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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Volume 5 do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA) da Hidrovia do Rio Paraguai refere-se aos Aspectos Jurídicos. O Projeto é 

fruto de um Termo de Cooperação celebrado entre o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

(Termo de Cooperação UFPR/DNIT: 096/2014), a qual realizou os estudos através 

do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI). 

O presente volume apresenta as principais leis, decretos, portarias e 

resoluções que estabelecem o arcabouço jurídico-legal das atividades que se 

desenvolvem na Hidrovia, com especial destaque para os aspectos de transporte e 

de meio ambiente para o trecho brasileiro do Rio Paraguai, localizado nos estados 

de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, em uma extensão de projeto de 1.270 km, 

sob jurisdição do Ministério dos Transportes – Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) – Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ). 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de um rio como uma hidrovia comercialmente navegável 

requer uma série de cuidados e medidas que venham a contribuir para o uso 

harmônico dos recursos naturais na área de influência do evento. A navegação 

interior sempre apresentou uma legislação e regulamentação dispersas advindas 

ou derivadas do transporte marítimo que continham uma série de impropriedades, 

por não considerarem convenientemente as particularidades das águas interiores, 

gerando problemas na implantação, manutenção, operação, controle das 

mesmas. A legislação pertinente à navegação abrange uma série de leis, decretos, 

portarias, instruções, normas e resoluções, sujeitas a alterações pelos órgãos 

intervenientes envolvidos. 

Se, por um lado, as leis eram advindas da legislação marítima, a 

administração do transporte hidroviário interior, quase sempre esteve atrelada às 

administrações do setor portuário no país, conforme pode ser observado no 

histórico de órgãos administrativos: 

 

 Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais, criada em 1911; 

 Departamento Nacional de Portos e Navegação, criado em 1933; 

 Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, criado em 1933; 

 Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, criado em 1943; 

 Empresa de Portos do Brasil – PORTOBRÁS, criada em 1976; 

 Departamento de Portos e Hidrovias, criado em 1993; 

 Secretaria de Transportes Aquaviários, com a criação de três 

departamentos subordinados a esta secretaria, o Departamento de 

Marinha Mercante (DMM), o Departamento de Portos (DP) e o 

Departamento de Hidrovias Interiores (DHI) criado em 1995; 

 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), criada em 2001. 

 

Há, entre os atos legais relativos à navegação interior, a Constituição 

Federal, e as portarias e normas do Ministério dos Transportes e da Marinha do 

Brasil, além de acordos e convenções internacionais, estabelecidos entre os países 

vizinhos na região da Hidrovia do Rio Paraguai.  
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3 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

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

continentais de integração política, social e econômica da América do Sul. Ela corta 

metade da América do Sul, iniciando no município de Cáceres, em Mato Grosso, e 

terminando em Nova Palmira, no Uruguai, como mostra a Figura 3.1.  

Segundo a Ahipar (2015a), são 3.442 km que servem a cinco países: Brasil, 

Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Sua área de influência representa cerca de 

700.000 km², atingindo uma população de 25 milhões de habitantes e divide-se em 

quatro trechos: 

 Tramo I: Rio Paraguai (eminentemente brasileiro) – de Cáceres a 

Corumbá (680 km); 

 Tramo II: Rio Paraguai – de Corumbá a Assunção (1.113 km); 

 Tramo III: rios Paraguai e Paraná – de Santa Fé a Assunção (1.040 

km); 

 Tramo IV: Rio Paraná/Rio da Prata – de Santa Fé à foz (Buenos 

Aires) (aproximadamente 590 km). 

 

De acordo com o Termo de Referência, os trechos de interesse deste estudo 

são o Tramo I (Cáceres a Corumbá) e o Tramo II (Corumbá à foz do rio Apa), que 

representam o trecho brasileiro da Hidrovia do Rio Paraguai, com aproximadamente 

1.270 km. A Figura 3.2 ilustra a região de interesse do Estudo.  
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FIGURA 3.1 – HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015. 
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FIGURA 3.2 – TRECHO BRASILEIRO DA HIDROVIA DO RIO PARAGUAI. 
FONTE: UFPR/ITTI, 2015.  
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4 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Este capítulo apresenta as principais leis, decretos, portarias e resoluções 

que estabelecem o arcabouço jurídico-legal das atividades que se desenvolvem nas 

hidrovias, com especial destaque para os aspectos de transporte e meio ambiente. 

Para melhor acesso e consulta, os diversos dispositivos legais foram 

organizados em cinco grupos principais: 

 Os Ordenamentos Gerais – ressaltando como legislação principal o Plano 

Nacional de Viação – PNV, e suas modificações e aperfeiçoamentos, 

incluindo-se nesta parte a Lei das Concessões, por sua aplicabilidade ao 

setor; 

 O Ordenamento do Transporte Hidroviário – a partir da Lei nº 9.432, de 

08/01/1997, que ordena e estabelece os marcos principais para a regulação 

do transporte hidroviário, seguindo-se a Lei nº. 10.233, de 5 de junho de 

2001, que criou o Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte - CONIT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres- ANTT, a 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, e o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. 

 A Legislação Portuária – com destaque para os marcos principais, 

especialmente a nova Lei 12.815/2013; 

 A Legislação Ambiental – direcionada à atividade portuária é tratada com a 

apresentação das leis e decretos principais, seguindo-se das resoluções da 

Anvisa e do Conama. 

 

Os temas se sucedem, passando a tratar do trabalho portuário, da 

segurança, com a apresentação das portarias da SEP acerca dos sistemas VTS e 

das diretrizes gerais para a elaboração dos PDZ e as resoluções da ANTAQ, 

classificadas conforme tratem de questões portuárias ou de navegação interior. 

A questão hidroviária também é objeto da legislação compulsada neste 

relatório, mostrando-se tanto a legislação básica sobre os recursos hídricos e o meio 

ambiente, desde a lei principal (lei 9.433/97), acompanhada das resoluções do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, indo à legislação específica dos 

estados cortados pela Hidrovia do Rio Paraguai. 
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A consolidação completa-se com as Normas da Autoridade Marítima – as 

NORMAM – direcionadas ao espaço hidroviário, tratando das embarcações, dos 

profissionais aquaviários, das disposições acerca das atividades de dragagem, 

sinalização, entre outros temas pertinentes, as quais são apresentadas na seção 

5.3. 

 

 O PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO E AS HIDROVIAS 

 

A Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, aprovou o Plano Nacional de 

Viação – PNV e seu objetivo essencial é permitir o estabelecimento da infraestrutura 

de um sistema viário integrado e as bases para planos de transporte que atendam 

às necessidades do País, sob os aspectos sociais, econômicos, políticos e militar.  

Dentre seus princípios e normas fundamentais desta lei, aplicáveis à 

navegação hidroviária, destacam-se: 

 O artigo 3º, letra f estipula que “a execução das obras referentes ao Sistema 

Nacional de Viação, especialmente as previstas no Plano Nacional de 

Viação, deverá ser realizada em função da existência prévia de estudos 

econômicos, que se ajustem às peculiaridades locais, que justifiquem sua 

prioridade e de projetos de engenharia final”. 

 Na letra i do mesmo artigo, as disposições se completam ao estabelecer que 

“tanto os investimentos na infraestrutura como a operação dos serviços de 

transportes reger-se-ão por critérios econômicos; ressalvam-se apenas, as 

necessidades imperiosas ligadas à Segurança Nacional, e as de caráter 

social, inadiáveis, definidas e justificadas como tais pelas autoridades 

competentes, vinculando-se, porém, sempre aos menores custos, e levadas 

em conta outras alternativas possíveis”. 

 Além disso, nessa lei, o artigo 9º diz: “O Plano Nacional de Viação será, em 

princípio, revisto de cinco em cinco anos”. 

 

O anexo à referida lei descreve todo o Sistema Nacional de Viação – o 

Sistema Rodoviário Estadual, o Sistema Ferroviário, o Portuário (com a Relação 

Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres) e o Sistema Hidroviário 

Nacional, cuja definição inclui rios, lagos e canais, suas instalações e acessórios 
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complementares, bem como as atividades e meios estatais diretos de operação da 

navegação hidroviária. São cerca de 40 mil km de hidrovias e nove interligações, 

previstas para efeito de continuidade da navegação.  

A Tabela 4.1 apresenta a relação descritiva das hidrovias do Plano Nacional 

de Viação, atualizada pela lei nº 6.630, de 1979, e a Tabela 4.2 apresenta as 

propostas de interligações de bacias apresentadas nesse mesmo plano.  

