvial e Lacustre (REGINAVE, Decreto nº 4.516/1973c) determina o 

conjunto de normas relacionadas à navegação e destinadas a propiciar segurança 

das pessoas e das embarcações. Este regulamento menciona a sua aplicação para 

as embarcações ou artefatos navais que serão construídos ou modificados no 

território do país ou estrangeiro com inscrição na República Argentina. 

Para o início de qualquer obra nas embarcações é necessário dispor de 

autorização da Prefeitura, com a forma e aporte dos elementos técnicos que a 

regulamentação estabeleça, não devendo realizar trabalhos até a sua efetivação. 

Ademais, a legislação determina os profissionais necessários para cada tipo 

de construção, sendo que, os engenheiros e técnicos devem estar inscritos nos 

respectivos conselhos de classe. 

 

4.4.2 Bolívia 

 

No que diz respeito à legislação relacionada às exigências para instalação de 

estaleiros, destacam-se os seguintes regulamentos em vigor na Bolívia: 

I. Regulamento nacional para o registro de estaleiros, oficinas, 

carpintarias e indústrias afins, dispostos pela Marinha Mercante; 

II. Regulamento nacional para construção de embarcações e artefatos 

navais, dispostos pela Marinha Mercante. 

 

A Unidade de Marinha Mercante, vinculada ao Ministério de Defesa, é o órgão 

responsável pela inspeção e registro nacional dos estaleiros, oficinas e carpintarias. 

O Regulamento Nacional para o Registro de Estaleiros, Oficinas, Carpintarias 

e Indústrias afins é o documento que regula o registro para execução das atividades 

nesses estabelecimentos. 

Para que um estaleiro, oficina, carpintaria ou indústria afim possa prestar 

serviços no território boliviano, o estabelecimento deverá estar inscrito na unidade da 
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Marinha Mercante. O representante legal do empreendimento deverá dispor dos 

documentos apresentados na Tabela 4.52. 

 
TABELA 4.52 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NA 

BOLÍVIA. 
Documentos necessários 

1 Solicitação de registro dirigido à unidade da Marinha Mercante; 

2 Plantas originais ou cópias autenticadas de localização do terreno e da infraestrutura; 

3 Apresentar os documentos legais que comprovem o direito de propriedade do bem imóvel ou 
qualquer outro documento estabelecido no Código Civil; 

4 Cópia autenticada do certificado de Número de Identificação Tributária (NIT); 

5 

Apresentar documento que contenha: 
1. Razão Social da empresa; 
2. Relação nominal do quadro de pessoal qualificado; 
3. Descrição detalhada das máquinas e equipamentos disponíveis; 
4. Nome e endereço dos proprietários; 
5. Endereço do estabelecimento, número de telefone e fax. 

FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MARINHA MERCANTE. 

 

A Figura 4.16 apresenta o passo a passo para habilitação e registro do 

estaleiro na Bolívia. 
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FIGURA 4.16 – FLUXO PARA OUTORGA DA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NA BOLÍVIA. 

Início

Dispor dos documentos que comprovem o 
cumprimento das seguintes exigências:
- Direito de propriedade do bem imóvel ou 
qualquer documento estabelecido no Código 
Civil;
- Razão Social da empresa;
- Relação nominal do quadro de pessoal 
qualificado;
- Descrição detalhada das máquinas e 
equipamentos;
- Nome e endereço dos proprietários;
- Endereço do estabelecimento, número de 
telefone e fax;
- Plantas originais ou cópias autenticadas da 
localização do terreno e da infraestrutura.

Comparecer ao Serviço de Impostos 
Nacionais para obtenção da cópia 

(autenticada) do certificado de Número de 
Identificação Tributária (NIT)

Fim

Sim

Não

O proprietário dispõe de todos os 
requisitos mencionados 

anteriormente?

Emissão do Certificado de Registro 
Permanente com seu respectivo número de 

matrícula

Dispor de um engenheiro naval e técnicos 
especializados em construção naval.

Encaminhar os documentos para a Marinha 
Mercante e, posteriormente, essa realizará 
uma inspeção técnica do empreendimento.

Inspeção OK?

Emissão do Certificado de Registro Provisório 
para sanar as observações constatadas

Nova inspeção OK?

Sim

Não

Sim

Não

 
FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MARINHA MERCANTE. 
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Em relação ao quadro de pessoal, é exigido o mínimo de um engenheiro naval 

e técnicos especializados em construção naval para as atividades dos estaleiros. Para 

as oficinas navais é obrigatório constar um técnico superior em construção naval, 

sendo que, todo pessoal deve estar registrado e habilitado nos respectivos registros 

da unidade da Marinha Mercante. 

Para a infraestrutura, determina-se que os estaleiros que constroem 

embarcações maiores do que 10 t de registro bruto deverão dispor de maquinário e 

de equipamentos suficientes para satisfazer os requisitos mínimos de execução da 

atividade. 

Após a execução das exigências, a área responsável da Marinha Mercante 

realizará uma inspeção técnica nas instalações para verificar o cumprimento das 

normas estabelecidas para os equipamentos, materiais, maquinários e pessoal. Em 

caso positivo, será emitido o certificado de registro permanente e, caso negativo, o 

estabelecimento receberá o certificado provisório (com validade de um ano) para 

sanar as observações constatadas. Ademais, ocorrerá anualmente uma inspeção 

técnica com o objetivo de verificar as condições de segurança das instalações. 

Como consequência do registro, a Marinha Mercante emitirá o Certificado de 

Registro com seu respectivo número de matrícula. 

Em relação à construção das embarcações, o Regulamento Nacional para 

Construção de Embarcações e Artefatos Navais tem como objetivo regular as 

atividades de construção para navegação nos âmbitos fluviais e lacustres. Esse 

regulamento é aplicável para construção de embarcações das seguintes 

classificações: combustível líquido, carga geral, transporte de passageiros, 

transbordo de veículos, turismo e outros. 

Toda construção, qualquer que seja sua tonelagem, dependerá de 

autorização da unidade da Marinha Mercante, estando sob sua responsabilidade a 

supervisão técnica quanto as normas de desenho, construção e equipamentos. Dessa 

forma, toda atividade deverá reunir as condições de estanqueidade, flutuação, 

navegabilidade e manobrabilidade. 

O proprietário ou representante legal deverá cumprir os requisitos: 

I. Solicitação escrita dirigida ao chefe da unidade de Marinha Mercante; 

II. Nome do construtor; 

III. Nome do estaleiro e/ou carpintaria onde será executada a construção; 
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IV. Âmbito da navegação; 

V. Sistema de propulsão; 

VI. Planos especificando as características técnicas da embarcação e 

detalhes da construção na escala conveniente para apreciação dos 

dados. 

 

As construções deverão atender as exigências definidas pelo órgão e 

mencionadas no regulamento. Caso os armadores e/ou proprietários de embarcações 

ou artefatos navais infrinjam as disposições do regulamento, estarão sujeitas às 

sanções: 

I. Por construir uma embarcação ou artefato naval sem autorização da 

unidade da Marinha Mercante será passível de multa equivalente a 

10% do valor avaliado da embarcação que será construída; 

II. Quando a embarcação ou artefato naval seja objeto de modificação 

sem autorização da unidade da Marinha Mercante será passível de 

multa equivalente a 5% do valor avaliado da embarcação modificada; 

III. Qualquer contravenção ao presente regulamento será passível de 

sanção pecuniária, estabelecida pela Direção Geral de Interesses 

Marítimos, Fluviais, Lacustres e Marinha Mercante, que não poderá 

exceder 50% do valor de avaliação da embarcação. 

 

4.4.3 Brasil 

 

No que diz respeito à legislação relacionada às exigências para instalação de 

estaleiros, destacam-se as seguintes normativas em vigor no Brasil: 

I. Resolução Normativa da ANTAQ nº 13/2016, que aprova a norma que 

dispõe sobre o registro de instalações de apoio ao transporte 

aquaviário; 

II. Resolução da ANTAQ nº 1.695, de 10 de maio de 2010, que aprova a 

norma para outorga de autorização para a construção, a exploração e 

a ampliação de terminal portuário de uso privativo; 
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III. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que dispõe 

sobre licenciamento ambiental. 

 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), vinculada ao 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, é o órgão responsável por regular 

a exploração da infraestrutura aquaviária e a prestação de serviços de transporte 

aquaviário. 

A sua Resolução Normativa nº 13 (2016b) dispõe sobre o registro das 

instalações de apoio ao transporte aquaviário e, neste sentido, são passíveis de 

registro a construção, exploração e ampliação das instalações com acesso ao meio 

aquaviário destinadas exclusivamente à construção e/ou reparação naval localizadas 

fora da área do porto organizado. 

A pessoa que tem interesse na implantação de um estaleiro deve preencher 

a Ficha de Registros, conforme modelo disposto na resolução, e anexar os 

documentos apresentados na Tabela 4.53. 

 
TABELA 4.53 – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NO BRASIL. 

Documentos necessários 

1 

Ao menos duas imagens de satélite, com diferentes aproximações, incluindo uma que permita 
identificar os limites da instalação, e outra que identifique seu contexto geográfico, impressas 
em folha tamanho A4, coloridas, obtidas por meio de aplicativos disponíveis na internet, 
constando obrigatoriamente marcação das coordenadas geográficas (latitude e longitude) do 
ponto central da instalação, de modo a permitir a sua localização e identificação; 

2 

Título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de aforamento, cessão de direito real 
ou outro instrumento jurídico que assegure o direito de uso e fruição do respectivo terreno e/ 
ou certidão de disponibilidade do espaço físico em águas públicas expedida pela Secretaria do 
Patrimônio da União (SPU) ou por outro ente com atribuição equivalente; 

3 

Documentação comprobatória de regularidade perante as fazendas Estadual e Municipal da 
sede da pessoa jurídica e, quando situada em município diverso, também da localização da 
instalação, de que não possui qualquer registro de processo de falência, recuperação judicial 
ou recuperação extrajudicial. 

FONTE: Adaptado de ANTAQ – RESOLUÇÃO Nº 13, 2016b. 

 

A Figura 4.17 apresenta o passo a passo para o registro e habilitação dos 

estaleiros no país. 
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FIGURA 4.17 – FLUXO PARA OUTORGA DA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NO BRASIL. 

Início

Dispor de, no mínimo, duas imagens de 
satélite para:
- identificar os limites da instalação do 
empreendimento;
- identificar o contexto geográfico da 
implantação do estaleiro.

Preencher a ficha de registro disponibilizada 
na Resolução Normativa nº 13 da ANTAQ

Fim

Sim

Não

Dispor da documentação (título de 
propriedade, inscrição de ocupação, certidão 

de aforamento, cessão de direito real ou 
outro instrumento jurídico) que assegure o 

direito de uso e fruição do respectivo terreno 
e ou certidão de disponibilidade

Solicitar às fazendas Estadual e Municipal os 
documentos comprobatórios de regularidade 

da pessoa jurídica e, quando situada em 
município diverso, também da localização da 

instalação, de que não possui qualquer 
registro de processo de falência, recuperação 

judicial/ extrajudicial 

O solicitante dispõe de todos os 
requisitos mencionados 

anteriormente?

Encaminhar toda a documentação para 
ANTAQ (sede ou qualquer uma de suas 

unidades regionais)

Recebido o requerimento, em conformidade 
com as exigências impostas, no prazo de dez 

dias, a ANTAQ publicará em sua página 
eletrônica a íntegra do seu conteúdo

Houve impugnação?

Deliberação do registro da instalação de 
apoio ao transporte aquaviário

Realização do julgamento pela Diretoria 
Colegiada da ANTAQ

Julgamento OK?

Sim

Não

Sim Não

 
FONTE: Adaptado de ANTAQ – RESOLUÇÃO Nº 13, 2016b. 
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Caso o requerente não tenha condições de atender o disposto nos requisitos 

dois e três, esse deverá apresentar uma declaração, de próprio punho, que ateste a 

posse justa e de boa-fé da área, bem como, de que possui as regularidades exigidas. 

A Resolução ainda apresenta as diretrizes e obrigações a serem cumpridas 

pelas instalações, visando garantir a qualidade na prestação do serviço e o 

cumprimento das normativas. 

Além disso, para o registro das instalações previstas neste regulamento, 

quando localizadas dentro da delimitação do porto organizado, essas não ficam 

eximidas do cumprimento das normativas relativas à exploração de áreas e 

instalações portuárias sob gestão da administração do porto. 

Embora não seja um requisito da supracitada resolução da ANTAQ, o 

licenciamento ambiental é obrigatório para os empreendimentos e atividades 

relacionadas no Anexo 1 da Resolução nº 237 (1997), do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente. Dentre as atividades compreendidas, está a indústria de material de 

transporte – fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes. Com isso, 

admite-se a obrigatoriedade da sua concessão para a implantação do estaleiro no 

Brasil. 

Ademais dos dispostos mencionados, a Resolução da ANTAQ nº 1.695 

(2010) determina as exigências para outorga de autorização para a construção, 

exploração e a ampliação de terminal portuário de uso privativo. 

 

4.4.4 Paraguai 

 

No que diz respeito à legislação relacionada às exigências para instalação de 

estaleiros, destacam-se as seguintes normativas em vigor no Paraguai: 

I. Resolução nº 67, de 17 de agosto de 2009 – Prefeitura Geral Naval, 

que estabelece as condições legais para o reconhecimento, registro e 

habilitação dos estaleiros no país; 

II. Lei nº 928, de 7 de setembro de 1927, Regulamento de Capitania, 

dispõe das atribuições e deveres da Prefeitura Geral de Portos, 

Subprefeituras e Reservas, em Serviço de Polícia Fluvial; 
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A Prefeitura Geral Naval, vinculada à Armada Paraguaia, é o órgão 

responsável pelo cadastramento e outorga da habilitação dos estaleiros. 

A sua Resolução nº 67 (2009b) determina que o proprietário ou seu 

representante legal deve apresentar a documentação conforme Tabela 4.54. 

 
TABELA 4.54 – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NO 

PARAGUAI. 
Documentos necessários 

1 Escritura pública de constituição da empresa; 

2 Título de propriedade ou contrato de arrendamento do imóvel de funcionamento do 
empreendimento; 

3 Licença de Impacto Ambiental, expedida pela Secretaria do Ambiente (SEAM). Esse requisito 
é abordado no tópico “Restrições dos órgãos ambientais (seção 4.8.4 do estudo); 

4 Registro comercial, outorgado pelo município local; 

5 Registro Único do Contribuinte (RUC), expedido pela Subsecretaria de Tributação do 
Ministério da Fazenda; 

6 
Antecedentes penais, policiais, certificado de vida e residência, comprovante de cumprimento 
do Serviço Militar Obrigatório (SMO – Lei 569/75) do proprietário e/ou responsável, bem como 
de todo pessoal operacional do estaleiro; 

7 Comprovante judicial de não possuir inibição de vender ou onerar bens do proprietário 
responsável; 

8 Aprovação e andamento favorável da inspeção técnica efetuada pelo Departamento Técnico 
da Prefeitura Geral Naval, das instalações do estaleiro; 

9 Parecer jurídico pertinente da assessoria jurídica da instituição; 
10 Dispor de um profissional construtor naval, registrado na Prefeitura Geral Naval. 

FONTE: Adaptado de PARAGUAI. RESOLUÇÃO Nº 67, 2009b. 

 

Todas estas disposições são reguladas e supervisionadas pela Chefia de 

Polícia Fluvial e Serviços Portuários. A Figura 4.18 apresenta o passo a passo para 

o reconhecimento, registro e habilitação dos estaleiros no país. 
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FIGURA 4.18 – FLUXO PARA OUTORGA DA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NO PARAGUAI 

Início

Comparecer à Direção Geral de Registros 
Públicos para emissão da “escritura pública 
de constituição da empresa” e do “título de 
propriedade ou contrato de arrendamento 

do imóvel” de instalação da empresa

Sim

Não

Solicitar a Licença de Impacto Ambiental do 
empreendimento, conforme orientações da 

Lei nº 294/1993

Verificar no município de instalação quais os 
requisitos para obtenção da “Patente 

Comercial”

Solicitar o “Registro Único de Contribuinte 
(RUC) na Subsecretaria de Estado de 

Tributação

Comparecer à Polícia Nacional e/ou Corte 
Suprema de Justiça para obtenção  dos 

“antecedentes penais, policiais, certificado 
de vida e residência, comprovante de 

cumprimento do serviço militar obrigatório” 
do proprietário/ responsável, bem como de 

todo pessoal operacional do estaleiro

Dispor do “comprovante judicial de não 
possuir inibição de vender ou onerar bens do 

proprietário responsável”, disponibilizado 
pela Corte Suprema de Justiça

O proprietário dispõe de todos os 
requisitos mencionados 

anteriormente?

Realização da inspeção técnica pelo 
Departamento Técnico da Prefeitura Geral 

Naval, das instalações do estaleiro
Inspeção OK?

Emissão do parecer favorável da inspeção e
emissão do parecer jurídico da assessoria 

jurídica da instituição

Contratar um profissional construtor naval, 
registrado na Prefeitura Geral Naval

Fim

Sim

Realizar os ajustes solicitados.

Não

 
FONTE: Adaptado de PARAGUAI. RESOLUÇÃO Nº 67, 2009b. 
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Além disso, a Lei nº 928 (1927), chamada de Regulamento de Capitania, 

determina as exigências para a construção e o reparo das embarcações, ficando 

proibido aos proprietários dos estaleiros, varadouros e oficinas de construção naval, 

entre outros, efetuar trabalhos de querena6, reparação, troca de mastreação e toda 

obra em qualquer classe de embarcação sem o conhecimento, autorização ou 

permissão correspondente da autoridade fluvial. 

Para a execução dos serviços mencionados anteriormente, o construtor 

deverá solicitar a permissão por escrito à Prefeitura Geral de Portos e Subprefeituras 

ou Resguardos, indicando o estaleiro ou paragem onde serão efetuados. 

Na construção de qualquer tipo de embarcação será necessário mencionar 

na solicitação as informações sobre a sua classificação, dimensões de comprimento, 

largura, quilhas, planos, pontal e materiais utilizados. Ao término da construção, após 

a permissão para colocar a embarcação na água, deve ser solicitado o arqueio, a 

inspeção de casco e a inscrição da matrícula – onde serão expressos os 

equipamentos, o nome da embarcação, o nome do construtor e do proprietário ou 

armador. 

Para os serviços de troca de mastreação, alargamento ou outra operação que 

ocasione qualquer modificação na embarcação, como também para o seu 

deslocamento, será necessário dispor da solicitação dos títulos de propriedade, 

certificado de arqueio, patente de navegação e segurança de máquina. 

Além disso, nenhuma embarcação poderá ser retirada para querenar ou 

realizar qualquer tipo de reparo, assim como, ser colocada na água sem a permissão 

correspondente. Outro ponto é a proibição de qualquer pessoa que não possua o 

registro de construtor naval, expedida pela autoridade competente, efetuar trabalhos 

de construção, querena, reparação ou troca de mastreação em nenhuma classe de 

embarcação. 

O construtor naval ou proprietário de estaleiros que registre, com sua 

empresa, qualquer permissão de construção de embarcação com procedência 

duvidosa, com a finalidade de documentar como recém-construída, será penalizado 

                                            
6 Fazer tombar o navio para poder trabalhar no seu costado = Virar de querena (PRIBERAM, 2016). 
 



                                                                                      
 
 

135 

com multa de 300 a 500 pesos de curso legal para cada infração, sem prejuízo da 

ação civil ou criminal que couber. 

Essa legislação ainda delimita que, nas imediações dos portos (cais, 

armazéns, etc.), não será permitido efetuar reparos, compostura na hélice ou timão 

que requeiram a troca da carga ou suspensão pelos guinchos e nenhum outro tipo de 

operação que possa colocar as embarcações em más condições de mobilidade ou 

perigo. Tais operações somente serão permitidas nos estaleiros. 

 

4.4.5 Uruguai 

 

No que diz respeito à legislação relacionada às exigências para instalação de 

estaleiros, destacam-se as seguintes normativas em vigor no Uruguai: 

I. Resolução nº 003, de 2 de junho de 2014, dispõe sobre as normas 

para obtenção do certificado de habilitação para efetuar trabalhos em 

navios de bandeira nacional; 

II. Lei nº 15.657, de 10 de outubro de 1984, que aprova as exonerações 

de impostos para os estaleiros, varadouros e diques instalados ou a 

instalar-se no país; 

III. Circular nº 001, de 2 de maio de 2002, que aprova as normas para 

construção, transformação, modificação e reparo de navios ou 

embarcações destinadas à navegação marítima, fluvial e pelos lagos. 

 

A Prefeitura Naval Nacional, vinculada à Armada Nacional, é o órgão 

responsável pela regulamentação do registro e inspeção dos estaleiros uruguaios. A 

Direção da Marinha Mercante, por meio da sua comissão técnica, é o departamento 

habilitado para o deferimento das autorizações. 

Por meio da Resolução nº 003 (2014b), o órgão outorga os estaleiros, 

varadouros, diques e oficinas navais em geral para construção, reparo, manutenção 

e trabalhos diversos nas embarcações de bandeira nacional. Para realização das 

atividades é necessário obter a certificação que atesta o grau de segurança e 

eficiência das instalações. 
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A Figura 4.19 demonstra que o processo de autorização inicia quando o 

interessado apresenta uma nota direcionada ao diretor de registro da Marinha 

Mercante, solicitando a habilitação na área específica de sua ocupação. Uma vez 

apresentado o requerimento, a empresa deverá dispor dos documentos apresentados 

na Tabela 4.55. 

 
TABELA 4.55 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NO 

URUGUAI. 
Documentos necessário 

1 Cópia dos Títulos de Propriedade do imóvel, caso o interessado seja o proprietário do local; 

2 Documento de cessão ou arrendamento do imóvel, caso o interessado não seja o proprietário 
do local; 

3 Inscrição no Registro de Empresas da Prefeitura Nacional Naval; 
4 Contrato de Razão Social; 
5 Estatutos e suas modificações; 
6 Inscrição no Registro Único Tributário (RUT); 
7 Certificado Único do Instituto de Seguridade Social (BPS); 
8 Certificado da Direção Geral Impositiva (DGI); 
9 Habilitação municipal; 
10 Habilitação da Direção Nacional de Bombeiros; 
11 Planta das instalações; 
12 Contratos de seguros; 
13 Nomeação de um perito naval correspondente à área de atividade da empresa; 
14 Contrato das empresas ou marcas representadas; 
15 Sistema de gestão empregado; 
16 Comprovantes de capacitação do quadro de pessoal; 
17 Certificações nacionais ou internacionais do pessoal; 
18 Certificações nacionais ou internacionais da empresa. 

FONTE: Adaptado de URUGUAI. ARMADA, 2014. 

 

Após a apresentação de toda a documentação, será realizada a inspeção das 

instalações e, caso esteja de acordo, o diretor concede a habilitação ao interessado 

com validade de dois anos. Caso contrário, a habilitação será emitida com validade 

inferior para que sejam sanadas as pendências. 
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FIGURA 4.19 – FLUXO PARA OUTORGA DA AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NO URUGUAI. 

Início

Fim

O interessado deve 
apresentar uma 

solicitação 
direcionada ao 

diretor de registro da 
Marinha Mercante

Realização da 
Inspeção física pela 
Comissão Técnica

A documentação 
está OK?

Anexar à solicitação 
os documentos 

requisitados pela 
Marinha Mercante

A avaliação do 
diretor está ok?

Emissão do parecer 
dos inspetores da 
Comissão Técnica

Encaminhamento do 
parecer e da 

documentação para 
avaliação do diretor 

de registro

Outorga da 
Habilitação com 
validade de dois 

anos

Outorga da Habilitação 
com validade inferior a 
dois anos para sanar as 

pendências

Sim

Não

Sim

Não

 
FONTE: Adaptado de URUGUAI. ARMADA, 2014. 

 

Após o registro, o estabelecimento será inspecionado regularmente a cada 

dois anos com o objetivo de assegurar o grau de segurança e eficiência das 

instalações. 

Como incentivo ao desenvolvimento do setor, a Lei nº 15.657 (1984) 

determina as exigências para isenção de todos os tributos, inclusive o Imposto ao 

Valor Agregado, nas importações de materiais, matéria-prima, bens de capital e todo 

requisito necessário para construção, ampliação, instalação, manutenção e 

funcionamento adequado de estaleiros. 

Para beneficiar-se destas isenções, o estabelecimento deve apresentar um 

mínimo de 70% de cidadãos uruguaios no seu quadro de pessoal. Mas, como 

exceção, as empresas em início de atividade poderão utilizar o mínimo de 40% pelo 

período de dois anos. 

Outro requisito exigido é o emprego de estudantes da Universidade do 

Trabalho do Uruguai em número determinado pelo Poder Executivo de acordo com a 

importância da empresa. 
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Em relação à construção das embarcações, a Circular nº 001 (2002) 

determina as normas para construção das embarcações destinadas à navegação 

marítima, fluvial e pelos lagos. 

 

4.4.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

Com o intuito de uniformizar as informações, adotou-se que os requisitos 

necessários para autorização da prestação de serviços dos estaleiros são 

classificados em quatro categorias (Anexo – Quadro Comparativo 4: Exigências 
para instalação de estaleiros: 

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/ policias, 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 
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legislações ambientais no tocante à qualidade e/ou preservação do meio ambiente. 

Porém, o desenvolvimento desse tipo de estudo demanda um considerável período 

de tempo, detalhado no item “Restrições dos órgãos ambientais” (ver seção 4.8). 

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. 

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. 

Não obstante do exposto, em dezembro de 2016 aconteceu o encontro 

“Novos horizontes da indústria naval no desenvolvimento das hidrovias sul-

americanas (CAF, 2016)”, onde estiveram presentes os principais interessados na 

prospecção das hidrovias. Como conclusão/recomendação do evento ficou 

determinado que: 

I. Existem restrições e dificuldades que limitam o desenvolvimento do 

setor industrial naval fluvial, particularmente nos aspectos 

institucionais e nas compatibilizações normativas. Isso requer ações 

concretas de solução para evitar atrasos no crescimento do setor e, 
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consequentemente, favorecer o impacto positivo no desenvolvimento 

dos países; 

II. A indústria naval, particularmente a fluvial, registra diferentes graus de 

desenvolvimento nos países da região. Essa diversidade demonstra a 

conveniência de inclusão do setor em debates para definição de: 

políticas públicas, análise de instrumentos de financiamentos, 

importação de embarcações novas e usadas, implementação de 

políticas fiscais e impositivas de promoção do setor, equilíbrio fiscal e 

o funcionamento dos estaleiros, oficinas e prestadores de serviços. 

 

Esses tipos de constatações evidenciam a necessidade de promoção do 

setor, considerando que a opinião dos principais players remete a maior atuação 

política no que tange ao desenvolvimento dos países/regiões e das infraestruturas 

navais, com o intuito de tornar o modal hidroviário mais competitivo quando 

comparado aos demais – rodoviário, ferroviário e aeroviário. 
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4.5 REGRAS DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO NA HIDROVIA 

 

A segurança de tráfego é um dos temas mais importantes a serem 

uniformizados entre todos os países para que a Hidrovia Paraguai-Paraná tenha uma 

navegabilidade satisfatória e segura para a tripulação e suas cargas. As regras de 

segurança devem abranger desde regras básicas de navegação, bem como suas 

penalidades quando não são cumpridas, até nomear os responsáveis tanto pelas 

inspeções das embarcações quanto por eventuais salvamentos de acidentes que 

ocorrerem na Hidrovia. 

Neste item, são explicitados os regulamentos, leis e decretos que englobam 

as regras de segurança de tráfego para a Hidrovia Paraguai-Paraná, bem como os 

documentos relevantes de cada país para o entendimento das normatizações 

estabelecidas pelos mesmos. Para fins de comparação, serão abordados quatro 

aspectos dentro da segurança de tráfego. São eles: 

I. Regras básicas e auxílio à navegação; 

II. Busca e salvamento; 

III. Atos ilícitos e multas; 

IV. Inspeção e regulamentação de embarcações.  

 

O Acordo da Hidrovia tem como seu principal tema a segurança de tráfego. 

Apresenta-se, portanto, as regras estabelecidas pelo Acordo, a fim de comparar com 

as leis de cada país signatário.  

 

Regras básicas e auxílio à navegação 

 

O Decreto brasileiro nº 3.532 (2000b) dispõe sobre o Regulamento Único de 

Balizamento da Hidrovia (Regulamento 02 do Acordo) e determina que os países 

membros adotarão o sistema IALA (Associação Internacional de Sinalização 

Marítima) adaptado à navegação fluvial, ou o sistema de sinalização “Ações a 

Empreender” ou ambos em forma indistinta, segundo as características particulares 

dos diferentes trechos da Hidrovia. Nos trechos em que seja utilizado o segundo 

sistema, o mesmo será de acordo com as especificações: 
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I. Entende-se por margem esquerda, a margem situada do lado 

esquerdo em relação à direção de montante para a desembocadura; 

II. Entende-se por margem direita, a margem situada do lado direito em 

relação à direção de montante para a desembocadura; 

III. Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de mudança de margem, 

quando situados na margem esquerda, devem exigir o símbolo “X”, 

confeccionado com material retrorrefletivo de cor encarnada, sobre um 

painel em forma de losango pintado de branco; 

IV. Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de mudança de margem, 

quando situados na margem direita, devem exigir o símbolo “X”, 

confeccionado com material retrorrefletivo de cor verde, sobre um 

painel em forma de losango pintado de branco; 

V. Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de canal junto à margem, 

quando situados na margem esquerda, devem exigir o símbolo “X” 

confeccionado com material retrorrefletivo de cor encarnada, sobre um 

painel triangular pintado de branco; 

VI. Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de canal junto à margem, 

quando situados na margem direita, devem exigir o símbolo “X” 

confeccionado com material retrorrefletivo de cor verde sobre um 

painel quadrangular pintado de branco; 

VII. Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de canal a meio do rio, 

quando situados na margem esquerda, devem exigir o símbolo “H”, 

confeccionado com material retrorrefletivo de cor encarnada, sobre um 

painel triangular pintado de branco; 

VIII. Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de canal a meio do rio, 

quando situados na margem direita, devem exibir o símbolo “H”, 

confeccionado com material retrorrefletivo de cor verde, sobre um 

painel quadrangular pintado de branco; 

IX. Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de bifurcação de canal, 

devem exibir o símbolo “Y”, confeccionado com material retrorrefletivo 

de cor amarela, sobre um painel quadrangular ou triangular pintado de 

preto, de acordo com sua posição, na margem direita ou esquerda, 

respectivamente. Havendo canal principal, o símbolo deverá ter, em 
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sua parte superior, um seguimento mais largo que o outro, indicando a 

direção desse canal; 

X. Os sinais visuais cegos fixos, indicadores de perigo isolado, devem 

exibir o símbolo “+”, confeccionado com material retrorrefletivo de cor 

branca, inscrito em dois painéis circulares pintados de preto, um acima 

do outro; 

XI. Os sinais visuais luminosos fixos, quando situados na margem 

esquerda, devem possuir estrutura pintada na cor branca com duas 

faixas encarnadas e devem exibir luz de lampejos encarnados; 

XII. Os sinais visuais luminosos fixos, quando situados na margem direita, 

devem possuir estrutura pintada na cor branca com duas faixas 

encarnadas e devem exibir luz de lampejos encarnados; 

XIII. Os novos perigos (recentemente descobertos e ainda não indicados 

em documentos náuticos, por exemplo, obstruções como bancos de 

areia, rocha ou perigos resultantes da ação do homem) devem ser 

sinalizados, o mais rápido possível, com qualquer tipo de balizamento 

(boia, tambor, baliza), inclusive com balizamento luminoso utilizando 

luz branca com qualquer ritmo, exceto nos sinais cardinais do sistema 

IALA, a fim de definir suas posições, sendo necessário a divulgação 

por intermédio de avisos-rádios; 

XIV. As pontes fixas sobre a Hidrovia, que tenham pilares de sustentação 

sobre a água, devem receber sinalização e iluminação nos diversos 

vãos: 

a. No centro, sob a ponte, uma luz rápida branca, e nos pilares 

laterais, luzes fixas ou rítmicas, de acordo com as convenções 

de balizamento marítimo; 

b. No pilar que deva ser deixado para bombordo, pelo navegante, 

que sobe o rio, um painel retangular branco contendo um 

retângulo verde, com a maior dimensão na vertical, sendo 

adotadas para o retângulo inferior a dimensão mínima de 2,4 m 

e na direção horizontal e 2,5 m na direção vertical; 

c. No pilar que deva ser deixado por boreste, pelo navegante que 

sobe o rio, um painel retangular branco contendo um triângulo 
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equilátero encarnado, adotando-se a dimensão mínima de 1.5m 

para o lado do triângulo; 

d. Os vãos secundários, se tiverem pilares de sustentação sobre 

a água, devem ter esse pilar sinalizado por luz fixa branca ou 

iluminado por refletores, com luz branca não ofuscante; 

XV. Os alcances luminosos noturnos de todas as luzes de sinalização 

deverão ser iguais ou maiores que cinco milhas náuticas; 

XVI. Os cantos ou extremidades de píeres, cais, trapiches, dolfins e 

terminais devem ser sinalizados, no período noturno de acordo com as 

convenções para o balizamento marítimo. Sempre que a dimensão 

principal exceder 10 metros, os mesmos devem ser iluminados por 

luzes brancas não ofuscantes. 

 

É importante perceber que o Acordo possui um alto detalhamento sobre a 

sinalização da Hidrovia. Se todos os países cumprirem com as regras estabelecidas 

pelo sistema adotado por lei, a navegação se tornará muito mais segura, visto que os 

operadores da Hidrovia terão a mesma sinalização padronizada durante todo o seu 

curso, independentemente do trecho. 

A Hidrovia dispõe do Regulamento Único para o Transporte de Mercadorias 

sobre o Convés das Embarcações. O Regulamento apresenta os tipos de cargas 

autorizadas a serem transportadas, sendo que somente mercadorias do tipo seca, 

semilíquida embalada e líquida podem ser transportadas sem ter que cumprir com 

nenhum protocolo adicional. Além disso, também estabelece que embarcações 

tanques com substâncias inflamáveis e embarcações com mais de 12 passageiros 

não estão autorizadas a transportar mercadorias sobre o convés. Retrata também 

condições de estabilidade, visibilidade, resistência da zona de apoio, acessibilidade, 

espaços livres, bem como todos os cálculos pertinentes a esses itens.  

O Regulamento para Prevenir Abalroamento na Hidrovia estabelece os 

fatores necessários para a determinação da velocidade de segurança, levando em 

consideração o grau de visibilidade, a densidade de tráfego e as condições de vento. 

Além disso, apresenta as regras de navegação em canais estreitos, onde diz que as 

embarcações que atrapalharem a passagem de outras não devem cruzar um canal 

estreito, e que em zonas de passagem onde a visibilidade fique comprometida, deve-
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se navegar emitindo o sinal sonoro adequado. Outros tópicos abordados são: regras 

referentes a luzes, com suas definições e obrigatoriedades para cada embarcação; e 

regras referentes aos sinais sonoros.  

Este regulamento, assim como as regras de sinalização, tem o mesmo nível 

de importância para a segurança da Hidrovia, visto que controla velocidades máximas 

de tráfego e regras específicas para canais estreitos, entre outros itens importantes. 

Se a embarcação de um país não segue as regras para navegação em canais 

estreitos, por exemplo, a segurança fica comprometida para todos que navegam na 

Hidrovia, podendo ocorrer colisões.  

 

Busca e salvamento 

 

O Título 5 do Acordo retrata as normas de segurança relativas à navegação 

propriamente dita. O Capítulo 1 determina as regras sobre a Assistência e 

Salvamento de Embarcações e Bens, estabelecidas principalmente nos seguintes 

artigos: 

I. Artigo 40: tais operações são todo ato ou atividade empreendida para 

dar assistência ao salvamento de uma embarcação, aeronave e 

qualquer outro bem que se encontre em perigo no âmbito da Hidrovia. 

II. Artigo 41: a execução das operações deve ser feita pelos responsáveis 

às embarcações de perigo. Caso esta não se realize nos prazos e 

condições legais, a autoridade competente do país em que se encontra 

assumirá a operação de salvamento e assistência respectiva, a fim de 

evitar riscos de navegação e contaminação ao meio ambiente. 

 

Caso a embarcação possua bandeiras de outros países, o país responsável 

pela referida assistência é o que se encontra na margem esquerda do rio, quando a 

navegação for em sentido jusante, ou na margem direita, quando esta for a montante. 

I. Artigo 42: cooperação entre países para a assistência e salvamento 

das embarcações. 

II. Artigo 43: normas de direito internacional privado. As reclamações ou 

ações originadas pelas operações de assistência serão regidas pelas 

leis do país em que a embarcação se encontra. 
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O Capítulo 2 trata sobre a Busca e Salvamento de pessoas em perigo.  

I. Artigo 44: responsabilidade dos países signatários. Os países têm a 

responsabilidade de controlar e executar as operações de busca e 

salvamento de pessoas. 

II. Artigo 45: cooperação entre países para a busca e salvamento de 

pessoas. 

 

As regras referentes à busca e salvamento são muito claras no Acordo da 

Hidrovia, explicitando os primeiros e segundos responsáveis pelo salvamento de 

embarcações e tripulações. Mais uma vez, salienta-se a importância do cumprimento 

do Acordo, já que caso não esteja claro quem é o responsável pelo salvamento, este 

pode sofrer atrasos e prejudicar o sucesso no salvamento. 

 

Atos ilícitos e multas 

 

O Protocolo Adicional do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 

Paraguai-Paraná estabelece as responsabilidades, infrações e sanções no transporte 

fluvial e marítimo. 

As empresas têm responsabilidade quanto a infrações, deveres ou 

obrigações, podendo assim sofrer processos administrativos pelo não cumprimento 

desses. Cada país deve difundir os procedimentos vinculados ao Acordo, a fim de 

estabelecê-los pelos transportadores internacionais autorizados. 

As divisões das infrações e suas respectivas multas estão apresentadas na 

Tabela 4.56. 
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TABELA 4.56 - CATEGORIZAÇÃO DE INFRAÇÕES CONFORME ACORDO DA HIDROVIA 
PARAGUAI-PARANÁ E SUAS RESPECTIVAS MULTAS. 

Infrações Multa 

I. Leves 

a. Não portar documentos de transporte; 

US$ 200,00 b. Não entregar comprovante pelo transporte de 
bagagem; 
c. Negar o acesso ao sistema de reclamações.  

II. Médias 
a. Não cumprir horários de serviço sem justificativa; 

US$ 1.000,00 b. Não proceder à devolução do valor das passagens 
adquiridas com antecipação. 

III. Graves 

a. Efetuar transporte por cruzamento de fronteira não 
autorizados; 

US$ 2.000,00 

b. Transportar passageiros em número superior à 
capacidade; 
c. Negar o embarque/desembarque de passageiros sem 
justificativa; 
d. Efetuar transporte com veículo não autorizado; 
e. Realizar um serviço diferente do autorizado.  

IV. Gravíssimas 

a. Efetuar transporte sem autorização; 

US$ 4.000,00 
b. Apresentar documentos falsos; 
c. Não possuir seguro vigente; 
d. Não prestar assistência aos passageiros; 
e. Não prestar assistência à tripulação. 

FONTE: ACORDO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ, 2015. 

 

O fato do Acordo estabelecer valores em dólares fixos para cada tipo de multa 

ajuda a controlar a navegação ilícita. Caso o Acordo não seja cumprido, fica o 

questionamento sobre para quem essas multas são pagas, se há fiscalização 

individual de cada um dos países e se estes possuem cobrança de multas com 

valores similares entre elas.  

 

Inspeção e regulamentação de embarcações 

 

O Decreto brasileiro nº 3.531 (2000a) dispõe sobre a execução do 

Regulamento para Determinação da Arqueação das Embarcações da Hidrovia 

(regulamento 05 do Acordo) e determina que esta norma será aplicada às 

embarcações novas, às existentes nas quais se efetuem transformações, às 

existentes a pedido do proprietário, às novas ou existentes incorporadas à matrícula 

de um país signatário (com posterioridade à data da entrada em vigor do regulamento) 

e todas as embarcações existentes, depois de transcorrido um ano da entrada em 

vigor desta legislação. 
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Nesse sentido, a determinação das arqueações bruta e líquida será feita pela 

Administração e será expedido um certificado a toda embarcação que esteja de 

acordo com as disposições do regulamento. Antes da expedição do certificado as 

autoridades deverão inspecionar a embarcação para verificar se esta foi efetivamente 

construída de acordo com as informações contidas nos planos considerados para o 

cálculo das arqueações. 

As embarcações que arvorem a bandeira de um país signatário ficarão 

sujeitas, nos portos de outro país signatário, à inspeção dos funcionários devidamente 

autorizados por esses, sendo que, a inspeção terá como propósito comprovar: 

I. Que a embarcação tem um Certificado de Arqueação da Hidrovia 

válido; 

II. Que as dimensões principais correspondem às indicadas; 

a. Em nenhum caso a Inspeção de Verificação deve causar o 

menor atraso à embarcação; 

b. Se da inspeção resultar que as dimensões principais diferem 

das registradas até o ponto de significar um aumento da 

arqueação bruta ou líquida, a autoridade cuja bandeira arvore 

será informada sem demora. 

 

A Hidrovia dispõe do Regulamento de Vistorias, Inspeções e Certificados de 

Segurança para Embarcações, que abrange os seguintes tópicos, todos detalhando 

as regras particulares para diferentes tipos de embarcação:  

I. Vistorias: responsabilidade, certificados, periodicidade; 

II. Tipos de vistoria; 

III. Procedimentos de inspeção. 

 

Sabe-se que a padronização das vistorias e inspeções de embarcações 

estabeleceria um nível de qualidade das embarcações que passam pela Hidrovia, 

além de certificar que as dimensões não excedam o que é permitido para navegação 

na mesma. O Acordo, no entanto, falha em não estabelecer a periodicidade de 

inspeções que deve ser feita nas embarcações.  

O Decreto brasileiro nº 3.533 (2000c) dispõe sobre a execução do 

Regulamento 07 do Acordo – Regime Único de Dimensões Máximas dos Comboios 
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da Hidrovia – e será aplicável na navegação de reboque em comboio nas condições 

atuais da Hidrovia, sendo as dimensões máximas permitidas (navegação por 

empurrador nos trechos dos rios Paraguai e Paraná, incluindo os diferentes braços 

de desembocadura do Rio Paraná e do Canal do Tamengo) apresentadas na            

Tabela 4.57. 

 
TABELA 4.57 – DIMENSÕES MÁXIMAS PERMITIDAS PARA NAVEGAÇÃO COM EMPURRADOR 

NOS TRECHOS DA HIDROVIA. 
Trecho rio Paraná 

Entre a desembocadura do Canal Honda no Rio Paraná de Las Palmas e o km 177 do Rio Paraná 
Categoria A (rebocadores 

equipados com radar aptos 
para rios 

Comprimento (m) Boca (m) 

236 50 

Categoria B (rebocadores que 
não possuem radar) 180 37,5 

Canais para as bocas do Rio Paraná Guazú-Sauce-Paraná Bravo até o km 458 do Rio Paraná 

Categoria A 
Comprimento (m) Boca (m) 

290 50 
Categoria B 180 37,5 

Águas acima do complexo San Martin – San Lorenzon 
As dimensões dos comboios ficarão a critério de seus capitães conforme as condições de 

navegação, capacidade e potência das máquinas, sendo tomadas as devidas precauções nas 
situações de cruzamento e ultrapassagem. 

Trecho rio Paraguai 

Comboios em navegação e por 
empurrador 

Comprimento (m) Boca (m) 
290 (desde a proa da primeira 
barcaça até a popa da última 

embarcação) 
50 

FONTE: BRASIL. DECRETO Nº 3.533, 2000c. 
 

Na navegação a reboque por comprimento, em navegação normal, a 

longitude dos cabos será adequada para permitir o bom governo das embarcações e 

com isso cumprir com os regulamentos de segurança estabelecidos, especialmente 

para permitir passagens críticas e o cruzamento seguro entre os navios. Para a 

navegação a reboque por docagem ou por aproximação, os rebocadores poderão 

fazê-lo até duas embarcações, uma por cada costado. 

Além disso, o Decreto brasileiro nº 8.357 (2014b) dispõe sobre a execução 

do Regulamento 14 – Segurança para as Embarcações da Hidrovia e determina os 

requisitos, definições, isenções, medidas de segurança e demais itens relacionados 

à navegação, sendo que, o seu Capítulo 2 especifica as exigências necessárias para 

a segurança da navegação. As regras incluem a quantidade de anteparas que 
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embarcações de carga devem possuir, bem como a sua disposição e suas aberturas. 

Ademais, é disposto as regras de instalação e manutenção de máquinas, instalações 

elétricas e precauções contra descargas elétricas, sistemas e dispositivos de extinção 

de incêndios, entre outros. 

A Hidrovia ainda dispõe do Regulamento de Borda-Livre e Estabilidade para 

as Embarcações, que retrata o cálculo básico de borda livre, seus valores mínimos, 

suas possíveis reduções ou aumento de acordo com as características das 

embarcações (aberturas, superestruturas fechadas, entre outros). O Regulamento 

afirma que a borda livre atribuída (BL) não deverá ser menor que 50 mm.  

 

4.5.1 Argentina 

 

No que diz respeito à legislação atinente à segurança de tráfego, destacam-

se as seguintes normativas em vigor na Argentina: 

I. Decreto nº 4.516, de 16 de maio de 1973, REGINAVE; 

II. Decreto nº 817, de 26 de maio de 1992, que dispõe sobre a 

Reorganização Administrativa e Privatização. Transporte Marítimo, 

Fluvial e Lacustre. Praticagem, pilotagem, triagem e reboque; 

III. Lei nº 22.445, de 30 de novembro de 2015, que estabelece o Plano 

Nacional de Busca e Salvamento Marítimo, Fluvial e Lacustre; 

IV. Decreto Nacional nº 2.977, de 17 de novembro de 1983, que estabelece 

a Regulamentação sobre Balizamento Marítimo. 

 

As embarcações e artefatos navais inscritos na matrícula mercante nacional 

argentina deverão reunir as condições de segurança previstas nos respectivos 

convênios internacionais incorporados ao ordenamento jurídico nacional, nas 

menções estabelecidas no Regime de Navegação Marítima, Fluvial e Lacustre 

(REGINAVE) e nas disposições complementares da Prefeitura Naval. 
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Regras básicas e auxílio à navegação 

 

A legislação (REGINAVE) define as disposições para carga e descarga, 

sendo: 

I. Normalmente, os navios que efetuam operações de carga ou descarga 

atracarão no cais. Caso isso não seja possível, realizarão a atracação 

em andanas de outras embarcações sempre que o porte ou as 

características não apresentam perigo para manobra ou a 

permanência de ambos; também poderá fundear o mais próximo 

possível da margem; 

II. As operações de carga e descarga serão efetuadas pelo meio mais 

eficiente e rápido disponível e em nenhuma hipótese poderá passar a 

carga do navio para o cais; 

III. As operações de carga e descarga nos portos serão realizadas nos 

horários estabelecidos pela administração do porto, as embarcações 

respeitarão o mínimo de toneladas diária movimentadas fixado e o 

trabalho noturno ou nos feriados; 

IV. Para carga, descarga e o transbordo de materiais a granel (terra, areia, 

carvão, grãos, pellets) é obrigatório para as embarcações colocar um 

encerado, lona ou esteira (entre a embarcação e o cais) que estejam 

em bom estado e perfeitamente ajustado para que não caia água no 

material; 

V. Em toda operação de carga ou descarga as embarcações são 

obrigadas a não interromper o livre trânsito, pelo depósito de suas 

mercadorias sobre o cais ou da margem. Para isso: 

a. É proibido estender redes ou cabos sobre os cais ou depositar 

objetos que possam ocasionar acidentes, ou impedir a livre 

circulação; 

b. É proibido deixar a noite carga nos cais, sem prévia permissão 

especial por escrito da autoridade aduaneira; não podendo deixar 

cargas cuja remoção seja dificultada pelo seu peso ou volume; 

c. Todo elemento empregado nas operações serão retirados do 

espaço reservado para o livre trânsito ao encerrar o trabalho; 
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d. Os veículos poderão permanecer no cais ou na margem somente 

o tempo necessário para realizar as operações a que estejam 

destinados, antes e depois das quais se situarão à distância nos 

lugares de espera, de acordo com as disposições da administração 

do porto. 

e. É obrigação do capitão ou piloto manter limpo o cais ou a margem 

que ocorrem as operações, sendo necessário: 

VI. Diariamente ao término do trabalho será realizada a limpeza do cais e 

da margem que corresponda; 

VII. No caso de estar carregando ou descarregando produtos cujo 

derramamento possa prejudicar outros, procederá a limpeza antes de 

realizar a carga ou descarga das outras mercadorias; 

VIII. Antes de desatracar deve ser feita a limpeza do cais ou da margem 

onde operam as embarcações. 

 

Os locais que apresentem perigos ou riscos de acidentes deverão ser 

sinalizados com sinais, avisos e luzes de indicação. Assim como, as embarcações 

que não efetuem operações de carga e descarga deverão fechar as bocas das 

escotilhas. 

Quanto a questão referente à sinalização, estabelece o artigo 9º do Decreto 

nº817 (1992a) que a responsabilidade quanto a sinalização das áreas portuárias e 

vias navegáveis ficará a cargo da Direção Nacional de Construções Portuárias e Vias 

Navegáveis, determinando quais áreas ficarão sob responsabilidade das respectivas 

administrações portuárias, da iniciativa privada (em caso de concessões), ou mesmo 

da própria Direção. Tal órgão, dentro de sua jurisdição, passa a ser o responsável por 

prover a adequada sinalização, balizamento e outras atividades conexas em seus 

canais de acesso. 

Tal decreto veio a regulamentar o Decreto Nacional nº 2.977 (1983), o qual 

passou a incorporar o estabelecido na X Assembleia da Associação Internacional de 

Sinalização Marítima, celebrada em Tóquio, com o intuito de se aprofundar os critérios 

de sinalização, a fim de se promover mais segurança e uniformidade nestes 

procedimentos de sinalização. 

 



                                                                                      
 
 

153 

Busca e salvamento 

 

Em caso de acidente de navegação no porto, o capitão ou piloto tratará de 

chegar a embarcação aonde seu naufrágio ou varação não obstrua a navegação. 

No caso de incêndios no cais, dique, da margem ou outras áreas, o capitão, 

piloto ou oficial de guarda, reunirão sua tripulação e executarão as ordens que 

recebem ou estimem necessárias para segurança da embarcação. 

Persistem, segundo a Lei nº 22.445 (2015), entidades que coordenarão as 

buscas e salvamento, segundo suas respectivas áreas de jurisdição, estabelecidas 

na supracitada norma, sendo elas a Agência Nacional SAR (Busca e Salvamento) 

Marítimo, o Centro Coordenador Buenos Aires, o Centro Coordenador de Porto 

Belgrano e o Centro Coordenador Ushuaia. 

Tal normativa possui por intuito uniformizar os procedimentos relacionados a 

essas operações, de tal sorte que estas sejam dotadas da celeridade que estes 

procedimentos reclamam. Portanto, existe a indicação da formação do pessoal 

responsável por estas tarefas, bem como a disponibilização de radiofrequências 

específicas para esse fim, sendo elas a 2.182 kHz, 121,5 MHz e 156,8 MHz. 

 

Atos ilícitos e multas 

 

Os proprietários, armadores, capitães, pilotos ou o tripulante correspondente, 

segundo as circunstâncias do caso, das embarcações ou artefatos navais que 

naveguem ou operem sem possuir as condições de segurança, ou sem os certificados 

de segurança, ou com prazo vencido, serão multados com valor estipulado entre $ 56 

e 1.564 pesos argentinos. Sem prejuízo da sanção de multa estabelecida, a Prefeitura 

poderá proibir a navegação ou a operação das embarcações que: 

I. Não possuam as condições de segurança estabelecidas; 

II. Não possuam os certificados de segurança correspondentes ou com 

prazo de validade vencido e que não tenham realizado, dentro do prazo 

estimado, as inspeções de convalidação a que estiverem obrigados; 

III. Não dispor do equipamento mínimo, não tenha renovado o 

equipamento pirotécnico vencido ou não tenha efetuado a manutenção 

dos elementos requeridos. 
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Além disso, fica proibido a todas as embarcações a realização de manobras 

perigosas nos canais de acesso. Na navegação no interior do porto, as embarcações, 

em direção ao mesmo sentido não poderão adiantar-se uma a outra, devendo manter-

se a distância prudencial. Quando uma embarcação necessite realizar testes de 

máquinas com movimentação de hélices, seu capitão pedirá autorização prévia para 

a Prefeitura e antes de iniciar, reforçará as amarrações, colocará sinalização e 

pessoal para advertir as embarcações próximas. 

A Argentina, entre os países signatários, é a única que estabelece um valor 

monetário para as multas no setor aquaviário e marítimo. Comparando com o Acordo 

da Hidrovia, tem-se que a legislação Argentina falha em não explicitar valores fixos 

de multa perante a gravidade de cada infração. Com relação aos valores 

apresentados, o Acordo possui uma faixa de cobrança entre US$ 200 e US$ 4 mil, 

enquanto a Argentina apresenta multas de até US$ 1.564. Portanto, as cobranças 

argentinas se mostram mais baratas do que as estabelecidas no Acordo. 

 

Inspeção e regulamentação de embarcações 

 

As embarcações ou artefatos navais que cumpram os requisitos serão 

outorgados para a obtenção dos certificados de segurança, sendo que a verificação 

do cumprimento será realizada pela Prefeitura Naval Argentina. 

A aprovação das inspeções realizadas para a outorga do certificado será 

válida somente no momento da sua execução. A partir disso, e durante todo o período 

de validade do certificado, os proprietários, armadores, capitães, pilotos ou o 

tripulante que corresponda, serão responsáveis pela manutenção das condições de 

segurança que garantam a navegação ou operação sem constituir perigo para sua 

própria segurança ou a de terceiros. As inspeções podem ser classificadas de acordo 

com a Tabela 4.58. 
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TABELA 4.58 – CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE INSPEÇÕES REALIZADAS NAS 
EMBARCAÇÕES ARGENTINAS. 

Tipo de inspeção Descrição 

Ordinárias Objetivo de expedição, renovação ou 
convalidação dos certificados.  

I. Iniciais: embarcações 
novas/modificadas; 
II. Renovação do certificado; 
III. Anuais: verificar condições; 
IV. Intermediárias: estabelecidas pela 
Prefeitura; 
V. Complementares: para embarcações 
que transportem cargas perigosas.  

Extraordinárias 
Realizadas quando a Prefeitura considera conveniente, ou no caso de 
detecção de avarias que possam afetar as condições de segurança outorgadas 
para certificação.  

Antecipadas 

Com exceção das inspeções relacionadas aos certificados internacionais de 
segurança radiotelefônica ou radiotelegráfica para as embarcações de carga, 
quando seja objeto de inspeção de renovação de qualquer certificado, com 
antecipação de três meses do vencimento, o novo certificado será expedido 
com validade a partir da data de vencimento do anterior. 

FONTE: REGINAVE, 1973C. 
 

A Argentina é o único país que, em sua legislação, específica os tipos de 

inspeções realizadas e suas características. Além disso, como pode-se observar 

abaixo, ela também trata das situações onde pode ocorrer a isenção de inspeção. 

Acredita-se que esse detalhamento deveria constar no Acordo, principalmente no que 

diz respeito à isenção da inspeção.  