 

TABELA 4.1– RELAÇÃO DESCRITIVA DA HIDROVIA DO PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO 

Rio Pontos Extremos dos Trechos 

Navegáveis 

Extensão (km) 

BACIA AMAZÔNICA 

Amazonas Foz/Benjamim Constant 3.180 

Negro Manaus/Cucuí 1.210 

Branco Foz/Confluência Urariguara/Tacutu 577 

Juruá Foz/Cruzeiro do Sul 3.489 

Tarauacá Foz/Tarauacá 660 

Embira Foz/Feijó 194 

Javari Foz/Boca do Javari-Mirim 510 

Japurá Foz/Vila Bittencourt 721 

Içá Foz/Ipiranga 368 

Purus Foz/Sena Madureira (no rio Iaco) 2.846 

Acre Foz/Brasiléia 796 

Madeira Foz/Confluência Mamoré/Beni 1.546 

Guaporé Foz/Cidade de Mato Grosso 1.180 

Tapajós Santarém/Itaituba 359 

Xingu Porto Moz/Altamira (Belo Monte) 298 

Tocantins Belém/Peixe 1.731 

Araguaia Foz/Balisa 1.800 

Mamoré Foz/Confluência com Guaporé 225 

BACIA DO NORDESTE 

Mearim Foz/Barra do Corda 470 

Grajaú Foz/Grajaú 500 

Pindaré Foz/Pindaré-Mirim 110 

Itapicuru Foz/Colinas 565 

Parnaíba Foz/Santa Filomena 1.176 

Balsas Foz/Balsas 225 

BACIA DO SÃO FRANCISCO 

São Francisco Foz/Piranhas 208 
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Cachoeira Itaparica 2.207 

Paracatu Foz/Buriti 286 

Velhas Foz/Sabará 659 

Paraopeba Foz/Florestal 240 

Grande Foz/Barreiras 358 

Preto Foz/Ibipetuba 125 

Corrente Foz/Santa Maria da Vitória 95 

BACIA DO LESTE 

Doce Foz/Ipatinga 410 

Paraíba do Sul Foz/Jacareí 610 

BACIA DO SUDESTE 

Ribeira do Iguape Foz/Registro 70 

Jacuí Foz/Dona Francisca 370 

Taquari Foz/Mussum 205 

Caí Foz/São Sebastião do Caí 93 

Sinos Foz/Paciência 47 

Gravataí Foz/Gravataí 12 

Jaguarão Foz/Jaguarão 32 

Camaquã Foz/São José do Patrocínio 120 

Lagoa Mirim Pelotas/Santa Vitória do Palmar 180 

Lagoa dos Patos Porto Alegre/Rio Grande 230 

BACIA DO PARAGUAI 

Paraguai Foz do Apa/Cáceres 1.270 

Cuiabá/São Lourenço Foz/Rosário do Oeste 785 

Taquari Foz/Coxim 430 

Miranda Foz/Miranda 255 

BACIA DO PARANÁ 

Piracicaba* Foz/Paulinea*  

Paraná Foz/Iguaçu/Confluência 

Paranaíba/Grande 

808 

Paranapanema Foz/Salto Grande 421 

Tietê Foz/Mogi das Cruzes 1.010 

Pardo Foz/Ponto da Barra 170 

Ivinheima Foz/Confluência Brilhante 270 

Brilhante Foz/Pto. Brilhante 67 

Inhanduí Foz/Pto. Tupi 79 

Paranaíba Foz/Escada Grande 787 

Iguaçu Foz/Curitiba 1.020 
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BACIA DO URUGUAI 

Uruguai Barra do Quaraí/Iraí 840 

Ibicui Foz/Confluência do Santa Maria 360 

TOTAL GERAL 39.904 

*trecho incluído pela lei nº 6.630, de 1979. 
FONTE: LEI Nº 5.917, DE 1973. 

 

TABELA 4.2 – INTERLIGAÇÃO DE BACIAS DO PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO 

Interligação Trecho a ser tornado navegável 

Paraguai-Guaporé Foz do Jaurú-Cidade de Mato Grosso 

Paraná-Paraguai Rio Paraná-Coxim 

Paranaíba-São Francisco Escada Grande-Buriti (Rio Paracatu) 

Tietê-Paraíba do sul Mogi das Cruzes-Jacareí 

Taquari-Araguaia Coxim-Balisa 

Ibicui-Jacuí Vacacaí-Ibicuí 

Canal do Varadouro Baía de Paranaguá-Baía de Cananéia 

Canal Santa Maria Rio Sergipe-Rio Vaza-Barris 

Canal Tartaruga-Jenipapocu e Arari Na Ilha de Marajó 

FONTE: LEI Nº 5.917, DE 1973. 

 

 O ORDENAMENTO DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 

 

 “Lei de Nº 9.432 de 08/01/1997” 

Esta lei ordena e estabelece os marcos principais para a regulação do 

transporte hidroviário através dos seus diversos capítulos. 

A Marinha do Brasil, como autoridade marítima responsável especialmente 

pela segurança da navegação, editou as diversas normas que regulamentam estes 

dispositivos da lei, como se verifica na parte pertinente desta Consolidação. 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, por sua vez e 

com base nesta lei, baixou as resoluções reguladoras relativas à navegação interior 

e aos portos e terminais hidroviários como serão tratados no espaço próprio. 

 

 “Lei nº. 10.233, de 5 de junho de 2001” 

Esta lei dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, 

cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte - CONIT, a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, a Agência Nacional de 



 
 

 

24 
 

Transportes Aquaviários – ANTAQ, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT, e dá outras providências. 

 

 A LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA 

 

 “Lei dos Portos 12.815/2013 (1) ” 

Trata-se do mais recente marco regulatório do setor portuário e de 

navegação interior; revoga a Lei 8.630/93 e a Lei 11.610/2007, e lança novas bases 

para o desenvolvimento do setor portuário nacional com o objetivo de promover 

maior participação da iniciativa privada nos investimentos e na operação dos 

terminais. 

 

 “Lei dos Portos 12.815/2013 (2) ” 

Conhecida como o marco regulatório do setor portuário, a legislação definiu 

novos termos para exploração de Terminais de Uso Privado - TUP, Estações de 

Transbordo de Carga - ETC, Instalações Portuárias de Turismo - IPT e Instalações 

Portuária de Pequeno Porte - IP4. 

 

 Delegação de Portos 

A Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, autoriza a União a delegar aos 

municípios, estados da federação e ao distrito federal a administração e exploração 

de rodovias e portos federais e foi regulamentada pelo Decreto nº 2.184, de 24 de 

março de 1997. 

 

4.3.1 Portos e Meio Ambiente 

 

 “Decreto nº 2.508, de 4 de março de 1998” 

A legislação básica acerca das questões do meio ambiente portuário tem 

como referências a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição 

Causada por Navios MARPOL adotada pelo Brasil através do Decreto nº 2.508, de 4 

de março de 1998, que a promulgou. 
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 “Lei nº 9.605 de fevereiro de 1998” 

Esta lei dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

 

 “Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000” 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada 

por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional. 

 

 “Decreto nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002” 

Este Decreto dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 

infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional, prevista na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000. 

 

 

 “Resolução ANVISA RDC nº 72, de 29 de dezembro de 2009” 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos 

portos de controle sanitário instalados em território nacional, e embarcações que por 

eles transitem. 

 

 “Resolução ANVISA RDC nº 217, de 21 de novembro de 2001” 

Esta resolução aprova o Regulamento Técnico para 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 à promoção da vigilância epidemiológica e do controle de vetores dessas 

áreas e dos meios de transporte que nelas circulam. 

 

 “Resolução CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993” 

Esta resolução estabelece as normas mínimas para tratamento de resíduos 

sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, bem como a 

necessidade de estender tais exigências aos terminais ferroviários e rodoviários. 
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Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, 

aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e revoga as disposições que tratam 

de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde pela Resolução CONAMA nº 

358/05. 

 

 “Resolução CONAMA nº 6, de 19 de setembro de 1991” 

A Resolução CONAMA nº 6 de 1991 dispõe sobre o tratamento de resíduos 

sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

 

 “Resolução CONAMA 306 de 19 de setembro de 1991” 

Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização de 

auditorias ambientais 

 

 “Resolução CONAMA nº 398, de 11 de junho de 2008” 

Esta resolução dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência 

Individual, para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, 

originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas 

terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, 

clubes náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração revoga a 

Resolução CONAMA nº 293/01. 

Considera a necessidade de estabelecer estratégias de prevenção e gestão 

dos impactos ambientais, gerados no País por portos organizados, instalações 

portuárias ou terminais, dutos, plataformas e suas respectivas instalações de apoio. 

 

4.3.2 Trabalho Portuário 

 

A legislação apresentada abrange a Convenção OIT 137. Este convênio 

comenta as repercussões sociais dos novos métodos de manipulação de cargas nos 

portos, que está em vigor desde 24 de julho de 1975 e segue-se com a Lei nº 4.860, 

de 26 de novembro de 1965, também conhecida como “lei dos dois turnos”, que 

dispõe sobre o regime de trabalho nos portos organizados. Seguida da Lei n.º 9.719, 

de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre normas e condições gerais de 

proteção ao trabalho portuário, institui multas pela inobservância e seus preceitos. 
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4.3.3 Portarias da Secretaria dos Portos 

 

As portarias: nº 87, de 24 de fevereiro de 2010, estabelecem os requisitos 

mínimos a serem considerados para a implantação de sistema de gerenciamento e 

monitoramento de navios nos portos e a Portaria nº 414, de 30 de dezembro de 

2009, que estabelece as diretrizes, os objetivos gerais e os procedimentos mínimos 

para a elaboração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário – PDZ. 

 

4.3.4 Resoluções da ANTAQ - Navegação Interior 

 

 “Resolução nº 1864 – ANTAQ, 04/11/2010” 

A Resolução nº 1864 aprova a Norma para disciplinar o afretamento de 

embarcação para operar na navegação interior, tanto para transporte de carga 

exclusiva, como transporte misto de passageiros e cargas. 

 

 “Resolução nº 2160 – ANTAQ, 22/07/2011” 

Esta resolução altera a Resolução de nº 1864, de 04/11/2010 que aprovou a 

Norma para disciplinar o afretamento de embarcação para operar na navegação 

interior, para incluir o capítulo VI-A, o qual descreve sobre os procedimentos para 

inclusão do registro do contrato de afretamento de embarcação brasileira no Sistema 

Mercante. 

 

 “Resolução nº 2780, 07/02/2013” 

Esta resolução aprova a proposta de Norma para outorga de autorização 

para prestação de serviço de transporte de passageiros, veículos e cargas na 

navegação interior de travessia por microempreendedores individuais. 

 

 “Resolução nº 2781, 07/02/2013” 

Esta resolução aprova a proposta de norma que altera a Resolução nº 

1274/09 – ANTAQ, que dispõe sobre outorga de autorização para a prestação de 

serviço de transporte de passageiros, veículos e cargas na navegação interior de 

travessia. 
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O objeto desta norma é estabelecer critérios e procedimentos para a 

autorização para prestação de serviços de transporte de passageiros, veículos e 

cargas, na navegação interior de travessia interestadual, internacional ou em diretriz 

de rodovia ou ferrovia federal. 

 

 “Resolução nº 1558, 11/12/2009” 

Esta resolução aprova a norma para outorga de autorização para prestação 

de serviço de transporte de cargas na navegação interior de percurso longitudinal 

interestadual e internacional. 

 

 “Resolução nº 2025, 20/04/2011” 

A Resolução nº 2025, de 20 de abril de 2011, altera o artigo 8º da norma 

aprovada da Resolução nº 1558/11 – ANTAQ, que, por sua vez, aprova a norma 

para outorga de autorização para prestação de serviço de transporte de cargas na 

navegação interior de percurso longitudinal interestadual e internacional.  

 

 “Resolução nº 2444, 04/04/2012” 

A Resolução nº 2444, de 04 de abril de 2012 da ANTAQ, altera o artigo 6º 

da Resolução nº 912, de 23 de novembro de 2007 – ANTAQ. 

Nela fica em vigor a seguinte redação: 

III – ter contrato de afretamento a casco nu de pelo menos uma embarcação 

autopropulsada ou conjunto de empurradora-barcaça de bandeira brasileira, 

adequado à navegação pretendida e em condições de operação, com prazo de 

vigência superior igual ou superior a um ano, celebrado com o proprietário. 

 

 “Resolução nº 2886, 29/04/2013” 

A Resolução nº 2886, de 29 de abril de 2013 – ANTAQ, altera as resoluções 

de nº 912/07, 1274/09, 1558/09 e 1864/10 da ANTAQ. 

 

 “Resolução nº 2047, 02/05/2011” 

Esta resolução altera o inciso I do artigo 2º, o artigo 8º, o anexo “B”, e inclui 

o anexo “D”, da Resolução nº 1274/09, que aprova a norma para outorga de 
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autorização para prestação de serviço de transporte de passageiros, veículos e 

cargas na navegação interior de travessia. 

 

4.3.5 Resoluções da ANTAQ - Portos e terminais 

 

 “Resolução nº 1390, 16/07/2009” 

A Resolução nº 1390, de 16 de julho de 2009, altera o inciso I do art. 10, do 

Anexo da Resolução nº 858-ANTAQ, de 23 de agosto de 2007, que aprovou a 

norma sobre a fiscalização das atividades desenvolvidas pela administração 

portuária na exploração de portos públicos.  

 

 “Resolução nº 1556, 11/12/2009” 

Esta resolução aprova a norma para outorga de autorização para 

construção, exploração e ampliação de terminal portuário de uso privativo de 

turismo, para movimentação de passageiros. 

 

 “Resolução nº 1642, 10/03/2010” 

A Resolução nº 1642-ANTAQ, de 10 de março de 2010, institui o sistema 

informatizado, obrigatório para a elaboração e apresentação de Estudos de 

Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE, relativos a projetos de arrendamento de 

áreas e instalações portuárias e dá outras providências. 

 

 “Resolução nº 1660, 08/04/2010” 

Esta resolução aprova a norma para outorga de autorização para a 

construção, a exploração e a ampliação de terminal portuário de uso privativo. 

 

 “Resolução nº 2190, 28/07/2011” 

Aprova a norma para disciplinar a prestação de serviços de retirada de 

resíduos de embarcações e aplica-se aos serviços prestados em instalações 

portuárias de uso público e terminais portuários de uso privativo.  
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 “Resolução nº 2239, 15/09/2011” 

A Resolução de nº 2239-ANTAQ, de 15 de setembro de 2011, aprova a 

Norma de Procedimentos para o trânsito seguro de produtos perigosos por 

instalações portuárias situadas dentro ou fora da área do porto organizado. 

 

 “Resolução nº 2240, 04/10/2011” 

Esta resolução aprova a norma que regula a exploração de áreas e 

instalações portuárias sob gestão das administrações portuárias no âmbito dos 

portos organizados. 

 

 “Resolução nº 2389, 13/02/2012” 

Esta resolução 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. 

 

 “Resolução nº 2390, 16/02/2012” 

Esta resolução aprova a norma para outorga de autorização para 

construção, exploração e ampliação de instalação portuária pública de pequeno 

porte. 

 

 “Resolução nº 2520, 20/06/2012” 

A Resolução nº 2520 da ANTAQ, de 20 de junho de 2012, aprova a norma 

para outorga de autorização para construção, exploração e ampliação de estação de 

transbordo de cargas. 

 

4.3.6 Decreto nº 7.860, 06/12/2012 

 

O Decreto nº 7.860 cria a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem 

com o objetivo de elaborar propostas sobre regulação de preços, abrangência das 

zonas e medidas de aperfeiçoamento relativas ao serviço de praticagem. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.860-2012?OpenDocument
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4.3.7 Decreto nº 7.861, 06/12/2012 

 

 O Decreto nº 7.861 institui a Comissão Nacional das Autoridades nos Portos 

- CONAPORTOS dispõe sobre a atuação integrada dos órgãos e entidades públicos 

nos portos organizados e instalações portuárias, e dá outras providências. Nele, 

destaca-se o artigo 3º que cita as competências a CONAPORTOS: 

 

I - Promover a integração das atividades dos órgãos e entidades públicos 

nos portos organizados e nas instalações portuárias; 

II - Promover, em conjunto com seus membros e respeitadas as 

competências de cada um deles, alterações, aperfeiçoamentos ou revisões de atos 

normativos, procedimentos e rotinas de trabalho que otimizem o fluxo de 

embarcações, bens, produtos e pessoas, e a ocupação dos espaços físicos nos 

portos organizados, para aumentar a qualidade, a segurança e a celeridade dos 

processos operacionais; 

III - Estabelecer e monitorar parâmetros de desempenho para os órgãos e 

entidades públicos nos portos organizados e instalações portuárias, propondo sua 

revisão quando necessário; 

IV - Estabelecer mecanismos que assegurem a eficiência na liberação de 

bens e produtos para operadores que atendam aos requisitos estabelecidos pelos 

órgãos e entidades públicos nos portos organizados e instalações portuárias; 

V - Propor medidas adequadas para implementar os padrões e práticas 

internacionais relativos à operação portuária e ao transporte marítimo, observados 

os acordos, tratados e convenções internacionais de que o País seja signatário; 

VI - Propor e promover, no âmbito dos portos organizados e instalações 

portuárias, medidas com o objetivo de: 

a) aperfeiçoar o fluxo de informações e os processos operacionais; 

b) possibilitar o compartilhamento dos bancos de dados e a integração 

dos sistemas informatizados dos órgãos e entidades públicos; 

c) capacitar os agentes dos órgãos e entidades públicos para a melhoria 

da eficiência de suas atividades; 

d) padronizar as ações dos órgãos e entidades públicos; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.861-2012?OpenDocument
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e) viabilizar os recursos materiais e financeiros para a atuação eficiente 

dos órgãos e entidades públicos; 

f) aperfeiçoar os critérios para as atividades de fiscalização, com base 

em análise de risco; e 

g) normatizar os procedimentos para atender a requisitos de segurança, 

qualidade e celeridade; 

VII - Expedir normas sobre instituição, estrutura e funcionamento das 

comissões locais das autoridades nos portos, e acompanhar, monitorar e orientar 

suas atividades; e 

VIII - Avaliar e deliberar sobre as propostas encaminhadas pelas comissões 

locais. 

 

4.3.8 Lei de Criação da Secretaria Especial de Portos – SEP 

 

Trata-se da Lei nº 11.518, de 5 de setembro de 2007, que acresce e altera 

dispositivos das leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 10.233, de 5 de junho de 

2001, 10.893, de 13 de julho de 2004, 5.917, de 10 de setembro de 1973, 11.457, de 

16 de março de 2007, e 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, para criar a Secretaria 

Especial de Portos. 

 

4.3.9 Decreto de criação da COMPORTOS 

 

O Decreto nº 1.972, de 30 de julho de 1996, altera a redação do art. 2° do 

Decreto nº 1.507, de 30 de maio de 1995, que cria a Comissão Nacional de 

Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis. 