 

Isenção de inspeção 

 

Algumas embarcações ou artefatos navais poderão ser eximidos da 

realização de determinadas inspeções quando a Prefeitura considerar que as 

características, equipamentos ou serviços afetados possam ser omitidos. 

 

Obrigatoriedade do Certificado Nacional de Segurança de Navegação 

 

As embarcações que não estejam sujeitas à aplicação do Convênio 

Internacional para Segurança da Vida Humana no Mar (SOLAS) em vigor, possuirão 

o Certificado Nacional de Segurança da Navegação quando atingirem os seguintes 

requisitos: 

I. Possuir um arqueio total igual ou maior que 50 t; 
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II. Possuir máquinas com potência máxima individual maior que 500 kW; 

III. Possuir recipientes submetidos à pressão superior a 300 kPa e 

temperatura maior que 98ºC ou recipientes submetidos à pressão 

superior a 500 kPa e temperatura menor que 98ºC; 

IV. Possuir planta elétrica de potência gerada conjunta maior que 50 kW; 

V. Transportar a granel: líquidos combustíveis, gases líquidos 

inflamáveis, substâncias químicas perigosas ou mercadorias de risco 

similar; 

VI. Efetuar serviço de transporte de passageiros; 

VII. Para rebocadores ou empurradores; 

VIII. Para pesqueiros marítimos. 

 

Poderão ser isentas de certificação caso a prefeitura considere que a 

ausência de riscos, tipos e características da navegação demonstrem a não 

necessidade da aplicação de quaisquer circunstâncias mencionadas anteriormente. 

A Tabela 4.59 faz a classificação dos tipos de navegação e os respectivos prazos de 

validade das certificações. 

 
TABELA 4.59 - CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE NAVEGAÇÃO E RESPECTIVOS PRAZOS DE 

VALIDADE DAS CERTIFICAÇÕES. 

Categoria Classificação Validade 
(anos) 

1 De passageiros, incluindo transbordo, de arqueio igual ou superior a 
cinquenta toneladas (50 t) 4 

2 De passageiros, incluindo transbordo, de arqueio total menor que 
cinquenta toneladas (50 t)  6 

3 
Tanques que transportam granel: líquidos combustíveis, gases líquidos 
inflamáveis, substâncias químicas perigosas ou mercadorias de risco 
similar 

6 

4 Com propulsão não incluída nas três primeiras classes 6 
5 Pesqueiros marítimos 6 

6 
Tanques sem propulsão que transportem graneis líquidos combustíveis, 
gases líquidos inflamáveis, substâncias químicas perigosas ou 
mercadorias de risco similar 

8 

7 Sem propulsão não incluída na categoria 6 8 

8 Sem propulsão, desenhado e construído para navegar sem tripulação, não 
incluído na categoria 6 e 7 10 

FONTE: REGINAVE, 1973C. 
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O vencimento dos certificados é explicitado para cada tipo de navegação, o 

que também não ocorre no Acordo ou na legislação de nenhum outro país. Pode-se 

concluir, que nesse tópico a Argentina é a que possui a legislação mais completa.  

Como informação complementar, em relação ao tamanho do comboio, a 

Prefeitura Naval Argentina habilitou novamente a navegação com 16 barcaças nos 

tramos completos dos rios Paraná Guazú, Paraná Bravo e Pasaje Talavera. As 

dimensões máximas do comboio, incluindo o rebocador, são: 290m de largura total e 

50m de comprimento. Essa medida é reflexo das revisões legislativas do país, bem 

como, dos estímulos para o desenvolvimento da Hidrovia (EL PAÌS, 2016). 

 

4.5.2 Bolívia 

 

No que diz respeito à legislação atinente à segurança de tráfego, destacam-

se as seguintes normativas em vigor na Bolívia: 

I. Lei nº 2.976, de 04 de fevereiro de 2005. Lei de Capitania de Portos; 

II. Lei nº 165, de 16 de agosto de 2011. Lei Geral de Transporte. 

 

A Lei de Capitania dos Portos (Lei nº 2.976, 2005) tem como objetivo 

normatizar as atividades e responsabilidades da Direção Geral de Capitanias de 

Porto– órgão responsável pela legislação, fiscalização e demais atividades 

relacionadas à navegação e meio ambiente aquático do país. 

Essa legislação define as normas nacionais e internacionais estabelecidas 

para a navegação de embarcações utilizadas no transporte de mercadorias e 

pessoas, incluindo os seus registros, sejam de caráter comercial, social, desportivo e 

outros. Sua aplicação abrange: todo o âmbito aquático navegável do território 

nacional, as embarcações que se encontram em águas jurisdicionais, as atividades 

que envolvem pessoas naturais e jurídicas no âmbito aquático navegável, as 

instalações e artefatos navegáveis, portos e zonas francas portuárias. 
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Regras básicas e auxílio à navegação 

 

A Lei nº 165 (2011), Lei Geral de Transporte, em seu Capítulo IV – Transporte 

Aquático, trata sobre a segurança, qualidade e eficiência de navegação. No que diz 

respeito à navegação, as atribuições da Direção Nacional de Capitanias do Porto 

citadas são as seguintes: 

I. Realizar o controle da embarcação durante o período de navegação, 

entre origem e destino, assim como manobras nos portos e pilotagem 

em geral; 

II. Cumprir as normas para prevenção de abalroamento; 

III. Transmitir informações existentes sobre auxílio na navegação, como 

publicações, roteiros, cartas náuticas, aviso aos navegantes, 

sinalização, entre outros.  

IV. Realizar o registro estatístico de movimento de carga, passageiros e 

operações portuárias. 

 

A Lei estabelece que a navegação em águas de jurisdição nacional será 

regulada pela Força Nacional Boliviana. A tal fim, ela estabelecerá as regras de 

direção, manobras, luzes e sinais, correspondentes a distintas zonas das águas 

jurisdicionais, levando em consideração também a modalidade de navegação.  

 

Busca e salvamento 

 

No que diz respeito à busca e salvamento, a Lei Geral de Transporte cita a 

obrigatoriedade de dispositivos de salvamento necessários nas embarcações, e 

afirma que a Direção Nacional de Capitanias do Porto é responsável pela garantia de 

condições seguras para a busca e salvamento. Entretanto, é importante salientar que 

o citado instrumento normativo preocupa-se, em especial, em regular os 

procedimentos de busca e salvamento em casos de acidentes aéreos, quedando 

silente acerca de um maior detalhamento quanto aos incidentes fluviais. 

Contudo, a Armada Boliviana tomou a iniciativa, e criou a SBRAB (Serviço de 

Busca e Resgate da Armada Boliviana), concentrando todas as atividades atinentes 
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a busca e salvamento nos acidentes ocorridos em ambiente aquaviário no que 

compreende o seu território nacional. 

 

Atos ilícitos e multas 

 

A Lei nº 165 (2011) estabelece que o tripulante que dentro do prazo de 60 

dias contados a partir do dia que este cometeu a infração cometer uma nova, será 

considerado reincidente e será sancionado com o dobro da pena anterior por cada 

reincidência. 

A autoridade da Capitania de um porto, possui o poder de aplicar multas 

fixadas em regulamento respectivo, que serão depositadas em um fundo para 

melhorias da navegação e instalações portuárias.  

Ademais, não foi encontrado o regulamento referente aos valores de multas.  

 

Inspeção e regulamentação de embarcações 

 

A Lei nº 165 (2011) também estabelece que a Capitania dos Portos da Bolívia 

deve: 

I. Verificar os documentos que autorizem a navegação da embarcação, 

assim como seus tripulantes; 

II. Verificar o cumprimento da capacidade de transporte e tipo de 

passageiros; 

III. Verificar o cumprimento da capacidade de transporte e tipo de carga, 

assim como os dispositivos para armazenar a mesma. 

 

Ademais, não foi encontrada documentação que abranja requisitos para 

isenção de inspeção, ou medidas tomadas caso a embarcação se recuse a ser 

inspecionada ou apresente irregularidades em sua inspeção.  

É importante salientar que a Bolívia é o único país que não internalizou o 

Regulamento 14 - Segurança para as Embarcações da Hidrovia, anteriormente citado 

neste trabalho. Baseando-se nas visitas realizadas nos países signatários ao longo 

do referente estudo, pode-se afirmar que a internalização não ocorre devido à falta 



                                                                                      
 
 

160 

de estrutura do país para realizar as inspeções e alcançar os padrões relatados no 

Regulamento para as embarcações. 

 

4.5.3 Brasil 

 

No que diz respeito à legislação atinente à segurança de tráfego, destacam-

se as seguintes normativas em vigor no Brasil: 

I. NORMAM – 17/DHN, aprovada pela Portaria nº 111, de 13 de 

novembro de 2008, que dispõe sobre as Normas da Autoridade 

Marítima para Auxílios à Navegação; 

II. NORMAM-28/DHN, aprovada pela Portaria nº 111, de 06 de julho de 

2015, que dispõe sobre as Normas da Autoridade Marítima para 

Navegação e Cartas Náuticas; 

III. Lei nº 7.273, de 10 de dezembro de 1984, que dispõe sobre a busca 

e salvamento da vida humana em perigo no mar, nos portos e nas 

vias navegáveis interiores; 

IV. Código Penal – Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940; 

V. Lei nº 6.421, de 06 de junho de 1977, que fixa as diretrizes para a 

proteção à utilização de faróis, faroletes e demais sinais visuais de 

auxílio à navegação na costa brasileira; 

VI. Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a 

segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e 

dá outras providências.  

 

A Legislação nº 9.537 (1997d) dispõe que as embarcações brasileiras (exceto 

as de guerra), os tripulantes, os profissionais não-tripulantes e os passageiros nelas 

embarcados, ainda que fora das águas sob jurisdição nacional, continuam sujeitos ao 

previsto nesta lei, respeitada, em águas estrangeiras, a soberania do Estado costeiro. 
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Regras básicas e auxílio à navegação 

 

De acordo com a NORMAM 28 (2011) da Marinha Brasileira, cabe à Diretoria 

de Hidrografia e Navegação elaborar normas para a navegação nas vias navegáveis 

brasileiras. Cabe ao Centro de Sinalização Náutica “Almirante Moraes Rego” executar 

as atividades relacionadas com auxílios à navegação nas águas interiores.  

A NORMAM 17 (2008), por sua vez, estabelece que a fiscalização do 

balizamento pode ser dada por intermédio de inspeções periódicas dos sinais 

náuticos, pela comunicação formal de irregularidades encontradas à Administração 

do Porto em questão e pelo acompanhamento e verificação das correções efetuadas. 

O balizamento é responsabilidade das entidades extra-MB. Ainda sobre auxílios à 

navegação, a Lei nº 6.421 (1977b) determina que nenhuma obra ou arborização que 

possa interferir na utilização de qualquer farol ou outro sinal náutico poderá ser 

iniciada sem o consentimento da Marinha do Brasil.  

O sistema de balizamento adotado no Brasil é o da Associação Internacional 

de Autoridades em Auxílios à Navegação e Faróis (AISM/IALA) – Região “B”. Esse 

sistema é composto por sinais laterais, sinais cardinais, sinais de perigo isolado, 

sinais de águas seguras; e sinais especiais. Além disso, como balizamento 

complementar, são adotados os balizamentos lacustre e fluvial nas margens dos rios, 

que fornecem informações de interesse para o navegante. Para maior detalhamento, 

deve-se consultar a NORMAM 17 (2008), Capítulo 3 – Sistemas de balizamento 

adotados no Brasil. O documento também possui os modelos de requerimentos para 

alterações dos sinais náuticos, balizamento, etc., em seus anexos.  

 

Busca e salvamento 

 

A Lei nº 7.273 (1984) visa responsabilizar o Ministério da Marinha a adotar 

providências para prover adequados serviços de busca e salvamento da vida humana 

em perigo em portos e vias navegáveis. Entretanto, o Ministério pode delegar a 

execução de tais serviços a outros órgãos, públicos ou particulares. A Lei também diz 

que qualquer pessoa é obrigada a prestar auxílio a quem estiver em perigo, seja 

comunicando à autoridade naval o acontecido ou providências que possibilitem o 

recebimento da informação. O pedido de auxílio provém da autoridade naval a todas 
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as embarcações que estão próximas a área, sendo estas obrigadas a prestar o auxílio 

necessário, informando o horário de chegada na área e os meios que dispõe para 

realizar o socorro. Vale ressaltar que essas obrigações são válidas se e somente se 

não haja perigo para as pessoas que forem prestar o auxílio.  

 

Atos ilícitos e multas 

 

O Código Penal Brasileiro, disciplinado pelo Decreto-lei nº 2.848 (1940), 

tipifica, no Capítulo II, que versa sobre crimes contra a segurança dos meios de 

comunicação e transporte, em seu artigo 261, o crime de atentado contra a segurança 

de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, cuja pena é de reclusão, de dois a cinco anos, 

salvo se o fato do crime resultar em naufrágio, motivo pelo qual a pena base passa 

para 4 a 12 anos. Se este crime possui finalidade lucrativa, será aplicada 

cumulativamente a pena de multa. No caso de crime praticado culposamente, a pena 

passa para detenção de seis meses a dois anos. 

O Capítulo II da legislação nº 9.537 (1997d) define que os aquaviários devem 

possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade marítima para o exercício 

de cargos e funções a bordo das embarcações. Nesse sentido, fica definido que é de 

competência do representante da autoridade marítima a prerrogativa de estabelecer 

o valor da multa e o período da suspensão do Certificado de Habilitação, respeitados 

os limites do regulamento, podendo ocorrer: 

I. Apreensão do certificado de habilitação; 

II. Apreensão, retirada do tráfego ou impedimento da saída de 

embarcação; 

III. Embargo de construção, reparo ou alteração das características de 

embarcação; 

IV. Embargo da obra; 

V. Embargo de atividade de mineração e de benfeitorias realizadas. 

 

Já o Capítulo V menciona que as penalidades serão aplicadas mediante 

procedimento administrativo, que se inicia com o auto de infração, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. Sendo assim, as infrações são passíveis de multa, 
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suspensão do certificado de habilitação, cancelamento do certificado de habilitação e 

demolição de obras e benfeitorias. 

As circunstâncias agravantes são: reincidência, emprego de embarcação na 

prática de ato ilícito, embriaguez ou uso de outra substância entorpecente ou tóxica 

e grave ameaça à integridade física de pessoas. 

No Capítulo IV, por sua vez, fica definido que constitui infração às regras do 

tráfego aquaviário a inobservância de qualquer preceito do regulamento, de normas 

complementares emitidas pela autoridade marítima e de ato ou resolução 

internacional ratificado pelo Brasil, sendo o infrator sujeito às penalidades. 

Neste sentido, o autor material da infração poderá ser: o tripulante, o 

proprietário, o armador ou preposto da embarcação, a pessoa física ou jurídica que 

construir ou alterar as características da embarcação, o construtor ou proprietário de 

obra (sob, sobre ou às margens das águas), o pesquisador, o explorador ou 

proprietário de jazida mineral (sob, sobre ou às margens das águas), o prático ou o 

agente de manobra e docagem. A infração e seu autor material serão constatados no 

momento em que for praticada a infração, mediante apuração ou por inquérito 

administrativo. Sua listagem detalhada está apresentada na Tabela 4.60. 

 
TABELA 4.60 – INFRAÇÕES IMPUTÁVEIS À TRIPULAÇÃO BRASILEIRA. 

(continua) 
Infrações imputáveis à tripulação 

I. Conduzir embarcação ou contratar tripulantes sem habilitação para operá-la; 

II. Relativas à documentação de 
habilitação ou ao controle de 
saúde: 

a. Não possuir a documentação; 
b. Não portar a documentação; 
c. Portar a documentação desatualizada.  

III. Relativas ao Cartão de 
Tripulação de Segurança (CTS): 

a. Não possuir o cartão; 
b. Não portar o cartão; 
c. Não dispor a bordo de todos os tripulantes exigidos. 

IV. Relativas ao Rol de equipagem 
ou Rol portuário: 

a. Não possuir Rol de equipagem ou Rol portuário; 
b. Possuir Rol de equipagem ou Rol portuário em desacordo 
com o CTS; 
c. Não portar Rol de equipagem ou Rol portuário. 

V. Relativas à dotação de itens e 
equipamentos de bordo: 

a. Apresentar-se sem a dotação regulamentar; 
b. Apresentar com a dotação incompleta; 
c. Apresentar-se com item ou equipamento da dotação 
inoperante, em mau estado ou com prazo de validade vencido. 

VI. Relativas ao registro e 
inscrição das embarcações: 

a. Deixar de inscrever ou de registrar a embarcação; 
b. Não portar o documento. 
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TABELA 4.60 – INFRAÇÕES IMPUTÁVEIS À TRIPULAÇÃO BRASILEIRA. 
(conclusão) 

Infrações imputáveis à tripulação 

VII. Relativas à identificação visual 
da embarcação e demais 
marcações no casco: 

a. Efetuar as marcas de borda livre em desacordo com as 
especificações do respectivo certificado; 
b. Deixar de marcar no casco as marcas de borda livre; 
c. Deixar de marcar no casco o nome da embarcação e o porto 
de inscrição; 
d. Deixar de efetuar outras marcações previstas. 

VIII. Relativas às características 
das embarcações: 

a. Efetuar alterações ou modificações nas características da 
embarcação em desacordo com as normas; 
b. Operar heliporto em desacordo com as normas. 

IX. Relativas aos certificados e 
documentos equivalentes, 
pertinentes à embarcação: 

a. Não possuir qualquer certificado ou documento equivalente 
exigido; 
b. Não portar os certificados ou documentos equivalentes 
exigidos; 
c. Certificados ou documentos com prazo de validade vencido. 

X. Relativas aos equipamentos e 
luzes de navegação: 

a. Sem as luzes de navegação; 
b. Operar luzes de navegação em desacordo com as normas; 
c. Apresentar-se com falta de equipamento de navegação 
exigido; 
d. Apresentar-se com equipamento de navegação defeituoso 
ou inoperante.  

XI. Relativas aos requisitos de 
funcionamento dos equipamentos: 

a. Equipamentos de comunicações inoperantes ou precários; 
b. Equipamentos de combate ao incêndio inoperante ou 
precários; 
c. Dispositivos para embarque de prático inoperante ou 
precário. 

XII. Infrações referentes às 
normas de transporte: 

a. Transportar excesso de carga ou apresentar marcas de 
borda livre submersas; 
b. Exceder o máximo de passageiros autorizado; 
c. Transportar carga perigosa em desacordo com norma; 
d. Transportar carga no convés em desacordo com norma; 

XIII. Infrações às normas de 
tráfego: 

a. Conduzir embarcação em estado de embriaguez ou após 
uso de substância entorpecente/tóxica; 
b. Trafegar em área reservada a banhista ou exclusiva para 
determinado tipo de embarcação; 
c. Deixar de contratar prático quando obrigatório; 
d. Descumprir regra do regulamento internacional para evitar 
abalroamento no Mar-RIPEAM; 
e. Causar danos a sinais náuticos; 
f. Descumprir regras regionais sobre o tráfego; 
g. Velocidade superior à permitida; 

FONTE: Adaptado de BRASIL. DECRETO nº 2.596, 1998a. 

 

Por sua vez, são infrações imputáveis ao prático: 

I. Recusar-se à prestação do serviço de praticagem; 

II. Deixar de cumprir as normas da autoridade marítima sobre o Serviço 

de Praticagem. 
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As infrações às normas relativas à execução de obra sob, sobre ou às 

margens das águas serão passíveis de multa e demolição da obra, caso esta impeça, 

venha a impedir ou afete a segurança da navegação local.  

Sendo assim, as medidas administrativas serão aplicadas pelo representante 

da autoridade marítima, por meio de comunicação formal, ao autor material. Em 

situação de emergência e para preservar a salvaguarda da vida humana ou a 

segurança da navegação, a medida será aplicada liminarmente, devendo a 

comunicação formal ser encaminhada posteriormente. 

As normas e procedimentos que possam ter repercussão nos aspectos 

econômicos e operacionais do transporte marítimo ficarão a cargo da autoridade 

marítima e do alinhamento com o Ministério dos Transportes. Os casos omissos ou 

não previstos em regulamento serão resolvidos pela autoridade marítima.  

Tanto as regras de tráfego, quanto a responsabilidade de busca e salvamento 

e o controle e punição de atos ilícitos são fundamentais para minimizar os acidentes 

na Hidrovia. Como exemplo, pode-se citar o acidente apresentado na Figura 4.20, 

onde um empurrador bateu na estrutura de uma ponte no Rio Paraguai.  

 
FIGURA 4.20 - COLISÃO DE EMPURRADOR CONTRA PONTE NO RIO PARAGUAI. 

 
FONTE: DIÁRIO CORUMBAENSE, 2012. 
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Inspeção e regulamentação de embarcações 

 

A autoridade marítima é responsável pelas atribuições de elaboração de 

normas (habilitação e cadastro dos aquaviários e armadores, tráfego e permanência 

das embarcações nas águas sob jurisdição nacional, inspeções navais e vistorias, 

entre outros), regulamentar o serviço de praticagem, determinar a tripulação de 

segurança das embarcações, determinar os equipamentos e acessórios que devam 

ser homologados para uso a bordo, estabelecer a dotação mínima de equipamentos 

e acessórios de segurança para embarcações e plataformas, estabelecer os limites 

da navegação interior, estabelecer os requisitos referentes às condições de 

segurança e habitabilidade, definir áreas marítimas e interior para constituir refúgios 

provisórios, executar inspeção naval e vistorias. 

A embarcação estrangeira que, quando submetida à inspeção naval 

apresente irregularidades na documentação ou condições operacionais precárias, 

representando ameaças de danos ao meio ambiente, à tripulação, a terceiros ou à 

segurança do tráfego aquaviário, pode ser ordenada a: 

I. Não entrar no porto; 

II. Não sair do porto; 

III. Sair das águas jurisdicionais; 

IV. Arribar7 em porto nacional. 

 

As regras de inspeção no Brasil são superficiais se comparado ao Acordo e 

a outros países. Também não estabelece a periodicidade das inspeções dos navios.  

 

4.5.4 Paraguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente à segurança de tráfego, destacam-

se as seguintes normativas em vigor no Paraguai: 

I. Lei nº 928, de 07 de setembro de 1927, que dispõe sobre 

Regulamento da Capitania; 

                                            
7 Ser obrigado a entrar com um navio em um determinado porto que não era o seu destino inicial (DI, 2017) 
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II. Lei nº 269, de 13 de dezembro de 1993, que aprova o Acordo de 

Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná e seus seis 

protocolos adicionais; 

III. Decreto nº 14.402, de 23 de agosto de 2001, que cria o Departamento 

de Portos como repartição da Direção da Marinha Mercante e aprova 

o regulamento de funcionamento e habilitação de portos privados. 

 

Regras básicas e auxílio à navegação 

 

A Lei nº 928 (1927), Regulamento de Capitania, define as atribuições e 

deveres da Prefeitura Geral de Portos, Subprefeituras e Resguardos, no serviço de 

polícia fluvial. 

As embarcações nacionais ou estrangeiras somente poderão sair do porto da 

capital “de sol a sol”, enquanto que a chegada poderá ocorrer indistintamente a 

qualquer hora do dia e da noite.  

O Decreto nº 14.402 (2001), que trata sobre portos privados, cita que a 

sinalização de instalações portuárias é feita de acordo com as Normas de Sinalização 

Marítima definidas pela Hidrovia Paraguai-Paraná. 

No mais, quanto ao balizamento, deve-se salientar que o Paraguai 

internalizou o Regulamento 2 do Acordo da Hidrovia, adotando, portanto, suas 

determinações quanto a este quesito. 

 

Busca e salvamento 

 

A busca e salvamento é de responsabilidade da Armada Paraguaia, a qual 

deve obedecer ao disposto no Título V da Lei nº 269 (1993d), o qual prevê, inclusive, 

que deve existir cooperação dos países signatários do Acordo nos procedimentos de 

busca e salvamento, bem como este ser executado por qualquer embarcação que se 

encontre no local necessitado, independentemente de ser privada ou pertencente a 

algum órgão administrativo. 
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Atos ilícitos e multas 

 

Fica proibido acender fogos, luzes ou fósforos a bordo dos navios e 

embarcações carregadas com materiais inflamáveis ou explosivos. Além disso, 

nenhuma embarcação destinada ao transporte de passageiros poderá levar como 

carga ou encomenda inflamável em quantidade maior que 400 kg ou 360 l. 

As infrações previstas na legislação e seus regulamentos serão sancionadas 

pela respectiva autoridade com: 

I. Aviso aos responsáveis quando a infração seja considerada leve ou 

tratar-se de um erro ou omissão simples; 

II. Multa equivalente ao montante de 10 a 100 salários mínimos, cujo valor 

será estimado de acordo com a gravidade da infração; 

III. Suspensão temporária ou cancelamento da autorização ou registro do 

titular da atividade do produto registrado, nos casos de reincidência às 

infrações, considerando a ocorrência como causa agravante. 

 

Inspeção e regulamentação de embarcações 

 

As máquinas e caldeiras submetidas à vigilância da Prefeitura Geral de Portos 

serão inspecionadas semestralmente ou quando necessário. Assim, será 

determinado a pressão do vapor que trabalharam as caldeiras submetidas às provas 

que considere conveniente. Efetuada a inspeção, será expedido um certificado de 

segurança firmado entre o Prefeito Geral de Portos e o Inspetor de Máquinas. 

Para a navegação, fica definido que toda a embarcação deverá manter seus 

cascos e equipamentos, máquinas e caldeiras em bom estado de conservação, 

devendo estar aprovisionado de âncora, anclotes, correntes, cabos, calabrotes, 

faróis, botes, etc. 

Todo navio ou embarcação de matrícula nacional de cabotagem apresentará 

destacado na popa o nome, e nas aletas de babor o número da matrícula, devendo 

ser letras e números com tamanho não menor que 15x10 cm e de cor facilmente 

visível. 

As precauções para incêndios, naufrágios e inundações determinam que 

todos os barcos a vapor atuantes na Hidrovia Paraguai-Paraná devem possuir 



                                                                                      
 
 

169 

embarcações menores, botes ou canoas para os imprevistos que possam ocorrer, 

assim como, coletes salva-vidas em número equivalente ao da tripulação e ao 

máximo de passageiros que possam conduzir a embarcação. 

Ao contrário do Brasil e do que está no Acordo, o Paraguai estabelece a 

periodicidade de seis meses para inspeção das embarcações. Desta forma, sugere-

se que isso seja inserido no Acordo, ou que seja estabelecido para todos os países 

uma periodicidade padrão, que atenda às necessidades da Hidrovia.  

 

4.5.5 Uruguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente à segurança de tráfego, destacam-

se as seguintes normativas em vigor no Uruguai: 

I. Lei nº 17.121, de 05 de julho de 1999, que dispõe sobre a coordenação 

e o controle da atividade de assistência e salvamento de embarcações; 

II. Lei nº 17.341, de 25 de maio de 2001, que dispõe sobre a segurança 

da navegação marítima;  

III. Decreto nº 77, de 20 de março de 1997, que dispõe sobre a aprovação 

do novo texto de informação marítima publicada;  

IV. Decreto nº 308, de 28 de junho de 1966, que dispõe sobre a criação 

de um tribunal investigador de acidentes de navegação; 

V. Decreto nº 225, de 11 de julho de 1997, que dispõe sobre operações 

de busca e resgate no mar; 

VI. Resolução nº 006 da Direção Registral da Marinha Mercante (DIRME) – 

Procedimentos a seguir pela Comissão Técnica (COTEC) relacionados 

a navios inativos. 

 

Regras básicas e auxílio à navegação 

 

No Uruguai, a Direção de Tráfego Marítimo (DIMAR) é o órgão que controla 

a eficiência e a segurança de navegação nas águas do país. O Decreto nº 77 (1997a) 

apresenta os dados das embarcações que devem ser compartilhados para que a 

comunicação entre a central de controle e os navios seja eficiente. O Decreto trata 



                                                                                      
 
 

170 

dos equipamentos utilizados no sistema combinado de informação e controle, bem 

como as características específicas de cada porto. 

Deve-se destacar, ainda, que a Armada Uruguaia editou uma compilação 

histórica sobre o seu Sistema de Balizamento Marítimo, o qual salienta a aderência 

do sistema uruguaio com o disposto nas edições mais atualizadas oriundas de 

reuniões da IALA/AISM (Associação Internacional de Sinalização Marítima). Neste 

ínterim, orienta-se padrões de sinalização e comunicação entre embarcações, 

especificados casos de perigo, bem como a orientação cardinal em que este se 

localiza. 

 

Busca e salvamento 

 

O Decreto nº 77 (1997a) também define que a Direção de Tráfego Marítimo 

é responsável pelo apoio ao Centro Coordenador de Busca e Salvamento de pessoas 

e embarcações do país.  

A Lei nº 17.121 (1999b) apresenta as regras para coordenação e controle de 

atividade de assistência e salvamento de embarcações, artefatos navais e bens. É 

decretado que a autoridade marítima do país pode intervir nas operações de 

assistência e salvamento toda vez que considere necessário para prevenir e controlar 

danos a via navegável, ao meio ambiente ou a bens de terceiros, podendo intimar o 

capitão ou proprietário que tomem as medidas que ela julgar necessária, e também é 

competente para determinar se algum componente do navio está em condições 

seguras para a navegação. Por fim, a Lei determina que os gastos que a autoridade 

marítima possa vir a ter com operações de assistência, salvamentos ou remoção de 

restos, será de cargo do proprietário do navio. 

É estabelecido, pelo Decreto nº 225 (1997b), ser de responsabilidade da 

Armada Uruguaia todos os procedimentos relacionados a busca e salvamento. 

Portanto, tratou a armada uruguaia de construir o Centro Coordenador de Busca e 

Resgate, o qual estabelece uma rede de comunicações interligadas com o intuito da 

melhor administração das operações de busca e salvamento, tanto nas atividades 

marítimas quanto fluviais, em território uruguaio. 
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Atos ilícitos e multas 

 

A Lei nº 17.341 (2001b) decreta, em artigo único, a aprovação da Convenção 

para a repressão de atos ilícitos contra a segurança da navegação. 

A referida convenção estabelece que se entenda como delito as atitudes de 

violência contra qualquer pessoa que esteja a bordo de um navio, se esse ato possa 

vir a pôr em perigo a seguridade da navegação desse; a destruição completa ou 

parcial do navio e/ou sua carga, que possam também colocar em perigo a segurança 

da navegação; a colocação de algum artefato que possa vir a destruir o navio; além 

do ato de ameaçar ou cometer qualquer uma das atitudes anteriores. 

A Lei nº 17.121 (1999b) estabelece que as sanções estarão no intervalo de 

50UR a 10 mil UR. O valor resgatado por essas multas será depositado no Fundo 

para a Guarda de Vida Humana no Mar. 

 

Inspeção e regulamentação de embarcações 

 

A inspeção dos navios é responsabilidade da Direção de Registros e de 

Marinha Mercante (DIRME). Essa atividade engloba a verificação do estado e 

funcionamento do casco, das máquinas, dos motores e de todas as instalações, bem 

como da documentação do navio e certificados de segurança das máquinas. Além 

disso, estabelece as condições mínimas de segurança de navegação em relação a 

capacidade do navio de executar tarefas diárias e de emergência, como por exemplo, 

cumprir o que está apresentado no item Formação de Tripulação (ver seção 4.1.5). 

Em relação a periodicidade das inspeções de segurança, não foi encontrado 

nenhum regulamento que estabeleça o prazo para navios de carga, somente para 

navios pesqueiros, que, de acordo com a Disposição Marítima nº 61/97, é de dois 

anos.  

O documento DIRME nº 006 (2004) apresenta os procedimentos de inspeção 

e de emissão do certificado nacional de navegabilidade para cada caso (reativação 

de navios, venda de navio para outro país, etc.). O fluxograma sobre a reativação de 

navios é apresentado na Figura 4.21, sendo que a COTEC é a Comissão Técnica. 
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FIGURA 4.21 - PROCESSO DE REATIVAÇÃO DE NAVIOS. 

Realiza inspeções e 
faz as observações 

pertinentes. 

Emite-se um 
Certificado com 

validade de 30 dias.

Corrige observações e 
informa a COTEC.

Informa data de 
partida estimada. 

É necessário 
refazer as 

inspeções?

Assinaturas do 
Certificado Nacional 
de Navegabilidade.

Entrega do 
Certificado para a 

empresa e 
arquivamento da 

cópia.

Sim

Não

Recomenda-se  o 
Certificado Nacional 
de Navegabilidade?

Sim

Solicita reativação do 
navio detalhando a 

atividade a ser 
realizada.

Realiza nova 
solicitação. 

Recebimento

Início

Fim

FONTE: DIRME Nº 006, 2004. 
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4.5.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

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 trata 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. 

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 problemas na Hidrovia.  

A falta de sinalização dos acessos fluviais em alguns terminais exige que as 

embarcações permaneçam, muitas vezes desnecessariamente, nas docas e em suas 

proximidades quando as operações são finalizadas ao final do dia, visto que nem 

sempre é conveniente a realização de atividades portuárias de navegação durante o 

período noturno. Além disso, a falta de conformidade de regras de tráfego maximiza 

a chance de ocorrerem acidentes, que além de serem extremamente prejudiciais às 

embarcações envolvidas, também impactam nas demais embarcações, como por 

exemplo na embarcação apresentada na Figura 4.22, que ficou parada devido ao 

acidente ocorrido na Hidrovia Tietê-Paraná. 
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FIGURA 4.22 - COMBOIO PARADO DEVIDO AO ACIDENTE NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ. 

 
FONTE: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2013. 

 

Em relação à navegação em águas de jurisdição brasileira é aplicado de 

forma irrestrita o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná e seus 

respectivos regulamentos. Sendo signatário das convenções internacionais da 

Organização Marítima Internacional para a navegação nos rios interiores, as 

regulações são aplicadas na medida em que o ambiente fluvial permita, dispondo 

muitas vezes de resoluções da autoridade marítima nacional para a sua execução. 

Nas águas jurisdicionais argentinas a Prefeitura Naval Argentina controla o 

tráfego das embarcações que transitam nesse trecho, sendo o órgão responsável 

pela segurança de navegação, contribuindo para a prevenção de contaminação e 

verificação dos diversos elementos técnicos e jurídicos do setor. A Subsecretaria de 

Portos e Vias Navegáveis, vinculada à Secretaria de Transporte da Nação Argentina, 

é o órgão que intervém na elaboração, na execução e no controle das políticas e 

planos referentes ao transporte fluvial e marítimo. Porém, é evidente a ingerência das 

atividades mencionadas, através de políticas e gestões, no desenvolvimento da 

atividade de transporte fluvial na Hidrovia. 

Em contrapartida, o engenheiro Gustavo Anschutz (2014) afirma que a 

Argentina é o país mais interessado na Hidrovia, realizando as obras necessárias de 

dragagem e balizamento impostos pelo tratado para cada membro. 
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Já para algumas empresas de navegação, a regulamentação deve visualizar 

o futuro: maiores embarcações e em maior quantidade, já que nos últimos anos o 

transporte vem crescendo em grandes níveis. Porém, elas mencionam que o Acordo 

não leva em consideração esse futuro crescimento. 

Realizando uma comparação entre as legislações dos países apresentadas 

neste relatório, no que diz respeito ao balizamento e regras de navegação, a 

Argentina é o país que possui um regulamento mais detalhado sobre o assunto, 

principalmente sobre regras de carga e descarga. Pode-se perceber que nenhum dos 

países apresenta regras gerais de navegação em sua legislação interna, apenas as 

especificações contidas no Acordo. Por isso, conclui-se que os países não deveriam 

possuir grandes entraves para seguir o Acordo da Hidrovia, no que diz respeito a esse 

item.  

Com relação a busca e salvamento, o Acordo da Hidrovia possui um pouco 

mais de detalhamento, e aponta os responsáveis pela busca e salvamento de 

pessoas e embarcações para cada situação. A inferência da responsabilidade é de 

grande importância para a Hidrovia. Se todos os países seguissem as regras claras 

contidas no Acordo, o salvamento de embarcações e tripulação seria feito com maior 

segurança, rapidez e menor burocracia. O Acordo é claro quando diz que os países 

devem cooperar entre si para o salvamento eficaz. 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 acontece 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 
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certificados, bem como os itens necessários em uma embarcação e seu estado de 

conservação, como pode ser observado no Anexo - Quadro Comparativo 5: Regras 
de Segurança de Tráfego. A Argentina, mais uma vez, é o país que possui a 

legislação mais completa dentro do tema, classificando as inspeções em categorias 

e dando um prazo de validade para os certificados. Entretanto, o Paraguai foi o único 

que apresentou a periodicidade de inspeção das embarcações. Uma embarcação 

regularmente inspecionada e com a documentação completa e padronizada corre 

menos riscos de causar problemas para a Hidrovia, como acidentes e contaminações. 

Todos os países apresentam os responsáveis por essa inspeção, porém é evidente 

que estas não ocorrem da maneira correta em todos eles. 
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4.6 RESTRIÇÕES SANITÁRIAS 

 

Neste item são explicitados os regulamentos, leis e decretos que englobam 

as restrições sanitárias para a Hidrovia Paraguai-Paraná, bem como os documentos 

relevantes de cada país para o entendimento das normatizações estabelecidas pelos 

mesmos.  

O Acordo da Hidrovia não estabelece nenhum requisito relacionado com as 

restrições sanitárias das embarcações e portos atuantes na Hidrovia.  

O Código Sanitário Panamericano (1929) teve como objetivo reunir vários 

países para que houvesse a estimulação e proteção à saúde pública de suas 

respectivas nações, evitando a propagação de infecções contagiosas entre seres 

humanos. São 18 países que firmaram o código, dentre eles quatro países signatários 

do Acordo da Hidrovia: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

O Capítulo IV do código classifica os portos com relação as suas condições 

sanitárias, sendo que, um porto infectado é aquele onde há casos qualquer de 

enfermidade contagiosa com caráter epidêmico. Um porto suspeito é aquele no qual 

houve casos em suas áreas adjacentes de qualquer enfermidade dentro dos últimos 

60 dias. 

Os portos são divididos por classes, posto que, um porto limpo de Classe A é 

aquele que apresenta as seguintes condições: 

 

I. Ausência de casos de qualquer enfermidade contagiosa epidêmica; 

II. Presença de um profissional de saúde adequado; 

III. Métodos adequados de desinfecção de navios; 

IV. Funcionários treinados e materiais suficientes para captação de 

roedores; 

V. Laboratório bacteriológico adequado; 

VI. Abastecimento de água potável pura; 

VII. Elementos adequados para efetuar o isolamento de pacientes 

suspeitos e em tratamento. 
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Um porto limpo de Classe B cumpre as características I e II, mas não as 

outras referidas anteriormente. Por fim, um porto não classificado pode ser um porto 

suspeito ou um porto infectado.  

O Capítulo V do presente documento, por sua vez, traz a classificação dos 

navios. Um navio limpo é aquele que está vindo de um porto limpo de Classe A ou B, 

que durante sua travessia não tenha a bordo nenhum caso de peste bubônica, cólera, 

febre amarela, varíola ou tifo exantemático. Um navio suspeito ou infectado é quando 

em sua travessia tenha tido a bordo alguém com uma das doenças citadas acima ou 

que esteja vindo de um porto suspeito ou infectado. 

O Capítulo VI dispõe sobre o tratamento dos navios infectados. A desinfecção 

do carregamento e dos depósitos se limitará a destruição dos vetores de 

enfermidades que eles possam vir a conter. Os navios onde há um número excessivo 

de ratos, mosquitos, etc., poderão ser desinfetados independentes da sua 

classificação. 

Há um procedimento diferente para a desinfecção dos navios para cada tipo 

de doença. Porém, no geral, os navios são detidos para sua observação e tratamento. 

Caso haja pessoas doentes no navio, essas serão submetidas a tratamento e 

isolamento. O navio será dedetizado simultaneamente em toda a sua extensão para 

que esta seja mais eficiente. Os ratos que resistirem à dedetização deverão ser 

examinados bacteriologicamente pelo laboratório. Em alguns casos, as pessoas a 

bordo se submeterão a um exame bacteriológico e/ou a um período de observação a 

contar do último contato com a doença para se certificarem de que estão realmente 

saudáveis.  

O período de detenção dos navios para fins de inspeção ou tratamento deve 

ser o mais curto possível – respeitando a segurança e saúde pública. Os funcionários 

de saúde do porto deverão facilitar o rápido movimento dos navios quando possível.  

A fim de proteger melhor a saúde dos que viajam e diminuir a propagação de 

enfermidades, o Capítulo VIII trata da importância dos médicos nos navios. 
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4.6.1 Argentina 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições sanitárias, destacam-

se as seguintes normativas em vigor na Argentina: 

I. Resolução nº 159, de 17 de fevereiro de 1999, que se refere às normas 

higiênico-sanitárias para a atividade de transporte marítimo; 

II. Decreto nº 4.516, de 16 de maio de 1973, REGINAVE; 

III. Disposição nº 1.514, de 22 de julho de 2014, que discorre sobre as 

regras de visita sanitária nos navios; 

IV. Lei nº 23.922, de 15 de abril de 1991, que trata sobre o transporte de 

resíduos perigosos;  

V. Resolução nº 1.884, de 19 de outubro de 2010, que trata sobre o 

transporte de substâncias infecciosas; 

VI. Resolução nº 714, de 10 de junho de 2010, que apresenta as regras 

do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentária 

(SENASA); 

VII. Resolução nº 249, de 25 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre uma 

Unidade Sanitária Federal com sede no Porto San Martín, na Província 

de Santa Fé.  

 

As restrições e regras sanitárias são regidas pelo Ministério de Saúde da 

Argentina. Algumas resoluções e disposições tratam do assunto. 

A Resolução nº 159 (1999a) diz que todos os navios, qualquer que seja os 

portos de procedência:  

I. São proibidos de despejar esgoto a menos de 12 milhas da costa 

marítima e/ou em águas fluviais;  

II. Deverão possuir estação de tratamento de dejetos ou tanque de 

armazenamento. As válvulas de descarga deverão ser precintadas ao 

ingressar em águas argentinas;  

III. Os navios que não possuem sistema de tratamento de dejetos deverão 

incorporar produtos químicos esterilizantes aos tanques de 

armazenamento.  
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Como informação complementar, pode-se inferir sobre os casos de isenção 

de inspeção das embarcações.  

O Regime da Navegação Marítima, Fluvial e Lacustre (REGINAVE, 1973c), 

menciona que com exceção das embarcações que a autoridade sanitária tenha dado 

livre prática radioelétrica, os que estão sujeitos à visita sanitária por disposição da 

autoridade deverão esperar na enseada do porto. 

A Disposição nº 1.514 (2014) isenta a obrigação de visita sanitária a todos os 

navios, sempre e quando eles provêm de portos que não possuem declaração de 

enfermidades e que informem não levar pessoas infectadas ou suspeitas de infecção. 

O novo Regulamento Sanitário Internacional (2005), em seu artigo 28, prevê também 

que se deve facilitar a entrada de navios que estão livres de enfermidades, 

confirmando assim o que é dito na referida disposição. 

Ademais, a Resolução nº 249 (2015a) considera que a Direção Nacional de 

Registro, Fiscalização e Saúde dependente da Subsecretaria de Políticas, Regulação 

e Fiscalização dado sua conformidade. Para a centralização de registro é criada uma 

unidade sanitária federal com sede no Porto Geral San Martín, na Província de Santa 

Fé. 

A Resolução nº 1.884 (2010b) rege o MERCOSUL para o transporte seguro 

de substâncias infecciosas. Entende-se por substâncias infecciosas as que contêm 

agentes patógenos (microrganismos, tais como bactérias, vírus, etc.). Essas 

substâncias se dividem nas categorias apresentadas na Tabela 4.61. 

 
TABELA 4.61 – CATEGORIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INFECCIOSAS DE ACORDO COM O 

MERCOSUL. 
Categoria Descrição 

Categoria A Substâncias capazes de causar uma incapacidade permanente ou uma 
enfermidade mortal. 

Categoria B Demais substâncias. 
FONTE: ARGENTINA. RESOLUÇÃO Nº 1.884, 2010b. 

 

Dentro da mesma resolução também se divide as responsabilidades do 

transporte de tais substâncias. Elas são divididas entre o remetente, a empresa que 

transporta e o destinatário.  

Ao remetente cabe organizar o envio com antecedência, determinar a 

metodologia de envio mais adequada juntamente com as outras partes, preparar a 
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documentação necessária, embalar, identificar e categorizar a substância a ser 

transportada. Ao transportador cabe atender as indicações estabelecidas pela OMS 

sobre o transporte de substâncias infecciosas, verificar a conformidade da 

embalagem e monitorar as condições que o material deve ser mantido durante todo 

o trajeto. Comunicar ao remetente e ao destinatário a previsão de chegada com no 

mínimo de oito horas de antecedência. Caso ocorra um acidente, é dever do 

transportador entrar em contato com o remetente, o destinatário e as autoridades 

sanitárias. 

Ao destinatário cabe obter as autorizações necessárias com as autoridades 

nacionais para o ingresso do material no país e estabelecer a logística necessária 

para receber o material enviado da forma mais eficiente possível.  

A Lei nº 23.922 (1991a) retrata o Transporte de Resíduos Perigosos, tais 

como resíduos clínicos, hospitalares, industriais, resultantes da produção de produtos 

farmacêuticos, bem como os próprios medicamentos quando descartados; resíduos 

resultantes de produção e utilização de produtos para a preservação da madeira, 

dissolventes orgânicos, tintas, colorantes, pigmentos, etc.; azeites minerais, produtos 

resultantes de refinação ou destilação. 

Essa Lei diz que é responsabilidade do Estado de fiscalizar que o gerador 

desses resíduos cumpra com suas funções no que diz respeito ao transporte e à 

eliminação dos resíduos de forma compatível com a proteção da saúde humana e do 

meio ambiente, seja qual for o local de eliminação.  

A Resolução nº 714 (2010a) é sobre o Serviço Nacional de Saúde e 

Qualidade Agroalimentar. O Plano Nacional de Resíduos regulados é de aplicação 

obrigatória e uniforme em todos os locais onde houver o ingresso de resíduos 

provenientes do exterior, incluindo portos fluviais e marítimos. O Capítulo 5 da 

presente Resolução trata de condições particulares para Portos. 

Sobre as disposições gerais dentro do Capítulo, tem-se que as embarcações 

são totalmente responsáveis pelos resíduos por elas gerados, devendo cumprir 

obrigatoriamente o Plano de Resíduos. Todo navio proveniente do exterior deve 

entrar no país com os resíduos perfeitamente acondicionados, em compartimentos 

próprios, garantindo assim as condições de segurança sanitária.  

Uma vez autorizada a descarga de tais resíduos, esses devem ser feitos com 

prioridade no pátio portuário.  
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O procedimento se dá pelo preenchimento do formulário de Aviso de 

Chegada em até 72 horas antes da chegada da embarcação. Quando o formulário for 

preenchido, a SENASA deve organizar os recursos humanos e efetuar as análises de 

risco correspondentes, segundo origem e itinerário da embarcação, para efetuar as 

inspeções necessárias quando esta chegar ao porto.  

Juntamente com a chegada do navio deve-se apresentar dados do formulário 

de Declaração Jurada de Recepção na Chegada de Embarcações no Porto, 

juntamente com informações detalhadas sobre a tripulação, existência e procedência 

de cargas vivas, resíduos, etc. As inspeções no porto devem ser feitas nas áreas de 

vivência, cozinha e depósitos de resíduos a bordo do navio. Caso não se verifiquem 

as condições estabelecidas, o SENASA deve comunicar as autoridades a fim de 

proceder com a intervenção necessária.  

Para o acondicionamento e possível descarga de resíduos, esses devem ser 

acondicionados pelo próprio pessoal do navio, e caso haja a descarga, essa deve ser 

feita somente se o porto possui a infraestrutura necessária para garantir o tratamento 

dos resíduos, sendo que esta deve ser agendada e comunicada ao SENASA. 

 

4.6.2 Bolívia 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições sanitárias, destacam-

se as seguintes normativas em vigor na Bolívia: 

I. Resolução nº 1.425, de 14 de março de 2012, que dispõe sobre o 

transporte de animais terrestres;  

II. Resolução Administrativa nº 128, de 04 de outubro de 2007, que 

estabelece a Certificação Sanitária; 

III. Decreto Supremo nº 26.510, de 21 de fevereiro de 2002, que trata 

sobre a importação de produtos da indústria alimentícia.  

 

A Resolução n° 1.425 (2012) é emitida pelo Ministério de Desenvolvimento 

Rural e Terras (MDRyT) e firmado pela Comunidade Andina (cujos países membros 

são Bolívia, Colômbia, Equador e Peru). Esta ressalta que as trocas internacionais de 

produtos animais e seus derivados dependem de um conjunto de fatores reunidos 
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que não coloquem em risco a saúde pública e animal. O documento que dá fé a isso 

é o Certificado Sanitário Andino de Exportação e Reexportação. A certificação de 

animais vivos para exportação deverá contar com a documentação comprobatória 

correspondente, que demonstre o cumprimento de todas os requisitos exigidos pelo 

país importador. As informações declaradas na certificação deverão coincidir com a 

inspeção física dos animais, e então o certificado de exportação pode ser emitido. 

A Resolução n° 128 (2007) indica que a Certificação Sanitária de Rotina, 

realizada pelo Serviço Nacional de Saúde Agropecuária e Segurança Alimentar 

(SENASAG), garante o estado fitossanitário de plantas e subprodutos vegetais, 

evitando a disseminação de pragas. A emissão do Certificado Sanitário de Exportação 

é definida pela Inspeção Fitossanitária, o que implica em verificar e certificar que os 

requisitos fitossanitários exigidos pelo país de destino e detalhados na permissão de 

importação estão sendo cumpridos. 

A inspeção fitossanitária de exportações se realiza por meio da inspeção 

visual e coleta de amostras representativas de um lote de mercadoria para determinar 

suas condições fitossanitárias e verificar que cumpre os requisitos estabelecidos na 

Permissão Fitossanitária de Importação emitido pelo país de destino. 

A Resolução estabelece ainda a Inspeção Fitossanitária de Origem, essa 

realizada nos centros de produção, pós-colheita, pré-embarque e embarque, e 

determina o estado fitossanitário de um carregamento de plantas e 

produtos/subprodutos de origem vegetal. Essa inspeção é realizada apenas em casos 

que o país de origem exija. 

No caso de importações de alimentos, bebidas ou produtos para a indústria 

alimentícia para a Bolívia, o Decreto Supremo n° 26.510 (2002), determina que é 

exigida a Licença de Segurança Alimentar de Importação, emitida pela SENASAG. A 

licença deve ser solicitada antes da mercadoria deixar o país de origem e tem validade 

de 90 dias para o transporte aquático. 

Para a importação de fertilizantes e pesticidas, o SENASAG regulamentará o 

registro, a importação e a comercialização, e emitirá a Permissão de Importação, essa 

exigida pela Direção Nacional de Aduanas. 
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4.6.3 Brasil 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições sanitárias, destacam-

se as seguintes normativas em vigor no Brasil: 

I. Resolução nº 217, de 29 de dezembro de 2001, da ANVISA, aprova 

o regulamento técnico objetivando a vigilância sanitária nos portos do 

país; 

II. NORMAM-08/DPC, aprovada pela Portaria nº 65/DPC, de 26 de 

março de 2013, que aprova as Normas da Autoridade Marítima para 

Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais 

Brasileiras. 

 

A Resolução da ANVISA nº 217 (2001) aprova o regulamento técnico 

objetivando a promoção da vigilância sanitária nos Portos de Controle Sanitário 

instalados no território nacional, embarcações que operem transportes de cargas e/ 

ou viajantes nesses locais, e com vistas a promoção da vigilância epidemiológica e 

do controle de vetores dessas áreas e dos meios de transporte que nelas circulam. A 

inobservância ou desobediência ao disposto dessa resolução configura infração de 

natureza sanitária. 

A entrada, o trânsito e a permanência no território nacional de embarcações 

fluviais, lacustres e marítimas, deverão atender às disposições previstas nessa 

Resolução, sendo que, qualquer embarcação (em trânsito internacional), cujo 

responsável direto ou representante legal pela embarcação se negue à aplicação das 

medidas prescritas pela autoridade sanitária do Porto de Controle Sanitário, em 

conformidade com as disposições previstas na Resolução, terá a liberdade de 

continuar, imediatamente, a sua rota, porém não poderá fazer escalas em nenhum 

Porto de Controle Sanitário do território nacional sem que submeta às medidas 

sanitárias pertinentes; sendo autorizado, não obstante, que se abasteça de 

combustível, água potável, víveres, desde que em regime de quarentena. 

O artigo 7º dessa Resolução ainda define que a Livre Prática será concedida 

pela autoridade sanitária em exercício no Porto de Controle Sanitário, por meio do 

Certificado de Livre Prática, documento de caráter intransferível, mediante análise 
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das condições operacionais e higiênico-sanitárias da embarcação e do estado de 

saúde dos seus viajantes, a partir de uma inspeção sanitária realizada a bordo da 

embarcação ou da análise documental das informações apresentadas quando da sua 

solicitação. A embarcação deverá solicitar Livre Prática à autoridade sanitária em 

exercício no Porto de Controle Sanitário ao qual se destina, por meio da Solicitação 

de Certificado, conforme Anexo IV deste regulamento. 

O responsável direto ou o representante legal pela embarcação deverá, com 

antecedência mínima de 24 horas do horário estimado para chegada da embarcação, 

apresentar à autoridade sanitária em exercício no Porto de Controle Sanitário a 

Solicitação de Certificado, sendo proibido o início das operações de embarque e 

desembarque de cargas e viajantes à embarcação que não o dispor. 

Como informação complementar apresenta-se a documentação a qual as 

embarcações devem dispor a bordo. São elas:  

I. Certificado Internacional de Desratização ou Certificado Internacional 

de Isenção de Desratização válidos quando se tratar de embarcação 

em trânsito internacional, ou Certificado Nacional de Desratização ou 

Certificado Nacional de Isenção de Desratização válidos, quando se 

tratar de embarcações em trânsito exclusivamente nacional; 

II. Certificado de Vacinação Internacional contra a febre amarela, válido 

ou atestado médico, ou documento oficial emitido pela autoridade 

sanitária competente justificando a contraindicação à vacina, relativo 

aos viajantes embarcados quando se tratar de embarcação 

procedente de áreas infectadas por febre amarela; 

III. Lista de medicamentos presentes a bordo, submetidos a controle 

especial no território nacional, à base de substâncias entorpecentes ou 

psicotrópicas, conforme legislação sanitária federal pertinente; 

IV. Certificado de Livre Prática, quando a embarcação proceder de outro 

Porto de Controle Sanitário instalado no território nacional; 

V. Manifesto de carga; 

VI. Comprovante de pagamento da Taxa de Fiscalização de Vigilância 

Sanitária referente ao Certificado de Livre Prática quando o mesmo for 

exigível, conforme legislação federal pertinente; 
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VII. Informações referentes ao sistema de produção e abastecimento de 

água potável da embarcação, assim como o tipo de controle realizado 

para a garantia da sua qualidade, e para limpeza e desinfecção dos 

seus reservatórios; 

VIII. Informações referentes ao tipo de sistema de armazenamento, 

tratamento e descarga de efluentes sanitários da embarcação; 

IX. Informações referentes ao acondicionamento, armazenamento, coleta 

e destino final dos resíduos sólidos gerados na embarcação. 