 

 RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE 

 

4.4.1 Lei 9.433/97 

A legislação referente à utilização dos recursos hídricos tem como marco 

principal a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas, a 

qual instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. 
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Nela, diversos artigos tratam direta e indiretamente da questão, com a 

afirmação da necessidade da manutenção de condições adequadas ao transporte 

aquaviário nos corpos de água, como se verifica nas disposições seguintes: 

 O art. 1º, IV, elege como um dos fundamentos dessa política que “a 

gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas”; 

 O art. 2º, II, estabelece como um dos objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos “a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável”; 

 O art. 13 e parágrafo único destacam que “toda outorga estará 

condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de 

Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de 

água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas 

ao transporte aquaviário, quando for o caso. A outorga de uso dos 

recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes”; 

 O art. 15, VI, estabelece que “a outorga de direito de uso de recursos 

hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou 

por prazo determinado, na seguinte circunstância: necessidade de 

serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de 

água”. 

 

4.4.2 As resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH 

 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o órgão mais expressivo do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SNGREH, a quem 

cabe promover a integração do planejamento e a regulação do uso dos recursos 

hídricos no nível nacional, regional e estadual. Sua ação se estende à articulação 

com os diversos setores usuários. 

Cabe às resoluções da CNRH estabelecer as diretrizes complementares 

para levar a prática a Política Nacional de Recursos Hídricos e a aplicação de seus 

instrumentos de gestão. Duas delas, em especial, relacionam-se com a navegação. 
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A primeira é a Resolução CNRH n° 37, de 26 de março de 2004, que 

estabelece as diretrizes para outorga de recursos hídricos para a implantação de 

barragens em corpos de água de domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da 

União.  

O §4º do artigo 3º, inclui a chamada “manifestação setorial” entre os 

documentos a serem apresentados pelo interessado em implantar uma determinada 

barragem: para as novas barragens, cada setor governamental competente deve 

emitir um ato administrativo específico acerca daquele novo empreendimento.  

Entretanto, a ausência de manifestação setorial, devidamente justificada, 

não poderá constituir impeditivo para o encaminhamento do requerimento e análise 

de outorga de recursos hídricos, cabendo à autoridade outorgante adotar medidas 

que forem adequadas para a continuidade da tramitação do processo. 

A segunda é a Resolução CNRH Nº 145, de 12 de dezembro de 2012, que 

revogou e substituiu a Resolução CNRH n° 17, de 29 de maio de 2001, onde se 

estabelecem as diretrizes para a outorga de recursos hídricos para a implantação de 

barragens em corpos de água de domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da 

União. Entre outras disposições pertinentes, o parágrafo segundo do artigo dispõe 

que: 

“§ 2º Os estudos técnicos visam compatibilizar a finalidade, características 

da barragem e sua operação com os Planos de Recursos Hídricos, observando os 

usos múltiplos, os usos outorgados, as acumulações, captações, derivações ou 

lançamentos considerados insignificantes e a manutenção das condições 

adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso”. 

Dessa forma, fica claro que na concepção dos planos de recursos hídricos é 

fundamental levar em consideração os planejamentos setoriais, de todos os setores, 

inclusive do setor hidroviário. Para isso, esse setor tem de estar presente nas 

discussões dos diversos planos de bacia em que a navegação possui planejamento 

e apresentar suas propostas. 
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4.4.3 As leis estaduais de recursos hídricos 

 

A Constituição preconiza que a administração pública manterá Plano 

Estadual de Recursos Hídricos e instituirá, via lei, sistema de gestão desses 

recursos, reunindo órgãos estaduais, municipais e a sociedade civil. 

Partindo dessa premissa, entrou em vigor a Lei nº 2.406/2002 que instituiu a 

Política Estadual dos Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul tendo por finalidade, 

conforme preconizado em seu art. 2º: 

I. Assegurar, em todo o território do Estado, a necessária 

disponibilidade de água, para os atuais usuários e gerações futuras, 

em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos 

usos; 

II. Promover a compatibilização entre os múltiplos e competitivos usos 

dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

III. Promover a prevenção e defesa contra os eventos hidrológicos 

críticos, de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais, que ofereçam riscos à saúde e à segurança pública 

ou prejuízos econômicos ou sociais; 

IV. Incentivar a preservação, conservação e melhoria quantitativa e 

qualitativa dos recursos hídricos. 

 

O referido Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

objetiva promover a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos e a 

elaboração, atualização e aplicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

reunindo órgãos estaduais, municipais e a sociedade civil. Devido à hierarquia das 

leis, o referido sistema, política e plano devem seguir àqueles princípios constantes 

na Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul e da Lei nº 9.433/1997. 

No ano de 2004, o estado de Mato Grosso do Sul regulamentou, por meio do 

Decreto 11.621/2004, o artigo da Lei 2.406/2002, que trata do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos. 
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Este decreto regulamentou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 

CERH-MS, e definiu a sua composição, que deverá ter representantes do poder 

público, sociedade civil organizada e representante de usuários de recursos hídricos. 

Nela, destaca-se o artigo 2º que fala sobre os objetivos da Política Estadual 

de Recursos Hídricos: 

I. Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade 

de água, em padrões de qualidade adequados aos diversos usos; 

II. Promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 

incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável; 

III. Prover a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de 

origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos 

naturais; 

IV. Garantir a boa qualidade das águas, em acordo a seus usos 

múltiplos; 

V. Assegurar o florestamento e o reflorestamento das nascentes e 

margens de cursos hídricos; 

VI. Estimular a capacidade regional em ciência e tecnologia para o 

efetivo gerenciamento dos recursos hídricos; 

VII. Desenvolver o setor hídrico do Estado, respeitando os ecossistemas 

originais, em conformidade com a legislação ambiental; 

VIII. Disciplinar a utilização racional das águas superficiais e 

subterrâneas; 

IX. Difundir conhecimentos, visando a conscientizar a sociedade sobre a 

importância estratégica dos recursos hídricos e sua utilização 

racional; 

X. Viabilizar a articulação entre a União, o Estado, os Municípios, a 

sociedade civil e o setor privado, visando à integração de esforços 

para implementação da proteção, conservação, preservação e 

recuperação dos recursos hídricos; 

XI. Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção 

ao meio ambiente. 
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5 BASES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS, FUNDAMENTOS E LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA SOBRE O TRANSPORTE HIDROVIÁRIO INTERIOR 

 

 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO INTERIOR E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Este capítulo traz o relacionamento do transporte hidroviário interior, das 

hidrovias e dos portos com a legislação brasileira, trazendo normas, decretos, 

portarias, resoluções e leis da esfera federal dos órgãos intervenientes, em termos 

de responsabilidades técnicas, fiscalização, infraestrutura, segurança no trabalho, 

saúde, uso e ocupação do solo, uso múltiplo das águas, meio ambiente, etc. Em 

termos ambientais traz também definição de licenciamento ambiental e tipos de 

licenças ambientais, entre outros assuntos. 

Há, entre os atos legais relativos à navegação interior, a Constituição 

Federal, e as portarias e normas do Ministério dos Transportes e da Marinha do 

Brasil, além de acordos e convenções internacionais, estabelecidos entre os países 

vizinhos na região da Amazônia, do Pantanal e no Sul. 

A princípio, pode-se citar a Constituição Federal de 1988 (CF/88) que em 

seu artigo 20 estabelece aspectos importantes para as águas interiores e para o 

transporte tais como: 

 São bens da União, os lagos, rios e quaisquer correntes de água 

em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, 

sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e 

praias fluviais. 

 

Já o artigo 21 da referida Carta Magna traz que compete à União: 

 Instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 

definir critérios de outorga de direitos de seu uso; 

 Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de transporte aquaviário entre portos 

brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de 

um Estado e também os portos marítimos, fluviais e lacustres.  
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Também o mesmo artigo ainda traz que compete privativamente à 

União legislar sobre: 

 Diretrizes da política nacional de transportes; 

 Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e 

aeroespacial; 

 Trânsito e transporte. 

 

 A MARINHA DO BRASIL E A LESTA (LEI DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO 

AQUAVIÁRIO) 

 

A Marinha do Brasil e a LESTA estabelecem, por meio da Lei 9.537 de 11 

de dezembro de 1997, conhecida como “LESTA - Lei de Segurança do Tráfego 

Aquaviário”, os princípios gerais (marítimo, fluvial, lacustre), a segurança da 

navegação, a salvaguarda da vida humana e a preservação do meio ambiente 

hídrico. 

Ainda no âmbito da Marinha do Brasil foram aprovadas em 1998 as 

Normas de Autoridade Marítima – NORMAN, pela Diretoria de Portos e Costas – 

DPC, cujas principais de interesse para a navegação interior e para o meio 

ambiente são: 

• NORMAN 02 – normas para embarcações empregadas na navegação 

interior; 

• NORMAN 04 – normas para operação de embarcações 

estrangeiras em águas sob jurisdição nacional; 

• NORMAN 07 – normas para atividades de inspeção naval; 

• NORMAN 11 – normas para obras, dragagens, pesquisa e lavra de 

minerais sobre as margens das águas sob jurisdição nacional; 

• NORMAN 13 – normas para aquaviários e armadores; 

• NORMAN 16 – normas para estabelecer condições e requisitos 

para concessão e delegação das atividades de assistência e 

salvamento de embarcação, coisa ou bem, em perigo no mar, nos 

portos ou via navegáveis. 

 



 
 

 

39 
 

 AS NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA A NAVEGAÇÃO 

INTERIOR 

 

A Autoridade Marítima Brasileira é a Marinha do Brasil, representada 

especialmente pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), a qual conta com as 

Capitanias dos Portos e respectivas delegacias e agências, atuantes nas principais 

vias navegáveis marítimas, lacustres e fluviais do território nacional. 

Cabe à Autoridade Marítima exercer a fiscalização da segurança da 

navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção à poluição hídrica. 

As normas vigentes quanto à navegação hidroviária são reguladas por 

portarias onde se estabelecem as diretrizes a serem cumpridas. 

Destacam-se, com referência à navegação interior, as seguintes normas: 

 

I. NORMAM 02/DPC – que trata das normas para embarcações destinadas à 

navegação interior, com 12 capítulos, listadas a seguir: 

 Capitulo 1 - Estabelecimento das tripulações de segurança das 

embarcações; 

 Capítulo 2 - Inscrição, Registros, Marcações, Nomes e Cores de 

Embarcações, Número de Identificação de Navios e Registro Especial 

Brasileiro; 

 Capítulo 3 - Construção, Alteração, Reclassificação e Regularização 

de Embarcações; 

 Capítulo 4 - Material de Segurança para as Embarcações;  

 Capítulo 5 - Transporte de Cargas;  

 Capitulo 6 - Borda-Livre, Estabilidade Intacta e Compartimentagem; 

 Capítulo 7 - Determinação da Arqueação, Deslocamentos e Porte 

Bruto; 

 Capítulo 8 - Vistorias e Certificações; 

 Capítulo 9 - Navegação em Eclusas e Canais Artificiais; 

 Capítulo 10 - Navegação de Travessia; 

 Capítulo 11 - Regras Especiais para Evitar Abalroamento na 

Navegação Interior; 
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 Capítulo 12 – Emissão de Certificado de Responsabilidade Civil em 

Danos Causados por Poluição por Óleo. 

 

II. NORMAM 11/DPC – fixa as normas para obras, dragagens, pesquisa e lavra 

de minerais sob, sobre e às margens das águas sob jurisdição nacional em 

seus três capítulos, a saber: 

 Capítulo 1 - Procedimentos para Solicitação de Parecer para 

Realização de Obras Sob, Sobre e às Margens das Águas 

Jurisdicionais Brasileiras; 

 Capítulo 2 - Dragagens e Aterros; 

 Capítulo 3 - Pesquisa e Lavra de Minerais. 

 

III. NORMAM 13/DPC – destina-se a estabelecer normas de procedimentos 

relativos ao ingresso, inscrição e à carreira dos aquaviários: 

 Capítulo 1 - Ingresso, Inscrição e Cômputo de Tempo de Embarque 

de Aquaviários; 

 Capítulo 2 - Carreira, Grupos, Categorias e Níveis de Equivalência de 

Aquaviários, Rol de Equipagem e Rol Portuário; 

 Capítulo 3 - Inscrição de Militar Inativo da Marinha do Brasil; 

 Capítulo 4 - Atribuições do Comandante e Tripulante a Bordo de 

Embarcações Mercantes Nacionais e Penalidades; 

 Capitulo 5 - Cadastro de Aquaviários; 

 Capitulo 6 - Certidão de Serviços de Guerra e Certidão de Tempo de 

Serviço para Ex-Alunos; 

 Capítulo 7 - Disposições Finais. 

 

IV. NORMAM 14/DPC – normatiza os procedimentos para o cadastramento de 

empresas de navegação, peritos e sociedades classificadoras. 

 

V. NORMAM 29/DPC – destina-se a regular, do ponto de vista da segurança da 

navegação, o transporte de cargas perigosas, em cinco capítulos 

específicos: 

 Capítulo 1 - Transporte de Cargas Perigosas Embaladas; 
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 Capítulo 2 - Transporte de Cargas Sólidas Perigosas a Granel; 

 Capítulo 3 - Transporte de Substâncias Líquidas Nocivas a Granel; 

 Capítulo 4 - Transporte de Gases Liquefeitos a Granel; 

 Capítulo 5 - Transporte de Combustível Nuclear Irradiado Embalado, 

Plutônio e Resíduos de Alto Nível de Radioatividade. 

 

 A ANTAQ, A ANTT E O DNIT E AS ADMINISTRAÇÕES HIDROVIÁRIAS 

 

Em 2001, por meio da Lei 10.233, de 5 de junho, foi criada a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), que por definição “é entidade 

integrante da Administração Federal indireta, submetida ao regime autárquico 

especial, com personalidade jurídica de direito público, independência 

administrativa, autonomia financeira e funcional, mandato fixo de seus dirigentes, 

vinculada ao Ministério dos Transportes”. Entre outras funções, é responsável pela 

implantação das políticas do Ministério dos Transportes e do CONIT – 

Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transportes e pela Regulação, 

supervisão e fiscalização das atividades de prestação de serviços de 

transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviário, 

exercida por terceiros. 

A referida lei também criou a Agência Nacional de Transporte Terrestre 

(ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT). 

Com isso, a partir da lei supracitada, o transporte hidroviário interior passou 

a ser regulado e fiscalizado pela ANTAQ, em substituição a Secretaria de 

Transportes Aquaviários (STA) do Ministério dos Transportes e o DNIT passou a 

cuidar das obras e toda infraestrutura dos transportes terrestres (rodoviário e 

ferroviário), hidrovias e portos do Brasil (em substituição ao Departamento Nacional 

de Estradas e Rodagem – DNER, e a Empresa Brasileira de Portos S. A. - 

Portobrás). 

Há também as administrações de hidrovias, órgãos que possuíam até pouco 

tempo duplo comando: institucionalmente estavam subordinadas ao DNIT, mais 

especificamente ao seu Departamento de Infraestrutura Hidroviária, e 

gerencialmente às Companhias Docas no âmbito de suas respectivas jurisdições. A 

elas compete, principalmente, promover, desenvolver as atividades de execução, 
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acompanhamento e fiscalização de estudos, obras e serviços de hidrovias, portos 

fluviais e lacustres que lhe venham a ser atribuídos pelo Departamento de 

Infraestrutura Hidroviária. Atualmente há oito Administrações Hidroviárias no Brasil 

vinculadas a quatro Companhias Docas. 

 

 O TRANSPORTE HIDROVIÁRIO INTERIOR E O MEIO AMBIENTE 

 

Com relação ao relacionamento do Transporte Hidroviário Interior e o Meio 

Ambiente, a legislação é, ainda, mais esparsa e compreendida em vários órgãos 

intervenientes, conforme serão apresentados neste capítulo. 

Há normas e leis para o uso múltiplos das águas regulamentadas e 

reguladas pela Agência Nacional de Águas - ANA. Da mesma maneira, o transporte 

hidroviário, os portos fluviais e as empresas de transporte hidroviário são 

regulamentados e fiscalizados pela ANTAQ. Há resoluções do Conama que 

determinam as diretrizes ambientais. 

A Constituição Brasileira de 1988 é a única carta magna do mundo que traz 

a política ambiental em seu escopo. 

 

5.5.1 O PNMA e o SISNAMA 

 

A Lei 6.938/81 estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA e 

criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA com participação de 

instituições e órgãos das esferas federal, estadual e municipal ligadas à proteção 

ambiental. A estrutura organizacional do SISNAMA foi alterada por outras leis e hoje 

está assim representada: 

I. Órgão Superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar 

o presidente da República na formulação da política nacional e nas 

diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos 

ambientais; 

II. Órgão Consultivo e Deliberativo:  o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama) para assessorar, estudar e propor ao Conselho 

de Governo, diretrizes políticas e governamentais para o meio 
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ambiente, e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e 

padrões ambientais; 

III. Órgão Central: o Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal, com finalidade de planejar, coordenar, supervisionar 

e controlar, como órgão federal, a política nacional e diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente; 

IV. Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com finalidade de executar 

e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente; 

V. Órgãos Setoriais: são os órgãos ou entidades integrantes da 

administração federal direta ou indireta, bem como as fundações 

instituídas pelo poder público, cujas atividades estejam associadas à 

proteção ambiental ou disciplinamento do uso dos recursos 

ambientais; 

VI. Órgãos Seccionais : são os órgãos ou ent idades estaduais 

responsáveis  pela execução de programas, projetos e pelo 

controle e fiscalização das atividades capazes de provocar 

degradação ambiental; 

VII. Órgãos Locais: são os órgãos ou entidades municipais, responsáveis 

pelo controle e fiscalização das atividades similares as dos órgãos 

seccionais, porém nas suas respectivas jurisdições. 

 

5.5.2 A gestão ambiental na esfera federal 

 

Além destes órgãos, a competência para a gestão ambiental no Brasil 

também cabe a outros organismos que são intervenientes ao transporte hidroviário 

interior. Em esfera federal pode- se destacar: 

• Ministério dos Transportes; 

• Ministério do Meio Ambiente 

• Marinha do Brasil (Ministério da Defesa); 

• Ministério das Relações Exteriores; 

• Ministério da Saúde; 
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• Ministério do Trabalho e Emprego; 

• Ministério Público Federal; 

• Fundação Nacional do Índio; 

• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ministério da 

Cultura) 

 

5.5.3 Ministério dos Transportes 

 

O Ministério dos Transportes atua como órgão empreendedor do transporte 

hidroviário interior por meio da ANTAQ, DNIT e administradoras hidroviárias. Estes 

cuidam da infraestrutura das vias e portos e aquela, como já mencionado, da 

regulação e fiscalização do setor. 