 

A Pesquisa CNT de Transporte Aquaviário, com base na RDC nº 72 ANVISA 

e o Anexo 2J da NORMAM 08/DPC de 2013 – Marinha do Brasil, definiu a 

documentação necessária para o transporte de acordo com o tipo de carga (CNT, 

2003), sendo apresentado na Tabela 4.62. 

 
TABELA 4.62 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O TRANSPORTE DE CARGAS. 

(continua) 
Tipo de carga/navio Documentação necessária 

Todos os navios: 

a. Certificado de Registro; 
b. Certificado Internacional de Número IMO; 
c. Certificado Internacional de Tonelagem; 
d. Certificado Internacional de Linhas de Carga; 
e. Folheto de Estabilidade Intacta; 
f. Documento de Tripulação Mínima de Segurança; 
g. Certificados para comandantes, oficiais e graduados; 
h. Certificado de Desratização ou isenção desta; 
i. Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Óleo; 
j. Livro Registro de Óleo; 
k. Declaração Marítima de Saúde; 
l. Relatório de Vistoria de Barulho; 
m. Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima (GMDSS).  

Navios de carga: 

a. Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga; 
b. Certificado de Segurança de Equipamentos para Navios de Carga; 
c. Certificado de Segurança Rádio para Navios de Carga; 
d. Certificado de Isenção; 
e. Documentos de cumprimento com as exigências especiais para 
navios que transportam mercadorias perigosas; 
f. Manifesto de mercadorias perigosas e plano de estiva; 
g. Documento de autorização para transporte de grãos; 
h. Certificado de seguro ou outra garantia financeira com respeito à 
responsabilidade civil para danos de poluição por óleo.  

Substâncias químicas 
líquidas nocivas a 
granel: 

a. Certificado Internacional de Prevenção de Poluição para esse 
transporte (Certificado NLS); 
b. Livro de Registro de Carga. 
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TABELA 4.62 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O TRANSPORTE DE CARGAS. 
(conclusão) 

Tipo de carga/navio Documentação necessária 

Navio tanque-químico: 

a. Certificado de Conformidade para o Transporte de Substâncias 
Químicas Perigosas a Granel; 
b. Certificado Internacional de Conformidade para o Transporte de 
Substâncias Químicas Perigosas a Granel. 

Transporte de gás: 

a. Certificado de Conformidade para o Transporte de Gases Liquefeitos 
a Granel; 
b. Certificado Internacional de Conformidade para o Transporte de 
Gases Liquefeitos a Granel. 

Navios de finalidade 
especial: 

a. Certificado de Segurança para Navios de Finalidade Especial; 
b. Certificado Adicional para Navios de Apoio Marítimo - "offshore".  

FONTE: CNT, 2003. 
 

4.6.4 Paraguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições sanitárias, destacam-

se as seguintes normativas em vigor no Paraguai: 

I. Lei nº 928, de 07 de setembro de 1927, que dispõe sobre 

Regulamento da Capitania; 

II. Lei nº 836, de 15 de dezembro de 1980, que é o Código Sanitário 

Paraguaio; 

III. Lei nº 3.742, de 10 de dezembro de 2009, que regula o controle de 

produtos fitossanitários de uso agrícola; 

IV. Lei nº 15.290, de 27 de outubro de 1992, que regulamenta o ingresso 

e a circulação de produtos com origem vegetal no regime de trânsito 

internacional pelo território do país; 

V. Lei nº 123, de 09 de janeiro de 1991, que define as normas 

necessárias para o controle fitossanitário.  

 

O Regulamento de Capitania, inscrito sob a Lei nº 928 (1927), determina que 

toda embarcação procedente do exterior que necessite inspeção sanitária deverá içar 

bandeira amarela. 

A Lei nº 836 (1980), Código Sanitário, estabelece que os proprietários de 

estabelecimentos alimentícios, assim como os dedicados ao seu transporte ou 

comercialização, estão obrigados a facilitar aos funcionários competentes do 

Ministério, a extração de amostras para serem submetidas aos exames 
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bromatológicos e de aptidão sanitária. Esses ainda poderão ordenar a retenção do 

produto quando apresente riscos para a saúde. 

A legislação ainda define as práticas para sanidade fluvial, aérea e terrestre, 

sendo que, as empresas de transporte internacional devem reunir as condições 

sanitárias exigidas pelo Ministério. Essas ficarão sujeitas às visitas sanitárias 

dispostas, e o órgão poderá ordenar o desembarque ou isolamento de qualquer 

pessoa ou animal suspeito de possuir alguma enfermidade que seja objeto da 

regulamentação internacional, o tratamento dos objetos/materiais presumidos como 

contaminados, ou até mesmo a quarentena dos veículos. 

Como informação complementar pode-se inferir sobre as regras de controle 

de produtos de uso agrícola. A Lei nº 3.742 (2009a) estabelece o regime legal de 

registro e de controle de todos os produtos a partir do seu egresso no território 

nacional, assim como a sua composição, a sua formulação, o seu fracionamento, o 

seu transporte, a sua armazenagem, a sua etiquetagem, a sua comercialização, a 

sua publicação, a sua aplicação, a sua eliminação de resíduos e a disposição final 

dos envases vazios e dos pesticidas vencidos com a finalidade de proteger a saúde 

humana, animal, vegetal e o meio ambiente. 

A autoridade competente para a aplicação dessa legislação é o Serviço 

Nacional de Qualidade e Saúde Vegetal e de Sementes (SENAVE), que define os 

produtos fitossanitários ou praguicidas como qualquer substância ou mescla de 

substâncias, destinadas a prevenir, controlar ou destruir qualquer organismo nocivo, 

incluindo as espécies indesejadas de plantas, animais ou microrganismos que 

causem prejuízo ou interferência negativa na produção, manejo ou armazenagem dos 

vegetais e seus derivados. 

No Capítulo XII a entidade define que toda pessoa física ou jurídica dedicada 

ao transporte comercial de produtos fitossanitários por via terrestre, aérea ou fluvial 

deverá estar inscrita no registro SENAVE, sendo esta responsável pela 

regulamentação dos requisitos necessários para o transporte, assim como dos 

requisitos de habilitação de seus condutores. 

O Decreto nº 15.290 (1992) define que toda partida de origem vegetal, suas 

partes, produtos e subprodutos regidos pelo regime de trânsito internacional devem 

estar acompanhados do Certificado Fitossanitário (CF) de exportação e de 
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reexportação, emitido pela autoridade sanitária competente e com seu 

correspondente manifesto de carga. 

A Lei nº 123 (1991a) define as atribuições e obrigações da autoridade de 

aplicação, sendo que as principais estão apresentadas na Tabela 4.63. 

 
TABELA 4.63 - ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE DE APLICAÇÃO. 

Obrigações 
I. Realizar o diagnóstico e controle de pragas que afetam ou possam afetar a produção vegetal; 
II. Controlar o transporte, a armazenagem e a comercialização de produtos que possam ter agentes 
nocivos; 
III. Propor a cooperação internacional por meio de acordos para prevenção e controle de pragas, 
seguindo as definições da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO;  
IV. Elaborar estatísticas e desenvolver projetos de desenvolvimento tecnológico aplicado ao 
controle de pragas; 
V. Cobrar as taxas pela prestação de serviços de inspeção, inscrição, registro, renovação, 
certificação, avaliação de pesticidas, diagnósticos, acreditações, extração de amostras, habilitações 
de depósitos e outros serviços prestados; 
VI. Exigir aos transportadores e proprietários dos produtos a sua inscrição na autoridade de 
aplicação, assim como a apresentação das declarações e toda outra informação necessária. 

FONTE: PARAGUAI. LEI Nº 123, 1991a. 

 

Essa legislação ainda menciona que as medidas fitossanitárias são: o 

estabelecimento e controle das condições fitossanitárias que deverão reunir os 

produtos vegetais e qualquer outro meio capaz de disseminar pragas com o seu 

egresso no país, temporal ou permanente; e a disposição das aplicações de 

tratamentos de desinfecção e desinfestação de produtos, meios de transporte, 

envases e locais, adequados às normas de saúde humana e meio ambiente. 

A entrada ou saída de produtos vegetais no país somente poderá realizar-se 

de acordo com a legislação (Lei nº 123, 1991a) e as condições fitossanitárias 

determinadas nos regulamentos correspondentes. 

Para a realização de importações, admissão temporária, depósito em zonas 

francas ou trânsito de produtos vegetais, é necessário dispor de autorização prévia 

de importação outorgada pela autoridade de aplicação. Nos casos que apresentem 

algum problema fitossanitário, segundo a sua natureza ou risco potencial, a 

autoridade de aplicação deverá proibir seu ingresso ou ordenar a reexportação, 

desinfecção, desinfestação ou submetê-lo ao regime de quarentena, ficando a cargo 

do importador os custos para a execução dessas medidas. 
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É obrigação das autoridades aduaneiras controlar e notificar os inspetores da 

autoridade de aplicação a chegada de todo produto vegetal, solo, organismos nocivos 

ou outras mercadorias reguladas pela Lei. Esse órgão deverá reter as mercadorias 

até que seu ingresso seja autorizado pela autoridade. 

O ingresso de produtos vegetais ao território nacional, enquadrado em 

qualquer modalidade citada anteriormente, deverá contar com um Certificado 

Fitossanitário (CF) expedido pelas autoridades competentes do país de origem. 

No caso das exportações, o produto vegetal deverá estar acompanhado do 

Certificado Fitossanitário de Exportação que será expedido pela autoridade de 

aplicação conforme modelo e requisitos exigido pela Convenção Internacional de 

Proteção Fitossanitária e do país importador. 

A pessoa física ou jurídica que se dedique à síntese, formulação, exportação, 

fracionamento, comercialização e aplicação comercial dos pesticidas, fertilizantes e 

substâncias afins, assim como as empresas comercializadoras de equipamentos para 

sua aplicação estão obrigadas a inscrever-se no registro habilitante das autoridades 

aplicáveis, a fim de obter as autorizações de funcionamento. Essas entidades deverão 

contar com o assessoramento técnico de um profissional engenheiro agrônomo, 

devidamente matriculado no Ministério de Agricultura e Pecuária. 

Ademais, essa legislação define as proibições relacionadas às proteções 

fitossanitárias sendo proibido:  

I. A importação ou a exportação de praguicidas agrícolas, fertilizantes e 

substâncias afins que não estejam devidamente autorizadas pela 

autoridade aplicável; 

II. A importação, a exportação, a formulação, a fabricação, a distribuição 

e/ou a venda no país de substâncias e produtos utilizados no cultivo 

(praguicidas, fertilizantes ou meios de combate das enfermidades ou 

pragas, equipamentos para aplicação) quando não possuam registro 

e/ou permissão de venda no país de origem, ou possuam restrições de 

venda ou proibição pelos organismos nacionais competentes. 

Encaixam-se nesses termos também quando os produtos, devido ao 

seu uso, resultem em danos aos cultivos, pessoas, animais ou meio 

ambiente, ou não apresentem a realidade técnica e sociocultural do 

país e possam criar resistência a tratamentos posteriores ou originar 
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impedimentos justificados para a comercialização dos produtos 

vegetais tratados; 

III. A fabricação, armazenagem, transporte ou venda de praguicidas, 

fertilizantes e substâncias afins, em locais ou veículos que possam 

contaminar os produtos vegetais ou qualquer outro produto destinado 

ao consumo; 

IV. A importação, utilização e/ou venda de produtos vegetais 

contaminados com resíduos de praguicidas em níveis de tolerância 

superiores ao estabelecido pela Codex Alimentarius (FAO-OMS). 

 

Como informação complementar cita-se o artigo 59 da referida Lei, que 

estabelece que não é possível o transporte, ao mesmo tempo e no mesmo veículo, 

de pesticidas e alimentos, bebidas, medicamentos, roupas ou outros elementos que 

ao contaminar-se constituem riscos para saúde. 

A autoridade sanitária nacional, com base nas análises de risco que 

representam o trânsito internacional de mercadorias de origem vegetal e qualquer 

material que ingresse ou saia do país e que possa disseminar pragas de produção 

vegetal, deve reunir os seguintes requisitos/informações: 

I. Condições de tratamento; 

II. Pontos de entrada e saída; 

III. Vias de circulação, prazos e lugares de permanência no território 

nacional. 

 

A análise de riscos levará em conta: 

I. A existência de pragas quarentenárias no país de origem e/ou 

reexportação; 

II. As características e possibilidades de dispersão de pragas durante o 

trânsito; 

III. As características de envase e meios de transportes utilizados; 

IV. As características de produção das zonas de trânsito em relação ao 

risco que a praga representa; 

V. A disponibilidade de tratamentos quarentenários. 
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Em alguns casos, as mercadorias que ingressam no país, segundo o regime 

de trânsito internacional, poderão ser objeto de procedimentos de fracionamento, 

manufatura ou reembalagem.  

 

4.6.5 Uruguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições sanitárias, destacam-

se as seguintes normativas em vigor no Uruguai: 

I. Decreto nº 179, de 24 de maio de 2002, dispõe sobre a atualização 

das tarifas de serviços de assistência. 

 

O Decreto nº 179 (2002b), estabelecido pelo Ministério de Saúde do Uruguai, 

mediante Janela Única de Comércio Exterior (VUCE), apresenta os procedimentos 

para a obtenção de autorização de entrada, operação e saída de navios dos portos 

do país com relação às exigências sanitárias.  

O VUCE possui uma plataforma eletrônica onde se encontram todos os 

procedimentos e instruções para realizar o trâmite correspondente, bem como os 

formulários para preenchimento. Os documentos para a obtenção da Livre Prática 

estão apresentados na Tabela 4.64. 

 
TABELA 4.64 - DOCUMENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DA LIVRE PRÁTICA. 

Tipo Documentos 

Documentos 
obrigatórios: 

I. Certificado de isenção de controle sanitário a bordo; 
II. Declaração de saúde marítima; 
III. Lista de tripulantes e passageiros; 
IV. Lista dos últimos portos pelos quais os navios passaram;  

Registro médico de medicamentos usados durante a travessia.  

Documentos não-
obrigatórios que 
podem ser solicitados: 

I. Certificado Internacional para a Prevenção de Poluição das Águas 
(Marpol 73/78 Anexo IV) 

II. Informações sobre a 
operação do navio, tais como:  

a. Disponibilidade de água potável e 
procedimentos de controle de qualidade; 

b. Gestão de resíduos sólidos e líquidos;  

c. Gestão de controle de vetores;  

d. Higiene para com os alimentos; 
e. Higiene de cabines. 

FONTE: URUGUAI. DECRETO Nº 179, 2002b. 
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O procedimento para a obtenção se dá exclusivamente com o prévio registro 

da empresa no portal da VUCE, com o formulário de solicitação. Após envio a 

empresa receberá uma resposta do organismo através de e-mail. 

 

4.6.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

Como exemplo vigente de diferenças regulatórias para as restrições 

sanitárias podemos mencionar o caso apresentado no estudo da CSI Ingenieros 

(2010), no qual barcaças de carga seca e óleo vegetal que quando carregadas em 

Porto Suárez, apresentam os seus trâmites iniciados em Santa Cruz de La Sierra. 

Além disso, desde 2008 não é permitida a liberação das embarcações na aduana com 

fotocópia dos documentos exigidos, o que acarreta em perda de tempo/dinheiro. 

A concessão do Certificado Fitossanitário é um outro entrave ainda mais 

demorado e, atualmente, deve-se esperar carregar todas as barcaças do comboio 

para enviar os dados de volume carregado para Santa Cruz de La Sierra. 

Posteriormente ocorre o envio para a capital do país (La Paz) e a espera do retorno 

dos mesmos.  

Tecnicamente, para emissão do certificado não é necessária a realização do 

controle por barcaça visto que a inspeção pode ocorrer no silo do porto, como ocorre 

em outros países. Esta é uma dificuldade real que acarreta em demoras custosas às 

empresas de transporte de grãos, que devem manter seus rebocadores por tempo 

maior do que o devido (CSI INGENIEROS, 2010). 

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, do 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. 
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É preciso simplificar a gestão fitossanitária dos países, que leva atualmente 

de três a quatro dias úteis, e é responsável por um significativo atraso nas barcaças 

de grãos. Na Argentina, por exemplo, cada estação da Prefeitura Naval aplica aquilo 

que os empregados consideram necessário, realizando inspeções sem nenhum tipo 

de padronização. Tais inspeções, ao invés de serem efetivas quanto a prevenção da 

contaminação, apenas são obstáculos ao trânsito livre das embarcações.  

Em conclusão, nota-se a ausência de uma uniformidade regulatória entre os 

países, como pode ser visto no Anexo - Quadro Comparativo 6: Restrições 
Sanitárias. O Brasil é o único dos países que discrimina 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 Livre Prática, sem nenhuma outra legislação que transcorra sobre como as 

mercadorias devem ser transportadas, por exemplo.  

Uma empresa argentina afirma que em relação às restrições sanitárias no 

que diz respeito à carga transportada, uma uniformidade de regras e procedimentos 

para todos os países banhados pela Hidrovia seria muito desejável para permitir a 

exportação de grãos do Brasil para os portos argentinos, por exemplo. É dito que o 

Código Panamericano abrange a maioria dos países signatários e acredita-se que 

este possa servir de exemplo para a criação de novos regulamentos do Acordo da 

Hidrovia, visto que o Código trata da classificação de portos e embarcações quanto 

as suas condições sanitárias, bem como procedimentos de desinfecção de navios e 

detenção dos mesmos. Além do Código, pode-se complementar o Acordo usando de 

exemplo a legislação brasileira, que se atenta para tópicos como a concessão da Livre 

Prática, a lista da documentação que a embarcação deve dispor a bordo, e qual o 

procedimento quando uma embarcação se negar a realizar a inspeção prescrita pela 

autoridade do porto em que esta parar. 
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4.7 RESTRIÇÕES ADUANEIRAS 

 

O regime aduaneiro aplicável à Hidrovia foi objeto de deliberação em 

Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia do Paraguai-

Paraná, de código AAP.A14TM Nº 5, o qual encontra-se devidamente internalizado 

por todos os países membros que compreendem a extensão da Hidrovia, conforme 

explicitado na Tabela 4.65. 

 
TABELA 4.65 – INTERNALIZAÇÃO DO PROTOCOLO SOBRE PROCEDIMENTOS ADUANEIROS 

DENTRO DO ACORDO DA HIDROVIA. 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Tal protocolo visa criar um sistema unificado de abordagem aduaneira para 

todos os membros da Hidrovia, compreendendo a uniformidade de aspectos 

importantes como os lacres aduaneiros, objetivando minimizar ao máximo embaraços 

ocasionados em virtude da desconfiança de que o operador possa estar 

transportando mercadorias ilegalmente, acarretando na mobilização de equipes de 

investigação e maior morosidade no processo de liberação de carga por partes das 

entidades aduaneiras. 

Outro aspecto importante contemplado pelo protocolo é a suspensão de 

gravames decorrentes do trânsito de mercadorias. Tais encargos incluem impostos 

de importação e exportação que eventualmente viessem a incidir sobre essas 

mercadorias, criando um espaço de livre circulação de produtos livres de imposições 

fiscais. Este aspecto é de importante consideração para o barateamento do transporte 

naval operado na região, proporcionando um novo fator de competitividade da 

Hidrovia frente a outros modais de transporte. Evidentemente, tal privilégio não se 

estende para serviços prestados nas localidades de atracagem e movimentação de 

cargas, sobre os quais serão realizadas as devidas cobranças. 

Internalização do Protocolo AAP.A14TM Nº 5 
Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai 

Lei n° 24.385 de 
11/11/1994  
(SEC/di 606) e 
Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01  
(CR/di 1300) 

Decreto 
Supremo n° 
23.484 de 
29/04/1993 
(CR/di 359)  

Decreto Legislativo 
n° 32 de 16/12/1994 
e Decreto n° 2.716 
de 10/08/1998  

Lei n° 269 de 
13/12/1993 
(CR/di 359.2)  

Decreto n° 238 
de 26/05/1993 
(CR/di 359.1) 
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Neste sentido, existiu ainda, o Segundo Protocolo Adicional, o qual visa 

instrumentalizar este regime de tratamento aduaneiro uniforme, estabelecendo, 

sobretudo, as documentações necessárias para que se realize os trâmites de 

chegada, permanência e saída de embarcações. São estes documentos: 

I. Declaração Geral; 

II. Manifesto Internacional de Carga/Declaração de Trânsito Aduaneiro 

(MIC/DTA); 

III. Lista da Tripulação; 

IV. Lista de Passageiros. 

 

A utilidade do MIC/DTA reside no fato de que, com a sua emissão, não é 

necessário a verificação pormenorizada dos produtos, limitando-se as autoridades 

aduaneiras apenas na verificação da integridade de seus lacres. Sobre a Declaração 

Geral, a Lista da Tripulação e Lista de Passageiros, os seus principais dados são 

explanados na Tabela 4.66. 

 
TABELA 4.66 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM TRÂNSITO ADUANEIRO. 

                                                                                       (continua) 
Documento Informações Necessárias 

Declaração Geral 

1. Nome e descrição da embarcação 
2. Nacionalidade da embarcação 
3. Pormenores relativos a matrícula 
4. Nome do capitão 
5. Nome e direção do agente da embarcação 
6. Porto de chegada e saída 
7. Situação da embarcação no porto 

Lista de Tripulação 

1. Nome e nacionalidade da embarcação 
2. Sobrenome(s) 
3. Nomes 
4. Nacionalidade 
5. Grau ou funções 
6. Data e lugar de nascimento 
7. Tipo e número do documento de identidade 
8. Porto e local de chegada 
9. Procedência 
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TABELA 4.66 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM TRÂNSITO ADUANEIRO. 
                                                                                                           (conclusão) 

Lista de 
Passageiros 

1. Nome e nacionalidade da embarcação 
2. Sobrenome(s) 
3. Nomes 
4. Nacionalidade 
5. Data e lugar de nascimento 
6. Tipo e número do documento de identidade 
7. Porto de embarque 
8. Porto de desembarque 
9. Porto e local de chegada da embarcação 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Tais documentos deverão ser entregues tanto na chegada quanto na saída 

da embarcação de determinado porto, na seguinte contingência: 

I. No caso da entrada: 

a. 5 exemplares da Declaração Geral; 

b. 4 exemplares do MIC/DTA; 

c. 4 exemplares da Lista da Tripulação; 

d. 4 exemplares da Lista de Passageiros. 

 

II. No caso de saída: 

a. 5 exemplares da Declaração Geral; 

b. 4 exemplares do MIC/DTA; 

c. 2 exemplares da Lista de Tripulação; 

d. 2 exemplares da Lista de Passageiros. 

 

Ainda que este protocolo possua vigência para os países que compõem a 

Hidrovia na medida de suas internalizações, é importante ressaltar as particularidades 

dos regimes aduaneiros nacionais de cada nação, visto que tais normativas possuem 

aplicabilidade subsidiária ao protocolo em questão. 

 

4.7.1 Argentina 

 

No que diz respeito à legislação atinente aos procedimentos aduaneiros, 

destacam-se as seguintes normativas em vigor na Argentina: 



                                                                                      
 
 

198 

I. Lei nº 22.415, de 2 de março de 1981, que dispõe sobre o Código 

Aduaneiro; 

II. Decreto nº 618, de 10 de julho de 1997, que regulamenta a 

Administração Federal de Ingressos Públicos; 

 

O Código Aduaneiro Argentino (Lei nº 22.415, 1981) institui que não consiste 

em território aduaneiro: o mar territorial argentino e os rios internacionais, as zonas 

francas, os enclaves, os espaços aéreos, e o leito e subsolo submarino nacional. 

A zona primária aduaneira é aquela integrante do território aduaneiro 

habilitada para a execução das operações ou afetada ao controle das mesmas em 

que regem normas especiais para a circulação de pessoas e para a 

movimentação/disposição das mercadorias. Compreende em particular: 

I. Os locais, instalações, depósitos, praças e demais lugares onde são 

realizadas as operações aduaneiras ou exercício do controle 

aduaneiro; 

II. Os portos, cais, atracadouros, aeroportos e passos fronteiriços; 

III. Os espelhos d’água das baías e portos adjacentes aos espaços dos 

itens “I” e “II”; 

IV. Demais lugares que cumpram funções similares às citadas 

anteriormente; 

V. Os espaços aéreos correspondentes aos lugares mencionados nos 

itens anteriores. 

 

Os despachantes de aduana são as pessoas de existência visível que, nas 

condições previstas no Código Aduaneiro Argentino, realizam em nome de outros 

ante o serviço aduaneiro trâmites e diligências relativos à importação, exportação e 

demais operações aduaneiras. 

O órgão responsável pelas atividades aduaneiras argentinas é Administração 

Federal de Ingressos Públicos, o qual compete toda a fiscalização relacionada aos 

produtos tanto em seu aspecto tributário como em seu aspecto de legalidade, 

evitando assim a ocorrência de condutas ilícitas como o tráfico internacional de 

drogas. Cabe a este órgão realizar as diligências de organização das aduanas, 



                                                                                      
 
 

199 

fixando se seu caráter será permanente ou transitório, bem como sua competência 

territorial, a classe e a natureza das operações realizadas. 

Nesse sentido, compete ao Administrador Federal funções de caráter mais 

geral sobre os trâmites aduaneiros, tais quais a função de juiz administrativo e 

conceder condições especiais de pagamento de tributos, quando houver autorização 

legal para tanto. Ainda é função do Administrador Federal, atuar junto aos órgãos 

internacionais em matéria aduaneira, bem como propor, junto ao Ministério da 

Economia e Obras e Serviços Públicos, normas que complementem a legislação 

aduaneira, bem como demais atribuições estabelecidas no artigo 9º, 1, do Decreto 

nº618 (1997b). 

Neste raciocínio, compete ao Diretor Geral de Aduanas funções atinentes ao 

cotidiano das atividades aduaneiras, como o controle do tráfico internacional de 

mercadorias, a fiscalização quanto a proibições de importação e exportação de 

determinados produtos, efetuar a revisão de documentos aduaneiros uma vez 

concluída a tramitação das aduanas, autorizar operações e regimes aduaneiros 

relativos aos meios de transporte, bem como demais atribuições estabelecidas no 

artigo 9º, 2, do Decreto nº 618 (1997b). 

 

4.7.2 Bolívia 

 

No que diz respeito à legislação atinente aos procedimentos aduaneiros, 

destaca-se a seguinte normativa em vigor na Bolívia: 

I. Lei nº 1.990, de 28 de julho de 1999, que dispõe sobre a Lei Geral de 

Aduanas; 

 

De acordo com a Lei nº 1.990 (1999), chamada Lei Geral de Aduana, estarão 

isentos de pagamento dos encargos tributários: 

I. A importação de mercadorias dispostas em tratados, convênios 

internacionais ou de integração econômica celebrada pelo país e 

ratificada pelo Congresso da República; 

II. As importações realizadas pelos membros de acordos diplomáticos, 

consulares ou de representantes de órgãos internacionais 
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devidamente acreditados no país de acordo com os convênios 

internacionais ou pelo princípio da reciprocidade; 

III. As importações realizadas por órgãos de assistência técnica 

devidamente acreditada no país serão autorizadas mediante resolução 

bi ministerial (Ministério das Relações Exteriores e Culto e Fazenda); 

IV. A importação de bens doados às entidades públicas e privadas sem 

fins lucrativos, mediante autorização do Ministério da Fazenda; 

V. A importação autorizada pelo Ministério da Fazenda de mercadorias 

doadas aos órgãos privados sem fins lucrativos. 

 

A legislação define que o transportador internacional é toda pessoa 

autorizada pela autoridade nacional competente da atividade. Essa autorização será 

outorgada para realização das operações de mercadorias, utilizando meios de 

transporte de uso comercial, e deverá incorporar-se ao Regime Geral estabelecido 

nas normas tributárias vigentes. O transportador será responsável pela correta 

execução das operações, de acordo com o Regime de Trânsito Aduaneiro 

Internacional, dentro das normas da presente Lei e nos termos estabelecidos nos 

convênios e acordos internacionais. 

Para obtenção da autorização de operações em trânsito aduaneiro 

internacional, o transportador deverá se registrar e constituir garantia suficiente 

perante a Aduana Nacional para responder ao montante de tributos exigíveis que 

correspondam às mercadorias transportadas. 

O egresso e saída dos meios de transporte habilitados e unidades de 

transporte de mercadorias de uso comercial, pelo território aduaneiro nacional, deverá 

efetuar-se pelas rotas e vias autorizadas pela Aduana Nacional. 

São entidades responsáveis pela fiscalização e trâmites das movimentações 

aduaneiras o Diretório da Aduana Nacional e os Despachantes de Aduanas. 

Compete ao Diretório da Aduana Nacional, órgão integrante da Aduana 

Nacional, dentre outras atribuições, as elencadas a seguir: 

I. Aprovar a estrutura organizativa da Aduana Nacional; 

II. Verificar o cumprimento das normas do sistema de administração e 

contratação de pessoal; 
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III. Propor ao Ministro da Fazenda recomendações sobe políticas, 

programas, estratégias de comércio exterior e administração 

aduaneira; 

IV. Ditar soluções para facilitar e simplificar as operações aduaneiras, 

estabelecendo os procedimentos que se requeiram para tal efeito; 

V. Requerer aos operadores e gestores de comércio, toda informação 

que seja necessária com o objetivo de cumprir com suas atribuições; 

VI. Aprovar iniciativas que orientem a luta contra o contrabando e a fraude 

tributária; 

VII. Aprovar políticas e estratégias para o permanente fortalecimento da 

administração aduaneira; 

VIII. Aprovar as medidas orientadas para o melhoramento e simplificação 

dos procedimentos aduaneiros; 

IX. Estabelecer as rotas e vias aduaneiras autorizadas para o ingresso e 

saída do território nacional dos meios e unidades de transporte 

habilitados; 

X. Interpretar por via administrativa as disposições legais e 

regulamentárias cuja aplicação corresponda a da Aduana Nacional; 

XI. Realizar visitas e avaliação aos lugares de funcionamento das 

diferentes administrações e depósitos aduaneiros, a nível nacional; 

XII. Aprovar o Convênio Anual entre o Ministério da Fazenda e a Aduana 

Nacional, que estabelece metas de arrecadação e outras de caráter 

institucional; 

XIII. Aprovar convênios de aduanas estrangeiras e outras instituições; 

XIV. Aprovar o Programa Operativo Anual, seu pressuposto, estados 

financeiros e memórias institucionais, para sua apresentação às 

instâncias correspondentes; 

XV. Formular as políticas relativas ao manejo interno da Aduana Nacional 

e supervisionar a sua execução; 

XVI. Selecionar e avaliar os altos funcionários hierárquicos da Aduana de 

acordo com as normas legais vigentes e seu regulamento interno; 

XVII. Aprovar, modificar e interpretar o estatuto e regulamentos da Aduana 

Nacional por dois terços dos votos da totalidade de seus membros; 
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XVIII. Autorizar os requerimentos de aquisição, venda e locação de bens 

móveis e imóveis de propriedade da Aduana Nacional para que a 

Presidência Executiva realize os processos de licitação e contratação 

e sua correspondente supervisão, com sujeição as normas legais 

vigentes e regramentos internos da Aduana Nacional; 

XIX. Pronunciar-se a respeito dos recursos hierárquicos que irão ser 

submetidos conforme ao disposto na presente Lei; 

XX. Determinar se o Presidente Executivo ou algum de seus diretores 

incorreram em alguma das causas ensejadoras de perda de mandato 

(artigo 36). 

 

O Despachante de Aduana é uma entidade particular que atua como auxiliar 

da função pública aduaneira, podendo ser representado por pessoa física ou jurídica. 

Suas principais atribuições são: 

I. Observar o cumprimento das normas legais, regulamentárias e 

procedimentais que regulam os regimes aduaneiros e nos que 

intervenha; 

II. Efetuar despachos aduaneiros por conta de terceiros, devendo 

pessoalmente subscrever declarações aduaneiras, incluindo o seu 

número de licença; 

III. Dar fé perante a administração aduaneira pela correta declaração de 

quantidade, qualidade e valor das mercadorias, objeto de importação, 

exportação ou de outros regimes aduaneiros, amparados em 

documentos exigidos por disposições legais correspondentes. A 

Aduana Nacional comprovará a correta declaração do despachante de 

aduana; 

IV. Liquidar os tributos aduaneiros aplicáveis as mercadorias objeto de 

importação, exportação e outros regimes aduaneiros de acordo com 

as respectivas disposições legais; 

V. Conservar a documentação dos despachos aduaneiros e das 

operações aduaneiras realizadas pelo término da prescrição das 

ações da administração tributária, inclusive quando houver cessado as 

atividades como Agente Despachante de Aduana; 
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VI. Prestar aconselhamento em matéria aduaneira e outros temas 

vinculados; 

VII. Sujeitar-se as normas de ética profissional dos despachantes de 

aduanas, de acordo com as disposições especiais. 

 

4.7.3 Brasil 

 

No que diz respeito à legislação atinente aos procedimentos aduaneiros, 

destacam-se as seguintes normativas em vigor no Brasil: 

I. Decreto-lei nº 37/1966, de 18 de novembro de 1966, que dispõe sobre 

o Imposto de Importação e reorganiza os serviços aduaneiros; 

II. Decreto nº 2.716, de 10 de agosto de 1998, que promulga o Acordo de 

Transporte Fluvial pela Hidrovia do Paraná-Paraguai; 

III. Resolução nº 2.389-ANTAQ, de 13 de fevereiro de 2012, que dispõe 

sobre parâmetros regulatórios a serem observados na prestação dos 

serviços de movimentação e armazenagem de contêineres e volumes 

em instalações de uso público, nos portos organizados; 

IV. NORMAM 08/DPC, aprovada pela Portaria nº 65/DPC, de 26 de março 

de 2013, que dispõe sobre Normas da Autoridade Marítima para 

Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais 

Brasileiras. 

 

O Decreto-lei nº 37 (1966b), em seu Título II, dispõe sobre a reorganização 

dos serviços aduaneiros. A sua jurisdição se estende por todo o território aduaneiro, 

abrangendo: 

I. Zona primária – compreendendo as faixas internas de portos e 

aeroportos, recintos alfandegados e locais habilitados nas fronteiras 

terrestres, bem como outras áreas nos quais se efetuem operações de 

carga e descarga de mercadoria, ou embarque e desembarque de 

passageiros, procedentes do exterior ou a ele destinados; 
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II. Zona secundária – compreendendo a parte restante do território 

nacional, nela incluídos as águas territoriais e o espaço aéreo 

correspondente. 

 

No que diz respeito às normas gerais atinentes ao controle aduaneiro de 

mercadorias, o despacho aduaneiro de mercadoria importada, qualquer que seja o 

regime, será processado com base em declaração a ser apresentada na repartição 

aduaneira. 

O artigo 44 define que toda mercadoria procedente do exterior por qualquer 

via, destinada a consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, 

deverá ser submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em 

declaração apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em 

regulamento. Além disso, o Decreto determina que, além da declaração de que trata 

o artigo 44 e de outros documentos previstos em leis ou regulamentos, serão exigidas, 

para o processamento do despacho aduaneiro, a prova de posse ou propriedade da 

mercadoria e a fatura comercial. 

A verificação da mercadoria, no curso da conferência aduaneira em qualquer 

outra ocasião, será realizada por auditor fiscal da Receita Federal ou, sob a sua 

supervisão, por servidor integrante da Carreira Auditoria da Receita Federal, na 

presença do viajante, do importador, do exportador ou de seus representantes, 

podendo ser adotados critérios de seleção e amostragem, de conformidade com o 

estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. 

Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a valor 

aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será 

desembaraçada e posta à disposição do importador. Porém, caso ocorra alguma 

exigência fiscal, a mercadoria poderá ser desembaraçada desde que, na forma do 

regulamento, sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais. 

As infrações praticadas estarão sujeitas às penas, aplicadas separada ou 

cumulativamente: perda do veículo transportador, perda da mercadoria, multa ou 

proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa 

pública e sociedade de economia mista. 

O Decreto nº 2.716 (1998b), normativa esta que homologa o Acordo de 

Transporte Fluvial pela Hidrovia do Paraguai-Paraná, menciona que as mercadorias 



                                                                                      
 
 

205 

que serão submetidas ao regime de trânsito aduaneiro internacional devem ser 

apresentadas às autoridades aduaneiras da alfândega de partida, acompanhados de 

um Manifesto Internacional de Carga/Declaração de Trânsito Aduaneiro (MIC/DTA) e 

dos documentos comerciais de transporte necessários. 

Na alfândega de destino, as autoridades aduaneiras se assegurarão de que 

os selos, lacres ou as marcas de identificação estejam intactos e verificarão que a 

unidade de transporte ofereça suficiente segurança. Executarão também os controles 

que considerem necessários para assegurar-se de que todas as obrigações do 

declarante tenham sido cumpridas. 

A Resolução nº 2.389 (2012a), promulgada pela ANTAQ, aprova a norma que 

estabelece parâmetros regulatórios a serem observados na prestação dos serviços 

de movimentação e armazenagem de contêineres e volumes, em instalações de uso 

público, nos portos organizados. 

A legislação determina que os recintos alfandegados são locais declarados 

pela autoridade aduaneira competente, na zona primária ou secundária, a fim de que 

neles possam ocorrer movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de: 

mercadorias procedentes do exterior (ou a ele destinadas, inclusive sob regime 

aduaneiro especial), bagagem de viajantes procedentes do exterior (ou a ele 

destinadas) e remessas postais internacionais, sob controle aduaneiro. 

Quanto aos procedimentos atinentes ao despacho das embarcações, 

importantes considerações devem ser realizadas acerca do que dispõe a NORMAM 

08/DPC. Este regulamento estabelece, dentre outros dispositivos, o despacho por 

período para embarcações empregadas na navegação interior. Tais procedimentos, 

a serem executados pelos Órgãos de Despacho, devem seguir o seguinte trâmite: 

I. Entrada da embarcação: A entrada da embarcação deve ser 

comunicada através do Aviso de Entrada – Navegação Interior, que 

consta no Anexo 2-N, da NORMAM 08/DPC, o qual deve ser 

protocolado junto ao Órgão de Despacho no prazo máximo de quatro 

horas após a atracação ou fundeio da embarcação. Esta 

documentação deve ser apresentada independentemente da validade 

do Passe de Saída por Período. No caso de atracação de comboios 

deve constar no Aviso de Entrada informações referentes a todas as 

suas embarcações integrantes e, no caso de transporte de cargas 
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perigosas, deve-se observar o disposto na NORMAM 02/DPC quanto 

aos seus requisitos. 

II. Pedido de Despacho por Período: esta etapa deverá ser cumprida 

somente para embarcações que não possuírem um Passo de Saída 

por Período válido, devendo encaminhar o Pedido de Despacho por 

Período – Navegação Interior ao Órgão de Despacho competente, em 

conformidade com o Anexo 2-M da NORMAM 08/DPC. Este protocolo 

deve juntar os seguintes documentos: 

a. Cartão de Tripulação de Segurança (CTS); 

b. Certificado de Segurança da Navegação (CSN); 

c. Seguro DPEM, quando houver obrigatoriedade; 

d. Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM) ou o 

Documento Provisório de Propriedade (DPP), ou o Título de 

Inscrição de Embarcação (TIE), em conformidade com a 

arqueação bruta da embarcação, sendo que: 

i. Para embarcações com mais de 24 m de comprimento e 

arqueação bruta maior que 100, ocorre a emissão do 

DPP e posterior PRPM junto ao Tribunal Marítimo; 

ii. Para as demais embarcações é emitido o TIE. 

 

Novamente, em se tratando de comboios, será preciso que constem, junto 

com o Pedido de Despacho por Período, as informações atinentes a cada 

embarcação. 

I. Saída da Embarcação: 

a. Passe de Saída por Período: após a análise realizada por parte 

do Órgão de Despacho competente daquela jurisdição e, não 

havendo pendências impeditivas, será emitido o Passe de 

Saída por Período, segundo discricionariedade do Órgão de 

Despacho emissor, com validade de até 90 dias. Durante o seu 

prazo de validade, a embarcação estará autorizada a trafegar 

em qualquer porto ou terminal aquaviário, desde que limitado a 

navegação interior, devendo somente encaminhar, aos Órgãos 

de Despacho, os respectivos Avisos de Entrada e de Saída – 
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Navegação Interior, em conformidade com os Anexos 2-N e 2-

O da NORMAM 08/DPC. Caberá ao Comandante cumprir a 

quantidade de tripulantes e passageiros constantes no CTS e 

no Título de Inscrição da Embarcação. O Passe de Saída por 

Período será automaticamente cancelado se forem 

identificadas pendências impeditivas (decorrentes da Inspeção 

Naval, a serem sanadas antes de suspender, durante o período 

de validade do Passe de Saída por Período) ou restritivas (com 

prazo para cumprimento, se tais pendências não forem sanadas 

dentro do prazo estabelecido). 

b. Aviso de Saída: trata-se do documento Aviso de Saída – 

Navegação Interior, em conformidade com o Anexo 2-O da 

NORMAM 08/DPC, o qual deve ser encaminhado para o Órgão 

Despachante competente num prazo máximo de quatro horas 

após a saída da embarcação do porto ou terminal aquaviário 

nacional, devendo-se observar o prazo do Passe de Saída por 

Período. No caso de alterações de tripulantes ou passageiros 

ocorridas após a emissão do Passe de Saída por Período 

deverão ser considerados no Aviso de Saída. No caso de 

embarcações em comboios deverão constar no Aviso de Saída 

todas as informações referentes a cada um de seus membros. 

 

Não serão desembaraçadas, segundo a Receita Federal do Brasil, as 

mercadorias que se enquadrem nas seguintes características: 

I. Mercadorias cuja exigência de crédito tributário no curso da 

conferência aduaneira esteja pendente de atendimento, salvo nas 

hipóteses autorizadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, mediante 

a prestação de garantia; 

II. Mercadorias que sejam consideradas, pelos órgãos competentes, 

nocivas à saúde, ao meio ambiente ou à segurança pública, ou que 

descumpram controles sanitários, fitossanitários ou zoossanitários, 

ainda que em decorrência de avaria, devendo tais mercadorias serem 
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obrigatoriamente devolvidas ao exterior ou, caso a legislação permita, 

destruídas, sob controle aduaneiro, às expensas do obrigado; 

III. Sem prestação de garantia prévia em mercadoria objeto de apreensão 

anulada por decisão judicial não-transitada em julgado na forma do 

artigo 573 do Regulamento Aduaneiro. 

 

4.7.4 Paraguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente aos procedimentos aduaneiros, 

destaca-se a seguinte normativa em vigor no Paraguai: 

I. Lei nº 2.422, de 30 de julho de 2004, que dispõe sobre o Código 

Aduaneiro; 

 

O Código Aduaneiro Paraguaio (Lei nº 2.422, 2004) estabelece que o tráfego 

de mercadorias, veículos e pessoas será realizado nos pontos autorizados das 

fronteiras terrestres, aéreas e fluviais, e através das rotas habilitadas, de acordo com 

o disposto nesta legislação e demais leis e disposições aplicáveis. 

A legislação define que o tráfego pode ser fluvial, terrestre ou aéreo e 

classifica-se em: 

I. Internacional: transporte de mercadorias de procedência ou destino ao 

exterior e a movimentação entre portos e pontos nacionais e 

estrangeiros; 

II. Cabotagem: é a navegação e o comércio entre portos do país; 

III. Misto: é a realização simultânea de operações de tráfego internacional 

e de cabotagem, realizado entre portos da costa nacional com escala 

em um porto estrangeiro. 

 

Além disso, fica estabelecido que as operações aduaneiras de embarque, 

desembarque, transbordo de mercadorias e qualquer outra atividade relacionada 

devem realizar-se dentro da zona primária diante do controle da Aduana, e somente 

serão operadas em outro lugar sob a situação de circunstâncias especiais previstas 

nos regulamentos. Todo transportador que realiza operações de tráfego internacional 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm


                                                                                      
 
 

209 

deverá exibir para a Aduana de cada porto ou ponto de saída os seguintes 

documentos: 

I. Declaração de carga das mercadorias destinadas a ela e em trânsito. 

Quando tratar-se de aduanas que não forem a de destino somente 

será requisitada a exibição da declaração para a autoridade 

competente; 

II. Lista de passageiros que desembarcarão naquele local; 

III. Lista da tripulação; 

IV. Lista dos bens pessoais da tripulação; 

V. Manifesto de rancho; 

VI. Lista de envios postais que se entregam ao correio daquele lugar. 

 

Os navios, ou meios de transporte que chegam ou saem do país em lastro, 

apresentarão manifesto de entrada e saída e a documentação correspondente, sendo 

o responsável pela embarcação obrigado a exibir para autoridade da Aduana quando 

conveniente, os livros exigidos para a navegação e o transporte de mercadorias ou 

passageiros. 

Os meios de transporte que realizam o tráfego internacional estão obrigados 

a abrir registro nas aduanas do porto de destino final ou de partida para proceder a 

carga e descarga das mercadorias. Aquelas com destino final a outros portos e que 

estejam sujeitas à implementação do Sistema de Controle Integrado de Fronteiras 

deverão pagar exclusivamente pelos serviços prestados. Essa obrigação também 

será exigida para os navios e aeronaves que realizam o tráfego de cabotagem, misto 

e aos navios em lastro. 

Os capitães das embarcações de cabotagem serão obrigados a entregar para 

autoridade aduaneira competente, nos portos em que parar, o manifesto de carga e 

as respectivas guias. 

Além disso, os capitães, pilotos ou condutores de meios de transporte de 

mercadorias de importação, exportação ou trânsito internacional estão obrigados a: 

I. Recepcionar a visita de inspeção das autoridades aduaneiras na 

ocasião de sua entrada ou saída do país; 
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II. Manter intactos os implementos de segurança aduaneira exigidos 

pelas respectivas autoridades nos meios de transportes e nos volumes 

transportados. 

III. Evitar a venda de mercadorias de procedência estrangeira nos meios 

de transporte, uma vez que se encontram em território nacional; 

IV. Apresentar para as autoridades aduaneiras as mercadorias, as 

declarações e os demais documentos que amparam a carga. 

 

A responsabilidade pelo não cumprimento destas obrigações estende-se aos 

proprietários e arrendatários dos meios de transporte ou seus representantes no país. 

Os autores principais da infração, os condutores das mercadorias e os 

representantes autorizados no país são solidariamente responsáveis no caso de 

conivência ou negligência grave. 

A Direção Nacional de Aduanas manterá os registros das companhias de 

transporte fluvial, aéreo e terrestre que operam no tráfego internacional. As empresas 

estrangeiras designarão seus representantes no país aos agentes de transporte 

devidamente matriculados, que serão responsáveis pelas sanções que sejam 

aplicáveis de acordo com o estabelecido no Código. 

Os artigos 77 e 78 definem o controle aduaneiro e citam que a introdução de 

mercadorias no território aduaneiro, qualquer que seja o meio de chegada, estará 

submetida ao controle aduaneiro. Isso somente poderá ocorrer nos lugares 

previamente habilitados e pelas rotas e horários estabelecidos pela autoridade 

aduaneira. 

As mercadorias serão descarregadas ou transbordadas do meio de transporte 

em que se encontram, mediante autorização e controle aduaneiro em lugar habilitado 

para isso. 

O transbordo consiste na transferência das mercadorias de um meio de 

transporte a outro, mediante controle aduaneiro e sem pagamento do tributo. 

Requisitos: 

I. A autoridade aduaneira autorizará que a totalidade ou partes das 

mercadorias transportadas sejam transbordadas a outro meio de 

transporte sempre que se encontre incluída na declaração de chegada 
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ou manifesto de carga e que não tenha sido descarregada, nos lugares 

e horários habilitados; 

II. Quando por caso fortuito ou força maior os navios não tiverem acesso 

aos portos ou zonas primárias ou não puderem continuar sua viagem, 

poderão transbordar a outras embarcações ou transportes; 

III. Quando o transbordo não ocorrer diretamente sobre o meio de 

transporte que deveriam conduzi-las ao destino, as mercadorias de 

que se trata poderão permanecer em meio de transporte ou lugar 

intermediário durante o prazo e com as considerações que fixam as 

normas regulamentares; 

IV. A Direção Nacional de Aduanas determinará outras formalidades e 

requisitos para a utilização deste regime; 

V. Os transportadores e agentes de transporte serão responsáveis pelo 

adimplemento em efeito tributário e sem admitir prova em contrário das 

faltas e infrações cometidas, sem prejuízo da aplicação e das sanções 

que correspondem; 

VI. O transbordo em portos estrangeiros, reger-se-á mediante termos, 

condições, regulamentações e costumes estabelecidos e aplicáveis 

nesses portos. 

 

4.7.5 Uruguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente aos procedimentos aduaneiros, 

destacam-se as seguintes normativas em vigor no Uruguai: 

I. Lei nº 16.246, de 03 de abril de 1992, que dispões sobre a Lei de 

Portos; 

II. Lei nº 19.276, de 10 de setembro de 2014, que dispõe sobre o Código 

Aduaneiro. 

 

De modo análogo aos países anteriormente abordados, o Código Aduaneiro 

Uruguaio estabelece diferentes zonas aduaneiras, conforme elencadas a seguir: 
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I. Zona Primária: trata-se da área aquática e terrestre, contínua ou 

descontínua, ocupada por portos, aeroportos, pontos de fronteiras e 

suas áreas adjacentes e demais áreas do território aduaneiro, 

devidamente delimitadas pelo Poder Executivo e pela Direção 

Nacional de Aduanas, onde é efetuado o controle de entrada, saída, 

permanência e circulação de mercadorias, meios de transporte e 

pessoas; 

II. Zona Secundária: trata-se de qualquer área territorial não 

compreendida na Zona Primária; 

III. Zona de Vigilância Especial: são espaços territoriais compreendidos 

pela Zona Secundária especialmente delimitada pelo Poder Executivo, 

a fim de se assegurar um controle aduaneiro mais rigoroso devido a 

razões particularizadas de cada localidade. 

 

Os órgãos responsáveis pela fiscalização e trâmites aduaneiros são a Direção 

Nacional de Aduanas e os Despachantes de Aduanas. 

A Direção Nacional de Aduanas é o órgão administrativo de abrangência 

nacional com a competência de aplicar a legislação aduaneira. Possui, dentre outras 

prerrogativas, as elencadas a seguir: 

I. Organizar, dirigir e controlar os serviços aduaneiros do país; 

II. Exercer o controle e a fiscalização sobre a importação e a exportação 

de mercadorias, os destinos e as operações aduaneiras; 

III. Ditar normas ou resoluções para a aplicação da legislação aduaneira 

e estabelecer os procedimentos que correspondam, dentro de sua 

competência; 

IV. Aplicar as normas emanadas dos órgãos competentes, em matéria de 

proibições ou restrições à importação ou exportação de mercadorias; 

V. Liquidar, perceber e fiscalizar os tributos aduaneiros e outros 

gravames não regidos pela legislação aduaneira que se 

recomendarem; 

VI. Efetuar a classificação das tarifas das mercadorias, sua valoração e 

verificação; 



                                                                                      
 
 

213 

VII. Emitir critérios obrigatórios de classificação para a aplicação da 

nomenclatura tarifária; 

VIII. Autorizar, uma vez cumpridos todos os requisitos exigidos pelas 

normas vigentes, a liberação das mercadorias; 

IX. Autorizar a devolução ou restituição dos tributos aduaneiros, nos casos 

previstos em lei; 

X. Habitar áreas para a realização de operações aduaneiras, fixando os 

dias e horas de atenção ao público, tendo em conta principalmente as 

necessidades do comércio; 

XI. Determinar as rotas de entrada, saída e movimentação das 

mercadorias e meios de transporte, as obrigações a se cumprir no 

trânsito através delas e as oficinas competentes para intervir nas 

fiscalizações e despachos; 

XII. Autorizar, registrar e controlar o exercício da atividade de pessoas 

habilitadas para intervir em destinos e operações aduaneiras, quando 

corresponda; 

XIII. Exercer a vigilância aduaneira, prevenção e repressão dos atos ilícitos 

aduaneiros; 

XIV. Solicitar a qualquer organismo público ou entidade privada as 

informações necessárias para os efeitos de cumprimento de suas 

funções dentro do seu âmbito de competências; 

XV. Participar em todas as instâncias negociadoras internacionais 

referidas nas atividades aduaneiras; 

XVI. Participar na elaboração e modificação das normas destinadas a 

regular o comércio exterior que tenham relação com a fiscalização e 

controle aduaneiros; 

XVII. Prover dados para a elaboração das estatísticas de comércio exterior 

e confeccionar, manter e difundir estas estatísticas; 

XVIII. Efetuar o reconhecimento analítico das mercadorias e a determinação 

de sua natureza. 

 

Os membros da Direção Nacional de Aduanas estarão obrigados a guardar 

segredo em relação a informações que resultem de ações administrativas ou judiciais. 
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Na Zona Primária Aduaneira, a Direção Nacional de Aduanas poderá exercer 

suas competências, sem necessidade de autorização de qualquer natureza, atinentes 

a: 

I. Fiscalizar mercadorias, meios de transporte, unidades de carga e 

pessoas e, em caso de flagrante delito cometido por estas, proceder a 

sua detenção, colocando-as imediatamente a disposição da 

autoridade judicial competente; 

II. Reter e apreender mercadorias, meios de transporte, unidades de 

carga e documentos de caráter comercial ou de qualquer natureza, 

vinculados ao tráfico internacional de mercadorias, quando 

corresponda, dando conta imediatamente a autoridade judicial 

competente; 

III. Inspecionar depósitos, oficinas, estabelecimentos comerciais e 

industriais e outros locais ali situados; 

 

Para a Zona Secundária, as atribuições são as mesmas, contudo, haverá a 

necessidade de solicitar autorização judicial, conforme o disposto na legislação. 

Iguais disposições se aplicam as Zonas de Vigilância Especial, devendo, entretanto, 

adotar medidas específicas devido à condição excepcional destas regiões, tais quais: 

I. Adotar medidas específicas de vigilância com relação aos locais e 

estabelecimentos ali situados quando a natureza, valor ou quantidade 

se fizer aconselhável; 

II. Controlar a circulação das mercadorias, meios de transporte, unidades 

de carga e pessoas, assim como determinar as rotas de ingresso e 

saída da zona primária aduaneira e as horas hábeis para transitar por 

elas; 

III. Submeter a circulação de determinadas mercadorias a regimes 

especiais de controle; 

IV. Estabelecer áreas dentro das quais a permanência e a circulação de 

mercadorias, meios de transporte e unidades de carga sejam sujeitas 

a autorização prévia. 
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Quanto aos Despachantes Aduaneiros, estes podem ser identificados como 

pessoas físicas ou jurídicas, os quais são devidamente autorizados para atuar no 

setor aduaneiro por parte do Ministério de Economia e Finanças. No exercício de suas 

atribuições, os Despachantes Aduaneiros atuam em nome dos importadores e 

exportadores junto à Direção Nacional de Aduanas nas atividades de emissão de 

certificados e autorizações, bem como no despacho e liberação de mercadorias. 

O controle aduaneiro do trânsito de mercadorias é realizado pela Direção 

Nacional de Aduanas, a qual exige uma determinada lista de documentos: 

 
TABELA 4.67 – DOCUMENTAÇÃO PARA TRÂNSITO DE MERCADORIAS. 