 

5.5.4 Ministério do Meio Ambiente 

 

Este Ministério atua tanto na gestão dos recursos hídricos por meio da 

Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e do Conselho Nacional dos Recursos 

Hídricos (CNRH), quanto na gestão ambiental por meio do IBAMA e do Conama. 

A prática do gerenciamento integrado dos recursos hídricos, no Brasil 

ainda é incipiente, e teve início com a Portaria 90/78 dos Ministérios das Minas e 

Energia e Interior que criou Comitês Especiais de Estudos Integrados de Bacias 

Hidrográficas (CEEIBH). De acordo com MOTA (1995), dentre as muitas atribuições 

deste comitê, destacam-se a manifestação com referência aos recursos hídricos das 

bacias hidrográficas dos rios federais, aos planos para seu aproveitamento global, 

às melhorias de suas condições sanitárias e às medidas de proteção ambiental. A 

partir daí outros comitês foram criados. 

 

5.5.5 Marinha do Brasil (Ministério da Defesa) 

 

A Marinha do Brasil, no âmbito de suas atribuições, exerce o controle e a 

fiscalização sobre as embarcações que trafegam em águas sob jurisdição nacional, 

e sobre as instalações estacionárias ribeirinhas de produção, armazenagem e 

transferência de produtos poluentes, de modo a garantir que as mesmas estejam 
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em condições satisfatórias, contribuindo preventivamente para a segurança da 

navegação, para salvaguarda da vida humana e para a proteção ambiental das 

áreas costeiras, portuárias e interiores. Também exerce o controle e a fiscalização 

sobre obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das 

águas sob jurisdição nacional. 

A já citada Lei 9.537, de 11 de dezembro de 1997, conhecida como Lei de 

Segurança do Transporte Aquaviário (LESTA), dispõe sobre “a segurança do 

tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional” que inclui “as águas dos rios, 

lagos e canais do território nacional”. 

Além do registro das embarcações, umas das atribuições mais importantes 

da Marinha é a realização da inspeção naval. De acordo com a LESTA a inspeção 

naval é: 

“Uma atividade de cunho administrativo, que consiste na fiscalização do 

cumprimento da lei, das normas e regulamentos dela decorrentes, e de atos e 

resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se refere a salvaguarda 

da vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto e em hidrovias 

interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações, 

plataformas fixas ou suas instalações de apoio”. 

Com relação à poluição ambiental, a prevenção e as providências frente a 

um derramamento de óleo ou lançamentos de misturas oleosas em terminais e 

portos, a regulamentação é dada pela MARPOL 73/78. 

Recentemente, a Marinha do Brasil aprovou outras normas técnicas com 

aplicação ao meio fluvial e ao meio ambiente, tais como as Normas Técnicas 

Ambientais (NORTAM´s) e as Norma Técnica de Procedimentos (NORTEC`s), além 

de outras NORMAN´s, com destaque para: 

• NORMAN 11 – alterada em 2004 pela Portaria 67/DPC; 

• NORMAN 10 – normas para pesquisa, exploração, remoção e 

demolição de coisas e bens afundados, submersos, encalhados e 

perdidos. (2005); 

• NORMAN 20 – normas para gerenciamento de água de lastro. 

(2005); 
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• NORTEC 10 – normas para pesquisa, exploração, remoção e 

demolição de coisas e bens afundados, submersos, encalhados e 

perdidos. (2005); 

• NORTEC 11 – normas para obras, dragagens, pesquisa e lavra de 

minerais sobre as margens das águas sob jurisdição nacional; 

• NORTAM 01 – norma para coleta e transporte de amostra de 

derramamento de óleo e seus derivados. 

• NORTAM 05 – norma para plano de emergência de navio para 

poluição por óleo para navios da MB. 

 

A Lei 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 

procurando atender os preceitos da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e os 

comitês sofreram mudanças em suas características anteriores, com destaque para 

uma maior participação dos usuários dos recursos hídricos e da sociedade civil em 

suas composições, além da participação dos governos federal, estadual e 

municipal. Esta mesma lei criou também o Sistema Nacional de Gerenciamento 

Recursos Hídricos (SNGRH), definindo como uma de suas diretrizes gerais de ação 

para implementação da PNRH, a integração da gestão dos recursos hídricos com a 

gestão ambiental. 

Os fundamentos da PNRH de acordo com o artigo 1 da referida lei são: 

I. A água é um bem de domínio público; 

II. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos 

é o consumo humano e a dessendentação de animais. 

IV. A gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas; 

V. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação 

da PNRH e atuação do SNRH; 

VI. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 

com participação do poder público, dos usuários e das comunidades. 

 

Esta lei deu competência ao poder público federal, estadual e municipal 

promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 
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O SNGRH, cuja finalidade é a de coordenar a gestão integrada das águas e 

implementar o PNRH, é composto pelo CNRH, pelos Conselhos de Recursos 

Hídricos dos estados e do Distrito Federal e pelos comitês de Bacia Hidrográfica. 

A estes últimos, além das atribuições, aprovar e acompanhar a execução 

dos Planos de Recursos Hídricos da Bacia, isto é, planos diretores de longo prazo, 

com horizonte de planejamento compatível com período de programas e projetos 

para determinada bacia hidrográfica e que visam fundamentar e orientar a 

implantação da PNRH e o gerenciamento dos recursos hídricos. Este é um aspecto 

de fundamental importância no desenvolvimento de sistemas de transporte 

hidroviário, pois qualquer intenção ou projeto neste sentido, deve estar contemplado 

no Plano de Recursos Hídricos das bacias nas quais se insere o projeto. 

 

5.5.6 Ministério das Relações Exteriores 

 

Para algumas hidrovias brasileiras, os projetos ou ações podem envolver 

mais de um país, em cursos d’ água limítrofes (compartidos ou sucessivos), o 

Ministério das Relações Exteriores intervém para a realização de acordos e tratados 

que envolvam a navegação interior e a preservação do meio ambiente, fazendo 

parte inclusive de Comitês Intergovernamentais como no caso da Hidrovia Paraguai-

Paraná com cinco países, onde os acordos internacionais e os aspectos legais de 

cada país devem sempre sujeitar os licenciamentos ambientais, à observância de 

requisitos para o uso dos recursos naturais compartilhados. 

 

5.5.7 Ministério da Saúde 

 

Com relação às questões relacionadas com as atividades de vigilância 

sanitária, cabe ao Ministério da Saúde, estabelecer procedimentos para disciplinar 

estas embarcações e áreas portuárias instaladas no território nacional. A Resolução 

206 de 1999 publicada pela Diretoria Colegiada da Agência de Vigilância Sanitária 

do Ministério da Saúde (hoje Anvisa), que submete à consulta pública uma proposta 

de Regulamento Técnico para Disciplinar a Vigilância Sanitária de Embarcações e 

Áreas Portuárias. 
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5.5.8 Ministério do Trabalho e Emprego 

 

A definição de normas para a segurança e saúde dos trabalhadores 

operários, marítimos, fluviários e portuários, cabe ao Ministério do Trabalho e 

Emprego. Pode-se destacar a NR-29 – “Norma Regulamentadora de Segurança e 

Saúde no Trabalho Portuário” cujos objetivos são: regular a proteção obrigatória 

contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros-socorros a acidentes 

e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde aos 

trabalhadores portuários em operações tanto a bordo como em terra, assim como os 

demais trabalhadores que exerçam atividades nos portos organizados e instalações 

portuárias e retroportuárias, situadas dentro ou fora da área do porto organizado. 

A NR-9 – Norma Regulamentadora de Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais”, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por 

parte de todas  as  instituições  que  admitam  trabalhadores  como  empregados,  

do  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando a preservação 

da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da  ocorrência  dos  riscos  

ambientais  existentes  ou  que  venham a  existir  no  ambiente  de trabalho, tendo 

em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

 

5.5.9 Ministério Público Federal 

 

Este é um órgão que apresenta funções institucionais com o objetivo 

também de garantir a proteção do meio ambiente. O Ministério Público Federal foi 

organizado pela Lei Complementar 75/93, sendo uma instituição permanente, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime demográfico e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Entre as funções do MPF está a de exercer a defesa nas causas de 

competência de quaisquer juízes e tribunais, dos direitos e interesses das 

populações indígenas, do meio e de bens e direitos de valor artístico, cultural, 

histórico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. 
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5.5.10 Fundação Nacional do Índio 

 

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) foi instituída pela Lei 5.371/67 

e possui como principais objetivos estabelecer diretrizes para garantir o 

cumprimento da política indigenista, conservar e valorizar o Patrimônio Indígena, 

promover a prestação da educação e da assistência médico-sanitária aos índios e 

exercitar o poder político nas áreas reservadas e nas matérias pertinentes à 

proteção do índio. 

Cerca de 11% do território são reservas indígenas e muitas destas áreas 

estão localizadas em áreas de interesses para a implantação de projetos de 

hidrovias interiores. 

 

5.5.11 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), hoje 

vinculado ao Ministério da Cultura, foi criado pela Lei 378/37 e possui como 

principais missões a fiscalização, proteção, identificação, restauração, preservação 

e revitalização dos monumentos, sítios e bens móveis do País. 