Lista de Documentos 

1. Manifesto de Carga 
Declaração genérica das mercadorias que se carregam, formulada por 
pessoa habilitada no lugar onde o meio de transporte recebe a mercadoria 
para envio ao local de destino 

2. Declaração de Saída 
do Lastro 

Formulada ao agente marítimo do porto de saída da embarcação quando 
este não tiver recebido carga ao iniciar a viagem 

3. Declaração de 
Escala 

Formulada ao agente marítimo do porto onde a embarcação faça escala 
sem receber carga para os portos da República, ainda que conduza carga 
recebida em escalas anteriores 

4. Lista de Provisões 

Declaração genérica, formulada por pessoa habilitada, de todos os bens 
pertencentes a tripulação da embarcação ou aeronave, o bazar a bordo, a 
dispensa, materiais para o mantimento e a reparação da embarcação, 
gabarito, combustível e lubrificantes 

5. Lista de Passageiros 
Declaração formulada por pessoa habilitada, identificando os passageiros 
que a embarcação conduz para cada porto de destino ou a menção de que 
não os leva 

FONTE: Adaptado de URUGUAI. LEI Nº 19.276, 2014a. 

 

A Lei nº 16.246 (1992b), Lei de Portos, determina que durante a permanência 

no recinto aduaneiro portuário, as mercadorias estarão isentas de todos os tributos e 

encargos aplicáveis à importação ou em ocasião da mesma. E quando forem 

transferidas desde o porto de Montevideo ao território nacional, serão consideradas 

importações ou despachos de entradas procedentes do exterior a todos os efeitos e 

deverão cumprir os trâmites e pagamentos correspondentes. 

Sendo assim, todas as mercadorias nacionais ou nacionalizadas para serem 

introduzidas no porto de Montevideo, deverão se ajustar às normas que regem a 

importação ou para o despacho de saída do país. 

É facultado ao Ministério de Transportes e Obras Públicas estabelecer, em 

coordenação com a Direção Nacional de Aduana, a Agência Nacional de Portos e as 

respectivas Capitanias de Portos ou quem exerça suas funções, a forma mais ágil de 
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realizar as operações de controle aduaneiro, entrada e saída dos produtos e 

mercadorias, procurando evitar o congestionamento no acesso ao porto. 

 

4.7.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

Ainda que persista uma intenção ressonante de se estabelecer uma política 

aduaneira uniforme para a região, é inegável considerar que, mesmo com a 

internalização do Protocolo do Acordo da Hidrovia que versa sobre aspectos 

aduaneiros, persistem questões sobre as quais merecem atenção, demandando 

ajustes a fim de se obter a necessária uniformização que potencializará a 

competitividade econômica da Hidrovia. 

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. 

Em águas de jurisdição boliviana, uma séria dificuldade é a liberação de 

barcaças pela aduana, onde os armadores sofrem vários problemas quando 

carregam em Porto Suárez e os trâmites devem ser iniciados em Santa Cruz de La 

Sierra. 

Por conta da falta de acesso (apenas um voo em Puerto Aguirre e as 

dificuldades no sistema ferroviário) e de comunicação, em várias situações os 

operadores tiveram que fretar um avião particular para o envio da documentação. 

Diante disso, incorrem custos adicionais não planejados ou a transferência desses 

valores para o preço final do transporte. 

A atividade portuária uruguaia também tem sido incrementada e facilitada 

com a criação de portos em zonas francas, o que tem permitido o crescimento da 

atividade. É assim que, mediante uma nova legislação portuária, acontece a 

aprovação em 1992 da chamada “Lei de Portos” (Lei n° 16.246) e decretos 

regulamentários posteriores, onde o país encarou uma importante melhora nos 
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serviços portuários aplicando um regime de porto livre que fornece aos operadores a 

possibilidade de contar com ferramentas úteis para poder eficientemente fazer suas 

operações de comércio exterior. Esse regime estabelece que a circulação de 

mercadorias no porto é livre, ou seja, não são exigidas autorizações nem trâmites 

formais, podendo trocar o destino das mercadorias livremente (CSI INGENIEROS, 

2010). 

Durante a permanência no recinto aduaneiro portuário, as mercadorias estão 

isentas de todos os tributos e sobretaxas aplicáveis na importação da mesma. 

Quando são introduzidas do porto ao território aduaneiro nacional, consideram-se 

importações ou despachos de entrada vindos do exterior e devem cumprir os trâmites 

e pagamentos correspondentes. As mercadorias nacionais e nacionalizadas para 

serem introduzidas ao porto devem ser ajustadas às normas que regem a exportação 

ou despacho de saída do país.  

Com relação às atividades permitidas no porto, as mesmas não podem ser 

modificações da natureza do produto ou mercadorias, estando limitadas às operações 

de depósito, reembalagem, remarcação, classificação, agrupamento e 

desagrupamento, consolidação e desconsolidação, manipulação e fracionamento. 

Tais atividades possuem custos próprios que ainda não estão sujeitos a 

uniformização proposta pelo Acordo da Hidrovia, até porque persistem diferenças 

burocráticas, bem como de tratamento legislativo a regimes de trabalhos e custos 

tributários, os quais serão abordados em momento oportuno no presente estudo. 

Nesse contexto, a aduana do Uruguai também vem implementando suas 

mudanças: é o órgão de controle de todas as operações de comércio exterior 

realizadas dentro do território do país, função que se tornou muito mais exigente nos 

últimos anos. Por sua parte, é de um notório desenvolvimento no território uruguaio a 

figura das zonas francas como personagem jurídico para algumas instalações de 

transbordo e transferência de cargas com destino ao exterior do continente, sobre as 

quais a onerosidade tributária é minimizada. 

Identificou-se ainda 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 
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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. 

Um último detalhe de importante consideração consiste no fato de que o 

Protocolo Adicional do Acordo, apesar de uniformizar, em grande medida as 

exigências documentais num procedimento aduaneiro, este não estabelece uma 

união aduaneira da região, ou seja, inexiste a exigência de isenção de tributos em 

operações de importação e exportação entre os países signatários, bem como um 

tratamento fiscal semelhante para operações com países estranhos ao acordo. Ao 

invés disso, o Protocolo Adicional limita-se apenas em isentar onerosidades fiscais 

inerentes apenas as operações de trânsito de cargas. 

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 já mencionada 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. 
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4.8 RESTRIÇÕES DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS 

 

Neste item são explicitados os regulamentos, leis e decretos que englobam 

as restrições dos órgãos ambientais para a Hidrovia Paraguai-Paraná, bem como os 

documentos relevantes de cada país para o entendimento das normatizações 

estabelecidas pelos mesmos. Para fins de comparação serão abordados dois 

aspectos dentro das restrições de órgãos ambientais, como também pode ser 

observado no Anexo - Quadro Comparativo 7: Restrições dos Órgãos 
Ambientais. Os dois aspectos abordados, tanto no texto quanto no quadro são: 

I. Regras para manejo de cargas perigosas; 

II. Avaliação de impacto ambiental. 

 

O Acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná não estabelece nenhum item 

referente ao meio ambiente da Hidrovia. 

Em relação a outros acordos, pode-se citar o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), que estabelece o que é e quais são as funções da 

Avaliação de Impacto Ambiental. Ele diz que o estudo de impacto deve responder às 

seguintes perguntas:  

I. O projeto pode ser operado de modo seguro, sem riscos de acidentes 

perigosos ou efeitos de longo prazo sobre a saúde?  

II. O ambiente local pode conviver com a poluição e o resíduo adicional 

que serão produzidos? 

III. A localização proposta irá conflitar com o uso das terras próximas ou 

inviabilizar o desenvolvimento posterior das áreas circunvizinhas?  

IV. A pesca local, as fazendas ou as indústrias, como serão afetadas?  

V. A infraestrutura existente, como rodovias e escoadouros, é suficiente 

para suportar a produção? 

VI. A água, a energia e outros recursos serão consumidos em que 

medida? Há disponibilidade de quantidades adequadas?  

VII. Quanto aos recursos humanos necessários ou a substituir, quais são? 

Que efeitos esse fator poderá ter sobre a comunidade?  
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VIII. Quanto aos danos que o projeto poderá causar, inadvertidamente, aos 

recursos naturais, como florestas virgens, áreas de turismo ou locais 

históricos e culturais? Quais são?  

 

Em suma, o objetivo da avaliação de impactos ambientais é garantir que 

problemas potenciais sejam previstos e tratados num estágio preliminar do 

planejamento do projeto. 

Referente à Hidrovia pode-se dizer que a avaliação de impacto ambiental 

deve ser feita sob aspectos físicos (obras de dragagem, mudanças nos entornos da 

Hidrovia), aspectos químicos (possíveis contaminações de agentes químicos, 

alterando a qualidade dos corpos hídricos) e biológica (alteração do meio biótico). 

 

4.8.1 Argentina 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições dos órgãos ambientais, 

destacam-se as seguintes normativas em vigor na Argentina: 

I. Decreto nº 4.516, de 16 de maio de 1973, REGINAVE; 

II. Lei nº 123, de 10 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a Avaliação 

de Impacto Ambiental. 

 

Regras para manejo de cargas perigosas  

 

A Prefeitura Naval Argentina, por meio de suas Ordenanzas, define o regime 

para proteção do meio ambiente, que estão apresentadas na Tabela 4.68. 

 
TABELA 4.68 - ORDENANZA PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 

(continua) 
Ano Ordenanza 
1980 Prevenção da contaminação, despejo de dejetos e outros materiais. 

1981 Prevenção da contaminação – verificações operacionais no alijamento de 
hidrocarbonetos. 

1986 Prevenção da contaminação – Certificado Nacional de Prevenção da Contaminação 
por Hidrocarbonetos. 
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TABELA 4.68 - ORDENANZA PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
(conclusão) 

Ano Ordenanza 

1987 

Prevenção da contaminação, normas relativas às operações de raspagem ou 
aplicação de pinturas anti-incrustante em navios, artefatos navais, plataformas de 
exploração costa afora ou outras construções fixas ou flutuantes em águas de 
jurisdição nacional. 

1989 Prevenção da contaminação das águas por substâncias nocivas líquidas 
transportadas a granel. 

1990 Transporte de mercadorias perigosas – notificações a apresentar com antecedência 
da entrada ou saída das embarcações. 

1991 
Transporte de mercadorias perigosas, certificados de aptidão e autorização de 
transporte para embarcações que transportam produtos químicos perigosos ou 
gases líquidos a granel. 

1993 
Prevenção da contaminação – Listas de verificação para prevenção da 
contaminação em operações de carga e descarga a granel de hidrocarbonetos ou 
substâncias nocivas líquidas nos portos, terminais, plataformas ou monoboias. 

1996 Normas para aprovação de embalagens e envases que contenham mercadorias 
perigosas. 

1997 Proibição de transporte de hidrocarbonetos e de outras substâncias nos espaços 
não habilitados nas embarcações para tais fins. 

1997 Livro registro de hidrocarbonetos. 

1997 Transporte de mercadorias perigosas, normas de segurança para o transporte por 
embarcações de carvão vegetal. 

1998 Normas para autorização do uso de produtos químicos utilizados para combater a 
contaminação por hidrocarbonetos. 

1998 
Prevenção da contaminação por lixo das embarcações e plataformas costa afora, 
rótulos, planos de gestão, livro registro de lixos, dispositivos obrigatórios e certificado 
nacional. 

1998 Documentação a bordo dos navios que transportam mercadorias perigosas. 

1998 Prevenção da contaminação com organismos aquáticos no lastro dos navios 
destinados aos portos argentinos da Bacia do Prata. 

1998 Plano Nacional de Contingência. 

FONTE: PREFEITURA NAVAL ARGENTINA, 2016. 

 

Abaixo apresenta-se, de acordo com o REGINAVE, as regras sobre os 

principais itens que se referem ao transporte de mercadorias perigosas. 
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I. Transporte de mercadorias perigosas – notificações a apresentar com 

antecedência da entrada ou saída das embarcações 

 

Para o cumprimento do estabelecido pela REGINAVE é necessário enviar 

com antecedência a entrada ou saída do porto, uma notificação que indique as 

mercadorias perigosas que a embarcação transporta, sua localização a bordo e 

demais condições que garantem que o transporte é realizado cumprindo as normas 

nacionais e internacionais. O conhecimento antecipado destas informações permitirá 

a adoção das medidas de segurança requeridas pelo tipo de carga transportada, 

estabelecendo assim os controles preventivos necessários para evitar eventuais 

acidentes. Toda operação de transporte de mercadorias perigosas nas águas de 

jurisdição nacional deverá cumprir com os requisitos estabelecidos nesta legislação. 

 

II. Transporte de mercadorias perigosas, certificados de aptidão e 

autorização de transporte para embarcações que transportam 

produtos químicos perigosos ou gases líquidos a granel 

 

Todo navio tanque químico da Matrícula Mercante Nacional, destinado ao 

transporte de produtos químicos perigosos a granel (classificados na lista do Anexo 

5 da Lei Marítima nº 1-90) será outorgado o “Certificado de Aptidão para o Transporte 

de Produtos Químicos Perigosos a Granel”. Para os navios que transportem gás 

líquido a granel (classificados na lista do Anexo 7 da Lei Marítima nº 1-90) será 

outorgado o “Certificado de Aptidão para o Transporte de Gases Líquidos a Granel”. 

Os proprietários, armadores ou seus representantes legais dos navios que 

realizam o transporte de químicos ou gases, deverão solicitar à Direção de Polícia de 

Segurança na Navegação – Departamento de Contaminação e Mercadorias 

Perigosas, os certificados de aptidão. Esse órgão, de acordo com a solicitação 

requerida, irá requerer os elementos técnicos necessários que demonstrem as 

condições suficientes de segurança para o transporte desses produtos. 

O prazo máximo de validade do certificado é de cinco anos, contados a partir 

da data de sua expedição. A renovação deverá ser solicitada com antecedência 

mínima de 30 dias do vencimento e será realizada mediante inspeção. 
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III. Normas para a aprovação de embalagens e envases que contenham 

mercadorias perigosas 

 

Essa norma tem como objetivo estabelecer os procedimentos necessários 

para obter a aprovação das embalagens e envases destinados às mercadorias 

perigosas que serão transportadas nas águas navegáveis de jurisdição nacional. 

 

IV. Documentação a bordo dos navios que transportam mercadorias 
perigosas 

 

Essa legislação é aplicável a todos os tipos de embarcações, nacionais ou 

estrangeiras, qualquer que seja seu porte, habilitação, serviço, que transportem 

mercadorias perigosas em volumes ou a granel que naveguem ou operem em águas 

navegáveis da Nação. 

 

Avaliação de Impacto Ambiental 

 

A Lei nº 123 (1998) diz que a Avaliação de Impacto Ambiental deve ser 

realizada em todas as atividades suscetíveis a produzir um impacto ambiental 

relevante, como construções, ampliações ou demolições. 

As etapas de procedimento técnico-administrativo são apresentadas na 

Tabela 4.69. 
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TABELA 4.69 - ETAPAS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO AMBIENTAL. 
Etapa Prazo Responsável Observações 

I. Apresentação da solicitação 
de categorização - Empresa interessada. 

Apresenta-se a solicitação 
para determinar se sua 
atividade deve ser 
submetida a uma AIA. 

II. Categorização das 
atividades 

10 dias 
úteis 

Comissão 
Interfuncional de 

Habilitação Ambiental 
de Aplicação. 

Portos e seus sistemas 
são classificados sempre 
como alto impacto 
ambiental. 

III. Apresentação do Manifesto 
de Impacto Ambiental + 
estudo de impacto ambiental 

- Empresa interessada. 

Manifesto com as ações 
que ocorrerão. Estudo 
técnico relatando o uso do 
solo e recursos 
(combustíveis, água), 
resíduos, riscos e efeitos 
na população, patrimônio e 
meio ambiente. 

IV. Opinião 
técnica 

Envio do 
manifesto 
ambiental ao 
conselho 
assessor 
permanente. 

10 dias 
úteis 

Autoridade de 
Aplicação.  

Elaboração do 
relatório 
correspondente. 

15 dias 
úteis 

Conselho Assessor 
Permanente. Não há observações. 

Envio à 
Autoridade de 
Aplicação, que 
apresentará a 
opinião.  

20 dias 
úteis 

Conselho Assessor 
Permanente/Autoridade 

de Aplicação. 
 

V. Audiência pública dos 
interessados e potenciais 
afetados 

10 dias 
úteis Poder Executivo. Custo de responsabilidade 

da empresa interessada. 

VI. Declaração de impacto 
ambiental 

15 dias 
úteis 

Autoridade de 
Aplicação. 

Prazo pode estender-se 
até 30 dias. 

VII. Certificado de adequação 
ambiental 5 dias Autoridade de 

Aplicação. 

Deve conter o 
detalhamento do 
responsável do projeto, 
prazos de execução e 
categoria do mesmo. 

FONTE: Adaptado de ARGENTINA. LEI Nº 123, 1998. 

 

4.8.2 Bolívia 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições dos órgãos ambientais, 

destacam-se as seguintes normativas em vigor na Bolívia: 

I. Lei nº 1.333, de 15 de junho de 1992, denominada Lei do Meio 

Ambiente. 
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Regras para manejo de cargas perigosas  

 

O manejo de cargas perigosas encontra amparo legal na Lei nº 1.333 (1992), 

a qual disciplina o Regulamento para Atividades com Substâncias Perigosas. Sobre 

os procedimentos técnicos-administrativos, elencados no Título III do supracitado 

regulamento, a licença para importar substâncias perigosas e para seu 

processamento no território nacional, deverá, para cada volume, ter em conta os 

seguintes requisitos: 

I. Identificar os meios de transporte e utilizar as rotas pré-determinadas; 

II. Identificar o destinatário; 

III. Enumerar as características e propriedades da substância a ser 

transportada; 

IV. Indicar os portos de ingresso e saída; 

V. Ter cópias da documentação de translado, em espanhol, para obter a 

licença do país de destino em caso de exportação e do país de origem 

em caso de importação; 

VI. Apresentar os certificados de autoridades competentes do país de 

procedência, sobre seu grau de perigo, medidas de proteção e 

requisitos de comércio exterior. 

 

Ademais, a licença para se importar substâncias perigosas será concedida 

mediante a apresentação e aprovação dos seguintes quesitos: 

I. Identificação das rotas e meios de transporte utilizados; 

II. Identificar o destinatário; 

III. Descrever o tratamento: fluxogramas, operações e processos, 

materiais e energia em origem e destino, incluindo características do 

produto ou do resíduo por ele gerado; 

IV. Enumerar características, propriedade físico-químicas ou biológicas, 

das substâncias perigosas que se pretende importar ou reexportar; 

V. Indicar local de origem e destino das substâncias perigosas; 

VI. Apresentar certificado de autoridade do país de origem sobre o seu 

grau de periculosidade, bem como medidas de proteção e requisitos 

de cuidados no comércio exterior; 
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VII. Anexar cópias da documentação em trâmite, na língua espanhola, para 

obtenção da licença. 

 

Avaliação de Impacto Ambiental 

 

De acordo com a Lei n° 1.333 (1992), todas as obras, públicas ou privadas, 

devem estar contidas obrigatoriamente em uma das categorias de Avaliação de 

Impacto Ambiental, separadas nos seguintes níveis e determinados pela Secretaria 

Nacional do Meio Ambiente: 

I. Requer a Avaliação de Impacto Ambiental integral; 

II. Requer a Avaliação de Impacto Ambiental analítica específica; 

III. Não requer a Avaliação de Impacto Ambiental analítica específica, mas 

pode ser aconselhável sua revisão conceitual; 

IV. Não requer Avaliação de Impacto Ambiental. 

 

Além disso, as obras ou projetos que exijam a Avaliação de Impacto 

Ambiental devem ter, obrigatoriamente, a Declaração de Impacto Ambiental (DIA), 

emitida pelas Secretarias Departamentais do Meio Ambiente e homologada pela 

Secretaria Nacional. Essa homologação deve acontecer no prazo de vinte dias, caso 

contrário, a DIA não será aprovada. Nos casos de projetos ou obras de âmbito 

nacional, a DIA deve tramitar diretamente na Secretaria Nacional do Meio Ambiente. 

Os conteúdos dos estudos de Avaliação de Impacto Ambiental são regulados 

pelo Regulamento de Prevenção e Controle Ambiental, documento corolário a Lei nº 

1.333 (1992), estabelecendo que esses devem conter: 

I. Descrição do projeto, obra ou atividade, bem como seus objetivos. 

Justificação para a escolha do local do projeto e, se for o caso, estudo 

de locais alternativos, análise dos estudos preliminares se disponíveis, 

e a compatibilidade com os regulamentos de uso de terra existentes; 

II. Identificação dos impactos; 

III. Consideração das recomendações que sejam fruto de participação 

cidadã. 
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É também nesta normativa que se averigua a necessidade e o trâmite de um 

licenciamento ambiental, quando necessário, como o caso de movimentação de 

substâncias perigosas. 

 

4.8.3 Brasil 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições dos órgãos ambientais, 

destacam-se as seguintes normativas em vigor no Brasil:  

I. Resolução nº 2.239-ANTAQ, de 15 de setembro de 2011, que define 

os procedimentos para o trânsito seguro de produtos perigosos por 

instalações portuárias; 

II. Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997, que dispõe 

sobre Licenciamento Ambiental; 

III. NORMAM-02/DPC, aprovada pela Portaria nº 89, de 04 de setembro 

de 2006, que dispõe sobre as Normas da Autoridade Marítima para 

Embarcações Empregadas na Navegação Anterior. 

 

Regras para manejo de cargas perigosas  

 

A ANTAQ, na Resolução nº 2.239 (2011), define como produto perigoso 

qualquer substância nociva ou perigosa classificadas pelo Código Marítimo 

Internacional de Produtos Perigosos (código IMDG), da Organização Marítima 

Internacional (IMO), que tenham alguma instabilidade inerente que, sozinhas ou 

combinadas com outras cargas, possam causar incêndio, explosão, corrosão de 

outros materiais, ou ainda, que sejam suficientemente tóxicas para ameaçar a vida, 

as instalações portuárias e o meio ambiente se não houver controle adequado. 

Incluem-se também os recipientes ou embalagens que tenham contido anteriormente 

produtos perigosos e estejam sem as devidas limpeza e descontaminação que 

anulem os seus efeitos prejudiciais. A Figura 4.23 apresenta o manejo de um produto 

perigoso, o Coque Verde de Petróleo ou Petcoke. 
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FIGURA 4.23 - EXEMPLO DE MANEJO DE COQUE VERDE DE PETRÓLEO (PETCOKE). 

 
FONTE: PORTOS E NAVIOS, 2017. 

 

Essa legislação ainda determina as obrigações da Autoridade Portuária e 

demais responsáveis pelas instalações situadas dentro ou fora da área do porto 

organizado. Estas são apresentadas na Tabela 4.70. 

 
TABELA 4.70 - OBRIGAÇÕES DA AUTORIDADE PORTUÁRIA REFERENTE A MERCADORIAS 

PERIGOSAS. 
(continua) 

Obrigações da Autoridade Portuária e demais responsáveis pelas instalações dos Portos 
I. Fazer com que a movimentação de produtos perigosos em suas instalações ocorra em condições 
adequadas de segurança e saúde ocupacional, integridade física das instalações e proteção do meio 
ambiente, com tempo mínimo de permanência nas suas dependências, salvo em instalações 
especializadas; 
II. Ter em sua estrutura organizacional pelo menos um profissional habilitado responsável pelo 
cumprimento das exigências legais aplicáveis ao trânsito de produtos perigosos, assim como 
estabelecer exigências mínimas de capacitação, ensino e treinamento para pessoas, entidades ou 
empresas envolvidas diretamente com aquele trânsito em suas instalações; 
III. Designar áreas específicas para produtos perigosos cujas embalagens se encontrem com risco 
de vazamento e, separadamente, para aquelas que tenham sido ou estejam para ser fumigadas. 
Essas áreas deverão ser incorporadas ao Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ); 
IV. Implantar, manter atualizado e permitir acesso a um banco de informações técnicas acerca do 
trânsito de produtos perigosos em suas instalações; 
V. Assegurar o cumprimento das medidas preventivas e de precaução referentes ao trânsito de 
produtos perigosos, observados os planos de Controle de Emergência (PCE), de Emergência 
Individual (PEI) e Ajuda Mútua (PAM); 
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TABELA 4.70 - OBRIGAÇÕES DA AUTORIDADE PORTUÁRIA REFERENTE A MERCADORIAS 
PERIGOSAS. 

(conclusão) 
Obrigações da Autoridade Portuária e demais responsáveis pelas instalações dos Portos 

VI. Avaliar os fatores intervenientes no 
trânsito de produtos perigosos, como: 

a. Quantidade e tipo de produto; 
b. Condições de operação; 
c. Situação climática; 
d. Instalações; 
e. Meio ambiente natural;  
f. Trabalhadores portuários; 
g. Vizinhança. 

VII. Determinar, sob a coordenação da Autoridade Marítima, em caso de emergência, o 
deslocamento de embarcações com produtos perigosos ou sua remoção da área portuária.  

FONTE: Adaptado de ANTAQ. RESOLUÇÃO Nº 2.239, 2011. 

 

No transporte interno ou manuseio de produtos perigosos devem ser 

observados os seguintes cuidados preventivos: 

I. Somente podem transitar por instalações portuárias produtos 

perigosos que estiverem de acordo com as normas vigentes, em 

adequadas condições de transporte e manuseio, observadas as 

características de cada produto e seu regramento pela legislação 

nacional e internacional; 

II. Os produtos perigosos cujas embalagens apresentem indício ou risco 

de vazamento devem, por precaução, ser removidos para deposição 

em áreas destinadas a tal finalidade, dentro do porto organizado ou 

fora dele, disponibilizadas ou autorizadas pela Autoridade Portuária ou 

responsável pela instalação pertinente, contendo adequadas 

condições de segurança e saúde ocupacional, preservação da 

integridade física das instalações portuárias e proteção do meio 

ambiente; 

III. É vedado lançar no corpo d’água, direta ou indiretamente, substâncias 

resultantes dos serviços de limpeza e tratamento de vazamentos de 

produtos perigosos. 

 

A NORMAM 02/DPC, estabelecida pela Marinha do Brasil, na sua aplicação 

de convenções e códigos internacionais para cargas perigosas, define que as 

embarcações destinadas ao transporte de cargas perigosas deverão cumprir os 

requisitos estabelecidos pelas normas internacionais, considerando a aplicação de 
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acordo com a data de construção e o tipo de mercadoria a ser transportada, mesmo 

que tais embarcações não efetuem viagens internacionais, de acordo com a       

Tabela 4.71. 

 
TABELA 4.71 - TIPO DE CARGA PERIGOSA E NORMA INTERNACIONAL APLICÁVEL. 

Tipo de Carga 
Perigosa Norma Internacional 

Embaladas - “Internacional Maritime Dangerous Good Code” (IMDG Code) e seus 
suplementos, conforme emendados. 

Cargas Sólidas e 
Granel 

- Códigos de Práticas e Segurança relativas às Cargas Sólidas a Granel (BC 
Code). 

Produtos Químicos 
Líquidos a Granel 

- Código de Construção e Equipamento de Navios que Transportem 
Produtos Químicos Perigosos a Granel (BCH Code). 

- Código Internacional para Construção e Equipamento de Navios que 
Transportem Produtos Químicos Perigosos a Granel (IBC Code). 

Gases Liquefeitos a 
Granel 

- Código Internacional para Construção e Equipamento de Navios que 
Transportam Gases Liquefeitos a Granel (IGC Code). 

- Código para Construção e Equipamento de Navios que Transportam Gases 
Liquefeitos a Granel (Gas Carrier Code). 

- Código para Navios Existentes que Transportem Gases Liquefeitos a 
Granel (Existing Ships Code). 

FONTE: Adaptado de BRASIL. MARINHA – NORMAM 02, 2005. 

 

Avaliação de Impacto Ambiental 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental só se tornou obrigatória no Brasil em 1981 

e, na Resolução CONAMA 237 (1997), foram definidos os tipos de atividades 

modificadoras de ambiente que dependem da aprovação da AIA. As atividades 

relacionadas a portos, vias aquáticas e terminais de cargas especificas (como 

petróleo, produtos químicos e minério) estão nessa lista. 

O artigo “Avaliação de Impacto Ambiental na Legislação brasileira”, publicado 

pela Revista Administração de Empresas – Ambiental, apresenta um resumo das 

principais questões e procedimentos acerca da AIA, fundamentados na legislação 

brasileira (BARBIERI, 1995). De acordo com o documento, a AIA deve possuir:  

I. Diagnóstico Ambiental da área; 

II. Descrição da ação proposta e suas alternativas; 
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III. Identificação, análise e previsão dos impactos positivos e negativos. 

 

Como informação complementar, a NORMAM 02/DPC também estabelece 

os requisitos necessários à prevenção da poluição por parte das embarcações em 

águas jurisdicionais brasileiras, no que tange ao gerenciamento da água de lastro, 

exigindo as seguintes considerações: 

I. É fundamental que os procedimentos de gerenciamento da água de 

lastro sejam eficazes e viáveis, técnica e ecologicamente, e que sejam 

implementados com o objetivo de reduzir ao mínimo os custos e a 

demora infligida às embarcações; 

II. A implementação de métodos e procedimentos para o gerenciamento 

da água de lastro apresenta-se como solução para reduzir ao mínimo 

a introdução de organismos aquáticos exóticos e agentes patogênicos 

nas águas jurisdicionais; 

III. O sistema de gerenciamento de água de lastro usado para 

cumprimento desta norma deverá ser seguro para a embarcação, seus 

equipamentos, sua tripulação e seus passageiros, e não causar mais 

ou maiores impactos ambientais do que sua ausência; 

IV. Existe a necessidade evidente do desenvolvimento de novas 

tecnologias de gerenciamento de água de lastro e equipamentos, uma 

vez que medidas operacionais, como a troca oceânica da água de 

lastro, não são plenamente satisfatórias. Novos métodos de 

gerenciamento de água de lastro poderão ser aceitos como 

alternativas, desde que em consonância com as regras da IMO. 

 

Essa legislação é aplicável a todas as embarcações, nacionais ou 

estrangeiras, dotadas de tanques/porões de água de lastro, que utilizam os portos e 

terminais brasileiros.  

Todas as embarcações isentas de cumprimento deverão operar de modo a 

evitar ao máximo a contaminação do meio ambiente pelo deslastro da água de lastro 

e seus sedimentos. Nesse sentido, considera-se isento: 

I. Qualquer navio de guerra, navio auxiliar da Marinha ou qualquer outra 

embarcação de propriedade de um Estado ou operado por ele e 
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utilizado, temporariamente, apenas em serviço governamental não 

comercial; 

II. Embarcações com tanques selados contendo água de lastro 

permanente não sujeita à descarga para o meio ambiente aquático, 

desde que possuam o Certificado de Isenção válido emitido pela 

Diretoria de Portos e Costas (DPC); 

III. Embarcações de apoio; 

IV. Embarcações cujas características do projeto não permitam a troca de 

lastro, desde que possuam o Certificado de Isenção válido emitido pela 

DPC; 

V. As embarcações de esporte e recreio usadas somente para 

recreação/competição ou aquelas usadas com fins de busca e 

salvamento, cujo comprimento total não exceda 50m e com 

capacidade máxima de água de lastro de 8m³. 

 

4.8.4 Paraguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições dos órgãos ambientais, 

destacam-se as seguintes normativas em vigor no Paraguai: 

I. Regulamento II-2/19 – SOLAS, dispõe sobre os requisitos especiais 

para navios que transportam mercadorias perigosas;  

II. Lei nº 3.239, de 10 de julho de 2007, denominada Lei dos Recursos 

Hídricos; 

III. Lei nº 294, de 31 de dezembro de 1993, que institui a Avaliação de 

Impacto Ambiental. 

 

Regras para manejo de cargas perigosas  

 

O Regulamento II-2/19 do SOLAS – Safety of Life at Sea detalha os 

requerimentos essenciais que o navio que vir a transportar mercadorias perigosas 

deve cumprir para preservar a segurança do mesmo, do meio ambiente, e da vida 

dos tripulantes. Os principais deles são:  
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I. Pressão de água suficiente para suprir qualquer necessidade 

relacionada a incêndios;  

II. Todas as fontes de ignição e equipamento elétrico devem ficar longe 

das cargas perigosas que estiverem sendo transportadas; 

III. A embarcação deve ter uma detecção automática de incêndio; 

IV. O espaço onde se encontra a carga perigosa estará devidamente 

ventilado tanto por ventiladores quanto por métodos naturais;  

V. Deve haver um mínimo de duas roupas de proteção para a tripulação, 

caso haja necessidade de manejar uma situação de emergência;  

VI. A carga perigosa deve estar isolada da maquinaria dos navios. 

 

Além dos requisitos de SOLAS, deve-se também cumprir com os 

requerimentos do IMDG – Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas, 

emitido pela IMO – Organização Marítima Mundial. O código classifica a carga de 

acordo com o tipo de perigo que representa (inflamável, tóxico, corrosivo, radioativo, 

oxidante, etc.).  

 

Avaliação de Impacto Ambiental 

 

A Lei nº 3.239 (2007) tem como objetivo regular a gestão sustentável e 

integral de todas as águas e os territórios que a produzem, qualquer que seja sua 

localização, estado físico ou ocorrência natural dentro do território paraguaio. 

A Lei nº 294 (1993e) estabelece que fica entendido como impacto ambiental 

toda modificação do meio ambiente provocada por obras ou atividades humanas que 

resultem, como consequência positiva ou negativa, direta ou indireta, afete a vida em 

geral, a biodiversidade, a qualidade ou uma quantidade significativa dos recursos 

naturais/ambientais e seu aproveitamento, o bem-estar, a saúde, a segurança 

pessoal, os hábitos e costumes, o patrimônio cultural e os meios de vida legítimos. 

O detalhamento do relatório está explicitado na Tabela 4.72. 
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TABELA 4.72 - COMPONENTES MÍNIMOS DE UMA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARAGUAIA. 

Componentes mínimos de uma Avaliação de Impacto Ambiental  

I. Descrição do tipo de obra: 

a. Localização; 
b. Processo de instalação; 
c. Operação e manutenção; 
d. Tipos de matérias primas e insumos; 
e. Cronograma de execução; 
f. Número e caracterização do quadro de trabalho empregado. 

II. Estimativa da significação 
socioeconômica do projeto: 

a. Vinculação com as políticas governamentais, municipais e 
departamentais; 
b. Sua adequação a uma política de desenvolvimento sustentável 
e; 
c. Sua adequação às regulamentações territoriais, urbanísticas e 
técnicas.  

III. Limites da área geográfica 
afetada: 

a. Descrição física, biológica, socioeconômica e cultural; 
b. Detalhamento quantitativo e qualitativo; 
c. Área de influência direta das obras ou atividades;  
d. Inventário ambiental com especial atenção às bacias 
hidrográficas. 

IV. Análises para determinar 
possíveis impactos e riscos: 

a. Fazer para cada etapa da execução, bem como após 
finalizada;  

b. Efeitos de curto, médio e 
longo prazo, se dividindo em: 

i. Positivos e negativos; 
ii. Diretos e indiretos;  
iii. Permanentes ou temporais;  
iv. Reversíveis ou irreversíveis; 
v. Contínuos ou descontínuos;  
vi. Regulares ou irregulares;  
vii. Acumulativos ou sinérgicos. 

V. Plano de gestão ambiental: 

a. Descrição das medidas protetoras, corretivas ou de mitigação 
dos impactos negativos previstos em projeto; 
b. Compensações e indenizações previstas;  
c. Métodos e instrumentos de vigilância, monitoramento e 
controle. 

VI. Relação das alternativas 
técnicas do projeto e da sua 
localização: 

Deve conter uma estimativa das circunstâncias que ocorreriam se 
o projeto não ocorrer. 

VII. Relatório com as 
informações detalhadas da AIA 

Deve ser redigido em termos facilmente compreensíveis, com 
emprego de meios de comunicação visual e outras técnicas 
didáticas. 

FONTE: Adaptado de PARAGUAI. LEI Nº 294, 1993e. 

 

4.8.5 Uruguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente às restrições dos órgãos ambientais, 

destacam-se as seguintes normativas em vigor no Uruguai: 

I. Guia Prático para o Manejo de Cargas Perigosas no Recinto Portuário; 
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II. Lei nº 16.466, de 26 de janeiro de 1994, denominada Lei do Meio 

Ambiente. 

 

Regras para manejo de cargas perigosas  

 

A Administração Nacional de Portos (ANP), por meio do Guia Prático para o 

Manejo de Cargas Perigosas no Recinto Portuário, faz a classificação das cargas 

perigosas em nove categorias segundo o risco ou o mais predominante dos riscos 

que apresentam: 

I. Explosivos; 

II. Gases comprimidos, líquidos e/ou dissolvido sob pressão; 

III. Líquidos inflamáveis; 

IV. Sólidos inflamáveis; 

V. Substâncias comburentes e peróxidos orgânicos; 

VI. Materiais ou substâncias tóxicas e infecciosas, 

VII. Materiais radioativos; 

VIII. Substâncias corrosivas; 

IX. Substâncias e objetos perigosos (não incluídos nas outras classes) e 

substâncias perigosas para o meio ambiente. 

 

Além disso, estabelece regras de embalagem e etiquetas com os códigos 

padronizados para tais mercadorias, bem como as regras de capacitação dos 

funcionários que participam da manipulação e transporte das mercadorias.  

O documento também cita a Organização Marítima Internacional (IMO), 

responsável pelo Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG), 

dizendo que as normas estabelecidas pelo código foram incorporadas as leis do país.  

 

Avaliação de Impacto Ambiental 

 

O Ministério de Habitação, Ordenação Territorial e Meio Ambiente tramitará e 

outorgará a Autorização Ambiental prévia, prevista no artigo 7º da Lei nº 16.466 

(1994c), assim como as demais autorizações estabelecidas em conformidade com o 
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disposto no Regulamento de Avaliação do Impacto Ambiental e Autorizações 

Ambientais. 

A Autorização Ambiental Prévia é necessária para as atividades, construções 

e obras: construção de novos portos, tanto comerciais como desportivos ou reformas 

nas estruturas existentes, terminais de operações com petróleo e produtos químicos, 

instalação de depósitos para substâncias perigosas, terminais públicos de carga e 

descargas, entre outras. 

O procedimento para obtenção da autorização constará das seguintes 

etapas: comunicação do projeto, classificação, solicitação da autorização, seguido de 

manifesto, audiência pública e resolução. 

O interessado na realização das atividades, construções e obras sujeitas a 

Autorização Ambiental, deverá comunicar a realização do projeto para a Direção 

Nacional de Meio Ambiente, mediante apresentação das informações: 

I. Identificação precisa dos titulares do projeto; 

II. Identificação dos proprietários do prédio onde será executado o 

projeto; 

III. Identificação dos técnicos responsáveis pela elaboração e execução 

do projeto; 

IV. Localização e descrição da área de execução e de influência do 

projeto, incluindo a localização cartográfica oficial do Serviço 

Geográfico Militar; 

V. Descrição do projeto e do entorno contendo todos os elementos 

necessários para sua correta consideração; 

VI. Detalhamento dos possíveis impactos ambientais que possam 

produzir indicando para os impactos negativos ou nocivos as medidas 

de prevenção, mitigação ou correção previstas; 

VII. Classificação dos impactos a critério do técnico responsável pela 

comunicação do projeto e do proponente, segundo as categorias 

estabelecidas; 

VIII. Ficha ambiental do projeto contendo um resumo das informações cujo 

conteúdo será definido por resolução da Direção Nacional de Meio 

Ambiente. 
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Todas as informações serão apresentadas em forma impressa e digital, 

conforme as especificações e formatos determinados pela resolução. Os projetos 

serão classificados nas categorias apresentadas na Tabela 4.73. 

 

TABELA 4.73 - CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS EM RELAÇÃO AO IMPACTO AMBIENTAL. 

Categoria Descrição Estudo de Impacto 
Ambiental 

Categoria A 
Projetos de atividades, construções e obras, cuja execução 
apresenta impactos ambientais negativos não significativos, 
dentro do tolerado e previsto nas normas vigentes. 

Não há necessidade 
de apresentar um 
estudo de impacto 
ambiental. 

Categoria B 

Projetos de atividades, construções e obras, cuja execução 
possa ter impactos ambientais significativos moderados, com 
efeitos negativos que possam ser eliminados ou minimizados 
mediante adoção de medidas conhecidas e facilmente 
aplicáveis. 

Deverão apresentar 
um estudo de impacto 
ambiental setorial. 

Categoria C 
Projetos de atividades, construções e obras, cuja execução 
possa produzir impactos ambientais negativos significativos e 
não possua medidas de prevenção ou mitigação. 

Deverão apresentar 
um estudo de impacto 
ambiental completo. 

FONTE: URUGUAI. LEI Nº 16.466,1994c. 

 

O Ministério de Habitação, Ordenação Territorial e Meio Ambiente terá um 

prazo de dez dias úteis, a partir da apresentação da comunicação do projeto para 

avaliar as informações apresentadas e ratificar a classificação proposta pelo 

interessado. 

Os projetos classificados na categoria “A” poderão ter sua execução 

condicionada à introdução de modificações no projeto e à adoção de medidas de 

prevenção ou mitigação que sejam necessárias para manter essa categoria. 

Os projetos classificados na categoria “B” deverão conter a definição do 

alcance do estudo de impacto ambiental em sua resolução. 

A solicitação de Autorização Ambiental Prévia deverá conter os documentos 

do projeto e o estudo de impacto ambiental contendo no mínimo: 

I. Resumo executivo do projeto contemplando um memorial descritivo e 

os planos básicos; 

II. O marco legal e administrativo de referência indicando as normas 

aplicáveis e as permissões ou autorizações necessárias; 

III. A localização e a área de influência do projeto desde o ponto de vista 

de sua localização geográfica e político-administrativa; 
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IV. Descrição das atividades previstas, pessoas utilizadas, matéria prima 

e insumos, emissões e desperdícios. Essa etapa deverá ser realizada 

para todas as fases do projeto (construção, operação, descartes), tanto 

para as atividades diretas como para as derivadas. 

 

As partes do projeto que constituam “segredo industrial ou comercial”, 

segundo previsto no artigo 15 da Lei nº 16.466 (1994c), deverão ser apresentadas 

em um documento separado. 

A documentação necessária no Estudo do Impacto Ambiental está 

apresentada na Tabela 4.74. 

 
TABELA 4.74 - DOCUMENTAÇÃO CONSTITUINTE DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

URUGUAIO. 
(continua) 

Componente Descrição 

I. Características 
do ambiente 
receptor: 

Descrição das principais 
características do 
entorno, avaliação das 
afetações existentes e 
identificação das áreas 
sensíveis ou de risco, 
todos os itens em três 
aspectos: 

a. Meio físico: água, ar, solos. 

b. Meio biótico: fauna, flora, biota aquática. 

c. Meio antrópico: população, saúde, atividades, uso 
do solo, sítios de interesse histórico e cultural. 

II. Identificação e 
avaliação de 
impactos: 

Identificação e avaliação 
dos impactos ambientais 
(positivos e negativos), 
considerando os 
aspectos: 

a. Previsão de impactos, diretos e indiretos, simples 
e acumulados, assim como a avaliação dos riscos 
derivados da situação ambiental resultante da 
execução do projeto; 
b. Predição da evolução dos impactos ambientais 
negativos comparando a situação do ambiente com 
e sem a execução do projeto; 
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TABELA 4.74 - DOCUMENTAÇÃO CONSTITUINTE DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
URUGUAIO. 

(conclusão) 
Componente Descrição 

II. Identificação e 
avaliação de 
impactos: 

Identificação e avaliação 
dos impactos ambientais 
(positivos e negativos), 

considerando os 
aspectos: 

c. Meio antrópico: população, saúde, atividades, uso 
do solo, sítios de interesse histórico e cultural. 

d. Comparação dos resultados com a situação atual 
e os padrões estabelecidos; 

e. Nos itens identificados 
e desenvolvidos as 
medidas de mitigação a 
serem adotadas serão 
apresentados os cálculos 
do impacto ambiental 
residual devendo 
considerar os seguintes 
aspectos: 

i. As medidas de 
mitigação aplicadas para 
diminuir os impactos 
ambientais identificados; 
ii. Os planos de 
prevenção de riscos e 
de contingência; 
iii. As medidas 
compensatórias ou 
restauradoras que serão 
necessárias; 
iv. Os planos de gestão 
ambiental do projeto; 
v. Os programas de 
abandono que serão 
necessários. 

FONTE: URUGUAI. LEI Nº 16.466,1994c. 

 

A operação de funcionamento das atividades, construções ou obras que 

tenham recebido a Autorização Ambiental Prévia, está sujeita a obtenção da 

Autorização Ambiental de Operação e sua renovação a cada três anos, salvo os 

casos que ocasionaram modificações, reformas ou ampliações significativas. 

As infrações às disposições da legislação serão sancionadas pelo Ministério 

e serão consideradas infrações graves: 

I. Executar qualquer atividade, construção ou obras sem a Autorização 

Ambiental Prévia, quando o projeto possa ser classificado nas 

categorias “B” ou “C”; 

II. Operar, colocar em funcionamento ou liberar o uso, as atividades, 

construções ou obras sem ter solicitado a Autorização Ambiental de 

Operação; 

III. Executar as atividades ou ampliações sem ter solicitado a Autorização 

Ambiental Especial; 

IV. Omitir informação ambiental ou apresentar informações falsas ou 

incorretas na comunicação do projeto ou nas solicitações 
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correspondentes das autorizações previstas no decreto, incluindo os 

documentos que as compõem. 

V. Não cumprir com as condições previstas nas autorizações dispostas 

em virtude do presente, afetando ou colocando em risco o ambiente, 

incluindo a saúde humana; 

VI. Não cumprir com os monitoramentos ou as garantias estabelecidas 

pela administração; 

VII. Dificultar o trabalho de controle da Direção Nacional de Meio Ambiente. 

 

As demais infrações serão consideradas de leves a graves em função do grau 

de desvio das obrigações estabelecidas, assim como os antecedentes administrativos 

do envolvido. 

As multas impostas pelo Ministério, como consequência das infrações, serão 

aplicadas segundo os critérios: 

I. Infrações leves, entre 10 e 1.000UR (unidades reajustáveis); 

II. A primeira infração considerada grave entre, 200 e 3.500UR; 

III. A segunda e subsequentes infrações consideradas graves entre, 300 

e 5.000UR. 

 

4.8.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

No Brasil as legislações são definidas pela ANTAQ e versam, principalmente, 

sobre o trânsito seguro de produtos perigosos, prevenção, controle, fiscalização da 

poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 

nas águas jurisdicionais brasileiras. Somando-se a isso, no país todas as 

regulamentações relacionadas ao meio ambiente portuário têm como referência a 

Convenção Internacional de Prevenção da Poluição causada por Navios (MARPOL). 

De forma geral, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece quais 

as atividades e os empreendimentos que devem ser submetidos aos procedimentos 

de licenciamento ambiental, tal como os terminais portuários. 

No Paraguai as questões ambientais são definidas pela Prefeitura Naval, 

abordadas na Lei de Recursos Hídricos e na lei que instituiu a Avaliação de Impacto 
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Ambiental. Na Bolívia, por sua vez, é instituída a Lei do Meio Ambiente como principal 

legislação para os recursos ambientais e as regras são definidas pela Capitania de 

Portos do país.  

As leis uruguaias são definidas pelo Ministério de Habitação, Ordenação 

Territorial e Meio Ambiente, sendo o órgão responsável por outorgar todas as 

autorizações relacionadas com os meios ambientais. A Administração Nacional de 

Portos estabelece o Guia Prático para o Manejo de Cargas Perigosas.  

A Argentina é o país que apresenta o maior acervo de legislações, totalizando 

20 documentos que regulamentam desde a prevenção da contaminação até a 

documentação necessária para o transporte de mercadorias perigosas. As regras são 

definidas pela Prefeitura Naval.  

Todos os países seguem o Código IMDG 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 apresentam normativas 

relacionadas à carga e descarga de produtos perigosos em seus portos, enquanto 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.  

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, todas 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, no item sobre restrições dos órgãos ambientais, têm-se a 

exigência de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 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.  
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4.9 ENCARGOS TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS AO 

TRANSPORTE NA HIDROVIA 

 

4.9.1 Argentina 

 

Encargos Trabalhistas 

 

Na Argentina, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Trabalhista, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade em embarcação fluvial: 

I. Lei nº 20.744, de 13 de maio de 1976, que estabelece o regime de 

contrato de trabalho; 

II. Lei nº 11.544, de 12 de setembro de 1929, que dispõe sobre a jornada 

de trabalho; 

III. Decreto nº 484, de 14 de junho de 2000, que dispõe sobre o número 

máximo de horas extras; 

IV. Lei nº 20.094, de 15 de janeiro de 1973, que dispõe sobre o Regime 

de Navegação. 

 

A Lei nº 20.744 (1976), denominada Lei de Contrato de Trabalho, 

regulamenta o regime de contratos de trabalho. 

Sobre a jornada de trabalho, o contrato cita a Lei nº 11.544 (1929), que 

determina que a duração do trabalho não poderá exceder 8 horas diárias, nem 48 

horas semanais, quando diurno; e 7 horas diárias quando noturno. Quando o trabalho 

se realizar em locais insalubres, a jornada diária passa a ser de seis horas. Deve 

haver sempre um período de descanso interjornadas de pelo menos 12 horas. Quanto 

ao descanso semanal remunerado, este deve ocorrer, por regra geral, a partir das 13 

horas de sábado até às 24 horas do dia seguinte. 

Além disso, também é estabelecido que entre o começo de uma jornada de 

trabalho e o fim da anterior deve-se ter uma pausa nunca inferior a 12 horas. 
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No que diz respeito à tripulação embarcada, identifica-se novamente uma 

política protecionista: é estabelecido no artigo 143 da Lei nº 20.094 (1973a) que 75% 

da tripulação deve possuir nacionalidade argentina. 

Quanto as horas extras, as normas trabalhistas estabelecem que seu 

cumprimento compreende a discricionariedade do trabalhador e que, em caso da 

realização deste trabalho suplementar, os vencimentos serão acrescidos de 50% 

sobre o salário-base para as horas trabalhadas em dias úteis e, no caso de labor nos 

sábados após as 13 horas, domingos e feriados, esse acréscimo será de 100%. 

Entretanto, estabelece-se um limite máximo de 30 horas mensais, ou 200 horas 

anuais, em conformidade com o Decreto 484 (2000a). 

No que diz respeito ao regime de férias remuneradas, estas devem ser 

concedidas anualmente, seguindo uma taxa progressiva de dias segundo o lapso 

temporal dedicado ao trabalho em determinada empresa, conforme disposto na 

Tabela 4.75. 

 
TABELA 4.75 – REGIME DE FÉRIAS ARGENTINO. 

Férias Proporcionais 
Tempo de Empresa Dias de Férias/ ano 

Até 5 anos 14 
5 a 10 anos 21 
10 a 20 anos 28 
Mais de 20 anos 35 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Encargos Tributários 

 

Na Argentina, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Tributário, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade em embarcação fluvial: 

I. Lei nº 20.628, de 27 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Imposto 

sobre a Renda; 

II. Lei nº 23.966, de 1º de agosto de 1991, que dispõe sobre o 

Financiamento do Regime Nacional de Previsão Social e sua afetação 

no IVA, Imposto sobre Combustíveis e Gás Natural, modificações na 

Lei do Fundo Nacional de Moradia, derrogação do Regime de 
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Aposentadorias Especiais, Imposto sobre Propriedade Pessoal sobre 

o processo econômico de Incorporação, destino dos recursos de 

privatizações e modificação da lei de taxas judiciais; 

III. Lei nº 25.239, de 29 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a 

Reforma Tributária; 

IV. Decreto nº 290, de 31 de março de 2000, que regulamenta a Reforma 

Tributária; 

V. Decreto nº 280, de 26 de março de 1997, que regulamenta o Imposto 

sobre o Valor Agregado; 

VI. Lei nº 24.241, de 23 de setembro de 2003, que dispõe sobre o Sistema 

Integrado de Aposentadorias e Pensões; 

VII. Lei nº 19.032, de 13 de maio de 1971, que dispõe sobre o Instituto 

Nacional de Serviços Sociais para Aposentados e Pensionistas; 

VIII. Lei nº 24.714, de 2 de outubro de 1996, que dispõe sobre o Regime de 

Atribuições Familiares; 

IX. Lei nº 24.013, de 13 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Fundo 

Nacional do Emprego; 

X. Lei nº 23.660, de 29 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o Regime 

de Obras Sociais; 

XI. Lei nº 23.661, de 29 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Seguro de Saúde. 

 

Em relação aos tributos de importações, incidem as seguintes taxas: 

I. Imposto de Importação; 

II. Taxa de Estatística; 

III. Imposto sobre o Valor Agregado; 

IV. Regimes de Percepção (IVA Adicional e Adiantamento do Imposto de 

Renda); 

V. Adiantamento do Imposto sobre os “Ingresos Brutos” do importador; 

VI. Impostos Internos; 

VII. Impostos sobre os combustíveis líquidos e o gás natural; 

VIII. Produtos Oriundos de Zonas Francas; 

IX. Nova versão do Sistema Harmonizado. 
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Quanto às operações de exportação, estas são livre de qualquer gravame 

fiscal haja vista a política de não exportação de tributos, a qual é preponderante nas 

relações de comércio internacional. Portanto, o Imposto de Importação possui caráter 

de mero controle do comércio interno exercido por parte do Poder Executivo sendo 

aplicado um gravame apenas em casos excepcionais, como em lapsos temporais em 

que seja identificada a escassez de mercadoria a ser comercializada no mercado 

interno nacional. Neste sentido, pugna-se pelo entendimento da preponderância da 

aplicação de alíquota zero ao Imposto de Exportação. 

O Decreto 290 (2000b) fala sobre a Reforma Tributária na Argentina, citando 

os impostos a serem pagos no país. 

O imposto sobre a renda é regulado pela Lei nº 20.628 (1973b) e é aplicável 

a pessoas físicas residentes na Argentina, bem como pessoas jurídicas. A renda é 

definida como os rendimentos e benefícios suscetíveis à periodicidade. 

Para as pessoas jurídicas, as rendas de fonte argentina são aquelas que 

provêm de ativos situados e utilizados economicamente no país, de realização de 

qualquer ato suscetível de produzir benefícios, independentemente da nacionalidade 

e domicílio do proprietário ou de partes envolvidas, nem o lugar onde o contrato foi 

fechado. Sua alíquota é de 35%. 

Já a Lei de Imposto ao Valor Agregado, além de ser referida no Decreto 290 

(2000b), é mais detalhada no Decreto 280 (1997a), que estabelece que esta se aplica 

sobre qualquer venda situada dentro do território do país; às obras, locações e 

prestações de serviços; às importações definitivas de bens pessoais; às prestações 

de serviços realizadas no exterior cuja utilização se realize na Argentina. A alíquota 

geral deste imposto é de 21%, podendo esta ser majorada para 27% ou minorada 

para 10,5% em alguns casos especificados em lei. As exportações são isentas deste 

imposto, permitindo-se inclusive a recuperação do tributo gasto na aquisição dos bens 

e serviços destinados a esse fim. 

Além do IVA, deve-se destacar a existência do Imposto aos Ingressos 

Públicos, o qual possui competência inteiramente provincial. Possui um sistema 

semelhante ao do ICMS no Brasil, com a exceção de que o ICMS possui uma 

legislação federal norteadora que estabelece regras gerais a serem seguidas pelos 

estados. No caso do Imposto aos Ingressos Públicos, as provinciais possuem total 

autonomia para determinar seus fatos geradores, bem como as alíquotas a serem 
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aplicadas, acentuando ainda mais a possibilidade de se estabelecer uma guerra fiscal 

interna entre as províncias argentinas num nível consideravelmente mais acentuado 

do que no identificado entre os estados brasileiros. 

Os impostos sobre combustíveis líquidos e o gás natural seguem a Lei 

nº23.966 (1991b), a qual incide sobre empresas importadoras, refinadoras e 

empresas comercializadoras destes bens. Suas alíquotas, elencadas nesta Lei, 

variam segundo o produto tributado. São exoneradas desta cobrança as operações 

realizadas com finalidade de exportação. 

O transporte internacional de passageiros e cargas, incluindo os que cruzam 

fronteiras por água, bem como navios de transporte internacional, quando o locador 

é um armador argentino e o locatário é uma empresa estrangeira com domicílio no 

exterior, estão incluídos nas normas apresentadas no artigo 43 do Decreto 280 

(1997a). 

O artigo 43 estabelece que os exportadores podem computar contra o 

imposto por suas operações gravadas, pelo imposto por bens, serviços e locações 

que se destinarem efetivamente as exportações ou a qualquer etapa na consecução 

das mesmas. O cálculo é feito por meio do índice de preços aplicado no atacado, 

referido ao mês de faturação, de acordo com o que está indicado na tabela elaborada 

pela administração da Receita Federal, entidade independente no âmbito do 

Ministério da Economia, para o mês em que a exportação foi efetuada.  

Se a compensação permitida no artigo não puder ser realizada totalmente, 

esta será efetuada parcialmente, creditando em outros impostos a cargo da 

Administração Federal de Ingressos Públicos. 

Persiste, ainda, o Imposto aos Créditos e Débitos de Contas Bancárias, as 

quais incidem sobre quaisquer operações financeiras, exceto no caso de contas 

relacionadas a entidades públicas, a missões diplomáticas, e qualquer depósito 

referente a valores salariais, pensões ou aposentadorias. A alíquota incidente fica a 

cargo do Poder Executivo arbitrar, devendo, entretanto, obedecer um máximo de 

0,6%. 

No que diz respeito a contribuição previdenciária patronal, o empregador 

possui a obrigação de aportar um valor de 21% sobre a folha de pagamentos quando 

a empresa exerce atividade de locação ou prestação de serviços, salvo no caso das 

associações sindicais de trabalhadores, nas empresas que realizam obras sociais, 
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nos agentes do Sistema Nacional de Seguro de Saúde e para as pequenas e médias 

empresas. Nos demais casos não compreendidos anteriormente aplica-se uma 

alíquota de 17%. 

 

4.9.2 Bolívia 

 

Encargos Trabalhistas 

 

Na Bolívia, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Trabalhista, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade de navegação fluvial: 

I. Lei Geral do Trabalho, de 24 de maio de 1939, que dispõe sobre 

normais fundamentais das relações trabalhistas; 

II. Decreto nº 224, de 23 de agosto de 1943, que regulamenta a Lei Geral 

do Trabalho; 

III. Decreto-lei nº 12.684, de 18 de julho de 1975, que regulamenta Lei de 

Navegação Fluvial, Lacustre e Marítima. 

 

O que regulamenta o regime de trabalho na Bolívia é a Lei Geral do Trabalho, 

de 1939, regulamentada pelo Decreto nº 224 (1943). A Lei estabelece os Regimes de 

Jornada Laboral e outras definições relacionadas aos Direitos Trabalhistas. 

Quanto as características gerais do regime de trabalho boliviano, destaca-se 

uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 48 horas semanais, podendo esta 

jornada se estendida por, no máximo, duas horas extras diárias, devendo ser pagar 

com um adicional de 100% sobre o valor da hora base. Para o trabalho noturno, 

estabelece-se uma jornada diária máxima de 7 horas por dia, o qual compreende-se 

entre as 22 horas e as 4 horas do dia seguinte e, para os labores efetuados em 

ambientes insalubres, esta é reduzida para seis horas diárias. 

O salário deve ser proporcional ao trabalho, não havendo discrepância por 

sexo ou nacionalidade. É proibido o trabalho de menores de 14 anos. 

O descanso interjornadas deve ser de pelo menos 12 horas. A concessão de 

férias remuneradas se opera anualmente, sendo que o seu período varia conforme o 



                                                                                      
 
 

248 

tempo em que o trabalhador se encontra em determinada empresa, mediante a 

Tabela 4.76. 

 
TABELA 4.76 – REGIME DE FÉRIAS BOLIVIANO. 

Férias Proporcionais 
Tempo de Empresa Dias de Férias/ ano 

Até 5 anos 7 
5 até 10 anos 14 
10 até 20 anos 21 
Mais de 20 anos 30 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

No que diz respeito à atividade de navegação, persistem regras de 

contingente mínimo de nacionalidade boliviana tal qual é estabelecido nos demais 

países analisados. Para a Bolívia existe a necessidade de que suas embarcações 

possuam capitães de nacionalidade boliviana, bem como pelo menos 50% da 

tripulação. 

 

Encargos Tributários 

 

Na Bolívia, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Tributário, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade de navegação fluvial: 

I. Lei nº 2.492, de 2 de agosto de 2003, que dispõe sobre o Código 

Tributário Boliviano; 

II. Lei nº 843, atualizada em 30 de abril de 2014, que dispõe sobre a 

Reforma Tributária; 

III. Lei nº 065, de 10 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Regime 

de Pensões; 

 

A Lei nº 2.492 (2003) é o Código Tributário Boliviano e regulamenta os 

princípios, normas e procedimentos que definem o regime jurídico do sistema 

tributário do país. Os tributos se classificam em impostos, taxas, contribuições 

especiais e patentes estabelecidas conforme a Constituição Política do Estado. 

Destes, serão realizados os devidos destaques aos principais. 
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O imposto de importação boliviano opera numa alíquota geral de 10% para 

os chamados bens de consumo, sendo esta reduzida para 5% ou alíquota zero para 

bens de capital, a critério do Poder Executivo. 

Primeiramente observa-se novamente a incidência do Imposto sobre Valor 

Agregado (IVA), o qual incide, a exemplo de demais países que instituíram este 

imposto, sobre vendas de bens móveis, bem como prestação de serviços. Sobre este 

valor incide uma alíquota de 13%, gerando o valor a ser adimplido pelo contribuinte, 

de recolhimento mensal. São isentas importações de valores inferiores a US$ 1 mil, 

bem como de corpo diplomático, as exportações, as vendas de serviços turísticos, a 

venda de livros e publicações e o transporte internacional. 

Também existe no arcabouço tributário boliviano o Imposto incidente a 

Transações, a qual incide sobre a receita bruta de qualquer atividade lucrativa ou não, 

que envolva comércio, indústria, aluguel de bens, obras e serviços, dentre outras 

atividades mais específicas. Sobre estas transações incide uma alíquota de 3% para 

levantamento do tributo, de pagamento mensal. São isentas deste imposto o 

desempenho de cargos públicos, as exportações, estabelecimentos de ensino 

privado, dentre outras atividades específicas tipificadas em lei. 

Quanto ao Imposto sobre as Utilidades das Empresas (IUE), este tributo, cuja 

periodicidade de incidência é anual, incide sobre a receita líquida de empresas, a qual 

corresponde a receita bruta deduzidos os gastos permitidos por lei. A este montante, 

aplica-se uma alíquota de 25%, sendo isentas as entidades e universidade públicas, 

bem como as fundações e associações sem finalidade lucrativa. 

O Imposto sobre Transações Financeiras (ITF) incide sobre qualquer tipo de 

movimentação financeira, salvo os débitos e créditos em conta inferiores a US$ 2 mil. 

A essas atividades aplica-se um percentual de 0,15% a ser cobrado sobre o valor da 

transação efetuada. 

No que diz respeito a contribuição previdenciária patronal, aplicam-se sobre 

as folhas salariais as alíquotas dispostas na Tabela 4.77. 
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TABELA 4.77 – ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA PATRONAL. 
Contribuição Previdenciária Patronal 

Categoria do Aporte Alíquota 
Seguro Social Obrigatório 10,00% 
Habitação 2,00% 
Risco Profissional ao Longo Prazo 1,71% 
Aporte Solidário 3,00% 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Com a sobreposição dos valores acima elencados, obteve-se uma alíquota 

total de 16,71%. 

 

4.9.3 Brasil 

 

Os principais aspectos e regras gerais relacionados aos direitos trabalhistas 

encontram-se no Decreto-lei nº 5.452 (1943), conhecida popularmente por 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), as quais serão compreendidas a seguir. 

 

Encargos Trabalhistas 

 

No Brasil, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Trabalhista, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade em embarcação fluvial: 

I. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no que diz 

respeito ao seu Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), 

Capítulo II (Dos Direitos Sociais); 

II. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que dispõe sobre a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 

III. Termo de Ajustamento de Conduta nº 77/2006, com seu posterior 

Aditamento de 21 de maio de 2009, o qual estabelece sobre o período 

do trabalhador embarcado, editado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego; 
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IV. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte; 

V. Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a ordenação 

do transporte aquaviário.  

 

A Lei estabelece que a jornada diária de trabalho não poderá ser superior a 

oito horas trabalhadas, desde que não tenha sido fixado, em lei específica ou em 

acordo ou convenção coletiva de trabalho, outro limite. Quanto a jornada semanal, 

aplica-se como regra geral uma jornada semanal de até 44 horas trabalhadas. 

Não são computadas nestas horas o tempo despendido no deslocamento até 

o local de trabalho, salvo quando o empregador fornecer a condução, quando o local 

de trabalho está localizado em um lugar de difícil acesso ou não servido pelo 

transporte público. 

Além da jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, persiste ainda o chamado 

regime de tempo parcial de trabalho, no qual o trabalhador labora por um período não 

excedente de 25 horas semanais, percebendo a remuneração proporcional a sua 

jornada trabalhada. 

Por fim, outro regime comum é a chamada jornada 12x36, a qual corresponde 

a uma jornada trabalhada de 12 horas seguidas por um período de descanso de 36 

horas. Tal regime exige previsão legal específica ou em acordo e convenção coletiva 

de trabalho, determinando ainda a remuneração em dobro quando o dia trabalhado 

coincidir com feriados e negando direito a adicional referente a décima primeira e 

décima segunda hora trabalhadas. 

No caso específico do trabalhador embarcado, segundo o artigo 248 da CLT, 

o tripulante poderá ser conservado em seu posto no período de oito horas, conforme 

o regime geral, o qual poderá ser exigido de modo contínuo ou intermitente, de acordo 

com a conveniência identificada pelo comandante da embarcação. No caso do 

trabalho em períodos intermitentes, jamais poderá ser estabelecido um período 

inferior a uma hora. Já nos trabalhos que envolvam certo risco a saúde do tripulante, 

perante parecer médico, não podem ser executados por períodos superiores a quatro 

horas, sendo obrigatório um período de descanso também de quatro horas. 
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A jornada normal de trabalho poderá ser acrescida de horas extras não 

excedentes a duas horas diárias, desde que mediante acordo escrito entre 

empregado e empregador ou mediante acordo coletivo de trabalho. Sobre estas horas 

incidirá a remuneração referente a hora normal de trabalho acrescidos de 50% sendo 

que, esse acréscimo pode ser dispensado caso, por força de acordo ou convenção 

coletiva de trabalho, estas horas venham a ser compensadas em outro dia, desde 

que não exceda o período máximo de um ano ou a soma das horas a serem 

compensadas não exceda dez horas. 

No caso de trabalho em ambientes considerados insalubres, as horas extras 

somente poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades sanitárias 

competentes, conforme artigo 60 da CLT. 

Já na ocorrência de eventos excepcionais de força maior ou de serviços 

inadiáveis, poderá ser excedida a jornada normal de trabalho, além do limite legal de 

duas horas independente de acordo ou contrato coletivo devendo, entretanto, o 

empregador comunicar a autoridade trabalhista competente acerca desta adição, 

justificando-a. No caso de eventos de força maior, a remuneração sobre a hora extra 

será da hora normal adicionada em 100%, enquanto que nos demais casos, este 

acréscimo seguirá a regra geral de 50%. Independentemente das circunstâncias, a 

jornada de trabalho não poderá exceder a 12 horas diárias. 

No caso do transporte fluvial, segundo o artigo 249, todas as horas que 

excederem a jornada diária estarão sujeitas a compensação nos dias subsequentes 

ou, ao final da viagem, com o pagamento da sua respectiva remuneração. Não 

estarão sujeitas a compensação referida no artigo 249 as atividades extraordinárias 

realizadas em decorrência de responsabilidade pessoal do tripulante no exercício de 

suas funções; nos casos de iminência de perigo, para salvaguardar a embarcação; 

nos casos de manobras ou fainas que exijam a presença de todos os tripulantes em 

seus postos e nos casos de abastecimento de combustível ou de rancho, bem como 

para a transposição de pontos de maior dificuldade no percurso. 

A CLT regulamenta o descanso interjornadas, que corresponde o período de 

descanso entre jornadas de trabalho, assim como o descanso intrajornadas, que diz 

respeito ao período dedicado ao descanso ou alimentação, correspondente a um 

intervalo na jornada diária de trabalho. 
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Entre duas jornadas de trabalho é obrigatória a concessão de um período 

mínimo de 11 horas de descanso consecutivas e que será assegurado um descanso 

semanal de 24 horas consecutivas, sendo necessário que esta compreenda, em todo 

ou em parte, o dia de domingo, salvo motivo de conveniência ou necessidade 

imperiosa do serviço. 

O descanso intrajornadas é positivado, o qual explicita que, para jornadas 

inferiores a quatro horas diárias, é dispensada a concessão de qualquer intervalo. Por 

sua vez, nos períodos de duração de trabalho entre 4 e 6 horas, deve ser concedido 

um intervalo obrigatório de 15 minutos de duração. Por fim, para as jornadas que 

sejam superiores às seis horas diárias, o intervalo intrajornadas deverá ser de, no 

mínimo uma hora de duração e de, no máximo, duas horas. 

Entretanto, no que cerne ao trabalho marítimo fluvial embarcado, deve-se 

fazer algumas ponderações. Evidentemente, devido a sua natureza, não é possível 

cumprir os descansos interjornadas fora da embarcação durante uma viagem. Neste 

sentido, entende-se os sindicatos de trabalhadores fluviais, bem como o Ministério 

Público do Trabalho, de se firmar Termos de Ajustamento de Condutas (TACs) junto 

as empresas que atuam neste ramo, a exemplo do TAC nº 77 (2006). No seu teor, o 

objeto é justamente discutir o período de descanso em terra, sendo este 

frequentemente contabilizado como 30 dias para cada 90 dias embarcados.  

Ainda a respeito de legislação atinente especificamente ao trabalho 

embarcado, persiste a exigência exposta no artigo 4º da Lei nº 9.432 (1997a), que 

estabelece a necessidade de que o comandante e mais dois terços da tripulação 

possuam nacionalidade brasileira. 

Sobre o trabalho noturno, quando o ambiente laboral for urbano, deverá incidir 

um acréscimo mínimo de 20% sobre o valor respectivo da hora diurna. A hora noturna 

será computada como 52 minutos e 30 segundos, considerando o período trabalhado 

entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte. 

O direito a férias remuneradas ocorre no período de 12 meses de vigência do 

contrato de trabalho, devendo ser concedido segundo a melhor conveniência do 

empregador e obrigatoriamente serem concedidas nos 12 meses subsequentes a 

aquisição do direito. 
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Após 12 meses de vigência do contrato, terá o trabalhador direito a férias de 

30 dias corridos, sendo este período reduzido gradativamente segundo as faltas não 

justificadas identificadas durante o período aquisitivo, conforme a Tabela 4.78. 

 
TABELA 4.78 – REGIME DE FÉRIAS BRASILEIRO. 

Férias Proporcionais 
Dias de Faltas Dias de Férias/ ano 

Até 5 30 
6 até 14 24 
15 até 23 18 
24 até 32 12 
Acima de 32 0 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

No caso de trabalhador contratado no regime de tempo parcial, a aquisição 

as férias, após 12 meses de contrato, seguirá a seguinte proporção, considerando 

para tanto a jornada de trabalho semanal apresentada na Tabela 4.79: 

 
TABELA 4.79 – REGIME DE FÉRIAS PARA TRABALHO EM TEMPO PARCIAL. 

Férias Proporcionais 
Jornada Semanal Dias de Férias/ano 

22 até 25 horas 18 
20 até 22 horas 16 
15 até 20 horas 14 
10 até 15 horas 12 
5 até 10 horas 10 
Menos de 5 horas 8 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

É facultado ao empregador conceder férias coletivas para todos os 

empregados de uma empresa ou para setores específicos. Entretanto, estas férias 

devem compreender, além do regime geral de 30 dias corridos, o máximo de dois 

períodos anuais com duração não inferior a 10 dias. 

Para efeitos legais são consideradas atividades insalubres aquelas que, por 

sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a 

agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da 

natureza e da intensidade do agente de exposição aos seus efeitos. 

É possível que a insalubridade possa ser eliminada ou neutralizada mediante 

a adoção das seguintes medidas: 
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I. Adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos 

limites de tolerância; 

II. Utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que 

diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

 

Caberá ao Ministério do Trabalho classificar, mediante perícia técnica, os 

graus de insalubridade que excedem seus limites mínimos, sendo percebido para 

cada qual um determinado percentual de adicional, sendo eles, respectivamente, 10% 

para grau mínimo, 20% para grau médio e 40% para grau máximo, todos sobre o 

salário base. 

No que diz respeito às atividades consideradas perigosas, são elas 

consideradas as que, em virtude de sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem 

risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 

I. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;  

II. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. 

 

O adicional e a periculosidade deverão ser de 30% sobre o salário base. 

Apesar de historicamente os adicionais de insalubridade e de periculosidade 

serem considerados não cumulativos, sendo facultado ao empregado optar por um 

deles, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em decisões recentes, passou a 

reconhecer a possibilidade de cumulação destes dois adicionais, desde que os fatos 

que ensejam a incidência destes acréscimos sejam distintos. 

No que diz respeito ao tratamento privilegiado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, segundo a Lei Complementar nº 123 (2006b), estas 

ficam desobrigadas, com relação as obrigações trabalhistas a: 

I. Da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências; 

II. Das anotações das férias dos empregados nos respectivos livros ou 

fichas de registro; 

III. De empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem; 

IV. Da posse do livro intitulado “Inspeção do Trabalho”; e 
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V. De comunicar ao Ministério do Trabalho e Empresa a concessão de 

férias coletivas. 

 

Entretanto, esta dispensa não exonera essas empresas dos seguintes 

procedimentos: 

I. Anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

II. Arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem 

essas obrigações; 

III. Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP; 

IV. Apresentação das Relações Anuais de Empregados e da Relação 

Anual e Informações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados – CAGED. 

 

É facultado ao empregador da microempresa e da empresa de pequeno porte 

fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros que 

conheçam dos fatos, ainda que não possuam vínculo trabalhista ou societário. 

 

Encargos Tributários 

 

No Brasil, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Tributário, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade em embarcação fluvial: 

I. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no que diz 

respeito ao Título VI (Da Tributação e do Orçamento) Capítulo I (Do 

Sistema Tributário Nacional); 

II. Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a 

Títulos ou Valores Imobiliários – IOF; 

III. Decreto-lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o 

Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 

aplicáveis à União, Estados e Municípios; 
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IV. Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, que dispõe sobre a reforma da 

tarifa das alfândegas; 

V. Decreto Presidencial nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que 

regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a 

fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio 

exterior. 

VI. Decreto-lei nº 1.578, de 11 de outubro de 1977, que dispõe sobre o 

imposto de importação; 

VII. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a 

legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social 

e o processo administrativo de consulta; 

VIII. Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação de 

imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição 

social sobre o lucro líquido; 

IX. Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe sobre o PIS e o 

COFINS para operações de importação; 

X. Decreto Presidencial nº 7.212, de 15 de junho de 2010, que 

regulamenta a cobrança, fiscalização e administração do Imposto 

sobre Produtos Industrializados; 

XI. Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que altera a 

legislação das Contribuições da Seguridade Social – COFINS, para os 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público – PIS/PASEP e do Imposto de Renda; 

XII. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte; 

XIII. Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, que reorganiza 

e simplifica a metodologia de apuração do imposto devido por optantes 

pelo Simples Nacional; 

XIV. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização 

da Seguridade Social e institui Plano de Custeio. 

XV. Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, que aprova o Regulamento 

da Previdência Social; 
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XVI. Instrução Normativa RFB nº 1.071, de 15 de setembro de 2010, que 

altera a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, 

que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e 

arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social 

e as destinadas para outras entidades ou fundos, administradas pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 

XVII. Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que institui o Regime 

Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 

Exportadoras (Reintegra), dispõe sobre a redução do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados (IPI) à indústria automotivas e altera a 

incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas 

que menciona; 

XVIII. Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, que institui a 

contribuição para financiamento da Seguridade Social e eleva a 

alíquota da contribuição social sobre o lucro das instituições financeira; 

XIX. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre 

o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas 

à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá 

outras providências; 

XX. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

 

A Lei nº 5.172 (1966a) dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional (STN) e 

institui as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 

Nesse sentido, o tributo é definido como toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

A Seção de Impostos sobre o Comércio Exterior define que o imposto é de 

competência da União, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais 

ou nacionalizados e tem como fato gerador a saída destes do território nacional, 

sendo sua base de cálculo: 
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I. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela 

lei tributária; 

II. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou 

seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em 

condições de livre concorrência; 

III. Quando o valor do produto for de difícil determinação, ou se este sofrer 

variações bruscas constantes, ficará a cargo da Câmara de Comércio 

Exterior (CAMEX) a determinação de seus valores mínimos de base 

de cálculo. 

 

Cabe ressaltar que a alíquota específica se trata de um determinado valor a 

ser multiplicado por uma quantidade de produto tendo por base uma unidade de 

medida adotada pela lei tributária, enquanto que a alíquota ad valorem diz respeito a 

um percentual a ser multiplicado pelo valor dos produtos envolvidos na movimentação 

internacional de mercadorias. 

Quanto a alíquota ad valorem do imposto de exportação, estabelece o 

Decreto-lei nº 1.578 (1977a) que é facultado ao Poder Executivo majorá-la ou reduzi-

la, sendo esta a priori de 30% e, em caso de majoração, esta não deve exceder 150%. 

Contudo, é comum que seja estabelecido uma alíquota zero, uma vez que produtos 

exportados tendem a ser beneficiados por incentivos fiscais, a fim de adquirirem maior 

competitividade no mercado externo. Portanto, o arbitramento de uma alíquota de 

exportação só é identificado no caso de deficiência do mercado interno na 

disponibilização de determinado produto, bem como na comercialização de produtos 

nocivos à saúde, tais quais cigarros ou bebida alcoólicas. 

Quanto às imunidades tributárias constitucionalmente estabelecidas, cabe 

ressaltar a não incidência do IPI no caso de mercadorias destinadas ao exterior, assim 

como o ICMS, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal. 

Já no caso da isenção de tributos sobre produtos destinados à exportação, 

não incide a cobrança do PIS, assim como do COFINS e ISS. 

O imposto de importação é de competência da União e incide sobre a 

importação de produtos estrangeiros e tem como fato gerador a entrada no território 

nacional, sendo sua base de cálculo: 
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I. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela 

lei tributária; 

II. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou 

seu similar, alcançaria ao tempo da importação em uma venda em 

condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de 

entrada do produto no País, em conformidade com o disposto no 

Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT). 

 

A Seção de Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunicações 

determina que a tributação é de competência da União, sobre os serviços de 

Transporte e Comunicações e tem como fato gerador a Prestação do Serviço de 

transporte, por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando 

o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo município. A base de 

cálculo do imposto é o preço dos serviços e o seu contribuinte é o prestador do 

serviço. 

A legislação ainda apresenta os impostos especiais, de competência da 

União, sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e 

minerais do País, tendo como fato gerador: 

I. A produção; 

II. A importação; 

III. A circulação; 

IV. A distribuição, assim entendida a colocação do produto no 

estabelecimento consumidor ou em local de venda ao público. 

 

Esse imposto incide uma só vez sobre as operações previstas e exclui 

quaisquer outros tributos, sejam quais forem a sua natureza ou competência, 

incidentes sobre aquelas operações. 

Além disso, a Lei Complementar nº 123 (2006b) estabelece normas gerais 

relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas 

e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

Microempresas são aquelas que auferem, em cada ano, uma receita bruta de 

até R$ 360 mil, enquanto que empresas de pequeno porte são aquelas que, no 



                                                                                      
 
 

261 

mesmo período, computem uma receita bruta entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões8. 

Neste sentido, a empresa optante pelo Simples Nacional fará o adimplemento mensal, 

mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 

I. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ; 

II. Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (caso seja aplicável); 

III. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

IV. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 

V. Contribuição para o PIS/Pasep; 

VI. Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para a Seguridade Social, 

a cargo da pessoa jurídica; 

VII. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; 

VIII. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

 

Ademais, encontram-se as empresas optantes pelo Simples Nacional 

dispensadas do pagamento de demais contribuições instituídas pela União, da qual 

compreende, por exemplo, a contribuição sindical patronal obrigatória. 

Exercer a opção pelo Simples Nacional não exclui a incidência dos seguintes 

impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em 

relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: 

I. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas 

à Títulos ou Valores Mobiliários – IOF; 

II. Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros – II; 

III. Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais 

ou Nacionalizados – IE; 

IV. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR; 

V. Imposto de Renda, relativo aos ganhos de capital ou ganhos líquidos 

auferidos em aplicações de renda fixa ou variável; 

                                            
8 Segundo a Lei Complementar nº 155, editada em 27 de outubro de 2016, estabelece um novo limite 
para o enquadramento de empresas de pequeno porte, o qual será de uma receita bruta anual de até 
R$ 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Entretanto, sua vigência apenas se iniciará em 
1ª de janeiro de 2018, motivo pelo qual a definição legal de empresas de pequeno porte permanece 
inalterada até a presente data. 
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VI. Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na 

alienação de bens do ativo permanente; 

VII. Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 

Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF; 

VIII. Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

IX. Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao 

trabalhador; 

X. Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do 

empresário, na qualidade de contribuinte individual; 

XI. Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela 

pessoa jurídica a pessoas físicas; 

XII. Contribuição para o PIS/Pasep, COFINS e IPI incidentes na 

importação de bens e serviços; 

XIII. ICMS em casos específicos; 

XIV. ISS em casos específicos. 

 

As atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes 

interestadual e intermunicipal de cargas serão tributadas mediante aplicação das 

alíquotas constantes na Tabela 4.80, deduzidas a parcela correspondente ao ISS e 

acrescida a parcela correspondente ao ICMS. 

 
TABELA 4.80 – ALÍQUOTAS E PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL. 

(continua) 
Receita Bruta em 12 meses (R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ISS 
ATÉ 180.000,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,00 
DE 180.000,01 A 360.000,00 8,21 0,00 0,00 1,42 0,00 4,00 2,79 
DE 360.000,01 A 540.000,00 10,26 0,48 0,43 1,43 0,35 4,07 3,50 
DE 540.000,01 A 720.000,00 11,31 0,53 0,53 1,56 0,38 4,47 3,84 
DE 720.000,01 A 900.000,00 11,40 0,53 0,52 1,58 0,38 4,52 3,87 
DE 900.000,00 A 1.080.000,00 12,42 0,57 0,57 1,73 0,40 4,92 4,23 
DE 1.080.000,01 A 1.260.000,00 12,54 0,59 0,56 1,74 0,42 4,97 4,26 
DE 1.260.000,01 A 1.440.000,00 12,68 0,59 0,57 1,76 0,42 5,03 4,31 
DE 1.440.000,01 A 1.620.000,00 13,55 0,63 0,61 1,88 0,45 5,37 4,61 
DE 1.620.000,01 A 1.800.000,00 13,68 0,63 0,64 1,89 0,45 5,42 4,65 
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TABELA 4.80 – ALÍQUOTAS E PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL. 
(conclusão) 

RECEITA BRUTA EM 12 MESES (R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/ 
PASEP CPP ISS 

DE 1.800.000,01 A 1.980.000,00 14,93 0,69 0,69 2,07 0,50 5,98 5,00 
DE 1.980.000,01 A 2.160.000,00 15,06 0,69 0,69 2,09 0,50 6,09 5,00 
DE 2.160.000,01 A 2.340.000,00 15,20 0,71 0,70 2,10 0,50 6,19 5,00 
DE 2.340.000,01 A 2.520.000,00 15,35 0,71 0,70 2,13 0,51 6,30 5,00 
DE 2.520.000,01 A 2.700.000,00 15,48 0,72 0,70 2,15 0,51 6,40 5,00 
DE 2.700.000,01 A 2.880.000,00 16,85 0,78 0,76 2,34 0,56 7,41 5,00 
DE 2.880.000,01 A 3.060.000,00 16,98 0,78 0,78 2,36 0,56 7,50 5,00 
DE 3.060.000,01 A 3.240.000,00 17,13 0,80 0,79 2,37 0,57 7,60 5,00 
DE 3.240.000,01 A 3.420.000,00 17,27 0,80 0,79 2,40 0,57 7,71 5,00 
DE 3.420.000,01 A 3.600.000,00 17,42 0,81 0,79 2,42 0,57 7,83 5,00 

FONTE: BRASIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123, 2006b. 

 

No caso de a empresa possuir um faturamento anual superior a R$ 3,6 

milhões (três milhões e seiscentos mil reais), esta não poderá optar pelo Simples 

Nacional, devendo recolher os tributos de maneira individual. Além dos já elencados 

Imposto de Importação e Exportação, resta abordar demais tributos, iniciando pela 

análise do Imposto de Renda e Proventos da Pessoa Jurídica (IRPJ). 

O IRPJ é regulado pela Lei nº 9.430 (1996a), o qual será cobrado tendo em 

vista o lucro real, presumido ou arbitrado, com cálculos trimestrais encerrados nos 

dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-

calendário, persistindo a possibilidade de se optar, no início de cada ano pela 

cobrança sobre o lucro real ou sobre o lucro presumido. No caso do lucro presumido, 

a base de cálculo será auferida aplicando um percentual de 8% sobre o valor da 

receita bruta, podendo ser deduzidos os valores referentes a: 

I. dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e 

prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4º do 

artigo 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995; 

II. dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados 

com base no lucro da exploração; 

III. do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas 

computadas na determinação do lucro real; 

IV. do imposto de renda pago na forma deste artigo. 
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Para o lucro real, o pagamento poderá se dar em três quotas iguais a serem 

adimplidas nos três meses subsequentes ao período de levantamento, sendo estas 

corrigidas pela taxa SELIC. Ainda não poderão existir quotas inferiores a R$ 1 mil e 

caso o valor levantado seja inferior a R$ 2 mil, o seu pagamento deverá ser realizado 

em quota única. 

Já para o sistema do lucro presumido, este deverá ser levantado tendo como 

base os valores auferidos mensalmente, devendo este ser adimplido até o último dia 

útil do mês subsequente. Para tanto, no caso específico do mês de dezembro, caso 

esse seja positivo, deverá ser adimplido excepcionalmente até o último dia útil do mês 

de março do ano subsequente, enquanto que se este for negativo, poderá ser objeto 

de restituição ou de compensação, conforme o artigo 74 da presente Lei. 

No que diz respeito a alíquota, a Lei nº 9.249 (1995) dispõe que esta deve 

obedecer, tanto para o lucro real quanto para o presumido, um percentual de 15%, 

sendo este acrescido de 10% para cada R$ 20 mil multiplicados pelo número de 

meses do período de apuração, ou seja, passaria a vigorar uma alíquota de 25% para 

estes valores excedentes para fins contábeis9. 

Partindo para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é possível adotar 

a mesma opção realizada para o IRPJ, ou seja, optar entre tributar o lucro real ou 

lucro presumido, realizando esta opção nas mesmas condições do imposto 

apresentado anteriormente. Entretanto, no caso da CSLL, a sua base de cálculo 

passaria a ser de 12% aplicados sobre o faturamento mensal, podendo esta chegar 

a 32% em algumas atividades específicas, elencadas no artigo 20 da Lei nº9.249 

(1995), hipóteses inclusive aplicadas em relação ao IRPJ. Quanto a alíquota, aplica-

se a CSLL 9% sobre a base de cálculo considerada. 

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é aplicado sobre qualquer 

operação sobre produtos que visem acabamento, funcionamento, apresentação, 

finalidade, que gerem espécie nova, beneficiamento ou montagem de produtos, 

atividades estas consideradas equiparadas a atividade industrial, sobre a qual incide 

este tributo, disciplinado pelo Decreto nº 7.212 (2010a). A base de cálculo deste 

                                            
9 Esta observação se justifica pelo motivo de que, em termos jurídicos, não se admite a expressão de 
que o imposto de renda de pessoa jurídica passaria a vigorar com uma alíquota de 25% para os 
valores que ultrapassarem o limite legal, mas sim que esta é sempre de 15%, sujeitando-se a um 
adicional de 10% para estes valores que extrapolem o limite indicado. 
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tributo é determinada pelo valor total da operação que decorrer da saída do produto 

do estabelecimento industrial ou equiparado. A alíquota desse imposto é variável por 

este obedecer a uma essencialidade do produto. Neste sentido, o IPI é considerado 

um imposto seletivo, onerando mais os produtos que não sejam essenciais ao ser 

humano ou até prejudiciais, como cigarros e bebidas alcoólicas, e beneficiando 

produtos primordiais a manutenção da vida, como alimentos em geral. Cabe ainda 

ressaltar que este imposto é não-cumulativo, o que significa que as cobranças 

realizadas em operações anteriores devem ser descontadas do levantamento do valor 

cobrado nas operações posteriores. Da mesma forma, persiste importante imunidade 

tributária estabelecida constitucionalmente sobre a não incidência deste tributo sobre 

produtos destinados ao exterior. 

Quanto a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), este tributo foi instituído pela Lei Complementar nº 70 (1991b) e hoje é 

regulamentada pela Lei nº 9.718 (1998c). Em suas disposições ficam estabelecidos 

dois regimes de incidência: o Regime de Incidência Cumulativo e o Regime de 

Incidência Não Cumulativa. No caso da Incidência Cumulativa, a base de cálculo será 

considerada como a receita bruta auferida pela empresa, sem descontos com 

despesas ou encargos, sobre a qual deve ser aplicada uma alíquota de 3%. Já na 

Incidência Não Cumulativa são descontados da receita bruta as despesas e encargos 

suportados pela pessoa jurídica sendo, nesse caso, aplicada uma alíquota de 7,6%. 

Ambos estes regimes não prejudicam outros regimes especiais de tributação. Ficam 

isentos de realizar o pagamento desta contribuição aquelas empresas que realizaram 

a opção pela tributação por meio do Simples Nacional, em conformidade com a Lei 

Complementar nº 123 (2006b). Além deste caso, persistem demais atividades que 

disfrutam deste mesmo benefício, o qual destacaram-se aquelas que podem ser 

identificadas em eventuais atividades a serem executadas pela Hidrovia: 

 
TABELA 4.81 – ISENÇÕES A COBRANÇA DO COFINS. 

(continua) 
Lista de Isenções COFINS 

Recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista 
Exportação de mercadorias para o exterior 
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TABELA 4.81 – ISENÇÕES A COBRANÇA DO COFINS. 

(conclusão) 
Lista de isenções COFINS 

Serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior cujo 
pagamento represente ingresso de divisas 
Fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações e 
aeronaves em tráfego internacional quando o pagamento for efetuado em moeda conversível; 
Transporte internacional de cargas ou passageiros 
Estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação modernização, 
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial 
Brasileiro - REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997 
Frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações registradas no 
REB, de que trata o artigo 11 da Lei nº 9.432, de 1997 
Vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras nos termos do 
Decreto-lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas 
ao fim específico de exportação para o exterior 
Vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas exportadoras registradas 
na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior 

FONTE: BRASIL. LEI Nº 9.718, 1998C. 
 

Seguindo para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), sua aplicação segue em grande parte 

o que é determinado para o COFINS, diferenciando-se em sua alíquota. O PIS, 

portanto, também adota os Regimes de Incidência Cumulativa e Não Cumulativa, 

sendo para o primeiro aplicado uma alíquota de 0,65% e, para o segundo, uma de 

1,6%. As isenções também são aplicadas em simetria com o que é determinado ao 

COFINS. 

Importante consideração deve ser realizada acerca do tratamento especial 

dado para a cobrança do PIS e do COFINS sobre operações de importação. Nesta 

seara, a Lei nº 10.865 (2004a) estabelece em rol taxativo as alíquotas a serem 

aplicadas para diferentes produtos importados, tendo em vista sua Nomenclatura 

Comum do Mercosul. 

A Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) trata-se da contribuição 

previdenciária realizada pelos empregadores, a qual é regulada pela Lei nº 8.212 

(1991a), a qual estabelece que é devida uma contribuição de vinte por cento sobre a 

folha de pagamento dos empregadores. Entretanto, devido a edição da Lei nº 12.546 

(2011b) persiste a opção de se substituir esta contribuição incidente sobre a folha de 

salários para uma contribuição incidente sobre a receita bruta auferida.  

Tal substituição somente será possível nos casos específicos elencados no 

artigo 8 da supracitada Lei, incluso neste rol a atividade de transporte de navegação 
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interior de cargas, caso em que os operadores poderão optar pela tributação incidente 

sobre a receita, com a aplicação de uma alíquota de 1,5%. Contudo, ainda persiste a 

contribuição referente ao Seguro contra Acidente de Trabalho, o qual incidirá uma 

alíquota de 1%, 2% ou 3% sobre a folha de salários, dependendo do grau de 

periculosidade inerente da atividade, em conformidade com os anexos do Decreto 

nº3.048 (1999). Ainda em relação a encargos relacionados a folha salarial, deve-se 

ressaltar os encargos sociais direcionados a terceiros, instrumentalizados pela 

Instrução Normativa nº 1.071 (2010b) da Receita Federal. Utilizando esta normativa 

como base, observa-se no artigo 109 e seguintes, a incidência de um percentual de 

5,2% para atividades de transporte marítimo e fluvial, referentes a 2,5% de Salário 

Educação; 2,5% destinado a Diretoria de Portos e Costas e 0,2% destinados ao 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). 

Quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), este é um imposto de competência Estadual e do Distrito 

Federal, cuja base de cálculo é o valor do produto ou do serviço executado, sendo 

este regulado pela Lei Complementar nº 87 (1996b). Sua incidência ocorre sobre 

diversas atividades, as quais podem destacar aquelas atinentes ao transporte 

hidroviário: 

 
TABELA 4.82 – FATOS GERADORES DA INCIDÊNCIA DO ICMS. 

Lista de Incidências ICMS 
Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas 
em bares, restaurantes e estabelecimentos similares 
Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores 
Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência 
tributária dos municípios 
Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de 
competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à 
incidência do imposto estadual 
Sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda 
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade 
Serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior 
Entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 
líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização 
ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde 
estiver localizados o adquirente 

FONTE: BRASIL. LEI COMPLEMENTAR 87, 1996b. 
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A determinação da alíquota é de competência estadual, contudo, há de se 

ressaltar que essa varia entre 17 e 18%. Na lista das imunidades e isenções, 

importante consideração deve ser realizada sobre as operações cujo destino seja a 

exportação de mercadorias sobre as quais não deve incidir o ICMS, além de sua não 

incidência sobre aquelas atividades definidas na Lei Complementar nº 116 (2003), 

que é a lei que regulamenta o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). O 

ISS é um imposto de competência municipal, cuja incidência se faz justamente no 

que é tipificado na Lei Complementar nº 116 (2003), excluindo assim o ICMS. Estas 

atividades encontram-se nos anexos desta própria legislação, cuja preponderância é 

de atividades relacionadas a prestação de serviços de interesse local, ocorrendo a 

cobrança no local do adimplemento da obrigação de fazer. Pode-se afirmar, em última 

análise, que o ICMS e o ISS são tributos semelhantes, cuja incidência do ICMS ocorre 

quando a atividade não é objeto do ISS. 

Um último imposto a ser abordado trata-se do Imposto sobre Operações de 

Crédito, Câmbio, Seguro ou relativa a Títulos e Valores Imobiliários (IOF), regulado 

pelo Decreto nº 6.306 (2007). Neste imposto será estabelecido um foco sobre os 

casos envolvendo operações de crédito, câmbio e seguros, por serem mais 

recorrentes na atividade de navegação. 

No caso da incidência sobre operações de crédito, o IOF incide sobre as 

realizadas por instituições financeiras, empresas que exercem atividades de factoring, 

bem como nas operações envolvendo pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e 

pessoas físicas, o qual possui como fato gerador, segundo o artigo 3º do Decreto 

nº6.306 (2007), a entrega do montante e sua colocação a disposição do interessado, 

ato esse que ocorre segundo as hipóteses elencadas no § 1º do supracitado artigo. 

Sobre este montante incide-se uma alíquota a ser determinada pelo poder executivo 

segundo regras de conveniência econômica, uma vez que o IOF, bem como os 

impostos de importação e exportação, não se sujeitam a qualquer princípio de 

anterioridade, seja ele de exercício financeiro ou nonagesimal. Contudo, o artigo 6º 

do referido Decreto estabelece que a alíquota máxima não deve ultrapassar 1,5%, 

ocorrendo inclusive uma série de hipóteses de redução apresentadas no artigo 7º. 

Persiste ainda a aplicação de alíquota zero em diversos casos elencados nos incisos 

do artigo 8º, dentre as quais especial destaque merece as operações envolvendo 
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exportações, bem como suas hipóteses de isenções, que também abordam as 

atividades de exportação. 

Doravante, analisa-se o IOF quanto à incidência sobre operações de câmbio, 

na qual o fato gerador transpassa pela entrega de moeda nacional, tanto em espécie 

como em títulos, por sua substituição por moeda estrangeira, a ser colocada à 

disposição do interessado. Sobre este montante será aplicada uma alíquota não 

superior a 25%, segundo o artigo 15. Contudo, deve-se ressaltar a redação incluída 

pelo Decreto nº 8.325 (2014a), introduzindo o artigo 15-B que reduz esta alíquota 

máxima para 0,38%, elencando uma série de exceções a esta regra explicitadas em 

seus incisos, sobre as quais podem incidir uma variabilidade considerável de 

alíquotas. Com esta alteração, limitou-se consideravelmente a discricionariedade do 

executivo na determinação desta alíquota para este imposto. 

Por fim, no que diz respeito a cobrança do IOF sobre operações de seguro, 

esta se dá no momento do pagamento do prêmio, sendo seu montante a base de 

cálculo sujeito a uma alíquota não superior a 25%, podendo ser reduzida nos casos 

especificados no artigo 22, §1º, do Decreto nº 6.306 (2007). Nestas hipóteses, 

especial destaque merece as alíquotas zero para as operações de resseguro, seguro 

obrigatório ou seguro de crédito relacionado a exportação de mercadorias. 

 

4.9.4 Paraguai 

 

Encargos trabalhistas 

 

No Paraguai, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Trabalhista, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade em embarcação fluvial: 

I. Lei nº 213, de 29 de outubro de 1993, que estabelece o Código do 

Trabalho; 

II. Decreto nº 1.994/2014, que regulamenta a incorporação de 

embarcações a frota nacional. 
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A Lei nº 213 (1993b) estabelece o Código de Trabalho no país e tem como 

objetivo constituir as normas para regulamentação das relações entre trabalhadores 

e empregadores referentes à prestação subordinada e retribuída da atividade laboral.  

A Lei estabelece que, para um turno diurno (realizado entre 6h e 20h), a 

duração máxima de trabalho deve ser de 8 horas por dia ou 48 horas semanais. Caso 

o trabalho se realize em lugares que possam vir a prejudicar a saúde do trabalhador, 

a sua duração não deve exceder seis horas diárias, com a remuneração 

correspondente a jornada de oito horas. É necessário ainda, a existência de um 

período de descanso intrajornada não inferior a 30 minutos, os quais não serão 

computados na jornada diária. Para os trabalhadores que laborem no período 

noturno, a jornada de trabalho não deve ser superior a sete horas diárias. O descanso 

interjornadas deve ser de pelo menos dez horas, enquanto que o descanso semanal 

remunerado deverá ser de um dia, o qual deve ser concedido preferencialmente no 

domingo. 

O sistema de férias, no sistema trabalhista paraguaio, é concedido 

anualmente com devida remuneração, tendo duração variável segundo o tempo o 

qual o trabalhador encontra-se empregado em determinada empresa, seguindo a 

regra disposta na Tabela 4.83: 

 
TABELA 4.83 – REGIME DE FÉRIAS PARAGUAIO. 

Férias Proporcionais 
Tempo de Empresa Dias de Férias/ ano 

Até 5 anos 12 
5 até 10 anos 18 
Mais de 10 anos 30 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

As horas extras além da jornada normal de trabalho não podem exceder a 

três horas diárias, sendo vedado aos trabalhadores de quatorze a dezoito anos a 

prestação deste trabalho extraordinário. Cada hora extra trabalhada, durantes dias 

úteis, será remunerada com um valor 50% superior ao da hora da jornada normal de 

trabalho e, caso a hora extraordinária seja trabalhada em períodos noturnos ou em 

dias não úteis, sua remuneração será de 100% sobre o valor da hora normal de 

trabalho. 
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Persiste ainda uma exigência estabelecida pelo Decreto nº 1.994 (2014), o 

qual determina que a tripulação das embarcações de bandeira paraguaia deve 

obedecer um limite mínimo de dois terços de nacionalidade paraguaia, bem como 

seus comandantes também devem obedecer a esta determinação. 

Diferentemente do Brasil, onde inexiste estabilidade para relações 

empregatícias de direito privado, o Paraguai estabelece que esta é alcançada com 

dez anos trabalhados em uma mesma empresa, o que significa que não poderá o 

empregado ser dispensado sem justa causa. 

Por fim, o salário se estipulará livremente, não podendo ser inferior ao salário 

mínimo vigente e nem ser diferente perante a sexo, nacionalidade, religião ou 

preferências políticas dos trabalhadores. 

 

Encargos tributários 

 

No Paraguai, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Tributário, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade em embarcação fluvial: 

I. Lei nº 125, de 9 de janeiro de 1991, que estabelece o novo regime 

tributário; 

II. Decreto-lei nº 1.860, de 18 de fevereiro de 1943, que dispõe sobre a 

criação do Instituto de Previsão Social; 

III. Lei nº 427, de 19 de dezembro de 1973, que atualiza o regime do 

Instituto de Previsão Social. 

 

A Lei nº 125 (1991b) estabelece um novo regime tributário para o Paraguai. 

Dentro dos impostos sobre as rendas das atividades exercidas no país, tem-se o 

transporte de bens e de pessoas. O artigo 16 decorre sobre os impostos sobre 

importadores e exportadores. Para os importadores, o valor determinado para a base 

de cálculo será a diferença entre o preço estabelecido no Paraguai e o preço vigente 

no lugar de origem acrescido do gasto de transporte e seguro. Nas exportações, por 

sua vez, o valor como base para determinação é sobre a diferença entre o valor 

declarado e o preço de venda no país de destino acrescido dos gastos de transporte 

e seguros.  
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Quanto ao Imposto sobre a Renda Comercial, Industrial e de Serviços, sua 

incidência se dá em empresas que exercem qualquer tipo de atividades relacionadas 

a indústria, comércio e serviços. Sua base de cálculo é obtida a partir do valor do 

faturamento, descontando os custos e os gastos deduzíveis, como demais cargas 

tributárias incidentes sobre a atividade, os gastos gerais de manutenção do 

empreendimento, tais quais despesas com energia e telefonia, bem como as 

remunerações das folhas salariais. Também podem ser excluídas do cálculo os 

valores perdidos devido a delitos cometidos por terceiros, sobre os quais não forma 

cobertos por seguros, bem como as depreciações de ativos. Sobre este montante, 

aplica-se uma alíquota de 10%, gerando assim o valor do IRACIS devido. 

Neste imposto são exoneradas do seu pagamento todas as atividades 

relacionadas ao transporte internacional de mercadorias, bem como as cooperativas, 

por seus atos nesta modalidade societária. 

A mesma Lei ainda trata de outros impostos, como o imposto sobre o 

consumo. Um deles é o imposto ao valor agregado, que engloba os seguintes atos: 

I. A venda de bens; 

II. A prestação de serviços; 

III. A importação de bens. 

 

A sua base de cálculo advém das notas emitidas, seja pela venda de bens, 

seja pela prestação de serviços, sobre a qual é aplicada uma alíquota geral de 10%, 

salvo para bens de uso familiar, produtos farmacêuticos, cessão de uso de bens 

imóveis atinentes a esta tributação, e os interesses, comissões e sobretaxas de 

empréstimo e financiamentos, sobre as quais aplicar-se-á uma alíquota de 5%. As 

exportações estão exoneradas desse tributo, no que compreende o transporte 

internacional de mercadorias, bem como demais exonerações previstas no artigo 83 

da Lei nº 125 (1991b). 

O artigo 96 da referida Lei, por sua vez, retrata a obrigação de que todas as 

mercadorias que circulem no território nacional devem estar acompanhadas do seu 

correspondente documento. As mercadorias que circulem sem a referida 

documentação serão consideradas infração, e serão retidas juntamente com o veículo 

que as transporta até que seja apresentada a documentação necessária juntamente 

com o pagamento de uma multa pertinente conforme o regime de infrações e sanções 
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prevista nessa mesma lei. Caso não seja apresentada a documentação nem exista 

alguém responsável pelas mercadorias, o transportador será o responsável pelo 

pagamento das multas, já que tem responsabilidade por estar transportando a 

mercadoria sem a documentação exigida. 

Além disso, o artigo 192 restabelece as obrigações dos contribuintes e 

responsáveis. Dentro da área de transporte, a obrigação se dá em facilitar as 

inspeções e verificações nos estabelecimentos, depósitos e navios pelos funcionários 

autorizados pela Administração. 

Importante abordar a Lei nº 1.064 (1997), conhecida popularmente de Lei de 

Maquila. Tal normativa visa criar condições fiscais favoráveis as chamadas “empresas 

de maquila”, que consistem, em noção básica, de empresas cujo objetivo é realizar a 

operações industriais, sejam essas de produção ou refinamento de produtos. Tal 

programa possui peculiaridades interessantes, como a possibilidade do capital das 

empresas contempladas por esta lei não possuírem, necessariamente, capital 

paraguaio. A única exigência é que esta empresa estabeleça indústrias em território 

paraguaio, visando assim o estabelecimento de fontes de emprego, bem como o 

desenvolvimento industrial e tecnológico paraguaio. Quanto as vantagens, pode-se 

elencar as seguintes: 

I. O pagamento de um tributo único de alíquota de 1% sobre o valor 

agregado do produto no território nacional; 

II. Isenção do IVA, bem como a possibilidade de recuperar valores pagos 

referentes a compra de bens e serviços; 

III. Existe também a suspensão de tarifas atinentes a importação de 

insumos, matérias-primas e equipamentos a serem utilizados no 

processo industrial. Esta suspensão é de seis meses prorrogáveis para 

até um ano; 

IV. Da mesma forma que existe a possibilidade das empresas 

maquiladores possuírem seu capital integralmente atrelado ao exterior, 

persiste também a possibilidade de que remessas sejam direcionadas 

ao exterior sem qualquer gravame fiscal; 

V. Persistem ainda as seguintes isenções fiscais: 

a. Taxa de atos e documentos; 

b. Pagamentos de taxas por serviço de valoração alfandegária; 
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c. Tarifas Consulares; 

d. Taxas Portuárias em 50%; 

e. Taxas aeroportuárias; 

f. Todos os impostos, taxas e contribuições referentes as 

garantias das empresas maquiladoras; 

g. Todos os impostos, taxas e contribuições referentes aos 

empréstimos destinados a financiar as operações de maquila. 

Quanto aos principais benefícios as empresas que realizem, em 

caráter exclusivo, a atividade de maquila, são os elencados a seguir: 

h. Exoneração do Impostos de Patente a Comércios, Indústrias, 

Profissões e Ofícios; 

i. Exoneração do Imposto à Construção que afete à planta 

industrial ou de serviços da empresa maquiladora; 

j. Exoneração de taxas municipais; 

k. Exoneração do IVA sobre operações de arrendamento ou 

leasing das máquinas e equipamentos que compõem a 

atividade de maquila. 

VI. A exigência de que qualquer produto produzido no Paraguai tenha 

origem regional de 40% de países do Mercosul e, caso alcançado esse 

percentual, estes bens produzidos por empresas amparadas pela Lei 

de Maquila podem adentrar no mercado dos países membros do 

Mercosul. 

 

Por fim, no que diz respeito a contribuição previdenciária patronal obrigatória, 

o Decreto-lei nº 1.860 (1943), atualizada pela Lei nº 427 (1973), estabelece que os 

empregadores devem aportar junto a previdência social um valor mensal 

correspondente a 16,5% da folha de salários paga aos trabalhadores. 
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4.9.5 Uruguai 

 

Encargos trabalhistas 

 

No Uruguai, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Trabalhista, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade em embarcação fluvial: 

I. Decreto-lei nº 14.320, de 26 de dezembro de 1974, que dispõe sobre 

Jornada de Trabalho; 

II. Lei nº 15.996, de 22 de julho de 1988, que dispõe sobre o Regime de 

Horas Extras; 

III. Decreto nº 550, de 22 de novembro de 1989, que regulamenta o 

Regime de Horas Extras da Atividade Privada; 

IV. Lei nº 12.590, de 23 de dezembro de 1958, que dispõe sobre o Regime 

de Licenças Anuais da Atividade Privada; 

V. Lei nº 16.101, de 29 de novembro de 1989, que cria e fixa o Sistema 

de Férias Remuneradas. 

VI. Decreto nº 615, de 22 de dezembro de 1989, que regulamenta o salário 

de férias; 

VII. Lei nº 11.577, de 14 de outubro de 1950, que dispõe sobre indústrias 

insalubres; 

VIII. Lei nº 18.498, de 12 de junho de 2009, que dispõe sobre composição 

da tripulação em embarcações nacionais. 

 

A jornada de trabalho é regulada por duas normas. A primeira norma refere-

se ao artigo 35 do Decreto Regulamentar de 29 de outubro de 1957, e o outro é o 

artigo 1º do Decreto-lei nº 14.320 (1974). 

O artigo 35 diz que a jornada de trabalho dos funcionários não pode exceder 

oito horas por dia. Já o artigo 1º, decreta que os funcionários de estabelecimentos 

comerciais de qualquer natureza poderão realizar um trabalho efetivo máximo de 

44horas semanais de trabalho com 36 horas consecutivas de descanso, salvo 

exceções previstas no Decreto-lei nº 14.320. Em caso de trabalhos realizados em 
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locais insalubres, a sua jornada não deve ser superior a seis horas diárias, com o 

recebimento dos vencimentos como que fossem trabalhadas oito horas. 

Persiste, no que diz respeito mais precisamente a atividade de navegação, a 

exigência de que 90% dos oficiais, como capitão e chefe de máquinas, sejam 

compostos por indivíduos de nacionalidade uruguaia, bem como 90% da tripulação. 

Conforme já explicitado, o Decreto-lei nº 14.320 prevê um descanso semanal 

de 36 horas. Além disso, o descanso deve ser aos sábados à tarde e nos domingos 

durante todo o dia, o que é geralmente chamado de regime de semana inglesa. 

Porém, o artigo 4º do Decreto-lei nº 14.320 estabelece que o Poder Executivo pode 

vir a autorizar, em casos especiais, a mudança dos dias de descanso pré-

estabelecidos pela lei anteriormente citada, respeitando ainda as 36 horas 

consecutivas de descanso, como por exemplo, o descanso na segunda-feira à tarde 

e da terça-feira durante todo o dia. 