Este Instituto atua principalmente na elaboração de pareceres específicos 

em área de sua competência, no caso de obras, projetos ou serviços em áreas de 

sítios arqueológicos ou demais unidades de conservação e preservação artística, 

histórica e cultural. O Iphan tem mais de 5 mil sítios arqueológicos cadastrados, 

muitos destes, em áreas próximas ou mesmo dentro de cursos d’água. A Lei 

3.924/61 dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA HIDROVIA 

 

A Lei 6.938/81 que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente - 

PNMA, em seu artigo 10 diz que “dependem de prévio licenciamento ambiental, a 

construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, causar 

degradação ambiental”. 
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Houve várias modificações introduzidas na PNMA pela Constituição de 

1988, e pelas leis e resoluções subsequentes. Tais modificações alteraram e 

complementaram o processo de licenciamento ambiental. O artigo 1º da 

Resolução CONAMA 237/97 estabelece as seguintes definições: 

 

• Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, a ampliação e a operação 

de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou daqueles que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

uso. 

• Licença Ambiental:  ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física 

ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 

atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental. 

• Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos 

aspectos ambientais relacionados com a localização, instalação, 

operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 

apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais 

como preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de 

recuperação de áreas degradadas e análise preliminar de risco. 

 

De acordo com o artigo 4º da Resolução CONAMA 237/97, a competência 

federal para realizar o licenciamento ambiental cabe ao Ibama, sempre que os 

empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental se enquadrarem 

nas seguintes situações: 

• Estiverem localizados ou forem desenvolvidos conjuntamente com 

países limítrofes, no mar territorial, na plataforma continental, na zona 
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econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de 

conservação e domínio da União; 

• Estiverem localizados ou desenvolvidos em dois ou mais estados; 

• Nos casos em que os impactos ambientais diretos ultrapassem os 

limites territoriais do país ou de um ou mais estados; 

• Forem destinados a pesquisas, lavrar, produzir, beneficiar, 

transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer 

estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer um de suas 

formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear - CNEN; 

• No caso de implantação de bases ou empreendimentos militares, 

quando couber, observada a legislação específica. 

 

O Ibama executa o licenciamento ambiental considerando o exame técnico 

realizado por órgãos ambientais dos estados e municípios em que se realizam o 

empreendimento, levando em conta, quando for o caso, o parecer dos demais 

órgãos competentes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

envolvidos no procedimento de licenciamento. 

Com o fito de pôr fim às lacunas da Lei Complementar nº 140/2011quanto à 

definição da autoridade competente para o licenciamento ambiental de obras de 

infraestrutura, em 22 de abril de 2015 foi publicado o Decreto Federal nº 8.437/2015, 

definindo as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento será de 

competência da União. 

Conforme disposto no artigo 23 de nossa Constituição Federal, é de 

competência comum dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes de causar 

degradação ambiental, de modo que cabe aos órgãos ambientais nas três esferas 

federativas atuar estabelecendo as condições, restrições e medidas de fiscalização 

necessárias a serem aplicadas a cada empreendimento. 

Contudo, a ausência de definição clara dos limites da competência dos 

órgãos ambientais envolvidos no processo de licenciamento tem ocasionado 

considerável insegurança jurídica aos empreendedores, que constantemente são 
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surpreendidos por questionamentos e, por vezes, até mesmo suspensões de 

atividades, em custosas e longas ações civis públicas. 

Com vista ao equilíbrio da atuação dos entes federativos, já havia sido 

publicada a Lei Complementar nº 140/2011, estabelecendo as regras de cooperação 

e os limites de ação dos órgãos ambientais, com o objetivo de encerrar 

definitivamente os conflitos de competência licenciatória existentes. 

No entanto, em que pese o alento que o novo regramento trouxe aos 

empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, a Lei Complementar não se 

mostrou como mecanismo efetivo a evitar as disputas judiciais e conflitos na 

definição da autoridade competente. 

De fato, o aumento considerável de ações civis públicas suspendendo 

importantes obras no âmbito nacional, como, por exemplo, os empreendimentos 

hidrelétricos no Rio Tapajós (Usina de Belo Monte e Usina de São Luiz do Tapajós), 

deflagra a insegurança jurídica que ainda permeia o licenciamento ambiental no 

Brasil. 

Críticos mais combativos, inclusive, alegam que a Lei Complementar nº 

140/2011 esvaziou as competências fiscalizatórias e sancionatórias do Ibama e não 

definiu, com clareza, os limites da cooperação entre os entes federativos. 

Nesse contexto, e em um momento fortemente marcado pelas novas 

concessões de infraestrutura do governo federal, o Decreto Federal nº 8.437/2015 

surge com o objetivo de suprir as omissões da Lei Complementar, esclarecendo os 

limites de atuação da União. 

Segundo o mencionado Decreto Federal, passa a ser de competência da 

União o licenciamento ambiental dos seguintes empreendimentos ou atividades, 

observados certos limites de volume de carga ou capacidade instalada: rodovias, 

ferrovias e hidrovias federais; portos organizados; terminais de uso privado e 

instalações portuárias; exploração e produção de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos em hipóteses específicas; e sistemas de geração e 

transmissão de energia elétrica (usinas hidrelétricas, termelétricas e eólicas, no caso 

de empreendimentos e atividades offshore e zona de transição terra-mar). 

Nota-se, portanto, que o Decreto Federal buscou definir de forma objetiva e 

clara as características dos empreendimentos e atividades cuja competência para o 

licenciamento pode ficar a cargo do Ibama. 
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No entanto, é importante destacar que o Decreto Federal nº 8.437/2015 não 

põe fim às lacunas relacionadas aos limites de cooperação entre os entes 

federativos. Por certo, o aumento significativo dos conflitos relacionados a duplas 

autuações dos agentes públicos ainda carece de regulamentação pelo poder 

público, e demonstra a instabilidade, que ainda permeia a titularidade da fiscalização 

ambiental. 

Dessa forma, apesar de não pôr fim a todas as divergências de interpretação 

da Lei Complementar nº 140/2011, a promulgação do Decreto Federal certamente 

auxiliará na definição da competência da União no licenciamento ambiental, já que 

não só põe fim a inúmeros conflitos de competência, como traz mais segurança 

jurídica aos empreendedores com apetite para investir em grandes obras de 

infraestrutura no Brasil. 

Tal se deu mediante a edição do Decreto n. 8.437/2015, que, apesar de não 

excluir as hipóteses já lançadas na LC 140/11, especificou a competência 

administrativa da União para exercer o licenciamento ambiental em relação a alguns 

empreendimentos e/ou atividades específicos, quais sejam, em síntese: 

 Rodovias federais (no caso de implantação, pavimentação, ampliação 

de capacidade com extensão igual ou superior a duzentos 

quilômetros, regularização ambiental de rodovias pavimentadas e 

atividades de manutenção, conservação, recuperação, restauração e 

melhoramento em rodovias federais regularizadas); 

 Ferrovias federais (nos casos de implantação, ampliação e 

regularização ambiental); 

 Hidrovias federais (nos casos de implantação e ampliação); 

 Portos organizados, cuja carga em volume seja superior a 450.000 

TEU/ano ou a 15.000.000 t/ano; 

 Terminais de uso privado e instalações portuárias que movimentem 

carga em volume superior a 450.000 TEU/ano ou a 15.000.000 t/ano; 

 Exploração e produção de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos; 

 Sistemas de geração e transmissão de energia elétrica (usinas 

hidrelétricas; usinas termelétricas; e usinas eólicas). 
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6 ACORDOS E TRATADOS INTERNACIONAIS NA HIDROVIA  

 

Nos dias atuais a busca pela integração no Mercosul impulsiona as 

negociações em torno da criação da Hidrovia do Paraguai. 

Não obstante, houve aprofundamento e institucionalização dos esforços para 

a construção da Hidrovia. Para compreender adequadamente a situação atual, é 

possível seguir um breve percurso das tentativas de viabilização da Hidrovia 

Paraguai-Paraná, especialmente a partir da entrada em vigor do Acordo de 

Transporte Fluvial, com o Decreto 2.716, de 10 de agosto de 1998. 

Este acordo tem como objetivos a facilitação e manutenção das condições 

de segurança do tráfego, bem como o incremento da competitividade, em condições 

não discriminatórias. Para tanto, foram firmados alguns protocolos, os quais tratam 

de segurança, cessação da bandeira e aduana, entre outros temas. 

Para o cumprimento das finalidades, o acordo indica como órgão 

operacional o já existente Comitê Intergovernamental da Hidrovia (CIH) e cria a 

Comissão do Acordo (CA) os quais são auxiliados por órgãos de apoio, como a 

Comissão do Acordo, Grupo Assessor Naval, Grupo Assessor Ambiental, Grupos 

Técnicos e Comissão de Coordenação Técnica. 

O Quadro 6.1 apresenta os acordos nacionais e internacionais, bem como 

os acontecimentos relevantes relacionados à Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 

QUADRO 6.1 - ACORDOS INTERNACIONAIS RELACIONADOS À HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

ANO ACORDO/TRADADO/ACONTECIMENTOS RELEVANTES 

1967 

SANTA CURZ DE LA SIERRA (BOLIVIA), RESOLUÇÃO N 210 – OS CHANCELERES 

DOS PAÍSES DA BACIA DO PRATA DECLARARAM INTERESSE PRIORITÁRIO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FLUVIAL PELOS RIOS PARAGUAI-PARANÁ. 