Quanto ao trabalho noturno, este será caracterizado se ocorrer no período 

compreendido em 22 horas e 6 horas, e que o trabalhador labore por, pelo menos, 5 

horas contínuas. Neste caso, o pagamento da hora trabalha é acrescida em 20%. 

O regime de horas extras está regulamentado na Lei nº 15.996 (1988) e pelo 

Decreto Regulamentário nº 550 (1989a). 

O artigo 1º da Lei estabelece que se consideram horas extras as horas que 

se excedam do limite horário aplicado a cada trabalhador. Já no artigo 16, é dito que 

o número máximo de horas extras semanais para cada trabalhador é de oito horas. 

Para dias de trabalho, o valor pago na hora extra será acrescido de 100% sobre o 

valor pago nas horas regulares de trabalho, enquanto que para horas trabalhadas em 

dias não úteis será pago um adicional de 150%. 

A Lei nº 12.590 (1958) descreve como licença anual um número específico 

de dias de férias remuneradas, que o trabalhador adquire direito com relação a um 

período de serviço efetivo. Tal regulamento provém de ordem pública, portanto, é um 

direito o qual o trabalhador não pode renunciar. O período de férias compreende 20 

dias, sendo adicionado 1 dia a cada 4 anos trabalhados em determinada empresa. 

A referida lei estabelece que o direito a férias remuneradas é a partir da 

computação de 12 meses de trabalho. O número de dias de direito é ajustado 

conforme o tempo de trabalho no ano civil, que independente do dia de começo, 

termina no dia 31 de julho de cada ano. Esse sistema é citado no artigo 10 dessa lei. 
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Cada falta durante o ano civil, equivale a um quinze avos de um dia de licença. 

Portanto, se o trabalhador faltar 15 vezes em um ano, ele terá o desconto de um dia 

em suas férias, sendo que estas faltas são as não justificáveis. 

A Lei nº 16.101 (1989c) e o Decreto Regulamentário 615 (1989b) regem as 

regras que dão o direito às férias remuneradas. 

A referida lei estabelece que o benefício abranja qualquer trabalhador de 

atividade privada ou pública, e este é de 100% referente ao salário recebido durante 

os períodos normais de trabalho. Esse salário deve ser pago antes do começo da 

licença. 

 

Encargos tributários 

 

No Uruguai, as seguintes legislações podem ser elencadas como as mais 

pertinentes no trato do Direito Tributário, tanto em sentido amplo como focado na 

atividade em embarcação fluvial: 

I. Decreto nº 220, de 20 de agosto de 1998, que regulamenta o Imposto 

sobre o Valor Agregado; 

II. Lei nº 18.083, de 18 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a Reforma 

do Sistema Tributário; 

III. Lei nº 16.074, de 17 de janeiro de 1990, que dispõe sobre Seguro de 

Acidentes de Trabalho e Enfermidades Profissionais; 

IV. Decreto-lei nº 14.407, de 22 de julho de 1975, que dispõe sobre a 

Administração dos Seguros Sociais por Enfermidade. 

 

Em relação ao regime tributário, esse é apresentado pelo Uruguay XXI – Guia 

del Inversor – PwC Uruguay. Esse compreende impostos diretos e indiretos. Os 

principais impostos sobre a atividade empresarial são o Imposto ao Valor Agregado, 

o Imposto de Patrimônio e o Imposto sobre as rendas de Atividades Econômicas.  

A Lei nº 18.083 (2007) veio a reformar o sistema tributário uruguaio, 

derrogando 14 tributos e estabelecendo unificações e simplificações que tornaram 

este um dos sistemas tributários mais enxutos e modernos dentre os países que 

compõem o Acordo da Hidrovia. 
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O imposto ao valor agregado incide sobre o valor do bem comercializado ou 

do serviço prestado, tendo como alíquota básica 22%, existindo uma alíquota mínima 

de 10% aplicável somente a certos produtos e serviços, sendo avaliada sua 

essencialidade, como por exemplo produtos medicinais e alimentação.  

As exportações e a circulação da maior parte dos produtos agropecuários 

estão sujeitas ao regime de taxa zero, pelo qual se devolve o crédito fiscal. Demais 

exonerações são elencadas no Capítulo IV do Decreto nº 220 (1998). 

O imposto sobre as rendas das atividades econômicas é um tributo anual que 

atribui 25% de taxa as rendas de fontes uruguaias derivadas de atividades 

econômicas de qualquer natureza. Sobre este tributo, importante consideração se faz 

acerca de sua isenção para empresas que realizam atividades atinentes a navegação, 

representando importante diferencial competitivo deste país. 

O imposto de patrimônio é um tributo sobre os ativos localizados no país das 

empresas industriais e comerciais e das exportações agropecuárias. A taxa é de 

1,5%, aumentando para 2,8% no caso de bancos e casas financeiras. 

Por fim, a respeito da contribuição previdenciária patronal, a alíquota a ser 

aplicada a folha de salários, para fins de pagamento das Contribuições Especiais de 

Seguridade Social, é de 7,5%, em taxa advinda da reforma tributária inaugurada pela 

Lei nº 18.083 (2007), bem como um percentual de 5%, destinada a FONASA (Fundo 

Nacional de Saúde). 

 

4.9.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

Encargos trabalhistas 

 

As legislações que regem as regras trabalhistas apresentam-se similares, em 

certos aspectos, nos cinco países, conforme Anexo – Quadro Comparativo 8: 
Regras trabalhistas. 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 
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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 

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. 

Entretanto, é relevante observar que a legislação brasileira não é adepta a esta 

solução, optando por criar adicionais aos salários-base, mantendo a jornada de 

trabalho integral. Outra observação interessante é que não foi identificada no Uruguai 

uma legislação específica que aborde a questão da periculosidade, apenas e tão 

somente acerca da insalubridade. 

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.  
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Em destaque, resta salientar que chama atenção a imposição de que os 

capitães e comandantes das embarcações de cada um dos países possuam, 

necessariamente, a nacionalidade do respectivo país de suas bandeiras. Não 

obstante, persiste a necessidade de se possuir um determinado contingente da 

tripulação pertencente a determinada nacionalidade, conforme mostra a Tabela 4.84: 

 
TABELA 4.84 – COMPARATIVO DO NÚMERO DE TRIPULANTES DE NACIONALIDADE 

OBRIGATÓRIA. 
Contingente Obrigatório da Tripulação Nacional 

Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai 
75,00% 50,00% 66,66% 66,66% 90,00% 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Tais políticas protecionistas se justificam na medida em que cada país visa 

proporcionar as melhores condições de empregabilidade para os seus cidadãos, 

tendo em vista que se trata de uma atividade de abrangência notadamente 

internacional. Um compilado com estas principais distinções pode ser observado na 

Tabela 4.85. 

 
TABELA 4.85 – COMPARATIVO ENTRE A REGULAÇÃO GERAL DOS REGIMES TRABALHISTAS. 

(continua) 
Item\País Brasil Uruguai Paraguai Argentina Bolívia 

Jornada de 
trabalho 

8h/dia 
44h/semana 

8h/dia 
44h/semana 

8h/dia 
48h/semana 

8h/dia 
48h/semana 

8h/dia 
48h/semana 

Horas extras 
≤ 2 h/dia 

R$/hora + 50% 
≤ 8h/semana 

R$/hora + 100% 
≤ 3h/dia 

R$/hora + 50% 
≤ 30h/mês 

R$/hora + 50% 
≤ 2 h/dia 

R$/hora + 100% 

Trabalho 
noturno 

Hora noturna: 
52,5 min 

R$/hora + 20% 
R$/hora + 20% 7h/dia 7h/dia 7h/dia 

Adicional de 
insalubridade 

10% -grau mín. 
20% -grau méd. 
40% -grau máx. 

6h/dia 
(salário de 8h) 

6h/dia 
(salário de 8h) 

6h/dia 
(salário de 8h) 

6h/dia 
(salário de 8h) 
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TABELA 4.85 – COMPARATIVO ENTRE A REGULAÇÃO GERAL DOS REGIMES TRABALHISTAS. 
(conclusão) 

Item\País Brasil Uruguai Paraguai Argentina Bolívia 

Adicional de 
periculosidade 

Salário + 30% Não é citado 
6h/dia 

(salário de 8h) 
Avaliação 
Individual 

6h/dia 
(salário de 8h) 

Período de 
descanso 

≥ 11 h 
(interjornada) 

≥ 11 h 
(interjornada) 

≥ 10 h 
(interjornada) 

≥ 12 h 
(interjornada) 

≥ 12 h 
(interjornada) 

Direito a férias Após 12 meses Após 12 meses Após 12 meses Após 12 meses Após 12 meses 

Nº de dias de 
férias 

≤5 faltas: 30 d 
6-14 faltas: 24 d 
15-23 faltas: 18 d 
24-32 faltas: 12 d 

20 d + acrésc. de 
1 dia a cada 4 
anos de trabalho 
na empresa 

Tempo de 
empresa: 
<5 anos: 12 d 
<10 anos: 18 d 
>10 anos: 30 d 

Tempo de 
empresa: 
<5 anos: 14 d 
<10 anos: 21 d 
<20 anos: 28 d 
>20 anos: 35 d 

Tempo de 
empresa: 
<5 anos: 7 d 
<10 anos: 14 d 
<20 anos: 21 d 
>20 anos: 30 d 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Ainda que tais comparações sejam relevantes, não se pode negar que estas 

não representam, dentro de um contexto macroeconômico entre os países que 

compõem a Hidrovia, diferenças competitivas significativas. Estas se concentram 

principalmente na flutuação do valor efetivo ao qual é pago para cada trabalhador, 

possuindo este valor dependência direta com o contexto econômico e o custo de vida 

de cada país. Tais valores serão objetos de análise mais pertinente no Relatório 3B, 

o qual abordará o Estudo de Caso, momento em que estas considerações de cunho 

eminentemente prático serão objeto das devidas considerações. 

Contudo, dentro desta análise primariamente legal objeto do presente 

relatório, é imprescindível identificar que persiste um fator de competitividade 

relacionado a verbas trabalhistas, o qual se devem realizar observações relevantes.  

Neste ponto serão analisadas as contribuições previdenciárias patronais. 

Primeiramente a sua base de cálculo é idêntica em todos os países: trata-se do valor 

pago na folha de salários. Entretanto, ao abordar as suas respectivas alíquotas, 

observaram-se diferenças consideráveis de valoração, conforme Tabela 4.86. 
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TABELA 4.86 – COMPARATIVO ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
PATRONAIS. 

Alíquotas das Contribuições Previdenciárias Patronais 
Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai 

21,00% 16,71% 28,20% 16,50% 12,50% 
FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Conforme pode-se observar, persiste uma diferença considerável de 

tratamento dado aos aportes patronais junto aos Institutos de Seguridade Social de 

cada país, especialmente ao comparar Uruguai, Paraguai e Bolívia, os países com as 

menores alíquotas, com Brasil e Argentina, cujas alíquotas são bem significativas 

quando comparadas com a do Uruguai.  

Entretanto, é importante ressaltar um ponto de diferenciação relacionado ao 

Brasil, uma vez que, para a atividade específica de transporte por navegação interior 

de cargas, dentre outras atividades, persiste a possibilidade de se optar pelo 

pagamento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre o valor da Receita Bruta 

auferida, com a aplicação de uma alíquota de 1,5%. Esta representa uma potencial 

vantagem para este país, uma vez que se cria um sistema em que pode o operador 

optar pelo adimplemento desta contribuição pelo método que lhe for menos oneroso, 

não precisando obedecer, necessariamente, a esta regra geral especificada.  

Todavia, persistem demais contribuições incidentes sobre a folha de salários 

que não encontram equiparação do Brasil em relação aos demais países que 

compõem o Acordo da Hidrovia, em especial no que diz respeito às Contribuições 

destinadas a Terceiros, bem como o Seguro contra Acidentes de Trabalho. Tais 

onerosidades identificadas para o Brasil o colocam numa posição desfavorável, 

podendo representar entraves para o desenvolvimento do transporte fluvial a partir 

dessa nação. 

No caso específico de empresas de navegação, o Seguro contra Acidentes 

de Trabalho representa uma alíquota de 3%, enquanto que as Contribuições à 

Terceiros se subdividem em 2,5% de Salário-educação; 2,5% destinado ao DPC 

(Diretoria de Portos e Costas); e 0,2% destinado ao INCRA. Desta forma, pode-se 

entender que os encargos sociais de natureza tributária incidentes sobre a folha de 

pagamentos totaliza no Brasil a aplicação de uma alíquota de 28,2%, a maior da 

região. 
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Encargos tributários 

 

O Regime Tributário também se assemelha em todos os países de língua 

espanhola (vide Anexo – Quadro Comparativo 9: Comparativo dos tributos), 
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. Entretanto, é necessário ressaltar que o Brasil possui uma matriz 

tributária muito mais ampla. Ainda que, segundo a KPMG10, a onerosidade tributária 

brasileira seja relativamente inferior a Argentina, o número de impostos, taxas e 

contribuições que o Brasil possui representam potenciais entraves para 

empreendedores, conforme a Tabela 4.87. 

 
TABELA 4.87 – COMPARATIVO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS ENTRE OS PAÍSES. 

Impostos Gerais Brasil Paraguai Argentina Uruguai Bolívia 

Importações II II II II II 

Exportações IE IE IE     

Renda e Proventos IRPJ IRACIS IG IRAE; IP IUE 

Operações Financeiras e Câmbio IOF   ICDCB   
ITF; 

IVME 

Produtos Industrializados IPI 

IVA IVA IVA IVA 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços 

ICMS 

Serviços de Qualquer Natureza ISS 

Contribuições Sociais 
e Previdenciárias 

CSLL; 
PIS/PASEP; 

COFINS; CPP 
 IPS CSS CESS APP 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Exemplo deste fato são os impostos que incidem sobre serviços, bens e 

processos de industrialização. Tais fatos geradores, nos demais países do Acordo da 

                                            
10 BRASIL ECONÔMICO. Brasil fica em 6º lugar entre os países que cobram mais impostos de 
empresas. Disponível em: <http://economia.ig.com.br/empresas/2014-06-10/brasil-fica-em-6-lugar-
entre-os-paises-que-cobram-mais-impostos-de-empresas.html>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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Hidrovia, são objeto da incidência apenas e tão somente do Imposto sobre Valor 

Agregado (IVA). Já no Brasil existe a possibilidade de que se incida o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) ou o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS). Para aumentar o nível de complexidade deste quadro vale ressaltar 

ainda que o IPI é um imposto de competência da União, enquanto que o ICMS é de 

competência estadual, e o ISS é de competência municipal. Evidentemente será 

pouco provável que todos os três tributos incidam, concomitantemente, sobre uma 

mesma atividade, em especial o ICMS e o ISS por serem, por sua natureza 

embrionária, excludentes entre si, uma vez que a incidência do ICMS é residual frente 

ao ISS, em conformidade com o artigo 1º, § 2º da Lei Complementar brasileira nº 116. 

Contudo, cabe ao empreendedor, sujeito passivo destes tributos, identificar qual (ou 

quais) destes impostos incide sobre sua operação e realizar o recolhimento 

correspondente, não podendo em hipótese alguma cometer equívocos, uma vez que 

cada um destes impostos possuem um sujeito ativo distinto. 

Novamente, é preciso reforçar que tal imbróglio é objeto de constantes 

deliberações por parte da comunidade jurídica brasileira. Por este motivo, defende-

se veementemente que uma reforma tributária na qual passe a ser instituído o IVA 

dentro do Sistema Tributário Brasileiro é a medida mais adequada a ser tomada, 

simplificando a atividade empresarial e elevando o grau de competitividade brasileira 

frente a outras nações11. 

Contudo, não se devem dedicar críticas unicamente ao sistema brasileiro de 

tributação direta sobre bens e serviços. A Argentina, por mais que adote o IVA em 

seu ordenamento jurídico, insiste na vigência do polêmico Impostos sobre os 

Ingressos Brutos (IIB). Tal tributo possui competência provincial, criando assim um 

paralelo com o ICMS brasileiro. Contudo, a imensa autonomia concedida as 

províncias na sua disciplina criam situações potencialmente discrepantes dentro da 

nação argentina, podendo existir produtos com a incidência de determinada alíquota 

                                            
11 Endossa esse raciocínio o novo relator do Projeto de Reforma Tributária, Luiz Carlos Hauly em 
que, dentre outras considerações, afirma a criação do IVA em substituição ao ICMS, IPI e ISS. Fonte: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/518308-NOVO-RELATOR-DA-
REFORMA-TRIBUTARIA-DEFENDE-RECRIACAO-DA-CPMF.html 
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em uma província, enquanto que em outra esse mesmo produto possui isenção fiscal 

deste tributo. Neste momento persiste a necessidade de se fortalecer o IVA criando 

um plano governamental de participação das províncias nos valores levantados por 

este tributo, tornando desnecessária a insistência na cobrança do Imposto sobre 

Ingressos Brutos. 

Numa última comparação mais relevante quanto ao aspecto tributário, é 

importante ressaltar a existência, em todos os países, de impostos incidentes sobre 

a renda, conforme já salientado. Entretanto, persiste uma certa variabilidade quanto 

as alíquotas aplicadas, vide Tabela 4.88. 

 
TABELA 4.88 – COMPARATIVO ALÍQUOTAS DO IMPOSTO DE RENDA. 

Alíquotas das Imposto sobre Rendas 
Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai 

35,00% 25,00% 24,00% até 
34,00% 10,00% 25,00% 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Nesta análise, pugna-se importante salientar dois valores consideravelmente 

díspares: a alíquota argentina, como a mais elevada da região, e a alíquota paraguaia, 

disparada a mais competitiva da região. Não obstante, foi identificado no Paraguai 

isenção deste tributo para empresas que exerçam atividade voltada à exportação e 

no Uruguai para empresas que exerçam atividade de navegação. Este fato representa 

um fator de extrema importância para estes dois países em termos de 

competitividade, especialmente no que diz respeito ao Paraguai, por ser este o país 

com uma localização geográfica mais favorável em relação ao Uruguai. Entender este 

incentivo fiscal por parte do Paraguai, bem como sua alíquota reduzida para 

empresas que exercem demais atividades, representam uns dos fatores de maior 

relevância para compreender os motivos para que o Paraguai represente um polo de 

grande atratividade para a instalação de empresas em sua jurisdição, tendendo a 

concentrar em seu território grande parcela das atividades executadas dentro da 

Hidrovia. 

Em relação ao Brasil, observa-se que este instituiu, em seu Imposto sobre 

Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ), uma alíquota de 15% a qual é submetida a um 

adicional correspondente a 10% quando o valor do lucro utilizado como base de 

cálculo superar R$ 20 mil mensais. Entretanto, persiste no ordenamento jurídico 
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brasileiro um outro tributo incidente sobre a renda de pessoas jurídicas. Trata-se da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que nada mais é que uma 

estratificação do IRPJ com uma destinação específica, que é o financiamento da 

Seguridade Social. Sua semelhança com o IRPJ é ratificada, inclusive, pelos métodos 

de levantamento possibilitados pela legislação brasileira, a qual concede a CSLL 

necessariamente a mesma base de cálculo do IRPJ. Ou seja, os optantes pelo 

método do lucro presumido na esfera do IRPJ devem, obrigatoriamente, adotar o 

mesmo método para a CSLL. Portanto, na Tabela 4.88, computou-se a alíquota de 

9% da CSLL, que é o percentual incidente para as atividades nas quais se enquadra 

o transporte de cargas, para fins de comparação com os demais países. 

Persiste ainda, uma importante consideração a se fazer acerca da Lei de 

Maquila, presente no ordenamento jurídico paraguaio. Essa representa um programa 

de incentivo ao desenvolvimento industrial paraguaio com o estabelecimento de 

incentivos fiscais incomparáveis com os demais países da região. Devido a este fato, 

persiste a possibilidade de que exista uma concentração de polos industriais em 

território paraguaio, tornando o país um potencial exportador dentro do contexto 

comercial da Hidrovia. Neste sentido, é salutar que se desenvolvam políticas de 

incentivos econômicos e fiscais pelas demais nações que compõem a Hidrovia. Caso 

contrário, pode-se averiguar, com o estreitamento de laços comerciais envolvendo a 

Hidrovia do Paraguai, as demais nações estariam sujeitas a serem importadoras de 

produtos industrializados paraguaios e exportadoras de commodities agrícolas, cujo 

valor agregado é inferior ao de produtos industrializados, prejudicando assim o bom 

equilíbrio da balança comercial destes países. 

Por fim, é necessário salientar, novamente, a existência da TEC (Tarifa 

Externa Comum), a qual prevê uma lista de alíquotas de importação a serem 

aplicadas dentro dos países no âmbito do Mercosul. Tal lista, entretanto, compreende 

exceções a serem estabelecidas pelos países que compõem o Acordo por meio de 

seus Ministérios de Comércio Exterior. 

Quanto aos produtos destinados à exportação, é de importante consideração 

a pertinência da existência do Drawback, o qual consiste na restituição de custos 

alfandegários pertinentes a importação de matéria-prima utilizada para produtos 

destinados à exportação. 
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Nestes termos, é possível identificar 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 tange aos encargos tributários e trabalhistas relacionados ao transporte 

de cargas na Hidrovia.  
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4.10 REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS HIDROVIÁRIOS 

OU OUTRAS ESTRUTURAS DE TRANSBORDO 

 

Neste item são explicitados os regulamentos, leis e decretos que englobam 

os requisitos para implantação de terminais hidroviários e outras estruturas de 

transbordo para a Hidrovia Paraguai-Paraná, bem como os documentos relevantes 

de cada país para o entendimento das normatizações estabelecidas pelos mesmos. 

Para fins de comparação serão abordados dois aspectos dentro dos requisitos, sendo 

eles: 

I. Documentação para autorização de construção; 

II. Documentação para autorização de operação. 

 

O Acordo da Hidrovia não estabelece nenhum critério para instalações de 

terminais nos portos dos países signatários. 

 

4.10.1 Argentina 

 

A Autoridade de Aplicação da lei referente a este item é a Subsecretaria de 

Portos e Vias Navegáveis, cuja função é controlar o cumprimento das normas legais 

em todos os portos do país, em especial o cumprimento das características, uso e 

destino que condicionaram a habilitação de cada porto; controlar a obrigação de todos 

os portos em facilitar o trabalho das autoridades de controle (prefeituras navais, 

aduanas, etc.); assegurar o cumprimento das normas de segurança de navegação, 

saúde, proteção ambiental e segurança do trabalho.  

No que diz respeito à legislação atinente aos requisitos para implantação de 

terminais e outras estruturas de transbordo, destacam-se as seguintes normativas em 

vigor na Argentina: 

I. Lei 24.093, de 24 de junho de 1992, que trata sobre todos os aspectos 

vinculados a habilitação, administração e operação dos portos estatais 

e particulares existentes ou a serem construídos no território argentino; 

II. Registro de empresas prestadoras, para o Porto de Buenos Aires. 
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Documentação para autorização de construção 

 

A Lei nº 24.093 (1992b) libera totalmente o regime portuário, permitindo assim 

que as pessoas e empresas privadas possam construir e operar livremente portos e 

terminais portuários, seja em terrenos próprios ou terrenos cedidos pelas províncias 

ou munícipios, desde que se assuma responsabilidade destes portos, e que o seu 

uso esteja dentro da classificação legal que foi estabelecida antes da construção.  

 

Documentação para autorização de operação  

 

A Lei nº 24.093 (1992b) também estabelece que todas as operações dos 

portos argentinos devem ser efetuadas mediante decreto do Poder Executivo 

Nacional com informação ao Congresso Nacional. A habilitação continua vigente 

desde que os responsáveis pelo porto cumpram e continuem com seu destino e 

atividade, e com as condições técnicas operativas e legais que deram lugar a esta 

habilitação. 

Para os portos mais importantes do país (Santa Fé, Buenos Aires, Quequén 

e Bahía Blanca), se exige a criação de administrações nas quais participarão 

representantes da província ou município onde este porto está localizado. O porto de 

Buenos Aires, a partir de 1992, se tornou o único porto de propriedade e 

administração do Estado Nacional.  

O regime legal permite a concessão de operação de terminais portuários, e o 

primeiro porto a adotar esse sistema foi o de Buenos Aires, que por meio de licitação 

pública concedeu a autorização de utilização e exploração de seis terminais na seção 

de Puerto Nuevo, por períodos que variavam entre 18 e 25 anos.  

Já o Regulamento para o Registro de Empresas de Serviços Portuários, 

existente para o Porto de Buenos Aires, estabelece os documentos para obter a 

habilitação para operar como empresa deste fim, estes descritos na Tabela 4.89. 

Além disso, prevê que tais empresas devem se encaixar em uma das categorias de 

uso conforme o produto que pretendem receber em seu porto para armazenamento, 

carga e descarga. 
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TABELA 4.89 - DOCUMENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR EM 
TERMINAIS ARGENTINOS. 

Tipo de Empresa Documentos necessários 

Pessoas físicas e 
empresas 
irregulares 

Descrição da atividade a ser desenvolvida; 
Documentos pessoais e dados para contato; 
Comprovante de residência; 
Número de inscrição no Registro Público de Comércio; 
Inscrição na Administração Federal de Ingressos Públicos; 
Referências bancárias e financeiras; 
Declaração patrimonial e quadro de endividamento;  
Certificado Registro e Habilitação Anual, expedido pela Secretária de 
Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável; 
Registro de inscrição na Prefeitura Naval; 
Registro de inscrição na Secretária de Energia; 
Lista de veículos com registro único de transporte automotor; 
Certificado de matrícula de embarcações, caso houver; 
Certificado de segurança de navegação, caso houver; 
Certificado nacional de prevenção de contaminação por hidrocarboneto, 
caso houver; 
Certificado de inscrição no SENASA, caso corresponder. 

Empresas 
regulamentadas 

Descrição da atividade a ser desenvolvida; 
Comprovante de residência; 
Inscrição na Administração Federal de Ingressos Públicos; 
Telefone, e-mail, fax; 
Referências bancárias e financeiras; 
Contrato Social, publicado na Inspeção Geral de Justiça; 
2 últimos balanços da empresa; 
Certificado Registro e Habilitação Anual, expedido pela Secretaria de 
Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável; 
Registro de inscrição na Prefeitura Naval; 
Certificado de matrícula de embarcações, caso houver; 
Certificado de segurança de navegação, caso houver; 
Certificado nacional de prevenção de contaminação por hidrocarboneto, 
caso houver; 
Certificado de inscrição no SENASA, caso corresponder. 

FONTE: REGISTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS, 2012. 

 

4.10.2 Bolívia 

 

No que diz respeito à legislação atinente aos requisitos para implantação de 

terminais e outras estruturas de transbordo, destaca-se a seguinte normativa em vigor 

na Bolívia: 

I. Procedimentos para Autorizar a Construção de Instalações Portuárias, 

dispostos pela Direção Geral de Interesses Marítimos, Fluviais, 

Lacustres e Marinha Mercante, vinculada ao Ministério da Defesa. 
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Documentação para autorização de construção 

 

A Direção Geral de Interesses Marítimos, Fluviais, Lacustres e Marinha 

Mercante, por meio da Unidade de Portos e Vias Navegáveis determina os 

procedimentos necessários para a autorização da construção de instalações 

portuárias e cais. O interessado na construção deverá apresentar um memorial 

dirigido ao diretor da unidade solicitando a autorização para construção, 

acompanhado dos documentos apresentados na Tabela 4.90. 

 
TABELA 4.90 – DOCUMENTAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS 

BOLIVIANOS. 
Categoria Documentação 

I. Documentos Legais 

a. Documentação de constituição da empresa; 
b. Número de Identificação Tributária (NIT); 
c. Pagamento dos impostos nacionais;  
d. Registro no FUNDEMPRESA; 
e. Original e cópia do cartão de propriedade;  
f. Planos de propriedade aprovados e registrados no cadastro do 
governo municipal do local.  

II. Documentos Técnicos 

a. Projeto e plano de construção do porto, aprovados pelo Serviço de 
Hidrografia Naval; 
b. Aprovação do regime hidrológico e geomorfológico pelo Serviço de 
Hidrografia Naval; 
c. Localização e capacidade do cais, instalações, equipamentos e 
sistemas de segurança; 
d. Avaliação e autorização relacionadas ao impacto ambiental para 
realização da obra.  

III. Documentos 
Econômicos 

a. Balanço geral; 
b. Inventário da indústria portuária; 
c. Seguro contra risco, contaminação e incêndio. 

FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MINDEF, 2009. 

 

Após esse procedimento ocorrerá o trâmite interno do processo, passando 

por chefes e responsáveis das unidades, assessores jurídicos, econômicos, ministro 

de Defesa, entre outros, até que retorne ao diretor-geral da unidade para emissão do 

Certificado de Construção. 
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Documentação para autorização de operação  

 

Esse mesmo órgão também define o procedimento necessário para o 

registro, inscrição e emissão do certificado de operações das instalações portuárias. 

O interessado (empresa ou administradora portuária) deverá encaminhar um 

memorial ao diretor da unidade, a autorização para funcionamento da instalação 

portuária para serviço público ou privado e a documentação da Tabela 4.91. 

 
TABELA 4.91 - DOCUMENTAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE TERMINAIS 

BOLIVIANOS. 
Categoria Documentação 

I. Documentos Legais 

a. Número de Identificação Tributária (NIT); 
b. Poder Notório do representante da Empresa ou da Administração 
Portuária; 
c. Pagamento dos impostos nacionais;  
d. Comprovante de inscrição FUNDEMPRESA; 
e. Original e cópia do cartão de propriedade;  
f. Planos de propriedade aprovados e registrados no cadastro do 
governo municipal do local.  
g. Avaliação de Impacto Ambiental emitida pelo Órgão do Meio 
Ambiente; 
h. Comprovante de depósito bancário para a conta do Ministério de 
Defesa Nacional.  

II. Documentos Técnicos 

a. Projeto e plano de construção do porto, aprovados pela Direção 
Geral de Interesses Marítimos, Fluviais, Lacustres e Marinha 
Mercante; 
b. Aprovação do regime hidrológico e geomorfológico pelo Serviço de 
Hidrografia Naval; 
c. Localização e capacidade do cais, instalações, equipamentos e 
sistemas de segurança; 
d. Avaliação e autorização relacionadas ao impacto ambiental para 
realização da obra; 
e. Cópia do informe de inspeção técnica realizada pela Seção de 
Portos e Vias Navegáveis. 

III. Documentos 
Econômicos 

a. Balanço Geral; 
b. Inventário da indústria portuária; 
c. Seguro contra risco, contaminação e incêndio. 

FONTE: MINDEF, 2009. 

 

Ao finalizar a tramitação interna do processo, o interessado procede a retirada 

do Certificado de Registro da instalação portuária. 
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4.10.3 Brasil 

 

No que diz respeito à legislação atinente aos requisitos para implantação de 

terminais e outras estruturas de transbordo, destacam-se as seguintes normativas em 

vigor no Brasil: 

I. Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013, que dispõe sobre a exploração 

direta e indireta pela União e Portos a instalações portuárias e sobre 

as atividades desempenhadas pelos operadores portuários; 

II. Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, que regulamenta o disposto 

na Lei nº 12.815/2013, que regula a exploração de portos organizados 

e de instalações portuárias; 

III. Resolução nº 3.220-ANTAQ, de 8 de janeiro de 2014, que aprovou a 

norma que estabelece procedimentos para a elaboração de projetos 

de arrendamentos e recomposição do equilíbrio econômico-financeiros 

dos contratos de arrendamento de áreas e instalações portuárias nos 

portos organizados; 

IV. Resolução nº 3.290-ANTAQ, de 13 de fevereiro de 2014, que aprovou 

a norma que dispõe sobre a autorização para a construção, exploração 

e ampliação de terminal de uso privativo, de estação de transbordo de 

carga, de instalação portuária pública de pequeno porte e de instalação 

portuária de turismo; 

V. Resolução Normativa nº 13, de 10 de outubro de 2016, que dispõe 

sobre o registro de instalações de apoio ao transporte aquaviário; 

VI. Resolução nº 2.520-ANTAQ, de 20 de junho de 2012, que aprova a 

norma para outorga de autorização para a construção, exploração e 

ampliação de estação de transbordo de cargas; 

VII. Resolução nº 4.875, de 24 de junho de 2016, que aprova novos 

critérios para valores de garantia de execução dos contratos de adesão 

das instalações portuárias privadas; 

VIII. Resolução nº 3.707, de 17 de outubro de 2014, que aprova a proposta 

de norma que regula a prestação de serviço portuários em bases não 
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discriminatórias e a utilização excepcional de áreas e instalações 

portuárias concedidas, arrendadas ou autorizadas. 

 

A exploração portuária brasileira pode ocorrer dentro da circunscrição de 

Portos Organizados, momento em que esta exploração é objeto de um procedimento 

licitatório, objetiva a concessão ou o arrendamento da área desejada. Entretanto, no 

caso de atividade portuária fora da circunscrição de portos organizados, esta 

pretensão deve ser objeto de autorização de exploração realizada mediante um 

contrato de adesão para a operação de Terminais de Uso Privativo, Estações de 

Transbordo de Carga, Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte e Instalação 

Portuária de Turismo. Já para instalações de apoio ao transporte aquaviário, este 

deve ser passível de registro. Tal procedimento pode ser entendido em sua plenitude 

segundo a Figura 4.24. 

 
FIGURA 4.24 – MODELO DE EXPLORAÇÃO PORTUÁRIO BRASILEIRO. 

Modelo de 
exploração portuário 

brasileiro

Porto Organizado

Instalações Portuárias

Dentro da poligonal 
do Porto Organizado

Licitação para 
exploração

Concessão do Porto 
Organizado

Arrendamento (área 
específica do Porto)

Fora da poligonal do 
Porto Organizado

Autorização para 
exploração (via 

contrato de adesão)

Registro

TUP, ETC, IP4, IPT

Instalações de apoio 
ao transporte 

aquaviário
 

FONTE: Adaptado de BRASIL. LEI Nº 12.815, 2013a; BRASIL. DECRETO Nº 8.033; 2013b; BRASIL. 
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 13, 2016. 

 

Documentação para autorização de construção 

 

No caso de exploração em Portos Organizados deve-se salientar a 

necessidade de se executar um EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica 
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e Ambiental) direcionado para os casos de arrendamento portuário, obedecendo o 

disposto da Resolução nº 3.220 (2014a) da ANTAQ. 

Para os casos de exploração fora do perímetro de Portos Organizados, a 

Resolução nº 3.290 (2014b) estabelece quatro etapas no procedimento de 

autorização de construção de instalações portuárias, a saber, o Requerimento, o 

Anúncio Público e Chamada Pública, o Processo Seletivo Público, a Apresentação de 

Documentação Complementar e, por fim, a Autorização.  

Na etapa de Requerimento, define o artigo 3º da supracitada resolução que 

qualquer empresa constituída e com sede no Brasil poderá requerer a ANTAQ, a 

qualquer tempo, autorização para construção, exploração e ampliação de instalação 

portuária, desde que acompanhada dos seguintes documentos apresentados na 

Tabela 4.92. 

 
TABELA 4.92 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 

TERMINAIS HIDROVIÁRIOS. 
(continua) 

Habilitação Documentação necessária 

I. Habilitação Jurídica e 
Regularidade Fiscal 

a. Requerimento para construção, exploração e ampliação de 
Instalação Portuária, conforme modelo constante no Anexo A da 
referida norma; 
b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor; 
c. Prova de inscrição no CNPJ/MF da empresa requerente e da 
instalação portuária, no caso desta ser constituído como filial; 
d. Certidão de propriedade do terreno, expedido pelo Cartório de 
Registro de Imóveis; ou certidão de cessão sob regime de direito real, 
acompanhada de autorização para uso do espaço físico, quando 
couber;  
e. Último comprovante de recolhimento da taxa de ocupação ou do foro 
do ano em exercício; 
f. Certidão de breve relato emitida pela Junta Comercial do estado 
onde se situa a sede da empresa; 
g. Ficha de cadastro preenchida conforme modelo constante no anexo 
B da norma referida. 
h. Se exigida, uma garantia da proposta, equivalente a 2% do valor do 
investimento, limitada a R$ 500.000,00. 

II. Habilitação Técnica 
ou Memorial Descritivo 
das Instalações do 
Terminal 

a. Descrição da 
poligonal das áreas 
por meio de 
coordenadas 
georreferenciadas, 
devendo 
discriminar: 

i. Área pretendida da instalação em terra; 
ii. Área pretendida de instalação em água; 
iii. Área pretendida para berços de atracação; 
iv. Área necessária para bacia de evolução; 
v. Área necessária para canal de acesso; 
vi. Demarcação de vias de acesso para qualquer 
modal de transporte; 
vii. Apresentação das instalações e 
empreendimentos adjacentes. 

b. Descrição de todos os acessos ao terminal, tanto os já existentes 
quanto os projetados; 
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TABELA 4.92 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 
TERMINAIS HIDROVIÁRIOS. 

(conclusão) 

Habilitação Documentação necessária 

II. Habilitação Técnica 
ou Memorial Descritivo 
das Instalações do 
Terminal 

c. Descrição do 
terminal 
identificando: 

i. Instalações de acostagem; 
ii. Berços de atracação; 
iii. Instalações de armazenagem; 
iv. Áreas de circulação; 
v. Instalações gerais; 
vi. Instalações de suprimentos. 

d. Estimativa de carga a ser movimentada. 
e. Cronograma físico e financeiro. 

f. Especificar a 
embarcação-tipo 
para cada berço de 
atracação 
informando: 

i. Tipo de embarcação; 
ii. Comprimento; 
iii. Boca; 
iv. Calado; 
v. Porte Bruto, em TPB (Tonelagem por Porte 
Bruto). 

g. Descrição dos principais equipamentos e dispositivos de carga e 
descarga das embarcações, bem como de movimentação de carga, 
informando, quando couber, a quantidade existente, a capacidade e 
utilização. 
h. Valor global estimado do investimento com a implantação do 
terminal, acompanhando da ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), contendo o 
nome do responsável técnico pela elaboração do orçamento do 
projeto, sua assinatura e número de registro no CREA. 

FONTE: Adaptado de ANTAQ – RESOLUÇÃO Nº 3.290, 2014b. 

 

Vencida esta etapa, procede a ANTAQ para o Anúncio e Chamada Pública, 

que consiste a publicação, em sua página digital, da íntegra do requerimento, no 

prazo de até cinco dias contados do recebimento do requerimento. A Agência também 

deve proceder a publicação do instrumento convocatório em 10 dias, visando captar 

demais interessados na obtenção de autorização de instalação portuária na mesma 

região, dentro dos próximos 30 dias, tendo publicados no mesmo site da ANTAQ as 

informações pertinentes em relação a região geográfica em que será implantada a 

instalação portuária, o perfil das cargas a serem movimentadas e sua estimativa, em 

toneladas, juntamente com a modalidade de caução estabelecida no instrumento 

convocatório. 

Após esta etapa serão analisadas as propostas para que se proceda a etapa 

de Processo Seletivo Público, a qual pode ser dispensada caso exista apenas uma 

proposta (a do requerente, obviamente), ou então que todas as propostas 

apresentadas possam ser implantadas concomitantemente. Para o caso de Processo 

Seletivo Público a ser implementado deve-se salientar acerca dos critérios utilizados 
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para o julgamento, os quais devem considerar, de forma isolada ou combinada, os 

seguintes: 

I. Maior capacidade de movimentação; 

II. Menor tarifa; 

III. Menor tempo de movimentação de carga; 

IV. Outros critérios estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

Para o interessado habilitado ou o proponente melhor classificado na etapa 

do Processo Seletivo Público, este deverá apresentar os seguintes Documentos 

Complementares, que são dispostos na Tabela 4.93. 

 
TABELA 4.93 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. 

Documentação necessária 
Consulta à autoridade aduaneira; 
Consulta ao respectivo poder público municipal; 
Certidão de breve relato emitida pela Junta Comercial do estado onde se situa a sede da 
requerente; 
Emissão, pelo órgão licenciador, do termo de referência para os estudos ambientas, objetivando o 
licenciamento, ou então a licença ambiental cabível emitida pelo órgão ou, nos casos especificados 
em lei, a dispensa de licença; 
Garantia da execução se exigida pelo instrumento convocatório; 
Documentação comprobatória de sua regularidade perante as Fazendas, ao INSS e ao FGTS, e que 
não possua registros de falência, recuperação judicial ou extrajudicial; 
Parecer favorável, emitido pela autoridade marítima, quanto à adequação do projeto a NORMAN-
11/DPC, para os casos de construções em áreas de água, bem como a ordenação do espaço 
aquaviário e a segurança da navegação nas áreas de responsabilidade da instalação portuária; 
Certidão declaratória versando sobre a disponibilidade do espaço físico, em águas públicas, 
expedida Secretaria do Patrimônio da União (SPU) ou outro ente de atribuição equivalente; 

Planta de locação das instalações do terminal, 
identificando: 

i. Instalações de acostagem; 
ii. Berços de atracação; 
iii. Instalações de armazenagem; 
iv. Áreas de circulação; 
v. Instalações gerais; 
vi. Instalações de suprimentos. 

Planta das instalações de acostagem, contendo vista superior e cortes frontais. 
FONTE: Adaptado de ANTAQ – RESOLUÇÃO Nº 2.520, 2012c. 

 

Nos casos das plantas a serem apresentadas, estas devem ser 

acompanhadas necessariamente por ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), contendo o nome do responsável 

técnico pela elaboração do orçamento do projeto, sua assinatura e número de registro 

no CREA. 
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Interessante observar que, a despeito do trâmite avençado, deve-se observar 

que a ANTAQ editou a Resolução Normativa nº 13, a qual versa sobre a mesma 

matéria da Resolução nº 3.290, contudo, com o objetivo de criar um método 

simplificado de autorização para construção, ampliação e exploração de instalações 

portuárias, visando aplicar este método mais simples para aquelas estruturas 

consideradas de menor porte, a qual não seria pertinente a abordagem abrangente 

que reclama a Resolução nº 3.290. São as instalações compreendidas na citada 

norma, segundo a Tabela 4.94. 

 
TABELA 4.94 – INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS COMPREENDIDAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 

Nº 13. 
Instalações Portuárias 

Instalações flutuantes fundeadas em águas jurisdicionais brasileiras, sem ligação com instalação 
localizada em terra, utilizadas para recepção, armazenagem e transferência a contrabordo de granéis 
sólidos, líquidos e gasosos; 
Instalações com acesso ao meio aquaviários destinadas exclusivamente à construção e/ou reparação 
naval; 
Instalações destinadas ao apoio ao transporte aquaviários de insumos, equipamentos, cargas de 
projeto e recursos humanos necessários a execução de obras de infraestrutura, cujas operações são 
desativadas na conclusão; 
Instalações portuárias públicas de pequeno porte exploradas, diretamente ou por meio de convênios 
de delegação ou cooperação, ou outro instrumento equivalente, pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes –DNIT; 
Instalações para apoio ao embarque e desembarque de cargas e/ou passageiros destinadas ou 
provenientes do transporte aquaviário, desprovidas de Guindastes de Pórtico – Portêiner, Guindastes 
Fixo de Torre, Guindastes Flutuantes, Guindaste Móvel sobre Pneus (Mobile Harbours Crane –MHC), 
Shiploader, Torre fixa de Shiploader, Estação de descarga de vagão, Ponte rolante móvel, Esteira de 
Granéis Sólidos (Incluindo Suporte & Galeria), Torre de Transferência (típico), Linha de Dutos para 
Granéis Líquidos (Incluindo suportes), Descarregador Contínuo, Equipamentos auxiliares para 
granéis líquidos, Guindaste Móvel de alta performance, Scanner, Transtêiner, RTG (Rubber Tyred 
Gantry), Ship unloader, Esteira de Granéis Sólidos, Descarregador de Barcaça Contínuo, Torre de 
transferência, Silos (metálicos/concreto) e Tanques de armazenagem de combustíveis e químicos.  

FONTE: Adaptado de ANTAQ – RESOLUÇÃO Nº 13, 2016b. 

 

Para estas instalações portuárias deve-se salientar que o rol de documentos 

é bem mais enxuto, consistindo naqueles listados na Tabela 4.92 e na Tabela 4.93, 

excetuando a necessidade da “Descrição da poligonal das áreas por meio de 

coordenadas georreferenciadas” e a “Descrição de todos os acessos ao terminal, 

tanto os já existentes quanto os projetados” por pelo menos duas imagens de satélites 

que permitam a visualização dos limites da instalação e do contexto geográfico.  

Além disso, é dispensado todo o estudo relacionado a aspectos econômicos, 

como o cronograma físico e financeiro e os estudos de estimativas de carga 

movimentada. Isso se dá, principalmente, devido ao fato de inexistir a etapa de 



                                                                                      
 
 

299 

Anúncio e Chamada Pública, procedida por um possível Processo Seletivo Público, 

uma vez que se consideram estas instalações de pequeno porte e que, portanto, não 

viriam necessariamente a interferir em relação a outros empreendedores que visem 

investimentos no mesmo local. 

 

Documentação para autorização de operação  

 

Aprovadas documentações já avençadas, é firmado então um Contrato de 

Adesão, celebrado entre poder concedente e autorizatário, com a interveniência da 

ANTAQ, conforme o Capítulo VII da Resolução nº 3.290-ANTAQ (2014b), tendo a 

mesma aplicabilidade nos casos da Resolução Normativa nº 13 (2016). 

Além das obrigações tomadas como padrão, como manter equipamentos em 

bom estado, segurar o meio ambiente e os trabalhadores, e auxiliar a ANTAQ nas 

fiscalizações necessárias, persiste ainda a necessidade de se encaminhar a ANTAQ, 

anualmente, relatórios de acompanhamento operacional para que se possa auferir a 

expansão e a modernização das instalações portuárias. 

A autorização de instalação portuária terá prazo de até 25 anos, prorrogável 

por períodos sucessivos, desde que a atividade portuária seja mantida e o 

autorizatário promova os investimentos necessários para a expansão e a 

modernização das instalações portuárias, na forma do regulamento. 

Outra exigência estabelecida pelo regulamento é que o início da operação de 

instalação portuária deverá ocorrer em até três anos, contados a partir da celebração 

do contrato de adesão. 

O início da operação do terminal portuário de uso privativo fica condicionada 

à emissão, pela ANTAQ, de Termo de Liberação de Operação, após o cumprimento 

das etapas apresentadas na Tabela 4.95. 

 
TABELA 4.95 - ETAPAS PARA A EMISSÃO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 

TERMINAIS NO BRASIL. 
(continua) 

Etapa Responsável 
I. Aprovação em vistoria técnica ANTAQ. 
II. Apresentação de licença de operação Órgão Ambiental competente. 
III. Apresentação de licença de funcionamento Poder Público Municipal. 
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TABELA 4.95 - ETAPAS PARA A EMISSÃO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 
TERMINAIS NO BRASIL. 

(conclusão) 
Etapa Responsável 

IV. Apresentação da autorização para operação de 
petróleo e seus derivados, gás natural e biocombustíveis 

Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). 

V. Certificação quanto à segurança das instalações que 
integram o terminal Corpo de Bombeiros. 

VI. Plano de segurança do terminal 
Comissões Estaduais de Segurança 
Pública nos Portos, Terminais e Vias 
Navegáveis (Cesportos). 

FONTE: Adaptado de ANTAQ – RESOLUÇÃO Nº 3.290, 2014b. 

 

De forma geral, a Resolução nº 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) também determina a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental 

para os serviços de utilidade – transporte, terminais e depósitos. 

Quanto a operação, o operador do terminal deve obrigatoriamente praticar 

valores compatíveis com atividades semelhantes as praticadas por outros 

empreendedores em condições similares, conforme estabelece a Resolução nº 3.707 

(2014c) da ANTAQ, podendo inclusive, em caso contrário, sofrer medidas impostas 

por este órgão. 

Além desta matéria, disciplina o supracitado regulamento acerca da 

utilização, em caráter excepcional, das estruturas de uma concessionária, 

autorizatária ou arrendatária, mediante contrato com remuneração compatível. 

A ANTAQ editou, ainda, um Manual para a Elaboração de EVTEA para 

Arrendamento Portuário, nos casos em que a entidade entender pertinentes a sua 

execução para a consecução do referido contrato. 

 

4.10.4 Paraguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente aos requisitos para implantação de 

terminais e outras estruturas de transbordo, destacam-se as seguintes normativas em 

vigor no Paraguai: 

I. Lei nº 419, de 08 de setembro de 1994, que cria o regime legal para a 

construção e funcionamento de portos privados; 

II. Lei nº 117, de 06 de dezembro de 1991, denominada Lei de 

Investimentos; 
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III. Decreto nº 14.402, de 2001, que aprova o regulamento de habilitação 

e funcionamento de portos privados.  

 

Documentação para autorização de construção 

 

A Lei nº 419 (1994) estabelece que a outorga da construção de portos 

privados se dá pelo Ministério de Obras Públicas e Comunicações (MOPC). A 

solicitação de autorização deverá estar acompanhada da declaração de impacto 

ambiental, conforme disposto na Lei nº 294 (1993e).  

Os investimentos aplicados na construção de portos privados poderão fazer 

uso dos benefícios da Lei nº 117 (1991c), denominada Lei do Investimento, que tem 

como objetivo estimular e garantir igualdade para investimentos nacionais e 

estrangeiros a fim de promover o desenvolvimento econômico e social do Paraguai.  

A Lei dispõe que os investidores estrangeiros terão as mesmas garantias, 

direitos e obrigações concedidas aos investidores domésticos. Além disso, um 

sistema de livre troca é garantido sem restrições sobre a entrada e saída de capitais, 

ou sobre remessas para o exterior de dividendos, juros, comissões ou royalties para 

a transferência de tecnologia, configurando como uma grande vantagem para o 

investidor.  

A contratação de seguros para os investimentos pode ser efetuada livremente 

com seguros no próprio país ou no exterior. O artigo 8º da legislação assegura um 

regime de livre comércio que compreende: 

I. A liberdade de produção e a comercialização de bens e serviços em 

geral, bem como os preços livres, exceto para os bens e serviços cuja 

produção e comercialização são regulados por lei; e 

II. A liberdade de importação e exportação de bens e serviços, exceto os 

que proibido por lei. 

 

O Decreto nº 14.402 (2001) diz que, para obter a permissão de construção de 

um porto, as empresas deverão apresentar a solicitação à Direção de Marinha 

Mercante (DMM), especificando as características pretendidas e o regime de 

habilitação (permanente ou temporário), acompanhada dos documentos requeridos. 

Caso a solicitação cumpra os requisitos estabelecidos, será levada ao MOPC, que 
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avaliará esta em relação ao desenvolvimento econômico e financeiro. Por fim, esta 

estará sujeita a posterior aprovação pelo Decreto de Poder Executivo, que autorizará 

a construção.  

Os documentos requeridos estão apresentados na Tabela 4.96. 

 
TABELA 4.96 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL 

PORTUÁRIO. 
Obrigações 

I. Licença Ambiental expedida pela Secretaria de Meio Ambiente; 
II. Estatutos Sociais da Sociedade e Certificado de Cumprimento Tributário; 
III. Título de Propriedade de imóvel e, caso couber, contrato de arrendamento; 

IV. Planos de Obras 
Portuárias e 
Investimentos: 

a. Planos, geral e detalhado, das obras de infraestrutura existente; 
b. Informe e especificações técnicas das máquinas e equipamentos; 
c. Acessórios e complementos da estrutura; 
d. Condições hidro-topográficas; 

e. Acessos terrestres ao porto e planos dos mesmos; 
f. Plano de Desenvolvimento ou Plano Mestre. 

FONTE: PARAGUAI. DECRETO Nº 14.402, 2001. 

 

Documentação para autorização de operação  

 

O funcionamento dos portos a que se refere a Lei será regulado pelo regime 

legal, tarifário e impositivo que regula a movimentação de cargas (exportação e 

importação) e será fiscalizado pelo Ministério da Fazenda. Sua estrutura deverá 

consistir em instalações e equipamentos adequados aos usuários que correspondam, 

apresentando cais para as embarcações, serviços de gruas e balanças, depósitos 

para mercadorias diversas, pátios para contêineres, estacionamento para veículos de 

transporte terrestre (caminhões e vagões de trens, caso possua conexão ferroviária), 

silos e demais instalações para carga e descarga de grãos, tanques ou depósitos para 

combustíveis e lubrificantes, câmaras frigoríficas, oficinas, aduanas, entre outros que 

satisfaçam as necessidades dos clientes. 

O referido decreto também estabelece as infrações graves que têm como 

consequência a suspensão temporária da autorização de operação portuária. São 

elas:  

I. Não realizar as atividades para as quais o porto foi habilitado; 
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II. Não cumprir com as normas de segurança de navegação, portuária, 

de saúde e proteção do meio ambiente, entre outras; 

III. Permitir práticas desleais e monopólicas.  

 

4.10.5 Uruguai 

 

No que diz respeito à legislação atinente aos requisitos para implantação de 

terminais e outras estruturas de transbordo, destacam-se as seguintes normativas em 

vigor no Uruguai: 

I. Lei nº 17.243, de 2000, autoriza a Administração Nacional de Portos a 

participar em sociedades de capital privado, na administração, 

construção, conservação e exploração de um terminal de contêineres 

no Porto de Montevideo; 

II. Lei nº 18.530, de 31 de julho de 2009, dispõe sobre a regulamentação 

do novo terminal de contêineres no Porto de Montevideo; 

III. Lei nº 16.466, de 26 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a 

Autorização Ambiental; 

IV. Decreto nº 435, de 21 de setembro de 1994, que dispõe sobre a 

Avaliação de Impacto Ambiental; 

V. Lei nº 17.283, de 12 de dezembro de 2000, que estabelece os 

requerimentos para a proteção ao meio ambiente; 

VI. Lei nº 16.246, de 03 de abril de 1992, denominada Lei de Portos; 

VII. Decreto 412, de 1º de setembro de 1992, que regulamenta a Lei de 

Portos nº 16.246. 

VIII. Decreto nº 137, de 25 de abril de 2001, que estabelece as normas para 

a administração, construção, conservação e exploração de um 

terminal de contêineres no Porto de Montevideo; 
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Documentação para autorização de construção 

 

O Decreto nº 412 (1992a) estabelece que os serviços oferecidos aos navios 

e aos passageiros serão prestados por empresas habilitadas para tal, conforme os 

regimes de: 

I. Autorização: compete à Autoridade Portuária, com aprovação do 

Poder Executivo, a outorga de autorização para a realização das 

atividades ou prestação dos serviços portuários que não sejam objeto 

de concessão. A autorização será regida pelos artigos 11, 12 e 13 da 

Lei nº 16.246 e pelas normas específicas da matéria. Serão 

concedidas por um prazo determinado, não superior a cinco anos, 

podendo ser renovável, de acordo com cada caso; 

II. Concessão: as concessões serão promovidas de ofício pela 

Administração Portuária ou por particulares interessados na obtenção. 

O procedimento estará sujeito aos dispostos da Lei de Contabilidade e 

Administração Financeira (aprovada pelo Decreto 95/1991) e do 

Decreto 500/1991, que dispõe sobre as normas gerais de atuação 

administrativa; 

III. Permissão: será outorgada por ato unilateral da administração, por 

tempo limitado, sendo revogável a qualquer momento por razões de 

interesse público, sem direito a indenização. As permissões serão 

nominativas e intrasferíveis, não sendo objeto de resgate. 

 

Ademais, a Lei nº 17.243 (2000a), em seu artigo 20, autoriza a Administração 

Nacional de Portos a participar, conforme estabelecido no terceiro parágrafo do 

artigo188 da Constituição da República, em sociedades com capitais privados, na 

administração, construção, conservação e exploração de um terminal de contêineres 

no Porto de Montevideo. O prazo de uso das novas instalações será obrigatoriamente 

de 30 anos. 

Ainda assim, a Lei nº 18.530 (2009b) dispõe sobre a instalação de um novo 

terminal de contêineres no Porto de Montevideo e menciona que a norma legislativa 

autoriza a Administração Nacional de Portos constituir uma sociedade anônima cujo 

objetivo seja a construção, administração, conservação e exploração da estrutura, 
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com base em um Regime de Gestão, apresentado na referida lei. Esse regime 

também contém os dados sobre a delimitação do terminal, como longitude mínima, 

área mínima de cais, características e número mínimo de gruas, acessos e 

instalações necessárias. 

O artigo 4 da Lei nº 16.246 (1992b) determina que o regime de circulação 

livre, estabelecido para o Porto de Montevideo, será aplicado aos demais portos e 

terminais do país com capacidade para receber navios ultramar, cuja área aduaneira 

e portuária esteja juridicamente delimitada. Ainda assim, as mercadorias estarão 

isentas de todos os tributos e encargos aplicáveis à importação, representando uma 

vantagem competitiva na operação de terminais em território uruguaio, uma vez que 

propicia uma série de benefícios para a mercadoria que permanece nas suas 

dependências. 

Já o artigo 20 afirma que os portos estatais existentes fora do departamento 

de Montevideo serão administrados pelo Ministério de Transportes e Obras Públicas, 

exceto aqueles que o Poder Executivo atribuir a gestão para a Administração Nacional 

de Portos. Além disso, o Poder Executivo também determinará a pessoa que irá 

exercer as funções de capitão do porto. 

Para a construção de instalações portuárias, o contratante deverá também 

realizar um estudo de impacto ambiental, de forma a cumprir os requerimentos de 

proteção ao meio ambiente estabelecidos na Lei nº 16.466 (1994c), no Decreto nº435 

(1994a), na Lei nº 17.283 (2000b) e nas autorizações correspondentes da Intendência 

Municipal de Montevideo. 

A Figura 4.25 apresenta o passo a passo para a expedição de um certificado 

de proteção necessário para a construção de um terminal no país. A PNN é a 

Prefeitura Geral Naval.  
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FIGURA 4.25 - PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE PROTEÇÃO PELA 
PNN. 

INÍCIO Determinação dos potenciais 
incidentes de proteção

Determinação da gravidade 
destes

Determinação da 
vulnerabilidade

Implementação de medidas 
de mitigação

Reavaliar os riscos com as 
medidas adotadas

As medidas adotadas 
indicam um risco 

admissível?

Apresentação da avaliação 
para a PNN para aprovação. 

(SEPMA).

Foi aprovado pelo 
PNN?

Preparar o projeto para o 
PPIP

Revisar

Apresentar o projeto de PPIP 
para a PNN

Foi aprovado pelo 
PNN? Revisar

Auditoria para 
implementação do plano 

(SEPMA).

PNN deve expedir um 
certificado de proteção FIM

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Avaliação de proteção

 
FONTE: URUGUAI. LEI Nº 16.246, 1992b.  
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Documentação para autorização de operação  

 

O Decreto nº 137 (2001a), em seu documento complementar, estabelece as 

características do Regime de Gestão estabelecido para o terminal de contêineres do 

Porto de Montevideo. Os objetivos principais do regime são: 

I. Assegurar que o terminal preste serviços de alta qualidade, confiáveis 

e com custo mínimo para o usuário final, favorecendo o 

desenvolvimento do comércio exterior do país; 

II. Posicionar o porto como porto de transbordo de cargas com origem e 

destino internacional. 

 

O responsável jurídico por todos os serviços do terminal deve contratar um 

operador especializado com experiência em operar terminais de contêineres não 

inferior a oito anos, que deverá ser aprovado pela Administração Nacional de Portos. 

O operador deve ter capacidade técnico-operativa e econômico-financeira. 

O terminal deve operar 24 horas por dia durante todos os dias do ano, e é 

obrigado a prestar serviços a todos que o solicitem. Para que a autorização do 

terminal continue vigente, o responsável deverá cumprir com todas as normas legais 

e regulamentadas em relação aos trabalhadores, a fiscalização, a regras aduaneiras, 

a segurança do trabalho, a preservação do meio ambiente e a segurança social. 

Particularmente, também deve-se respeitar as normativas referentes à segurança da 

mercadoria, ao trânsito de mercadorias perigosas e a prevenção de contaminação de 

incêndios. Portanto, todos os itens apresentados no presente trabalho devem ser 

respeitados para que o terminal possa operar legalmente.  

Além disso, o responsável fica obrigado a atender uma demanda mínima, 

conforme Tabela 4.97. Os contêineres são contados em operações de carga e de 

descarga. 
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TABELA 4.97 - DEMANDA MÍNIMA DO TERMINAL. 
Ano(s) de Contrato Contêineres 

1 100.000 
5 140.000 

10 230.000 
15 292.000 
20 Fixado pelo Poder Executivo 
25 Fixado pelo Poder Executivo 
30 Fixado pelo Poder Executivo 

FONTE: URUGUAI. DECRETO Nº 137, 2001a. 

 

O contrato de operação, caso todas as exigências forem cumpridas, tem 

duração de 30 anos. 

Esta legislação aplica-se, inclusive, para o chamado regime de “Porto Livre”, 

que é adotado pelo Uruguai, e que o Porto de Nueva Palmira também está incluso. 

Tal alternativa representa um grande fator competitivo na operação de terminais em 

território uruguaio, uma vez que estabelece uma série de benefícios para a 

permanência de mercadorias em suas dependências. 

São exemplos desta política a isenção fiscal do pagamento do imposto sobre 

a renda, do imposto sobre o patrimônio e imposto sobre o valor agregado que incida 

sobre as mercadorias quando estas limitam-se a área compreendida pelo Porto Livre, 

sendo cobrados estes impostos apenas no caso da efetiva importação caracterizada 

pela entrada da mercadoria em território aduaneiro. Outra vantagem interessante é 

que a estadia da mercadoria nos depósitos intraportuários possui o largo prazo de 

permanência de cinco anos, sem exigir qualquer trâmite formal relacionado a sua 

mobilidade pelas dependências do porto, utilizando somente da chamada “Mensagem 

Simplificada”, que consiste numa mera comunicação eletrônica à Direção Nacional 

de Alfândegas versando sobre a dita movimentação. 

 

4.10.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

Para a implantação de terminais hidroviários também são categorizadas 

diferenças regulatórias entre os cinco países, com destaque para o Paraguai, que 

hoje demonstra ser um dos países mais atrativos para essa forma de investimento, 

pois os investimentos aplicados na construção de portos privados poderão utilizar os 
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benefícios da Ley de Inversiones (ver seção 4.10.4), que garante o regime de 

liberdade de trocas sem restrições para a entrada e para a saída de capitais, mediante 

o pagamento dos tributos correspondentes para a remissão aos exteriores de 

dividendos, juros e comissões. Os baixos custos com a mão de obra, com a energia 

elétrica e baixas alíquotas tributárias também fazem do Paraguai um importante polo 

com elevada atração de investimentos. 

Ademais, o Uruguai também apresenta um regime vantajoso relacionado à 

implantação de terminais hidroviários. Como citado anteriormente, desde 1992, 

aplica-se no país 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 mesmo 

armazenadas por até cinco anos, contando com a isenção de todos os impostos e de 

sobretaxas que normalmente seriam aplicadas em outros portos. 

Outro país que merece destaque é o Brasil, principalmente pela edição da 

Resolução Normativa nº 13 da ANTAQ, objetivando a simplificação na concessão de 

autorização para determinados casos considerados mais simples, elencados na 

referida resolução. Desta maneira é salientável o esforço da agência em procurar 

simplificar, quando pertinente, os procedimentos de autorização, facilitando o 

empreendimento do operador hidroviário.  

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 de documentação necessária tanto para a 

construção de terminais, quanto para sua operação, como pode ser visto no Anexo - 
Quadro Comparativo 10: Requisitos para implantação de terminais e outras 
estruturas de transbordo. Não foi encontrado nenhum regulamento argentino que 

trate deste tema e o Uruguai possui poucas informações. O Paraguai por sua vez, 

detalha os requisitos para operar o terminal, mas possui poucas informações quanto 

a sua construção. 
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4.11 REQUISITOS PARA CARGAS DE PASSAGEM 

 

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.  

Os países signatários compatibilizarão e/ou harmonizarão suas respectivas 

legislações na medida em que for necessário para criar condições de igualdade de 

oportunidade, de forma tal que permitam simultaneamente a liberação do mercado, a 

redução de custos e a maior competitividade. 

Nas situações em que ocorram vantagens, favores, franquias, imunidades e 

privilégios aplicáveis às embarcações em todas as operações reguladas pelo Acordo, 

em virtude de convênios entre os países signatários ou entre estes e terceiros países 

ou que concedam de maneira unilateral a qualquer um deles, serão automaticamente 

estendidos aos demais países signatários. 

A liberdade de trânsito é reconhecida pelo Acordo da Hidrovia para as 

embarcações, bens e pessoas dos países signatários e só poderá ser cobrada a taxa 

correspondente aos serviços efetivamente prestados. Igualmente se reconhece entre 

os países signatários, a liberdade de transferência de carga, alívio, transbordo e 

depósito de mercadorias em todas as instalações habilitadas para tais fins, não 

podendo realizar discriminação alguma por razão da origem da carga dos pontos de 

partida, de entrada, de saída ou de destino ou de qualquer circunstância relativa à 

propriedade das mercadorias, das embarcações ou da nacionalidade das pessoas. 
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Para a Argentina, o REGINAVE, em seu Título II – Capítulo 5, regulamenta a 

citada lei, e estabelece as disposições aplicáveis ao despacho de navios. Este prevê 

que quando um navio estrangeiro realiza escalas consecutivas em dois ou mais 

portos, em tais portos intermediários ou de escala, estará obrigado a apresentar, em 

sua chegada, a declaração de saída do porto anterior e a sua chegada, a 

correspondente declaração geral de saída. 

Além disso, a Prefeitura Naval Argentina estabeleceu, em seu Dispositivo 34 

(2016), cuja vigência fora estendida para além de 12/2017, que determina as 

dimensões máximas dos comboios a transitarem pelo seu tramo da Hidrovia, os quais 

devem ter um máximo de 250 m de comprimento por 50 m de largura, formado por 

barcaças tipo Mississipi, em formações 4 x 4, com cargas de 1,5 mil t por barcaça, as 

quais deverão contar com uma potência instalada mínima de 4.144 HP, considerando 

uma conformação de 140 HP por barcaça, em situação vazia. 

Já no Uruguai, a Lei nº 14.650 (1977), estabelece a ordem de prioridade dos 

navios ao chegarem no porto, sendo que, os navios que realizarão escalas no país 

ocupam o terceiro lugar na ordem de prioridade, atrás dos navios com bandeira 

nacional com tráfego autorizado e os de caráter regular. As escalas devem ser fixas, 

conhecidas com antecedência e com um número de viagens programado 

anteriormente a cada período de um ano. 

Ademais, não foram identificados maiores entraves relacionados a questão 

envolvendo cargas de passagem, até porque o tramo da Hidrovia que está sujeito ao 

maior volume de cargas de passagem é justamente o argentino por ser o de maior 

extensão e o que leva os tramos interiores da Hidrovia ao Oceano Atlântico, motivo 

pelo qual as normativas específicas quanto a essa temática estão concentradas neste 

país, conforme acima avençado.  
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4.12 REQUISITOS PARA IMPORTAÇÃO DE EMBARCAÇÕES 

 

Neste tópico serão abordados os temas relacionados a importação de 

embarcações, bem como as limitações existentes em seu registro. Com estes dados 

será salutar identificar metodologias que visem proporcionar aos armadores 

discricionariedade para realizar importações, mas sem que tais procedimentos 

afetem, em demasia, as respectivas economias nacionais. 

 

4.12.1 Argentina 

 

Para a análise dos requisitos para importação de embarcações na Argentina 

foi consultado o seguinte documento normativo: 

I. Decreto nº 4.516, de 16 de maio de 1973 e sucessivos, que 

regulamentam o Regime de Navegação Marítima, Fluvial e Lacustre 

(REGINAVE). 

 

De acordo com o Regime de Navegação Marítima, Fluvial e Lacustre 

(REGINAVE), para as embarcações construídas em outros países se matricularem 

nas dependências jurisdicionais da Prefeitura, essas devem cumprir os seguintes 

requisitos: 

I. Contrato de construção completamente traduzido e legalizado; 

II. Autorização de navegação expedida pelo consulado argentino do país 

onde a embarcação foi construída, devidamente legalizado; 

III. Autorização da Subsecretaria da Marinha Mercante ou do Serviço 

Nacional de Pesca, conforme o caso. 

 

Já para embarcações construídas na Argentina, porém que já pertenceram a 

frota estrangeira, deve-se cumprir, além do item 3 acima, os requisitos abaixo: 

I. Eliminação da matrícula anterior, mediante o certificado de “cessação 

de bandeira”, devidamente traduzido e legalizado; 



                                                                                      
 
 

313 

II. Contrato da negociação do navio ou artefato naval, outorgado de 

acordo com a legislação vigente no país em que se realiza a mesma, 

devidamente traduzido e legalizado; 

III. Autorização de navegação expedido pelo consulado argentino do país 

de onde provém o navio, devidamente legalizado, sempre e quando a 

mudança de bandeira não se realizou em um porto argentino. 

 

Na Argentina inexistem normas que impeçam a importação de embarcações 

usadas. A anuência normativa é objeto de constantes críticas pelos operadores do 

mercado interno, alegando-se que enquanto persistir a manutenção da importação 

indiscriminada de embarcações usadas, este será um entrave para o 

desenvolvimento de maneira mais efetiva da indústria naval argentina. Neste mesmo 

sentido, inexiste qualquer limitação quanto a importação de embarcações no caso 

dessas poderem ser construídas por empresas argentinas em seu território. 

Quanto ao procedimento geral de importação, este deve seguir o fluxo 

apresentado na Figura 4.26. 
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FIGURA 4.26 – FLUXO DOS PROCEDIMENTOS DE IMPORTAÇÃO. 
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Fonte: Adaptado de ALADI - GUIA BÁSICO DE OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO NA ARGENTINA. 

 

Para a Argentina persistem os tributos a serem adimplidos, os quais, para a 

operação de importação de embarcações, correspondem aos seguintes: 

I. Imposto de Importação: trata-se de tributo de regulação econômica, 

com alíquota estabelecida pelo Poder Executivo, a ser aplicado no 

valor CIF da mercadoria; 

II. Imposto sobre o Valor Agregado (IVA): taxa de 10,5% aplicada a uma 

base de cálculo que compreende o valor CIF da mercadoria, 

adicionado o Imposto de Importação; 

III. Retenção do Imposto sobre os Ganhos (Ret. IG): trata-se de uma 

retenção realizada a título do Imposto sobre os Ganhos, 

correspondente a 6% da mesma base de cálculo do IVA. Tal valor pode 
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ser objeto de desconto do levantamento do IG no período fiscal 

analisado; 

IV. Adicional do IVA (Ad. IVA): corresponde a um percentual adicional 

aplicado ao IVA para determinados produtos. No caso de bens 

destinados ao transporte, aplica-se uma alíquota de 10%; 

V. Imposto aos Ingressos Brutos (IIB): Imposto provincial, cuja alíquota a 

ser aplicada em média é de 2,5% a mesma base de cálculo do IVA. 

VI. Imposto sobre os Créditos e Débitos em Contas Bancárias (ICDCB): 

Imposto que incide sobre movimentações de crédito e débitos em 

qualquer operação, salvo quando se tratar de pagamento de verba 

salarial, incidente alíquota de 0,6%. 

 

A contabilização destes valores podem ser identificados na Tabela 4.98: 

 
TABELA 4.98 – SIMULAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NA ARGENTINA. 

Imposto Valor (R$) 
Alíquota II (%) 14,00 529.250,40 
Alíquota IVA (%) 0,50 452.509,09 
Alíquota Retenção IG (%) 6,00 258.576,62 
Alíquota Adicional IVA (%) 10,00 430.961,04 
Alíquota IIB (%) 2,50 107.740,26 
Alíquota ICDCB (%) 0,60 25.857,66 
Total de Encargos Fiscais (%) ** 1.804.895,07 
*Taxa de câmbio do dia 11/08/2016 e valor aduaneiro convertido de R$ 3.780.360. 
**Não foi arbitrado um percentual total de encargos, visto que, as bases de cálculo destes tributos não 
são idênticas. 

FONTE: SANTANDER TRADERS PORTAL, 2017. 

 

4.12.2 Bolívia 

 

Para a análise dos requisitos para importação de embarcações na Bolívia foi 

consultado o seguinte documento normativo: 

I. Decreto Supremo nº 26.256, de 20 de julho de 2001, que estabelece o 

marco normativo para o Registro Internacional Boliviano de 

Embarcações; 
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De acordo com o Guia de Importação, criado pela Aduana da Bolívia, a 

importação é o regime pelo qual as mercadorias têm permissão de permanecer 

definitivamente no território boliviano. Para completar o processo de importação, os 

seguintes passos devem ser seguidos (conforme ilustrado na Figura 4.27): 

 
FIGURA 4.27 – FLUXO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DA BOLÍVIA. 
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Fonte: Adaptado de GUIA DE IMPORTAÇÃO DA BOLÍVIA. 

 

I. Para realizar qualquer tipo de importação na Bolívia, o primeiro passo 

é registrar-se na Aduana Nacional, como Importador Habitual ou 

Importador Não-habitual; 
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II. O importador deve verificar se o produto a ser importado necessita de 

uma autorização prévia de importação no Anexo do Decreto Supremo 

n° 572. Se o produto exigir a autorização prévia de importação, essa 

deve ser tramitada antes do embarque da mercadoria no país de 

origem; 

III. O proprietário deve contratar um serviço de transporte internacional, o 

qual deverá elaborar um manifesto da carga; 

IV. O trânsito aduaneiro é concluído quando a mercadoria é entregue pelo 

transportador internacional autorizado na aduana de destino e com a 

emissão da Parte de Recepção por parte do concessionário do 

depósito aduaneiro ou zona franca, a partir do qual é possível iniciar o 

trâmite de despacho aduaneiro da mercadoria; 

V. Para o despacho aduaneiro, o importador pode contratar o serviço de 

uma Agência Despachante de Aduana ou realizar o despacho 

pessoalmente, nesse caso, contando com a documentação requerida; 

VI. O declarante (importador ou despachante de aduana), antes de 

solicitar o despacho aduaneiro, deve verificar os dados da 

documentação e então gerar a Declaração Única de Importação (DUI), 

pelo sistema SIDUNEA, mediante o qual se assinala um número à 

Declaração como sinal de aceitação do trâmite; 

VII. Com o aceite da DUI, no prazo de três dias úteis, o pagamento de 

tributos aduaneiros deve ser feito no Banco Unión, a entidade 

autorizada; 

VIII. Quando os tributos são pagos, no sistema SIDUNEA, é assinalado um 

canal de controle: 

a. Canal Verde: a retirada da mercadoria está autorizada do 

depósito aduaneiro ou zona franca sem que a mercadoria ou a 

documentação sejam verificada pela aduana; 

b. Canal Amarelo: se realiza a verificação da documentação a fim 

de confirmar que todos os documentos requeridos estejam 

presentes e que os dados deles sejam consistentes; 



                                                                                      
 
 

318 

c. Canal Vermelho: é realizado o exame da documentação e 

reconhecimento físico da mercadoria para verificar se a 

mercadoria corresponde àquela declarada. 

IX. O declarante deve imprimir a DUI em três vias e as deve assinar e 

carimbar e então apresentá-la, junto aos demais documentos, à 

administração aduaneira; 

X. Nos casos dos canais Amarelo e Vermelho, um Técnico Aduaneiro 

será designado. Se não houverem observações, a retirada da 

mercadoria é autorizada; se houverem observações, os ajustes devem 

ser feitos antes da retirada da mercadoria; 

XI. O declarante solicita então a retirada da mercadoria à concessionária 

do Depósito de Aduana ou Zona Franca, apresentando uma cópia da 

DUI e do documento de identidade da pessoa que vai retirar a 

mercadoria. O concessionário emitirá a “Constância de Entrega de 

Mercadorias”, e a partir desse momento a mercadoria possui livre 

circulação; 

XII. Antes de retirar a mercadoria, o importador deve pagar à 

concessionária do depósito aduaneiro ou da zona franca a quantia 

correspondente aos serviços logísticos e de armazenamento 

prestados; 

XIII. Após obtida a autorização de retirada, a mercadoria deve ser retirada 

no prazo de dois dias, vencido esse prazo, nos dez dias subsequentes 

a mercadoria pode ser retirada mediante o pagamento prévio de 1% 

sobre o valor CIF. Vencido esse prazo, a mercadoria será declarada 

como abandonada e será concedida ao Ministério da Presidência ou 

ao Ministério da Saúde e Esportes. 

 

Existe ainda um sistema de registro de embarcações na Bolívia conhecido 

como Registro Internacional Boliviano de Embarcações, regido pelo Decreto Supremo 

nº 26.256 (2001), onde embarcações de bandeira boliviana devem ser registradas 

sob determinadas premissas. Nesta normativa são estabelecidas modalidades de 

registro, sendo estas: 

I. Registro de Inscrição Permanente: duração de cinco anos; 
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II. Registro de Inscrição Temporal: duração por um prazo determinado; 

III. Registro de Inscrição Provisório: trata-se do registro por prazo 

determinado até que se reúna toda a documentação necessária para 

o registro permanente, sendo então convertido para este. 

 

Este registro permite que determinada embarcação ostente a bandeira 

boliviana quando transitar por águas internacionais. 

Quanto ao levantamento tributário a ser considerado nesta operação de 

importação, levantou-se os seguintes tributos a serem considerados nesta 

contabilização: 

I. Imposto sobre Valor Agregado (IVA): trata-se do imposto sobre o valor 

da mercadoria no qual incide uma alíquota de 14,94%; 

II. Imposto sobre Transferência Financeiras (ITF): trata-se do imposto 

que incide sobre movimentação financeiras de contas bancárias sobre 

o qual incide uma alíquota de 0,15%. 

 

Deve-se notar que, a exemplo do Uruguai, a Bolívia também categoriza 

embarcações de transporte de bens como “bens de capital”, isentando tais produtos 

de qualquer taxação a título de Imposto de Importação. 

O levantamento tributário acima avençado é apresentado na Tabela 4.99. 

 
TABELA 4.99 – SIMULAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NA BOLÍVIA. 

Imposto Valor (R$) 
Alíquota IVA (%) 14,94 564.785,78 
Alíquota ITF (%) 0,15 5.670,74 
Total de Encargos Fiscais (%) 15,09 570.456,32 

*Taxa de câmbio do dia 11/08/2016 e valor aduaneiro convertido de R$ 3.780.360. 
FONTE: SANTANDER TRADERS PORTAL, 2017. 

 

4.12.3 Brasil 

 

Para a análise dos requisitos para importação de embarcações no Brasil, 

foram consultados os seguintes documentos normativos: 
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I. Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o registro da 

Propriedade Marítima; 

II. Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a ordenação 

do transporte aquaviário; 

III. Decreto nº 2.256, de 17 de junho de 1997, que regulamenta o Registro 

Especial Brasileiro – REB, para embarcações de que trata a  

Lei nº9.432/1997; 

IV. Portaria nº 08, de 13 de maio de 1991, editada pelo DECEX; 

V. Portaria nº 23, de 14 de julho de 2011, editada pelo SECEX; 

VI. Decreto-lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o 

Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 

aplicáveis à União, Estados e Municípios; 

VII. Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que regulamenta a 

administração das atividades aduaneiros, e a fiscalização, o controle e 

a tributação das operações de comércio exterior. 

 

As atividades de licenciamento, despacho aduaneiro e controle cambial 

relativas à importação de navios são exercidas pela Secretaria da Receita Federal 

(SRF), do Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e pelo Banco 

Central do Brasil12. 

O Guia de Comércio Exterior e Investimento define a importação como o 

ingresso seguido de internalização de mercadoria estrangeira no território aduaneiro 

e, em termos legais, o produto só é considerado importado após sua internalização 

no país, por meio da etapa de desembaraço aduaneiro e do recolhimento dos tributos 

exigidos em lei. O processo de importação pode ser dividido em três fases: 

I. Administrativa: refere-se aos procedimentos e exigências dos órgãos 

de governo prévios à efetivação da importação e variam de acordo com 

o tipo de operação e de mercadoria (trata-se do licenciamento de 

importações); 

                                            
12 Informação obtida no site da ANTAQ, Disponível em: 
http://web.antaq.gov.br/Portal/PerguntasFrequentesSNM.asp. 
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II. Fiscal: compreende o tratamento aduaneiro por meio do despacho de 

importação, que é o procedimento mediante o qual é verificado a 

exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às 

mercadorias importadas, aos documentos apresentados e à legislação 

específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro. Essa etapa 

ocorre em recintos próprios, logo após a chegada da mercadoria no 

Brasil, e inclui o recolhimento dos tributos devidos na importação. Após 

a conclusão do desembaraço aduaneiro, a mercadoria é considerada 

importada e pode ser liberada para o mercado interno; 

III. Cambial: refere-se à operação de compra de moeda estrangeira 

destinada a efetivação do pagamento das importações (quando 

ocorrer) sendo processada por entidade financeira autorizada pelo 

Banco Central do Brasil a operar em câmbio. 

 

A incorporação das embarcações ocorre segundo os trâmites estabelecidos 

na Lei nº 7.652 (1988), a qual positiva que deve ocorrer o registro da embarcação 

perante a Capitania dos Portos e, no caso de embarcações com arqueação bruta 

superior a 100 t, esta deve ser registrada perante o Tribunal Marítimo. A transmissão 

da propriedade da embarcação para o proprietário brasileiro só será consolidada se 

respeitados os respectivos trâmites legais.  

Além deste registro ordinário, podem os armadores optarem por registrar 

suas embarcações, em caráter suplementar, por meio do trâmite do Registro Especial 

Brasileiro, o qual foi instituído pela Lei nº 9.432 (1997a) e regulada pelo Decreto 

nº2.256 (1997c), que visa criar condições de apoio ao desenvolvimento da Marinha 

Mercante, estabelecendo algumas facilitações, tais como: 

I. A contratação de seguro e resseguro de cascos, máquinas e 

responsabilidade civil em empresas seguradoras situadas no exterior, 

quando o mercado interno não oferecer preços compatíveis em 

comparação ao mercado internacional; 

II. No lugar da exigência do Comandante e de dois terços da tripulação 

de nacionalidade brasileira apenas seria aplicada esta exigência para 

o Comandante e Chefe de Máquinas da embarcação; 
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III. Equiparar as operações de construção, manutenção, modernização e 

reparação a atividade de exportação, portanto, tais atividades também 

seriam objeto destas mesmas isenções fiscais; 

IV. Exclusão das receitas decorrentes das operações de importação e 

exportação de mercadorias das bases de cálculo das contribuições 

sociais relativas ao PIS e ao COFINS; 

 

No que diz respeito à importação de embarcações usadas, a Portaria do 

SECEX nº 23 (2011), tendo por base a Portaria nº 08 (1991c) do DECEX, elenca uma 

lista taxativa de classes de produtos nos quais é permitido que se realize a 

importação, ainda que usados. Nesta lista, observa-se a presença de embarcações 

para o transporte de carga ou de passageiros, desde que registradas no 

Departamento de Marinha Mercante do Ministério dos Transportes. Neste caso 

específico não se aplica a condicionante estabelecida na alínea a da supracitada 

portaria, a qual veda a importação de usados no caso de existir material semelhantes 

fabricado no Brasil, ou então a possibilidade de que este venha a ser produzido. 

Neste ponto, identifica-se que é permitida a importação de embarcações, 

ainda que usadas, sem o estabelecimento de um limite de idade. 

Quanto ao procedimento de importação, a Receita Federal apresenta um 

fluxograma dos passos a serem seguidos para o despacho aduaneiro de importação 

exposto na Figura 4.28: 
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FIGURA 4.28 – FLUXO DE DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. 

Verde Vermelho
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Desembaraço Aduaneiro

Entrega da Mercadoria

AFRB/ATRFB

Supervisor

AFRB

AFRB

Depositário

*Obs.: Em fronteira sem depositário RFB

FONTE: RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 
 

A seguir é apresentado o valor efetivo a ser pago em um procedimento de 

importação de uma embarcação. 
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Simulação 

 

Para o cálculo do valor final de importação foi utilizado o Simulador do 

Tratamento Tributário e Administrativo das Importações disponibilizado pela Receita 

Federal. Nessa simulação foi considerado o código da Nomenclatura Comum do 

Mercosul - NCM 8901.90.00, que caracteriza o produto em duas categorias: 

embarcações para o transporte de mercadorias ou para o transporte de pessoas e de 

mercadorias. Considerou-se uma estimativa de preço no valor de US$ 1,2 milhão13 

para aquisição de uma barcaça, conforme Tabela 4.100. 

 
TABELA 4.100 – SIMULAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PRELIMINAR. 

Imposto Valor (R$) 
Alíquota II (%) 14,00 529.250,40 
Alíquota IPI (%) 0,00 0,00 
Alíquota PIS (%) 2,10 79.387,56 
Alíquota COFINS (%) 10,65 402.608,34 

FONTE: RECEITA FEDERAL, 2016. 
 

Os impostos considerados foram: o Imposto de Importação, Imposto sobre 

Produtos Industrializados, PIS/importação e COFINS/importação, que são 

caracterizados pela Receita Federal como: 

I. Imposto de importação: imposto federal com finalidade puramente 

econômica (regulatória) e de proteção. Ele age taxando produtos 

trazidos do exterior para que não haja concorrência desleal com os 

produtos brasileiros. O imposto é seletivo, ou seja, varia de acordo com 

o país de origem da mercadoria (devido aos acordos comerciais) e com 

as características do produto. A base de cálculo do imposto é o valor 

aduaneiro, sendo aplicadas as alíquotas fixadas na Tarifa Externa 

Comum (TEC) sobre essa base; 

II. Imposto sobre Produtos Industrializados: tributo de competência 

federal e incide sobre as mercadorias relacionadas em sua tabela de 

incidência, independentemente do processo de industrialização ter 

ocorrido dentro das fronteiras do País ou no exterior. A cobrança desse 

imposto é justificada em razão da necessidade de se promover a 

                                            
13 Taxa de câmbio do dia 11/08/2016 e valor aduaneiro convertido de R$ 3.780.360. 
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equalização dos custos dos produtos industrializados importados em 

relação aos de fabricação nacional. A base de cálculo é o valor 

aduaneiro da mercadoria acrescido do valor do imposto de importação; 

III. PIS e COFINS importação: são contribuições sociais de competência 

federal para financiamento da seguridade social, incidentes sobre a 

importação de produtos estrangeiros. Essas contribuições dão 

tratamento tributário isonômico entre os bens produzidos no País, que 

sofrem a incidência dessas contribuições, e os bens importados, que 

são tributados às mesmas alíquotas dos bens nacionais. Tais 

contribuições sociais atendem também ao princípio da não-

cumulatividade e, assim, os valores pagos no momento da importação 

podem ser creditados pelo importador para posterior compensação 

com as contribuições por ele devidas. 

 

O Decreto-lei nº 5.172 (1966a), dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 

institui normas gerais de direito tributário. No seu capítulo II – Impostos sobre o 

Comércio Exterior fica definida a competência da União sobre a importação de 

produtos estrangeiros e tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. 

A base de cálculo do imposto é: 

I. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela 

lei tributária; 

II. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou 

seu similar alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em 

condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de 

entrada do produto no país; 

III. Quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a 

leilão, o preço da arrematação. 

 

O Decreto nº 6.759 (2009) regulamenta a administração das atividades 

aduaneiras e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio 

exterior. 

A legislação ainda determina que toda mercadoria submetida a despacho de 

importação está sujeita ao controle do valor aduaneiro, consistindo na verificação da 
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conformidade do valor declarado pelo importador com as regras estabelecidas no 

Acordo de Valoração Aduaneira. 

O valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado, é 

integrado por: 

I. Custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o 

aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira 

alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada 

no território aduaneiro; 

II. Os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao 

transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos 

no item I; 

III. Custo do seguro da mercadoria durante as operações. 

 

Não integram o valor aduaneiro, segundo o método do valor de transação e 

desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pela 

mercadoria importada, na respectiva documentação comprobatória, os seguintes 

valores: 

I. Os encargos relativos à construção, instalação, montagem, 

manutenção ou assistência técnica relacionados com a mercadoria 

importada, executados após a importação; 

II. Os custos de transporte e seguro, bem como os gastos associados ao 

transporte, incorridos no território aduaneiro a partir dos locais referido 

no item I do valor aduaneiro. 

 

Integram ainda este cálculo os valores referentes ao ICMS (Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) e o IOF (Imposto 

sobre Operações Financeiras). Em ambos os casos, os tributos não vieram a ser 

contemplados pela simulação efetuada pela Receita Federal pelos seguintes motivos: 

no caso do ICMS, por este ser um imposto de competência estadual, suas alíquotas 

variam conforme a legislação local, dificultando assim a sua inclusão na simulação. 

No que diz respeito ao IOF, este apenas viria a incidir no caso de se celebrar alguma 
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operação de crédito junto a instituições financeiras, fato este que não se saberia 

precisar devido aos nuances de cada caso concreto. 

Portanto, para fins de complementação deste estudo, adotou-se para o ICMS 

uma alíquota de 17% por ser esta a que incide nos estados de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. Para o IOF avaliou-se a alíquota referente a Empréstimos e 

Financiamentos, sendo esta de 0,38% sobre o valor financiado. Desta forma, 

complementa-se a simulação da Receita Federal com estes valores, chegando-se a 

um montante total referente aos encargos fiscais dos procedimentos de importação, 

apresentados na Tabela 4.101. 

 
TABELA 4.101 – SIMULAÇÃO DE IMPORTAÇÃO COMPLETA. 

Imposto Valor (R$) 
Alíquota II (%) 14,00 529.250,40 
Alíquota IPI (%) 0,00 0,00 
Alíquota PIS (%) 2,10 79.387,56 
Alíquota COFINS (%) 10,65 402.608,34 
Alíquota ICMS (%) 17,00 814.573,07 
Alíquota IOF (%) 0,38 14.365,37 
Total de Encargos Fiscais (%) ** 1.840.184,74 

*Taxa de câmbio do dia 11/08/2016 e valor aduaneiro convertido de R$ 3.780.360. 
**Não foi arbitrado um percentual total de encargos visto que as bases de cálculo destes tributos não 
são idênticas. 

FONTE: RECEITA FEDERAL, 2016. 

 

É necessário ressaltar que a base de cálculo do ICMS difere dos demais 

tributos. Enquanto todos utilizam apenas o valor CIF da mercadoria, o ICMS 

contabiliza em sua base de cálculo os valores levantados para Imposto de 

Importação, PIS, COFINS, resultado numa base de cálculo substancialmente 

elevada, tornando-se o tributo com a maior significância no cenário brasileiro, 

representando 44% do custo tributário total da operação. 

Quanto aos requisitos para efetuar as operações de importação de 

mercadorias, é necessária habilitação no Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(Siscomex), responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e 

controle das operações de comércio exterior, por meio de um fluxo único e 

automatizado de informações. 
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4.12.4 Paraguai 

 

Para a análise dos requisitos para importação de embarcações no Paraguai 

foram consultados os seguintes documentos normativos: 

I. Lei nº 117, de 21 de janeiro de 1993, que regula as sociedades de 

capital e indústria; 

II. Decreto nº 1.994, de 23 de julho de 2014, que regulamenta a 

incorporação de embarcações a frota nacional; 

III. Lei nº 476, de 29 de outubro de 1957, que sanciona o Código de 

Navegação Fluvial e Marítima. 

 

A Lei nº 117 (1993a) visa estimular e garantir a total igualdade do investimento 

nacional e estrangeiro para promover o desenvolvimento econômico e social do país. 

Nesse sentido, será garantido o regime de livre comércio que compreenderá: 

I. A liberdade de produção e comercialização de bens e serviços em 

geral, assim como a livre fixação de preços, exceto aqueles 

regulamentados por lei; 

II. A liberdade de importação e exportação de bens e serviços, com 

exceção daqueles proibidos. 

 

O Decreto nº 1.994 (2014) estabelece as regras de incorporação de 

embarcações à frota mercante nacional. De acordo com a legislação, as autoridades 

que formam parte do processo administrativo para a Incorporação de Embarcações 

são: 

I. O Ministério de Obras Públicas e Comunicações em seu caráter de 

autoridade de colocação da bandeira nacional nas embarcações; 

II. A Direção Geral da Marina Mercante, como autoridade de Registro de 

Bandeira, emitirá o certificado correspondente no qual constará o 

Número de Registro de Bandeira e o perfil técnico da embarcação em 

questão; 
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III. A Prefeitura Geral Naval, em seu caráter de Polícia Fluvial, adicionará 

todos os dados técnicos da embarcação no livro matricial destinado a 

isso. 

 

As seguintes condições são indispensáveis para que a incorporação se 

efetive: 

I. Confirmação da idade da embarcação, não podendo ser maior do que 

15 anos; 

II. Inspeção de reconhecimento inicial, em conformidade com o que está 

estabelecido na Lei nº 476/1957 (Código de Navegação Fluvial e 

Marítimo). Esta deve ser feita por uma sociedade classificadora 

reconhecida pela Organização Marítima Internacional. Essa inspeção 

será fiscalizada pela Direção Geral da Marina Mercante; 

III. Certificado de classe expedido por uma sociedade classificadora, 

reconhecida pela Organização Marítima Internacional e habilitada pela 

Direção Geral da Marina Mercante;  

IV. Cessação do Registro da Bandeira do país de construção da 

embarcação ou de sua origem. 

 

O artigo 10 do presente Decreto ainda complementa com as seguintes 

condições: 

I. A embarcação deve ser comandada por capitães paraguaios; 

II. Dois terços da tripulação deve ser de nacionalidade paraguaia. 

 

O artigo 13, por sua vez, trata dos documentos necessários para a efetivação 

da incorporação, sendo expostos na Tabela 4.102. 
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TABELA 4.102 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INCORPORAÇÃO À FROTA MERCANTE. 
Documento 

1 Documento que confirme o direito de domínio do bem; 

2 Certificado de autorização de construção expedido pela autoridade correspondente do país 
de origem da embarcação; 

3 Certificado de construção e relatório do processo construtivo expedidos pelo estaleiro no qual 
a embarcação foi construída; 

4 Cópia autenticada dos estatutos sociais, no caso do proprietário da embarcação ser pessoa 
jurídica; 

5 Confirmação de cessação do registro da bandeira do país de origem; 
6 Certificado de inexistência de hipoteca ou dívidas. 

FONTE: PARAGUAI. DECRETO Nº 1.994, 2014. 
 

Quanto aos procedimentos que envolvem o despacho de importação, seu 

fluxo é apresentado na Figura 4.29: 

 
FIGURA 4.29 – FLUXO DO DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. 
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Fonte: Adaptado de ALADI - GUIA BÁSICO DE OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. 

 

 

 



                                                                                      
 
 

331 

Os tributos a serem levantados por estas operações são os seguintes: 

I. Imposto de Importação: trata-se de tributo de regulação econômica, 

com alíquota estabelecida pelo Poder Executivo, a ser aplicado no 

valor CIF da mercadoria; 

II. Serviço de Valoração Aduaneira: trata-se de uma compensação paga 

pelos serviços executados pela aduanas no processo de liberação 

aduaneira, correspondente a 0,5% aplicados ao valor CIF da 

mercadoria; 

III. IVA para Importadores Habituais: taxa de 10% aplicada a uma base de 

cálculo que compreende o valor CIF da mercadoria, adicionados todos 

os tributos anteriormente levantados. 

 

A Tabela 4.103 contabiliza os tributos a serem adimplidos, considerando as 

mesmas condições de preço apresentados para a respectiva análise do Brasil. 

 
TABELA 4.103 – SIMULAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NO PARAGUAI. 

Imposto Valor (R$) 
Alíquota II (%) 10,00 378.036,00 
Alíquota Serviço de Valoração Aduaneira (%) 0,50 18.901,80 
Alíquota IVA (%) 10,00 417.729,78 
Total de Encargos Fiscais (%) ** 814.667,58 

*Taxa de câmbio do dia 11/08/2016 e valor aduaneiro convertido de R$ 3.780.360. 
**Não foi arbitrado um percentual total de encargos visto que as bases de cálculo destes tributos não 
são idênticas. 

FONTE: SANTANDER TRADERS PORTAL, 2017. 

 

4.12.5 Uruguai 

 

Para a análise dos requisitos para importação de embarcações no Uruguai foi 

consultado o seguinte documento normativo: 

VII. Lei nº 14.650, de 23 de maio de 1977, que dispõe sobre a existência e 

regulação da Marinha Mercante de bandeira uruguaia. 

 

A Câmara Nacional de Comércio e Serviços do Uruguai define que a 

importação consiste na introdução de mercadorias procedentes do exterior do 
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território aduaneiro nacional, sujeitas ao pagamento de tributos ou amparadas pelas 

franquias correspondentes. 

O procedimento para importação é composto das etapas (conforme ilustrado 

na Figura 4.30): 

 
FIGURA 4.30 – FLUXO PARA PROCEDIMENTO DE IMPORTAÇÃO NO URUGUAI. 

Solicitação dos serviços 
de um despachante para 
a emissão do Documento 
Único Aduaneiro (DUA), 
junto com a l iquidação 

tributária

Direção Nacional de 
Aduanas recepciona os 

documentos e analisa se 
há erro ou divergência na 

liquidação

Existe erro ou divergência na 
liquidação?

Validação e numeração 
do documento e 

notificação do Banco da 
República Oriental do 
Uruguai (BROU) dos 

tributos a serem pagos

Pagamento dos tributos 
junto ao BROU e 

notificação a Direção 
Nacional de Aduanas do 

seu adimplemento

Emissão pela Direção 
Nacional de Aduanas do 
decreto de comprovação 

designando 

Roxo

Laranja

Verde

Impressão do Documento 
Único Aduaneiro para 
entrada da mercadoria 
junto com a declaração 

jurada e demais 
documentações exigidas

Desembaraço 
alfandegário, cumprindo 

as taxas de proventos 
portuários na 

Administração Nacional 
de Portos

Sim

Não

Verificação de 
mercadorias e 
documentos

Verificação de 
documentos

Sem verificações

Inscrição na Direção 
Geral Impositiva (DGI), no 
Banco de Previsão Social 

(BPS) e no Banco de 
Seguros do Estado (BSE)

Outorga do 
“Cumprimento 
Aduaneiro” ao 

Documento Único 
Aduaneiro

Início

Fim

 
Fonte: Adaptado de CÂMARA NACIONAL DE COMÉRCIO E SERVIÇOS. 
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I. O importador deverá ter uma empresa (Unipessoal, S.A., S.R.L., etc.) 

registrada e inscrita na Direção Geral Impositiva (DGI), no Banco de 

Previsão Social (BPS) e no Banco de Seguros do Estado (BSE); 

II. O importador solicitará os serviços de um despachante de aduana 

(Associação de Despachantes de Aduana do Uruguai); 

III. O despachante da aduana, de acordo com os documentos emitidos 

pelo importador e prévia classificação da mercadoria na Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM), irá elaborar e enviar o Documento Único 

Aduaneiro (DUA) junto com a liquidação tributária do montante 

correspondente para a Direção Nacional de Aduanas (DNA); 

IV. A Direção Nacional de Aduanas, caso não haja diferença ou erro na 

liquidação, remete ao despachante a liquidação correspondente da 

importação; 

V. Uma vez efetuado o controle do Documento Único Aduaneiro por parte 

da Direção Nacional de Aduanas e aceita a liquidação por parte do 

despachante, o documento é validado e numerado. Paralelamente, a 

Direção informa ao Banco da República Oriental do Uruguai (BROU) 

as quantidades correspondentes de cada tributo cobrado e o número 

do documento outorgado; 

VI. Uma vez recebido o número de registro do documento, o despachante 

efetuará o pagamento da liquidação no banco (BROU). Após a 

liquidação, esse comunica a Direção Nacional de Aduana a cobrança 

correspondente; 

VII. O despachante receberá da Direção o montante a pagar pelos tributos 

e o decreto de comprovação designado: 

a. Roxo: verificação da mercadoria e dos documentos; 

b. Laranja: verificação dos documentos; 

c. Verde: não tem verificação 

VIII. Impressão do Documento Único Aduaneiro para entrada da 

mercadoria junto com a declaração jurada, firmada entre o 

despachante e o importador, bem como a fatura comercial, o 

conhecimento de embarque, o certificado de origem, o Packing List 
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(documento com a descrição da mercadoria) e com toda a 

documentação requerida de acordo com o produto;  

IX. Procede o desembaraço alfandegário da mercadoria, abonando 

previamente os proventos portuários (custos inerentes ao trâmite) na 

Administração Nacional de Portos ou no aeroporto, conforme 

necessidade; 

X. Será outorgado o “Cumprimento Aduaneiro” do Documento Único 

Aduaneiro uma vez inspecionada a mercadoria pelo representante 

aduaneiro designado. 

 

A Lei nº 14.650 (1977) trata sobre as importações de embarcações no 

Capítulo 5. O artigo 14 menciona que as embarcações, para serem incorporados a 

Marina Mercante Nacional, devem ter um peso maior do que mil toneladas de peso 

próprio, ou menores que mil toneladas quando a Prefeitura Nacional Naval se 

certificar de que não se pode construir no país com as condições técnicas necessárias 

ou em situação economicamente viável, estarão isentas dos direitos consulares e de 

todo o tributo. Obedecidos estes critérios, podem ser importadas tanto embarcações 

usadas como novas. 

A incorporação de embarcações se dá quando ocorre a obtenção da 

matrícula definitiva, bem como seja inscrito no Registro Nacional de Navios. A 

incorporação de navios mercantes a bandeira nacional uruguaia estará isenta do 

pagamento de qualquer tributo, tanto para navegação interior quanto para navegação 

marítima, o que não desonera, salienta-se, do pagamento dos tributos atinentes a 

importação desta embarcação. 

Complementar ao artigo 14, o artigo 17 retrata as condições de câmbio de 

importação para os navios. A importação de navios que é feita totalmente pelo 

armador será realizada “sem operação de câmbio”. A exportação dos mesmos se 

efetuará “sem operação de câmbio” sempre que o produto da venda se destine à 

reposição da unidade vendida ou ao reequipamento de navios pertencentes ao 

mesmo armador, inscritos em matrícula nacional, ou após três anos de sua 

importação; em caso contrário, a operação se liquidará ao tipo de cambio vigente para 

as exportações não tradicionais, na data da acusação da importação. 
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Por fim, resta abordar o levantamento tributário incidente sobre tal operação, 

sobre a qual incide apenas o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), correspondente 

a 22% do valor CIF da embarcação. Note-se, neste momento, a inexistência de um 

Imposto de Importação incidente nesta operação. Tal fato se dá por ser uma 

embarcação com destino de transporte de bens considerado um “bem de capital”, 

destinado para a execução de uma determinada atividade econômica, sendo que o 

Uruguai não realiza nenhum tipo de taxação em caráter de Imposto de Importação 

sobre bens de capital, representando este um importante fator de competitividade. 

A Tabela 4.104 faz a contabilização do imposto devido, considerando as 

mesmas condições já mencionadas. 

 
TABELA 4.104 – SIMULAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NO URUGUAI. 

Imposto Valor (R$) 
Alíquota IVA (%) 22,00 831.679,20 
Total de Encargos Fiscais (%) 22,00 831.679,20 
*Taxa de câmbio do dia 11/08/2016 e valor aduaneiro convertido de R$ 3.780.360. 

FONTE: SANTANDER TRADERS PORTAL, 2017. 

 

4.12.6 Diferenças regulatórias e vantagens competitivas 

 

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. 

Além disso, para o Brasil foram identificados os impostos sobre a importação, 

na Lei brasileira nº 5.172/1966a e no Decreto nº 6.759/2009, que afirma que toda 

mercadoria submetida ao despacho de importação está sujeita ao controle do valor 

aduaneiro, que é o custo de transporte da mercadoria importada até o ponto de 

descarga, somados aos gastos relativos à descarga e manuseio da carga e o custo 

do seguro da mercadoria durante tais operações.  

A lei uruguaia retrata que a importação estará livre de tributo caso sua 

construção não seja possível de ser realizada dentro do Uruguai.  

Tanto o Paraguai quanto a Argentina dispõem em sua legislação dos 

requisitos para a matrícula de embarcações estrangeiras em seu país. Estes são 
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muito semelhantes: contrato de construção traduzido e regulamentado, autorização 

da Marinha Mercante, eliminação da matrícula anterior caso existente, inspeção para 

autorizar a navegação, entre outros. Em relação às divergências, o Paraguai é o único 

que estabelece uma idade máxima de 15 anos para um navio importado.  

Já na Bolívia não foi identificado um regulamento próprio para a importação 

de embarcações. Nesse caso foi consultado o Guia de Importação (Aduana da 

Bolívia). 

Persistem ainda algumas limitações quanto a capacidade de se importar 

embarcações se usadas ou se possível a sua construção dentro do respectivo 

território nacional, conforme exposto no Anexo – Quadro Comparativo 11: 
Requisitos para importação de embarcações. Observa-se que no Brasil, vigora a 

Portaria nº 23/1991a, que tem por base a Portaria nº 08/2011, a qual permite que 

ocorram importações de embarcações, ainda que usadas ou que seja possível sua 

fabricação no Brasil.  

Quanto ao Paraguai, o limite para a permissão do registro de embarcações 

usadas é de que estas possuam idade igual ou inferior a 15 anos, não existindo 

limitação quanto a possibilidade de construção em solo paraguaio. 

Na Argentina não existem normas que restrinjam a importação de 

embarcações usadas. Entretanto, no caso desse país, tal postura tem gerado críticas 

por parte dos operadores do comércio interno, afirmando que tal omissão é prejudicial 

à economia argentina.  

No que diz respeito ao Uruguai, o que existe são gravames fiscais no caso de 

importação de embarcações com peso próprio inferior a mil toneladas, e sem 

anotação especial da Marinha Mercante, apenas no caso destas poderem ser 

construídas no Uruguai, independentemente do fato de serem usadas. Percebe-se 

que, neste caso específico, não existe nenhum tipo de vedação a importação, mas 

sim um gravame fiscal diferenciado nos casos elencados em lei. Tal alternativa 

mostra-se interessante, uma vez que não proíbe o armador de realizar importações, 

mas também demonstra interesse em não prejudicar, em demasia, a industrial naval 

nacional, criando condições para que seja economicamente interessante a 

construção através de empresas nacionais. 
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Na Bolívia, por sua vez, não foram identificadas normativas especiais que 

impeçam ou limitem a importação em embarcações, sejam elas usadas ou com 

possibilidade de construção em território nacional. 

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. 

No que diz respeito ao levantamento tributário, algumas observações são 

consideradas de fundamental relevância, contudo, antes de abordá-las, deve-se 

observar a seguinte tabela acerca do valor total de tributos a serem arrecadados, 

considerando uma embarcação de custo R$ 3.780.360. 

 
TABELA 4.105 – IMPOSTO TOTAL AUFERIDO. 

Brasil Paraguai Argentina Uruguai Bolívia 
1.840.184,74 814.667,58 1.804.895,07 831.679,20 570.456,32 

FONTE: Elaborado por UFPR/ ITTI. 

 

Primeiramente, é importante considerar que a diferença no valor a ser pago 

é considerável, uma vez que o Brasil e a Argentina, países com as maiores 

onerosidades tributárias, obrigam o pagamento de um montante superior ao triplo da 

Bolívia, país com a melhor competitividade da região. Tais fatos se devem: 

I. A Bolívia e o Uruguai não cobraram Imposto de Importação sobre 

embarcações de transporte de carga por as considerarem “bens de 

capital”; 

II. A diferença entre a Bolívia e o Uruguai consiste apenas na alíquota do 

IVA, uma vez que a da Bolívia é de 14,94%, enquanto que o Uruguai 

taxa 22%; 

III. O Brasil e o Paraguai consideraram na base de cálculo, em seu ICMS 

e em seu IVA, não apenas o valor CIF da mercadoria, mas toda a 
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cadeia tributária que a envolve, gerando uma onerosidade 

considerável, principalmente para o Brasil; 

IV. O Paraguai, apesar desta sobretaxa do IVA e de cobrar Imposto de 

Importação, possui o segundo levantamento mais competitivo da 

região, o que é justificado por suas alíquotas consideravelmente 

baixas; 

V. A Argentina incorpora na base de cálculo de todos os impostos o valor 

levantado a título de Imposto de Importação. Apesar desta base de 

cálculo possuir menos valores a serem considerados, ao menos em 

comparação com o ICMS brasileiro e o IVA paraguaio, o fato desta 

pequena sobretaxa ser aplicável a absolutamente todos os tributos da 

cadeia subsequente ao Imposto de Importação acaba por tornar os 

encargos argentinos muito elevados para a região, principalmente por 

possuir um arcabouço tributário consideravelmente extenso. 

 

Neste sentido, é inegável considerar, feitas as devidas vênias a Bolívia, a 

grande competitividade do Paraguai, por este estar situado numa posição 

geograficamente privilegiada na Hidrovia, o que coloca em destaque suas vantagens 

competitivas, em comparação principalmente a Argentina e ao Brasil. Quanto a estas 

duas nações, é absolutamente necessário que seja repensado o seu sistema 

tributário, cuja amplitude de impostos que objetivam o financiamento de seus caros 

sistemas federalistas de governo acaba por onerar em demasia o empreendedor, 

perdendo-se assim importantes oportunidades de atração de investimentos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente documento consiste no “Produto 3 – Diagnóstico da Prática 
Regulatória da Hidrovia Paraguai-Paraná”, e integra o conjunto dos cinco produtos 

resultantes do Termo de Execução Descentralizada TERM-SAF-ANTAQ/Nº01/2015, 

celebrado entre a ANTAQ e a UFPR, que desenvolve os trabalhos por meio do ITTI.  

Os resultados deste trabalho são de interesse mútuo e de reciprocidade para 

o fomento do desenvolvimento tecnológico-econômico, da pesquisa e da extensão. 

As atividades desenvolvidas consistem na investigação, na caracterização e na 

análise das legislações, decretos e regulamentos elencados no Acordo de Transporte 

Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Como síntese das diferenças regulatórias e vantagens competitivas, pugna-

se relevante considerar alguns aspectos: 

• Formação de tripulação: embora o tema seja abordado pelo Acordo da 

Hidrovia, existem normativas nacionais que determinam exigências 

diferentes em cada nação. Desta forma, não há similaridade entre os 

países para determinação da tripulação mínima, sendo praticado 

aquilo que seja mais conveniente para cada empresa, respeitando os 

limites mínimos de segurança. 

• Requisitos necessários para instalação da empresa de navegação: as 

diferenças ocorrem com a imposição dos requisitos técnicos, quando 

Brasil, Argentina e Uruguai exigem os documentos relacionados à 

infraestrutura do empreendimento. Ademais, para os requisitos 

econômico-financeiros, Brasil, Argentina e Uruguai definiram seus 

critérios com o intuito de verificar as condições financeiras da empresa. 

Em contrapartida, Paraguai e Bolívia não fazem nenhuma exigência 

neste quesito. Uma reivindicação que merece destaque é a exigência 

do Estudo de Viabilidade por parte do Uruguai. Esse tipo de pesquisa 

fornece insumos para a tomada de decisão antes mesmo da criação 

do empreendimento e pode ser um fator determinante para a 

sobrevivência do negócio. 
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• Programas de financiamento: todos os países possuem linhas de 

crédito que, específicas ou não do modal aquaviário, podem ser 

alternativas viáveis para o desenvolvimento da infraestrutura de 

transporte, bem como para as atividades do próprio empreendimento. 

Contudo, em todas as instituições foram identificadas particularidades 

que irão variar de acordo com o tipo de projeto a ser desenvolvido. 

• Exigências para instalação de estaleiros: foram identificadas 

similaridades na reivindicação dos requisitos jurídicos e fiscais para 

todos os países. As discrepâncias ocorreram com a exigências dos 

requisitos administrativos e econômico-financeiros na Argentina, do 

licenciamento ambiental para o Brasil e Paraguai, bem como das 

reivindicações da contratação de pessoal especializado (engenheiro 

ou construtor naval) para composição do quadro de funcionários no 

Paraguai, Uruguai e Bolívia. 

• Regras de segurança de tráfego: o item é amplamente disciplinado 

pelo Acordo da Hidrovia, contando com aproximadamente dez 

regulamentos voltados especificamente para a temática. Contudo, 

ainda existem lacunas que necessitam desenvolvimento e 

uniformização entre os países. Como exemplo, pode-se citar a falta de 

sinalização em alguns trechos, fazendo com que alguns comboios 

optem por não navegar no período noturno. 

• Restrições sanitárias: não há o que se falar em fator de 

competitividade, mas sim de quesitos a serem adequados por aqueles 

que vierem a operar na Hidrovia. Cada país possui algum órgão 

regulador que estabelece normas técnicas a serem seguidas, sendo 

relevante ressaltar que em todos os países, exceto um, suas 

normativas são focadas nos procedimentos de embarque e 

desembarque de cargas e da tripulação. A exceção a essa regra é o 

Paraguai, cujo foco preponderante reside na maneira em como são 

alocadas as cargas nas embarcações. 

• Restrições aduaneiras: apesar da internalização do Protocolo 

Adicional do Acordo da Hidrovia, o que proporciona uma uniformidade 
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formal de exigência documental que é consideravelmente relevante, 

esta normativa não cria uma verdadeira União Aduaneira entre os 

países signatários de tal forma que persistem consideráveis diferenças 

de encargos fiscais nas operações de comércio exterior. 

Possivelmente, com o aprofundamento da Código Aduaneiro do 

Mercosul, uma discussão com este nível de integridade econômica 

pode tornar-se possível. 

• Restrições dos órgãos ambientais: deve-se salientar, para a atividade 

de navegação, que grande parcela das atividades dispensam um 

procedimento de licenciamento ambiental para sua execução. 

Entretanto, para aqueles que desejarem transportar cargas 

consideradas perigosas, estes devem observar com parcimônia as 

exigências ambientais dos países por onde transitar, sob pena de ter 

a carga apreendida por inobservância destas normativas. Em linhas 

gerais, todos os países possuem algum tipo de regulação desta 

matéria, bem como reivindicam quesitos consideráveis na Avaliação 

de Impacto Ambiental. Não há o que se falar em competitividade 

propriamente dita, mas sim de questões que devem ser consideradas 

pelos operadores, a fim da manutenção de um ambiente saudável e 

da prevenção de eventuais acidentes indesejados. 

• Encargos trabalhistas: as legislações que regem as regras trabalhistas 

apresentam-se similares, em certos aspectos, nos cinco países. O 

Brasil demonstra o tratamento mais protecionista em relação ao 

trabalhador quanto à jornada noturna de trabalho e também dispõe da 

maior alíquota de contribuição previdenciária patronal. Ainda assim, 

persistem no país demais contribuições incidentes sobre a folha de 

salários que não encontram equiparação com os demais países, em 

especial no que diz respeito às contribuições destinadas a terceiros e 

o seguro contra acidentes de trabalho. Resta destacar também o 

tratamento diferenciado quanto ao regime de férias entre os países, 

bem como a contabilização e pagamento das horas extras. Todavia, 

não se pode negar a importância da contabilização monetária de 
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encargos e salários, matéria que será objeto do Produto 3B – Estudo 

de Caso.  

• Encargos tributários: é possível auferir, por meio dos dados 

apresentados, que o tratamento tributário dos países signatários do 

Acordo da Hidrovia é consideravelmente distinto. Talvez, dentro do 

panorama atual, este seja praticamente inconciliável, haja vista a 

incrível variação de alíquotas impostas sobre tributos que são 

incidentes em bases de cálculo semelhantes, como é o caso dos 

impostos sobre a renda. Neste imbróglio, especial destaque merece o 

Paraguai, que apresenta um sistema tributário enxuto, principalmente 

comparado aos complicados sistemas brasileiro e argentino, e este 

fator tem representado uma considerável atratividade do Paraguai em 

concentrar operadores da Hidrovia. 

• Requisitos para implantação de terminais hidroviários ou outras 

estruturas de transbordo: a implantação de terminais, em qualquer 

país, deve seguir os respectivos trâmites estabelecidos por suas 

entidades reguladoras acerca da matéria. Contudo, especial destaque 

merece o ambiente paraguaio e uruguaio. O Paraguai possui uma 

política de aproveitamento dos recursos empregados nos 

investimentos em terminais com benefícios da chamada Ley de 

Inversiones. Já o Uruguai pratica o chamado “Porto Livre”, 

estabelecendo que a estadia de produtos em suas instalações 

portuárias seja totalmente exonerada de gravames fiscais, bem como 

possuindo um regime simplificado na movimentação das cargas no 

interior dos seus portos, além de permitir a estadia dos produtos nestas 

instalações por até cinco anos. Neste sentido, ambos os países 

apresentam interessantes vantagens competitivas frente aos demais. 

• Requisitos para cargas de passagem: via de regra, segundo o Acordo 

da Hidrovia, as cargas de passagem devem possuir livre trânsito pelos 

meandros da Hidrovia. Esta determinação é seguida por praticamente 

todos os países signatários. Entretanto, a Argentina estipula alguns 

critérios para a passagem em seu território, o que é compreensível se 

considerar que o maior tramo da Hidrovia está compreendido em 
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território argentino, e que esta é uma rota comumente utilizada por 

empresas situadas no Paraguai para se ter acesso ao Oceano 

Atlântico. 

• Requisitos para importação de embarcações: alguns aspectos 

importantes devem ser considerados quanto aos quesitos para a 

importação de embarcações, como o caso da vedação, pelo Paraguai, 

da importação de navios com idade superior a 15 anos, ou no caso do 

Uruguai, quando estas tiverem peso próprio inferior a mil toneladas e 

puderem ser construídas em território uruguaio. Entretanto, uma 

questão importante deve ser levada em consideração. Quando 

levantadas as simulações de gravames na importação de uma 

embarcação, auferiu-se um fato já levantado na abordagem das 

Restrições Tributárias, quando a quantificação dos tributos a serem 

adimplidos por importadores brasileiros e argentinos superaram 

consideravelmente os valores identificados para os demais países. Tal 

fato é mera consequência do intricado sistema tributário identificado 

nestes países. 

 

Assim sendo, foi possível evidenciar que, embora exista o Acordo de 

Transporte pela Hidrovia Paraguai-Paraná, em várias situações ocorre a 

sobreposição das normativas de cada país ou até mesmo o não cumprimento do 

estabelecido nas legislações. Em algumas circunstâncias foram identificadas 

discrepâncias nos regulamentos que fazem de um país mais competitivo que outro, 

porém, menos rigoroso no desenvolvimento desse mesmo item. Em outros casos, 

existem assuntos de extrema relevância e que não foram abordados no Acordo. 

Nesse sentido, a seguir foram apresentadas algumas alternativas que visam 

a promoção e maior harmonização da Hidrovia entre as nações signatárias do seu 

Acordo. 
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5.1 PROPOSTAS 

 

Existem ainda algumas 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; 

• Nos portos bolivianos faz-se necessário simplificar a gestão 

fitossanitária e a documentação de exportação para o despacho das 

embarcações. O tempo atual para essa tarefa é de três a quatro dias 

úteis (o custo para um comboio parado durante um dia varia entre   

US$ 15 mil a US$ 20 mil); 

• Na Argentina impor-se o cumprimento do artigo 6º do Acordo de 

Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, no que diz respeito 

à igualdade de tratamento na questão tarifária, de impostos e na 

cobrança de tarifas de balizamento para todas as embarcações com a 

bandeira de qualquer um dos 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 
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Acordo (ver seção 3.2), 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, 

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 
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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 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. 

 

Conforme explicitado por um operador argentino, o grande problema da 

Hidrovia é a sua divisão entre os cinco países, onde cada um gera entraves para os 

outros. Contudo, todos possuem o mesmo propósito: uma navegação livre e eficiente 

em igualdade de condições para todos. 

Sendo assim, é oportuno que um observatório seja desenvolvido e inserido 

em um novo modelo de integração econômica que vá além das já implementadas 

isenções tarifárias, permitindo também o fortalecimento da integração dos 

regulamentos do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná. Ou 

seja, 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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Água de lastro 

O termo lastro representa qualquer material utilizado como contrapeso 
para a estabilidade de um objeto. O setor naval utiliza um sistema de 
tanques de lastro, os quais são preenchidos com água para manter a 
estabilidade do navio durante a sua travessia até o próximo porto. É 
expressamente proibido descarregar águas de lastro em portos, só em 
alto mar. 

Alienação 
fiduciária 

Segundo o artigo 66 da Lei 4.728/65, alterado pelo artigo 1º do Decreto-
lei nº 911/69, a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o 
domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, 
independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante 
ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as 
responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil 
e penal. 

Alíquota ad 
valorem É o percentual aplicado sobre o valor de um bem móvel ou imóvel. 

Amortização 

Processo de extinção de uma dívida por meio de pagamentos periódicos, 
que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada 
prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou do pagamento 
dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo 
que os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. 

Armador 
Denomina-se aquele que física ou juridicamente, com recursos próprios, 
equipa, mantém e explora comercialmente as embarcações mercantis. É 
a empresa proprietária do navio que tem como objetivo transportar 
mercadorias. 

Arqueação Bruta O mesmo que tonelagem bruta (groos tonnage), corresponde a todos os 
volumes interiores fechados dos navios, com algumas exceções. 

Arqueação 
Líquida 

O mesmo que tonelagem líquida (net tonnage) e corresponde ao volume 
de todos os espaços utilizados comercialmente. À tonelagem bruta, 
deduzem-se espaços como tanques, casas de máquinas, alojamentos de 
tripulação, entre outros, determinados pelas regras de arqueação. 

Arribar Afastar-se da rota para entrar num porto que não estava na escala. 
Atracadouro Lugar onde se atracam as embarcações. 
Balizamento Balizar: Marcar com balizas, limitar. 

Benchmarking Consiste no processo de busca das melhores práticas numa determinada 
indústria e que conduzem ao desempenho superior. 

Bombordo Lado esquerdo do navio de quem está na embarcação olhando na 
direção popa - proa. 

Boreste ou 
Estibordo 

Lado direito do navio de quem está na embarcação olhando no sentido 
popa-proa. 

Cabotagem 
Navegação doméstica (pela costa do país). Grande cabotagem ou 
cabotagem internacional, estende o conceito aos países adjacentes, na 
mesma costa ou ilhas próximas. 

Cabrestantes Mecanismo ou máquina para manobrar ou levantar a âncora e outros 
pesos. 

Cais 
Plataforma em parte da margem de um rio ou porto de mar ao qual 
atracam os navios e onde se faz o embarque ou desembarque de 
pessoas e/ou mercadorias. 
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Casco 

É o corpo do navio sem mastreação, aparelhos acessórios ou qualquer 
outro arranjo. Elemento básico da embarcação, o casco lhe permite 
flutuar, contrapondo ao peso a sua flutuação, possibilitando assim a sua 
navegação e manobrabilidade. A parte imersa do casco recebe o nome 
de obra vivas ou carena, e a parte emersa é chamada de obras mortas. 
O casco não possui uma forma geométrica definida, e a principal 
característica dessa forma é ter um plano de simetria (plano diametral), 
que se imagina passar pelo eixo da quilha. 

Comodato Segundo o artigo 579 do Código Civil, comodato é o empréstimo gratuito 
de coisas não fungíveis.  

Conferência 
aduaneira 

Aquela realizada por agentes de fiscalização na presença do importador 
ou do seu representante legal, estendendo-se sobre todas as 
mercadorias despachadas, ou parte delas, conforme os critérios fixados 
na legislação aduaneira. 

Convés 
Estrutura que subdivide horizontalmente a embarcação. O mais alto 
pavimento contínuo de uma embarcação, que se estende de popa à proa 
e de um bordo a outro. É também chamado de convés principal ou 
pavimento. 

Custo financeiro 
Cesta 

O BNDES estabelece para seus clientes, o custo dos empréstimos que 
tenham base nos recursos captados em moeda estrangeira, sem 
vinculação a repasse em condições específicas. Este custo, definido a 
partir do custo médio das captações do Banco no mercado internacional, 
compõe-se da seguinte forma: Unidade Monetária do BNDES 
(UMBNDES) e encargos da Cesta de Moedas (ECM). 

Desembaraço Ato ou efeito de legalmente retirar as cargas ou fazer sair os passageiros 
de uma embarcação ou qualquer outro veículo. 

Dique 
Construção para deter a passagem das águas ou para retê-las em 
determinada direção. Local, situado dentro de um porto ou perto dele, 
onde as embarcações são retiradas da água para reparação ou 
manutenção; doca seca. 

Doca 
Baía artificial que permite a acostagem de embarcações para efetuar 
cargas e descargas. Dada a sua forma, permite igualmente proteger as 
mesmas embarcações de intempéries. 

Doca-seca 
Baía artificial que, quando fechada e drenada da água do seu interior, 
coloca o navio em seco, tendo em vista levar a cabo ações de 
manutenção ou reparação da embarcação. 

Docagem Ato de colocar o navio em doca-seca. 

Embarcação Qualquer veículo que se destina à navegação marítima, fluvial ou 
lacustre: navio, barco, bote, chata, batelão, etc. 

Encargos da 
Cesta de 
Moedas 

São as taxas e outros, inclusive impostos incidentes sobre as obrigações 
do BNDES em moeda estrangeira, reajustados trimestralmente. 

Escala 
Diz-se da parada temporária de um navio durante uma viagem a fim de 
efetuar embarque ou desembarque de passageiros ou operações 
diversas. 

Estiva 

1. a. Todo o fundo interno de um navio, da proa à popa. b. A primeira 
camada de carga que se coloca em um navio, geralmente, a mais 
pesada. c. Contrapeso que se põe no navio para equilibrá-lo e não 
descair para o lado mais carregado. 2. O serviço de movimentação de 
mercadoria entre o porão do navio e o convés, e vice-versa. Tal serviço 
é realizado por profissional pertencente ao Sindicato dos Estivadores. 
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Estaleiro Lugar onde constroem-se ou consertam-se embarcações. 

Factoring 

Empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua 
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra 
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 
prestação de serviços. 

Faina Designa um tipo específico de movimentação de carga ou atividade no 
navio. 

Fauna 
sinantrópica 

Corresponde a animais invertebrados e pequenos vertebrados que 
coabitam indesejavelmente com o homem no perímetro urbano e que 
podem ser vetores de doenças, muitas delas graves. Entre esses animais 
pode-se citar mosquitos, baratas, ratos, morcegos, aranhas, cupins, 
carrapatos, piolhos. 

Fretamento 

Contrato segundo o qual o fretador cede a embarcação a um terceiro 
(afretador). Poderá ser por viagem (Voyage Charter Party - VCP) por 
tempo (Time Charter Party - TCP) ou visando uma partida de mercadoria 
envolvendo vários navios (Contract of Afreightment - COA). O 
afretamento a casco nu envolve não só a cessão dos espaços de carga 
do navio, mas também a própria armação do navio, em que o cessionário 
será o empregador da tripulação. 

Fundear 
1. Ancorar, manobra de lançar uma âncora ao fundo para com ela manter 
o navio seguro por meio de sua amarra. 2. Ancorar na baía de um porto 
aguardando atracação. 

Garantia 
fiduciária 

Consiste na transferência feita por um devedor ao credor de propriedade 
resolúvel e da posse indireta de um bem móvel infungível ou de um bem 
imóvel, como garantia de seu débito, resolvendo-se o direito do 
adquirente com o adimplente da obrigação, ou melhor, com o pagamento 
da dívida garantida. 

Guindaste 

Também chamado de grua, é um equipamento utilizado para a elevação 
e a movimentação de cargas e materiais pesados. Pode descarregar e 
carregar contêineres, organizar materiais pesados em grandes depósitos, 
movimentação de cargas pesadas, e são comumente empregados nas 
indústrias, terminais portuários e aeroportuários. 

Hidrocarbonetos Nome genérico de numerosas substâncias orgânicas formadas de 
carbono e hidrogênio. 

Jumborização 
Sistema que permite o aumento da capacidade de carga de um navio 
mediante a realização de um corte transversal vertical em seu casco e 
interseção de um novo conjunto de porões, depois fundidos ao casco 
original. 

Lastro 
Qualquer corpo pesado posto no fundo ou no porão do barco para 
aumentar-lhe a estabilidade. O lastro pode ser de água, areia, cascalho 
ou ferro. 

Leasing 

Negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de 
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e 
que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela 
arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio 
desta. 

Longo Curso 
Diz-se da navegação a grande distância, normalmente intercontinental. 
Costuma-se dizer, por isso: mercadoria de longo curso, tarifas de longo 
curso, transporte de longo curso, etc. 
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Manifesto de 
carga 

Documento legal oficial que informa qual a carga e quem é o seu 
proprietário; documento negociável para receber a carga; contrato entre 
o embarcador e o armador. 

Mestrança Conjunto dos mestres que trabalham num estaleiro ou num arsenal 
marítimo. 

Navegação de 
Apoio Marítimo 

É realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas 
territoriais nacionais e na Zona Econômica, que atuem nas atividades de 
pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos. 

Navegação de 
Apoio Portuário 

Realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários, para 
atendimento a embarcações e instalações portuárias. 

Navegação de 
Cabotagem 

O mesmo que cabotagem, aquela realizada entre os portos ou pontos do 
território brasileiro, utilizando a via marítima ou estas e as vias navegáveis 
interiores. 

Navegação de 
Grande 
Cabotagem 

É aquela realizada entre portos ou pontos do território brasileiro e portos 
dos países vizinhos, no caso do Brasil, a Argentina, o Uruguai, os países 
da América do Sul e do Caribe. 

Navegação de 
Longo Curso Navegação realizada entre portos brasileiros e estrangeiros distantes. 
Navegação 
Fluvial É a que se faz em rios e canais interiores. 
Navegação 
Interior 

É aquela realizada em hidrovias interiores, em percurso nacional ou 
internacional. 

Navegação 
Lacustre É a que se faz em lagos, lagoas e represas. 
Navegação 
Marítima É a que se faz nos mares e oceanos. 

Paragem Espaço de mar acessível à navegação. 
Popa Parte posterior do navio. 

Porto 
Organizado 

É o 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. As funções no porto organizado 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. 

Prático 

Profissional especializado, com grande experiência e conhecimentos 
técnicos de navegação e de condução e manobra de navios, bem como 
das particularidades locais, correntes, variações de marés, ventos 
reinantes, limitações dos pontos de acostagem e os perigos submersos 
e outros. Assessora o comandante na condução segura do navio em 
áreas de navegação restritas ou sensíveis para o meio ambiente. 

Proa Parte dianteira do navio. 
Querenar Fazer tombar o navio para poder trabalhar no seu costado. 

Quilha 
Elemento estrutural disposta a todo o comprimento do casco no plano 
diametral, na parte mais baixa da embarcação; constitui a "espinha 
dorsal" do navio. Nas dosagens e nos encalhes, a quilha suporta os 
maiores esforços. 
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Reboque 
Ação de rebocar. É o serviço que a Administração do Porto pode realizar 
com seus rebocadores para auxiliar os navios em sua atracação ou 
desatracação, para conduzi-los de um ponto para outro. 

Taxa Selic 

É a média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais. Para 
fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários 
relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em 
sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de 
compensação e de liquidação. 

Singraduras Caminho que um barco anda em 24 horas. 

Taifa Grupo de marinheiros que durante o combate guarnecem a tolda e 
castelo de proa. 

Terminal Ponto inicial ou final para embarque e/ou desembarque de cargas e 
passageiros. 

Terminal de Uso 
Privativo 

TUP é a instalação construída ou a ser implantada por instituições 
privadas ou públicas, não integrante do patrimônio do Porto Público, 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 
organizado quando o interessado possuir domínio útil do terreno. 

Timão Aciona o leme, permitindo a manobra da embarcação. Pode ser acionado 
mecânica, hidráulica ou pneumaticamente. 

Timoneiro Aquele que governa o timão das embarcações. 

Transbordo Transferir mercadorias de um para outro meio de transporte ou veículo, 
no decorrer do percurso da operação de entrega. 

Varadouro Lugar onde se fazem guardar as embarcações para as consertar ou 
guardar durante o inverno. 

Zona Franca 
Área de livre-comércio de exportação e importação que goza de 
incentivos fiscais especiais, que é estabelecida com a finalidade de 
instalar, em determinados pontos do país, centros comerciais e 
industriais. 
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APÊNDICE A 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO 
 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NA ARGENTINA. 
Documentação necessária Onde obter? 

Nota dirigida à Divisão de Registros de Empresas, contendo o nome da empresa, direção, nome 
do proprietário, domicílio, telefone e e-mail; 

A emissão desse tipo de documento é de 
responsabilidade da empresa/ proprietário. 

Lista do pessoal efetivo, contendo o nome, função e cópia dos documentos comprobatórios dos 
títulos (por exemplo, graduação, pós-graduação); 
Comprovação dos trabalhos realizados nos períodos anteriores; 
Comprovante de pagamento das tarifas impostas; 
Arranjo físico da estrutura; 
Lista dos maquinários, ferramentas e equipamentos para o desenvolvimento das atividades; 
Confirmação da capacidade idônea necessária para realização da atividade que pretende 
desenvolver; 
Contrato de sociedade: estatuto social atualizado e inscrito na Inspeção Geral de Justiça ou a 
inscrição no Regime Público de Comércio (constituição unipessoal); 

Habilitação nacional; 
Os trâmites variam de acordo com cada localidade e, 
normalmente, nos sites dos municípios são 
apresentados os requisitos necessários. 

Certificado de cumprimento da legislação de segurança e higiene no trabalho, acompanhado 
dos antecedentes profissionais; 

A emissão desse tipo de documento é de 
responsabilidade da empresa/ proprietário. 

Inscrição na Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP) atualizada; 
O comprovante de inscrição pode ser emitido no site da 
AFIP.  
http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp 

Inspeção técnica da Prefeitura Naval. 

Todas as informações para realização da inspeção 
técnica estão disponíveis no site da Prefeitura Naval 
Argentina. 
http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/spnn_tra
mite.php?id_tramite=30 

FONTE: Adaptado de PREFEITURA NAVAL ARGENTINA, 2010. 
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REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NA BOLÍVIA. 
Documentos necessários Onde obter? 

Solicitação de registro dirigida à Direção Geral de Interesses Marítimos, Fluviais, 
Lacustres e Marinha Mercante; A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da 

empresa e será considerada sem custos. Cópia autenticada do documento de constituição da empresa; 

Matrícula autenticada da inscrição no registro FUNDEMPRESA; 

O documento deve ser solicitado nos guichês de atendimento 
ao cliente. O custo é de Bs. 136,5 e o certificado é emitido no 
momento da solicitação. 
http://www.fundempresa.org.bo 

Cópia do certificado de inscrição no Serviço Nacional de Impostos, com o Número de 
Identificação Tributária (NIT); 

O certificado é obtido online e sem custos, através do site 
www.impuestos.gob.bo 

No caso de associações ou cooperativas, deve apresentar cópia do documento de 
constituição, estatutos aprovados, ata de constituição notariada, resolução do Ministério 
do Trabalho, nomeação dos sócios, nome das embarcações e suas características 
técnicas, diretoria atual e ata de posse. 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da 
empresa e será considerada sem custos. 

FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MINDEF.  
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REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NO BRASIL. 
(continua) 

Requisitos Documentação necessária Onde obter? 

Técnicos 

Ser proprietária de pelo 
menos uma embarcação; 

 Provisão de Registro de Propriedade 
Marítima; ou 

O Tribunal Marítimo, através das Capitanias, Delegacias 
ou Agências da Marinha é o órgão responsável pela 
emissão do registro. O custo do registro varia de acordo 
com a arqueação bruta, conforme tabela de custas 
disponível no site. 
https://www.marinha.mil.br/tm/?q=documentos_reb# 

 Título de Inscrição da Embarcação; ou 
Emitido pelas Capitanias, Delegacias ou Agências da 
Marinha. O custo é de R$ 30,00. 
https://www.marinha.mil.br/cppr/embarcacoes 

 Documento Provisório de Propriedade; 
Emitido pelas Capitanias, Delegacias ou Agências da 
Marinha. O custo é de R$ 75,00. 
https://www1.mar.mil.br/cpes/node/45 

 Certificado de Registro Especial 
Brasileiro. 

O Tribunal Marítimo, através das Capitanias, Delegacias 
ou Agências da Marinha é o órgão responsável pela 
emissão do registro. O custo do registro varia de acordo 
com a arqueação bruta, conforme tabela de custas 
disponível no site. 
https://www.marinha.mil.br/tm/?q=documentos_reb# 

 Contrato de Afretamento registrado por 
escritura pública lavrada por qualquer 
Tabelionato de Nota ou instrumento particular 
com firma reconhecida; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade 
da empresa. 

 Termo de Entrega de Embarcação. O modelo do documento está disponível na NORMAM 07 
– Anexo 3-F. 

Possuir embarcação em 
construção. 

 Cronograma físico e financeiro; e 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade 
da empresa. 

 Declaração assumindo o compromisso 
de encaminhar à ANTAQ, trimestralmente, 
relatório informando a evolução da 
construção e andamento da execução 
financeira. 
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REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NO BRASIL. 
(conclusão) 

Requisitos Documentação necessária Onde obter? 

Econômico-
financeiro 

Comprovar que dispõe de 
boa situação econômico-
financeira. 

 Balanço patrimonial e demais 
demonstrações contábeis do último exercício 
social; ou  
 Balanço de abertura, no caso de 
empresa recém criada, relativo a sua 
constituição. 

Jurídicos e 
Fiscais 

Ser pessoa física ou jurídica 
constituída segundo as leis 
brasileiras, com sede e 
administração no país, que 
tenha por objeto social a 
navegação interior de 
transporte longitudinal de 
cargas; 

 Comprovante de inscrição no CNPJ; O comprovante pode ser obtido, gratuitamente, através do 
site da Receita Federal. 

 Contrato/ Estatuto Social; ou 
Estes documentos podem ser obtidos nas Juntas 
Comerciais do local de instalação da empresa.  Declaração de Firma Individual; ou 

 Requerimento de Empresário; 
 Ata de eleição dos administradores com 
mandato em vigor, para as sociedades por 
ações. 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade 
da empresa. 

Comprovar regularidade 
fiscal. 

 Certidão Negativa de falência/ 
concordata/ recuperação judicial/ 
recuperação extrajudicial; 

A certidão pode ser emitida, gratuitamente, através do site 
do Tribunal de Justiça. 

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a tributos federais e a Dívida Ativa 
da União; 

A certidão pode ser emitida, gratuitamente, através do site 
da Receita Federal. 

 Prova de regularidade perante a Fazenda 
Estadual; 

A certidão pode ser emitida, gratuitamente, através do site 
da Fazenda Estadual. 

 Prova de regularidade perante a Fazenda 
Municipal; 

A certidão pode ser emitida, gratuitamente, através do site 
da Fazenda Municipal. 

 Prova de regularidade perante o FGTS; O documento pode ser obtido, gratuitamente, através do 
site da Caixa. 

 Prova de regularidade perante o INSS. O documento pode ser obtido, gratuitamente, através do 
site da Previdência Social. 

 Prova de Regularidade de Contribuição 
Sindical. 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade 
do Sindicato. 

FONTE: Adaptado de ANTAQ – RESOLUÇÃO Nº 1.558, 2009.  
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REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NO PARAGUAI. 
(continua) 

Enquadramento Documentação necessária Onde obter? 

Pessoa física 

Formulário SUACE (nº 1) de abertura de empresas; O formulário está disponível no site do SUACE: 
http://www.suace.gov.py/descargas.html 

Petição inicial dirigida ao Tribunal Civil e Comercial, com 
assinatura de um advogado; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade 
da empresa/ proprietário. 

Cópia autenticada da cédula de identidade vigente do 
representante legal e gerencial; 
Cópia simples do contrato de aluguel ou comprovante de 
residência, cópia da conta de água, luz ou telefone que não 
exceda 90 dias da data de vencimento; 
Caso a atividade disponha de colaboradores contratados, deverá 
apresentar: 
- Lista de empregados 
- Formulário de inscrição do empregado (um para cada 
funcionário declarado) 
- Cópia simples da identidade de cada empregado. 

Pessoa jurídica 

Formulário SUACE (nº 2) de abertura de sociedades; O formulário está disponível no site do SUACE: 
http://www.suace.gov.py/descargas.html 

Escritura pública original e três cópia autenticadas; 

A Direção Geral de Registros Públicos é o órgão 
responsável por registrar e dar publicidade aos atos e 
contratos. Mais informações podem ser obtidas no site do 
órgão. http://www.pj.gov.py/ 

Cópia autenticada da cédula de identidade vigente do 
representante legal e gerencial; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade 
da empresa. 

Cópia simples do contrato de aluguel ou do imposto imobiliário ou 
da conta de água, luz ou telefone (menos de 90 dias da data de 
emissão); 
Caso a atividade disponha de colaboradores contratados, deverá 
apresentar: 
- Lista de empregados; 
- Formulário de inscrição do empregado (um para cada 
funcionário declarado) 
- Cópia simples da identidade de cada empregado. 
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REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NO PARAGUAI. 

(conclusão) 
Enquadramento Documentação necessária Onde obter? 

Estrangeiros 

Documentos comprobatórios do estabelecimento estável no país; A lista dos documentos requisitados está disponível no site 
http://www.suace.gov.py/descargas.html 

Cópia autenticada do documento de identidade do país de origem 
ou do passaporte; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade 
do indivíduo. Mais informações podem ser obtidas no site 
da Direção Geral de Migrações. 
http://www.migraciones.gov.py/ Cópia autenticada do documento de migração. 

FONTE: ADAPTADO DE SUACE, 2016. 
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REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NO URUGUAI. 
Requisitos Documentos necessários Onde obter? 

Empresa 

Declaração da Empresa, conforme modelo disponibilizado no site do Ministério de 
Transportes e Obras Públicas; 

O modelo da declaração está disponível 
no site do Ministério. 
http://www.mtop.gub.uy/transporte/fluvial-
y-maritimo 

Certificado Notarial, contendo a certificação de firma, a comprovação do cumprimento dos 
requisitos (domicílio no território nacional, controle/ direção da empresa exercidos por 
cidadãos naturais ou legais uruguaios e representante devidamente acreditado e com 
domicílio no território nacional) e a relação de vínculo jurídico entre a empresa e as 
embarcações (relacionar títulos, arrendamento ou contrato de leasing); 

A emissão desse tipo de documento é de 
responsabilidade da empresa. 

Cartão do Registro Único Tributário; O documento pode ser emitido no site da 
Direção Geral Impositiva. 
http://www.dgi.gub.uy 

Comprovante de inscrição na Direção Geral Impositiva; 
Certificado Único vigente da Direção Geral Impositiva; 
Comprovante de inscrição no Instituto de Seguridade Social; O documento pode ser emitido no site do 

Instituto de Seguridade Social. 
https://www.bps.gub.uy Certificado Único vigente do Instituto de Seguridade Social; 

Comprovante de inscrição no Registro Público de Proprietários e Armadores; O comprovante é emitido pela Prefeitura 
Nacional Naval. 

Cópia autenticado do estatuto ou contrato social vigente; 

A emissão desse tipo de documento é de 
responsabilidade da empresa. 

Comprovante de experiência anterior como armador; 
Solicitação por escrito dirigida ao Diretor Nacional de Transporte; 
Estudo de viabilidade do empreendimento. 

Embarcação 

Nome da embarcação; 
Memorial descritivo; 
Classificação; 
Plano de arranjo geral; 

Cópia do certificado de matrícula expedido pela autoridade competente; 
A Direção de Registro da Marinha 
Mercante é o órgão responsável pelo 
registro da matrícula das embarcações. 

Cópia do Certificado de Navegabilidade. O Certificado de Navegabilidade é emitido 
pela Prefeitura Nacional Naval. 

FONTE: Adaptado de MTOP, 2017. 
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APÊNDICE B 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE ESTALEIROS  

 
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NO BRASIL. 
Documento Onde obter? 

Ao menos duas imagens de satélite, com diferentes aproximações, incluindo uma 
que permita identificar os limites da instalação, e outra que identifique seu 
contexto geográfico, constando marcação das coordenadas geográficas (latitude 
e longitude) do ponto central da instalação; 

Existem diversos aplicativos online que fornecem esse tipo de 
imagem, tais como Google Earth, Bing. 

Título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de aforamento, cessão de 
direito real ou outro instrumento jurídico que assegure o direito de uso e fruição do 
respectivo terreno e/ ou certidão de disponibilidade do espaço físico em águas 
públicas expedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) ou por outro 
ente com atribuição equivalente; 

Os documentos podem ser obtidos no Cartório de Registro de 
Imóveis, nas Prefeituras, na Secretaria do Patrimônio da União ou no 
ente com atribuição equivalente, dependendo do documento a ser 
apresentado. 

Documentação comprobatória de regularidade perante as Fazendas Estadual e 
Municipal da sede da pessoa jurídica e, quando situada em município diverso, 
também da localização da instalação, de que não possui qualquer registro de 
processo de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. 

A certidão pode ser emitida, gratuitamente, nos sites das Fazendas 
Estaduais, Municipais e do Tribunal de Justiça. 

FONTE: Adaptado de ANTAQ – RESOLUÇÃO Nº 13, 2016.  
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REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NO PARAGUAI 

Documento Onde obter? 
Escritura pública de constituição da empresa; A Direção Geral de Registros Públicos é o órgão responsável por registrar e 

dar publicidade aos atos e contratos. Mais informações podem ser obtidas no 
site do órgão. http://www.pj.gov.py/ Título de propriedade ou contrato de arrendamento do imóvel; 

Licença de Impacto Ambiental, expedida pela Secretaria do Ambiente 
(SEAM); 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da empresa. 
Mais informações sobre a Avaliação de Impacto Ambiental podem ser obtidas 
no tópico “Restrições dos Órgãos Ambientais – Paraguai” deste relatório. 

Registro comercial, outorgado pelo município local; 

Os Municípios determinam as exigências para obtenção do registro. 
As informações podem ser consultadas nos sites de cada Município. 
Por exemplo, em Assunção os requisitos podem ser consultados no site: 
http://www.suace.gov.py/requisitos.html 

Registro Único do Contribuinte (RUC); 
A solicitação de inscrição é realizada através do site da Subsecretaria de 
Estado de Tributação. 
http://www.set.gov.py 

Antecedentes penais, policiais, certificado de vida e residência, 
comprovante de cumprimento do Serviço Militar Obrigatório do 
proprietário e/ou responsável, bem como de todo pessoal operacional do 
estaleiro; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da Polícia 
Nacional do Paraguai e da Corte Suprema de Justiça. 
As informações podem ser consultadas nos sites: 
http://www.policianacional.gov.py/ 
http://www.pj.gov.py/contenido/457-certificado-de-antecedentes-
penalesjudiciales-y-crediticios/457 

Comprovante judicial de não possuir inibição de vender ou onerar bens 
do proprietário responsável; 
Aprovação e andamento favorável da inspeção técnica efetuada pelo 
Departamento Técnico da Prefeitura Geral Naval, das instalações do 
estaleiro; A Prefeitura Geral Naval é o órgão responsável pela inspeção. Mais 

informações podem ser obtidas no site da instituição. 
http://www.prefecturanaval.mil.py/ Parecer jurídico pertinente da assessoria jurídica da instituição; 

Dispor de um profissional construtor naval, registrado na Prefeitura Geral 
Naval. 

FONTE: Adaptado de PARAGUAI. RESOLUÇÃO Nº 67, 2009. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NA ARGENTINA. 
Documento Onde obter? 

Possuir habilitação nacional, provincial ou municipal, das instalações da 
empresa; 

A emissão desse tipo de documento irá variar de acordo com a localidade. 
Em Rosário, por exemplo, os requisitos são disponibilizados no site: 
http://www.rosario.gov.ar/tramitesonline/tramite.do?id=573#costos 

Comprovante de inscrição no Registro Público de Comércio. 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da Inspeção 
Geral de Justiça. Os trâmites podem ser consultados no site: 
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/inscripcion-en-el-
registro-publico-de-comercio.aspx 

Demonstrar capacidade ou idoneidade necessárias para realizar a atividade 
que pretenda desenvolver; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da empresa. 

Cumprir com as exigências sobre higiene e segurança no trabalho, 
estabelecidas na legislação nacional em vigor; 
Fixar endereço em que possa efetuar de maneira eficaz as atividades que 
deva praticar à Prefeitura; 
Cópia do contrato de sociedade; 
Plano de instalação (planta) do estabelecimento, mostrando a distribuição das 
dependências; 
Plano de instalação das máquinas e equipamentos de força motriz, com 
suas especificações; 
Relação detalhada dos equipamentos móveis de trabalho; 
Planilha com os seguintes dados: nome do estabelecimento, nome/ 
sobrenome e endereço do proprietário, data de fundação, localização 
principal da sede, área total ocupada (em m2), área coberta por varadouros e 
rampas de construção (em m2), quantidade de rampas e varadouros, largura 
e comprimento de cada rampa e varadouro, inclinação de cada rampa em 
relação à horizontal e ao eixo do canal (em graus), profundidade do canal, 
distância do cais de atracação disponível, profundidade do cais de atracação 
(em metros), tonelagem e dimensões principais da maior embarcação que 
possa construir, quantidade máxima de unidades do maior tamanho que 
possa construir ou reparar simultaneamente, mencionar a existência em 
depósito de material metálico (em kg), mencionar a existência em depósito 
de madeiras de construção naval (em m2, indicando a espessura em 
centímetros), número médio de pessoas que emprega mensalmente 
(discriminados por especialidade) e o número máximo de pessoas que pode 
empregar trabalhando em três turnos. 

FONTE: Adaptado de ARGENTINA. PREFEITURA NAVAL, 1994.  
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NO URUGUAI. 
Documento Onde obter? 

Cópia dos Títulos de Propriedade do imóvel (caso o interessado seja o 
proprietário do local) ou documento de cessão ou arrendamento do imóvel 
(caso o interessado não seja o proprietário do local); 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da Direção 
Geral de Registros, através do Registro Nacional de Comércio. 
Mais informações podem ser consultadas no site da instituição: 
https://www.dgr.gub.uy/ 

Contrato de Razão Social; 
Estatutos e suas modificações. 

Inscrição no Registro de Empresas da Prefeitura Nacional Naval. 
A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da Prefeitura 
Nacional Naval. 
http://www.armada.mil.uy/ 

Inscrição no Registro Único Tributário (RUT); A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da Direção 
Geral Impositiva e os trâmites podem ser consultados no site da 
instituição. 
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,empresas,empresas,O,es,0, 

Certificado da Direção Geral Impositiva (DGI); 

Certificado Único do Instituto de Seguridade Social (BPS); 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade do Instituto 
de Seguridade Social e os trâmites podem ser consultados no site da 
instituição. 
https://www.bps.gub.uy/empresas 

Habilitação municipal; 
A emissão desse tipo de documento irá variar de acordo com a 
localidade. Os trâmites podem ser consultados no site: 
http://intendencias.gub.uy/ 

Habilitação da Direção Nacional de Bombeiros; 
A Direção Nacional de Bombeiros, através do decreto de habilitações, 
define os requisitos e trâmites para obtenção da habilitação. 
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/decretos/05/min_321.pdf 

Planta das instalações; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da empresa. 

Contratos de seguros; 
Nomeação de um perito naval correspondente à área de atividade da 
empresa; 
Contrato das empresas ou marcas representadas; 
Sistema de gestão empregado; 
Comprovantes de capacitação do quadro de pessoal; 
Certificações nacionais ou internacionais do pessoal; 
Certificações nacionais ou internacionais da empresa. 

FONTE: Adaptado de URUGUAI. ARMADA, 2014.  
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AUTORIZAÇÃO DO ESTALEIRO NA BOLÍVIA. 
Documento Onde obter? 

Solicitação de registro dirigido à unidade da Marinha Mercante; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da empresa 
e mais informações podem ser obtidas no Manual de Procedimentos 
disponibilizados pela instituição. 
http://www.mindef.gob.bo/maritima/Manuales/Manual_de_procedimiento
s_UMM_2016.pdf 

Cópia autenticada do certificado de Número de Identificação Tributária (NIT), 
para os estaleiros e oficinas; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade do Serviço 
de Impostos Nacionais. O órgão dispõe de um arquivo que apresenta as 
informações para obter o certificado: 
http://impuestos.gob.bo/images/PDFSIN/REQUISITOS-PARA-
OBTENER-EL-NIT.pdf 

Apresentar os documentos legais que comprovem o direito de propriedade do 
bem imóvel ou qualquer outro documento estabelecido no Código Civil; 

A emissão desse tipo de documento é de responsabilidade da empresa. 

Apresentar documento que contenha: 
1. Razão Social da empresa; 
2. Relação nominal do quadro de pessoal qualificado; 
3. Descrição detalhada das máquinas e equipamentos disponíveis; 
4. Nome e endereço dos proprietários; 
5. Endereço do estabelecimento, número de telefone e fax. 

Plantas originais ou cópias autenticadas de localização do terreno e da 
infraestrutura. 

FONTE: Adaptado de BOLÍVIA. MARINHA MERCANTE. 
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APÊNDICE C 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Foram efetuadas visitas aos países signatários, com o objetivo de atualizar 

as informações das diversas fontes consultadas, permitindo uma melhor interpretação 

e confiabilidade nos resultados encontrados. A receptividade por parte dos agentes 

visitados foi considerada satisfatória, uma vez que foram disponibilizados 

documentos e materiais de grande relevância. Esses entes também demonstraram 

interesse em continuar auxiliando com informações adicionais ao terem 

conhecimento dos objetivos do presente estudo, na busca da solução dos entraves 

logísticos e operacionais para melhorar a utilização da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Em resumo, são apresentadas a seguir as principais atividades desenvolvidas 

durante as visitas aos países signatários: 

• 14/10/2015 – Visita à Argentina: Buenos Aires, participação no “V 

Seminário Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte 

Multimodal y Comercio Exterior”, realizando a apresentação do atual 

estudo em desenvolvimento e prospectando contato com os principais 

operadores do setor; 

•  24/11/2015 – Visita a Corumbá/MS: Fórum "Rumos da Hidrovia: ações 

para o desenvolvimento sustentável do transporte no Rio Paraguai", 

organizado pela Marinha do Brasil (6º Distrito Naval) com o objetivo de 

fomentar o debate construtivo sobre os desafios e as perspectivas para 

o desenvolvimento sustentável do transporte hidroviário na calha do rio 

Paraguai, envolvendo entes privados e governamentais; 

• 25/11/2015 – Visita à Bolívia: Armada (Marinha) boliviana; Empresa 

Granoil; portos da municipalidade de Quijarro (Província de Santa Cruz); 

Porto Gravetal, Porto Suarez e Porto Aguirre; Indústria Nutrioil 

(Complexo Agroindustrial e Portuário); 

• 05/02/2016 – Visita ao Uruguai: Montevideo, participação no Congresso 

de Intendentes, no seminário intitulado “Hacia un mejor 

aprovechamiento de las hidrovias en el Mercosur”, onde foram 

realizadas discussões de temas ligados à dinamização das hidrovias em 
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relação a seus componentes técnicos, econômicos e financeiros. 

Participaram do encontro autoridades de vários países, inclusive do 

Brasil, como o diretor da ANTAQ, Adalberto Tokarski, e o Embaixador 

Alberto Niscovolos, secretário geral da Comissão Intergovernamental da 

Hidrovia. Houve a participação de membros da UFPR/ITTI em todas as 

mesas redondas. Na ocasião a UFPR recebeu o convite para participar 

dos estudos para o projeto das eclusas de San Antonio/Uruguay com o 

objetivo de criar uma zona internacional hidroviária no Rio Uruguai/ 

Puerto de Salto/Uruguai; 

• 02/03/2016 – Visita ao Paraguai: Asunción, Fórum Brasil - Paraguai, a 

convite da FIEP, no Ministério de Indústria e Comércio do Paraguai. 

Entre as autoridades contatadas: o Ministro da Indústria e Comércio, Sr. 

Gustavo Leite; o Diretor de Comunicação do Ministério da Indústria e 

Comércio, Prof. Anibal Emery; o Diretor de Inteligência de Negócios e 

Sistema de Informação, Sr. Nikolau Osiw; o Diretor de Planejamento 

Viário do Ministério de Obras Públicas e Comunicações, engenheiro 

Félix Zelaia Medez; 

• 16/06/2016 – Participação como moderador no primeiro encontro 

“Comercio y Logística para Impulsar el Desarrollo de la Producción en 

el Ámbito de la Hidrovía Paraguay-Parana”, ocorrido em Rosario, 

Argentina. O objetivo central do encontro foi a análise do estado atual e 

perspectivas futuras dos aspectos econômicos, comerciais e 

operacionais da Hidrovia Paraguai-Paraná. Durante este evento, o Sr. 

Alejandro Calvo (coordenador da Bolsa de Comercio de Rosário) 

possibilitou o intercâmbio de informações entre Argentina e Brasil, bem 

como o fomento para a criação de um Observatório de Boas Práticas da 

HPP; 

• 27/07/2016 – Participação na 10º Reunião Ordinária do Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF): “Alianzas con el Sector 

Privado para el Desarrollo Portuario”, ocorrido na cidade de Montevideo, 

Uruguai. O objetivo principal deste encontro foi a promoção de um 

diálogo político para a aprovação de uma nova Declaração e um novo 

Plano de Ação, e um intercâmbio de boas práticas do setor público e 
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privado nas áreas prioritárias da CIP. A apresentação deste estudo teve 

seu espaço no setor Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a 

Buques y Control de la Navegación: Desarrollo logístico de la 

navegación fluvial y el papel del sector privado. Durante este encontro, 

o maior contato estabelecido foi Sr. Orlando Terrazas, vice-presidente 

do CAF, que possibilitou o intercâmbio de informações entre Uruguai e 

Brasil no âmbito da HPP; 

• 02/08/2016 – Participação no encontro Café Hidroviário, realizado na 

sede da ANTAQ, em Brasília. Neste encontro foram apresentados os 

projetos da UFPR relacionados à Hidrovia Paraguai-Paraná. Como 

resultados deste encontro, apresentou-se que os EVTEAs das Hidrovias 

brasileiras têm que avançar, expressando projetos viáveis e definindo 

critérios de priorização e hierarquia para orientar os gestores a 

decidirem quais investimentos devem ser selecionados. Além disso, A 

Câmara Temática de Logística do Agronegócio (CTLOG), incentivará 

uma agenda estratégica, com o objetivo de reduzir custos logísticos no 

escoamento e movimentação das safras brasileiras. Destacou-se 

também a importância da aproximação da universidade com os demais 

setores da economia brasileira por meio de projetos/estudos e 

cooperação mútua. 

• 18/11/2016 – Participação com palestra no III CIDESPORT – Congresso 

Internacional de Desempenho Portuário, realizado em Florianópolis-SC. 

Neste encontro foram apresentadas as principais atualizações para o 

Brasil e para a América Latina sobre gestão, infraestrutura e 

desenvolvimento portuário, além de estudos relacionados ao sistema 

aquaviário. O encontro contou com a participação de universidades, 

órgãos governamentais e de instituições públicas e privadas do Brasil, 

da América do Sul e da Europa, e a UFPR/ITTI apresentou os trabalhos 

desenvolvidos no âmbito na Hidrovia Paraguai-Paraná. Como resultado, 

foram disponibilizadas diversas informações, principalmente do setor 

portuário, que contribuíram para a atualização dos dados do trabalho. 

• 07/02/2017 – Realização do “Fórum de Discussões Hidroviárias e 

Portuárias”, organizado pela Universidade Federal do Paraná, através 
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do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura em parceria 

com o Conselho Nacional de Praticagem, ocorrido em Curitiba/PR. 

Participaram do evento autoridades ligadas à temática e o objetivo do 

evento foi discutir a importância do transporte aquaviário para a redução 

de custos, com investimentos na modernização da infraestrutura, 

melhorando assim toda a logística brasileira. 

• 19/05/2017 – Realização do “Road Show – Hidrovia do rio Paraguai”, 

realizado em Corumbá e promovido pela Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) e a Administração da Hidrovia do Rio Paraguai 

(AHIPAR). Ocorreu um circuito de palestras técnicas sobre os 

resultados obtidos no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA) do trecho brasileiro da Hidrovia. Participaram 

autoridades governamentais, promotores públicos estaduais e federais, 

representantes da classe e da sociedade civil, como ONGs e a 

comunidade em geral. 

• 23/06/2017 – Realização do “Road Show – Hidrovia do rio Paraguai”, 

realizado em Campo Grande e promovido pela Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), por solicitação do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT). O evento conta com palestras 

técnicas sobre o estudo de viabilidade da Hidrovia, reunindo um 

conjunto de análises obtidas por meio dos levantamentos realizados por 

uma equipe multidisciplinar do Instituto Tecnológico de Transportes e 

Infraestrutura (ITTI). 

 

 
 

A seguir apresentam-se os contatos utilizados para o desenvolvimento do 
Produto 3A – Diagnóstico da prática regulatória da Hidrovia Paraguai-Paraná e 
do Produto 3B – Estudo de caso: 
 
 
ARMADA NACIONAL DO URUGUAY. Información Proyecto Hidrovía Paraná-
Paraguay. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: 
<andrefurtini@hotmail.com>. 03 fev. 2017. 
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ASSY, Luiz Alberto. Projeto ANTAQ [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida 
por: <andrefurtini@hotmail.com>. 16 mai. 2017. 
 
ASSY, Luiz Alberto. Projeto ANTAQ – Universidade Federal do Paraná [Mensagem 
de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 23 jan. 2017. 
 
ASSY, Luiz Alberto. Projeto ANTAQ – Universidade Federal do Paraná [Mensagem 
de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 04 dez. 2016. 
 
ASSY, Luiz Alberto. Projeto ANTAQ – Universidade Federal do Paraná [Mensagem 
de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 14 set. 2016. 
 
AZQUETA, Diego. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 01 jun. 2017. 
 
BARROS, Frank – Mercado Naval. Orçamento [Mensagem de trabalho]. Mensagem 
recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 15 nov. 2016. 
 
BENÍTEZ, Nadia Katherine Ramírez. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná 
[Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 14 
fev. 2017. 
 
BNA – Banco de la Nación Argentina. Consulta [Mensagem de Trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 08 ago. 2017. 
 
BOGADO, Sebastian – Adido Comercial do Paraguai no Brasil. Contato/ Projeto 
UFPR. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: 
<andrefurtini@hotmail.com>. 17 ago. 2016. 
 
BOOT, Niek. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 30 mai. 2017. 
 
BOSCH, Robert. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 30 mai. 2017. 
 
BRASIL. Marinha. Projeto da Hidrovia Paraguai-Paraná [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 22 fev. 2017. 
BROU – Banco de la República Oriental do Uruguay. Otros 100195046 – PO – 
Consulta de prestamos y adelantos sobre sueldo – Tipo:1 [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 08 ago. 2017. 
 
CATARINO, Francisco. ESTUDO HIDROVIA PARAGUAI PARANA – HPP 
[Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: <ruy.zibetti@gmail.com>. 15 set. 
2016. 
 
CCURI – Consulado de la República Argentina em Curitiba. Projeto da Hidrovia 
Paraguai-Paraná [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: 
<andrefurtini@hotmail.com>. 03 mar. 2017. 
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CHAIM, Michel. ESTUDO HIDROVIA PARAGUAI PARANA – HPP [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por: <ruy.zibetti@gmail.com>. 15 set. 2016. 
 
COMEX. Licença de Importação – regras e procedimentos [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 16 ago. 2016. 
 
CPTCP – Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata. Proyecto de 
la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: 
<andrefurtini@hotmail.com>. 06 jun. 2017. 
 
DGI – Dirección General Impositiva. Consulta Web DGI: Proyecto de la HidrovXa 
Paraguay ParanX [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: 
<andrefurtini@hotmail.com>. 08 mar. 2017. 
 
DONIA, Daniel. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 02 jun. 2017. 
 
DPSN – Dirección de Policia de Seguridad de la Navegación. –Registro de una 
empresa [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: 
<andrefurtini@hotmail.com>. 21 fev. 2017. 
 
ESQUIVEL, Kathia Mora. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 08 mar. 2017. 
 
ETCHENIQUE, Daniel. Operador de Puerto – Autorización [Mensagem de 
Trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 08 ago. 2017. 
 
FERRAREZI, Natanael. Projeto da Hidrovia Paraguai/Paraná – Universidade 
Federal do Paraná [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: 
<andrefurtini@hotmail.com>. 03 abr. 2017. 
 
IMPUESTOS BOLIVIA. Certificado del Número de Identificación Tributaria (NIT) 
[Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 01 
mar. 2017. 
 
LOPEZ, Claudio. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 30 mai. 2017. 
MARANHO, Angelo. ESTUDO HIDROVIA PARAGUAI PARANA – HPP [Mensagem 
de trabalho]. Mensagem recebida por: <ruy.zibetti@gmail.com>. 15 set. 2016. 
 
MARINA MERCANTE – BOLÍVIA. Respuesta [Mensagem de trabalho]. Mensagem 
recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 17 abr. 2017. 
 
MAROTTA, Pedro Ezequiel. Projeto da Hidrovia Paraguai/Paraná [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 27 mar. 2017. 
 
MICHELIS, Claudio de. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 31 mai. 2017. 
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NISCOVOLOS, Luis Pablo. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem 
de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 29 mai. 2017. 

PADILHA, Claudio. Projeto ANTAQ – Universidade Federal do Paraná [Mensagem 
de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 19 set. 2016. 

PETROBRAS – SAC. Sim 1035429: CONSULTA SOBRE PREÇOS 
[REF:49771891515]. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: 
<andrefurtini@hotmail.com>. 14 dez. 2016. 

REID, Jim. Market report – Weekly/monthly report [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 03 jun. 2017. 

REY, Daniel. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 02 jun. 2017. 

RIOS, Danniele Varella. Projeto da Hidrovia Paraguai-Paraná – UFPR [Mensagem 
de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 16 fev. 2017. 

SALAZAR, Ignacio. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 02 jun. 2017. 

SANTOS, Esteban dos. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 30 mai. 2017. 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CIH. Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná 
[Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 29 
mai. 2017. 

TABOADA, Juan. [EXTERNAL] Proyecto de la Hidrovía Paraguay Paraná 
[Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 01 
jun. 2017. 

RAMELLA, Susana – Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo (DNT-
MTOP). Instructivo. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por: 
<andrefurtini@hotmail.com>. 03 fev. 2017. 
8º Registro de Imóveis de Curitiba. Contato via Formulário do Site [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por: <andrefurtini@hotmail.com>. 20 fev. 2017. 
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