1969 
BRASÍLIA - ARGENTINA, BOLÍVIA, BRASIL, PARAGUAI E URUGUAI FIRMARAM O 

TRATADO DA BACIA DO PRATA. 

1988 
CAMPO GRANDE - OCORREU O PRIMEIRO ENCONTRO INTERNACIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

1989 
SANTIAGO (CHILE) - FOI CRIADO O CIH, COM UMA SECRETARIA TEMPORÁRIA, 

QUE LOGO SE TRANSFORMARIA NUMA SECRETARIA EXECUTIVA. 

1992 
LAS LENAS (ARGENTINA) - FIRMOU-SE UM ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL NA 

HIDROVIA. 

1998 DECRETO Nº2.716 DE 10 DE AGOSTO DE 1998 - PROMULGA O ACORDO DE 
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ANO ACORDO/TRADADO/ACONTECIMENTOS RELEVANTES 

TRANSPORTE FLUVIAL PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

2002 

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - FIRMOU-SE UM ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA ENTRE A CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO E O CIH PARA 

FINANCIAMENTO DOS ESTUDOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS, LEGAIS, TÉCNICOS, 

AMBIENTAIS E ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS OBRAS A FIM DE MELHORAR AS 

CONDIÇÕES DE NAVEGAÇÃO NA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ. 

2003 
INICIARAM-SE OS ESTUDOS ATRAVÉS DO COINHI (CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO 

HIDROVIÁRIA) COM DATA PREVISTA PARA FINALIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2004. 

FONTE:  COINHI, 2015. 

 

 O ACORDO DA HIDROVIA  

 

O Acordo de transporte pela Hidrovia Paraguai-Paraná foi assinado em Las 

Leñas, República Argentina, em 26 de junho de 1992, e o documento base foi 

elaborado em idioma espanhol. A tradução para o português, integrante desse 

Acordo e com mesmo valor da versão em espanhol foi feita pela Associação Latino-

Americana de Integração (ALADI), tradução essa que atendeu a urgência 

necessária para a assinatura deste Acordo em Las Leñas, porém, algumas das 

expressões usadas nos documentos pertinentes a assuntos náuticos poderiam dar 

margem a dúvidas, notadamente as relacionadas com a Segurança da Navegação. 

Para atender a comunidade fluvial e melhor subsidiar os representantes 

da Autoridade Marítima na aplicação do Acordo de Transporte, a Diretoria de Portos 

e Costas julgou conveniente refazer toda a tradução, que está transcrita no Capítulo 

7. 
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6.1.1  Implicações com a segurança da navegação 

 

O "Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 

Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres - Porto de Nova Palmira) sobre Segurança 

da Navegação" aborda diversos temas, condensados em normas, algumas já 

concluídas, a saber: 

 Regulamento Interno do CIH; 

 Regulamento Interno da Comissão do Acordo; 

 Certificado de Segurança da Navegação (Anexo ao Protocolo de 

Segurança da Navegação); 

 Glossário Uniforme dos Serviços da Hidrovia; 

 Plano de Comunicações para a Segurança da Navegação na 

Hidrovia; 

 Regime Único de Dimensões Máximas de Comboios; 

 Regime Único de Infrações e Sanções da Hidrovia; 

 Regulamento para Determinação da Arqueação das Embarcações; 

 Regulamento para Prevenir Abalroamentos na Hidrovia; 

 Regulamento sobre a Adoção de Requis i tos  Exigíveis 

Comuns para a Matrícula de Embarcações, Inscrição de 

Contratos de Utilização e Intercâmbio de Informação Sobre Matrícula 

de Embarcações, Altas, Baixas e Modificações; 

 Regulamento Único de Balizamento; 

 Regulamento Único de Inspeção das Embarcações; 

 Regulamento Único para o Transporte de Mercadorias Sobre o 

Convés das Embarcações; 

 Regulamento Único para Designação de Borda-Livre das 

Embarcações da Hidrovia; 

 Regulamento sobre Transporte de Carga Perigosa; 

 Regulamento sobre Poluição - Adaptação do MARPOL; 

 Regimento de Reembolso pelos Gastos que Demandem das 

Operações de Combate a Contaminação provocada pelas 

Embarcações; 



 
 

 

57 
 

 Regime Uniforme sobre os Requisitos para Exercer a Praticagem; 

 Regime Único de Segurança - Adaptação do SOLAS; 

 Plano de Formação e Capacitação do Pessoal Embarcado. 

 

6.1.2  Órgãos pertencentes ao Acordo 

 

 Comissão do Acordo : órgão técnico encarregado da aplicação, 

acompanhamento e desenvolvimento do Acordo de Transporte Fluvial. 

 

Outros órgãos foram criados, no desenrolar dos trabalhos do CIH, com o 

propósito de assessorar, coordenar e executar ações decorrentes de decisões do 

CIH, a saber: 

 Grupo Técnico (GT) 

 Grupo Assessor Ambiental (GAA) 

 Grupo Assessor Naval (GAN) 

 Comissão de Coordenação Técnica (CCT) 

 Comitê Intergovernamental da Hidrovia (CIH) – órgão político do 

tratado da Bacia do Prata. 

 

O Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná (CIH) foi 

estabelecido pelos países da Bacia do Prata em 1989 por resolução da reunião de 

Ministros de Obras Públicas e Transportes da Bacia do Prata, com o objetivo de 

impulsionar o projeto HPP e permitir avanços concretos na melhoria da navegação 

na Hidrovia. 

Principal mecanismo de gestão da Hidrovia, o CIH foi criado com o objetivo 

de identificar projetos, determinar prioridades, examinar fontes de financiamento e 

estudar a compatibilização de legislações sobre transporte na Hidrovia. Buscava-se 

estabelecer programa de ação coordenada entre os cinco países capaz de otimizar 

o potencial de navegação e assegurar o trânsito, em caráter diuturno, com 

segurança e confiabilidade, mesmo em período de águas baixas.  

Em 26/06/1992, na VIII Reunião Extraordinária do CIH, os cinco países 

firmaram o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná. 
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6.1.3 Elementos fundamentais do Acordo da Hidrovia 

 

Nesta seção são abordados os elementos fundamentais que embasam o 

Acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná. Tratamento idêntico e recíproco para 

movimento de embarcações dos países signatários, obrigação de compatibilizar e 

uniformizar legislações para criar igualdade de oportunidades e favorecer a maior 

competitividade, reserva de carga regional (transporte somente com armadores dos 

países signatários) e reserva de carga nacional (transporte de cabotagem está 

excluído do Acordo). Vigência original do Acordo, dez anos. 

Sétimo Protocolo Adicional (dezembro de 2004) prorrogou a vigência do 

Acordo por um período adicional de 15 anos, a partir de 13 de fevereiro de 2005. 

Necessidade de conservar um cenário de segurança jurídica como base para 

iniciativas públicas e privadas de promoção da navegação na Hidrovia.  

Acordo da Hidrovia assinado por Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e 

Uruguai, vigente nos cinco países, prorrogado até 2020. 

Objetivo do Acordo: facilitação da navegação entre os signatários e, em última 

análise, a promoção da integração regional. 

Decididos a criar as condições necessárias para conceder-se todas as 

facilidades e garantias possíveis a fim de obter a mais ampla liberdade de trânsito 

fluvial, de transporte de pessoas e de bens, e a livre navegação. 

Reconhecendo que devem ser eliminados todos os entraves e restrições 

administrativas, regulamentares e de procedimento, e a necessidade de criar a tal 

fim um âmbito normativo comum, com a finalidade de desenvolver um comércio 

fluido e uma atividade fluvial eficiente. 

O Acordo é complementado por sete protocolos adicionais, todos vigentes, e 

14 regulamentos, os quais entram em vigor quando de sua internalização por todos 

os cinco países signatários do Acordo. A Tabela 6.1 apresenta os 14 regulamentos e 

os seus decretos relacionados para cada um dos países signatários. 
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TABELA 6.1 - INTERNALIZAÇÃO DE REGULAMENTOS. 

 Regula
mento 

 Descrição Uruguai Bolívia Brasil Paraguai Argentina 

1 

Transporte de 
Mercadorias em 
Embarcações da 

Hidrovia 

Decreto N° 20 de 
26/01/1999 (SEC/di 

1190). 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 

18/01/2000. 

Decreto N° 3.536 de 
03/07/2000, Diário Oficial de 

04/07/2000 (CR/di 1255). 

Decreto 2611 de 
Paraguai Pres. Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 

2 Balizamento 
Decreto N° 20 de 

26/01/1999 (SEC/di 
1190). 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 

18/01/2000. 

Decreto N° 3.532 de 
30/06/2000, Diário Oficial de 

03/07/2000 (CR/di 1255). 

Decreto N° 20261 
(CR/di 1576). 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 

3 
Glossário Uniforme 

dos Serviços 
Portuários 

Decreto N° 20 de 
26/01/1999 (SEC/di 

1190) 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 18/01/2000 

Decreto N° 3.539 de 
10/07/2000, Diário Oficial de 

11/07/2000 (CR/di 1255) 

Decreto 2611 de 
18/11/2014 da Pres. 

Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 

4 
Prevenção de 
Abordagens 

Decreto N° 20 de 
26/01/1999 (SEC/di 

1190) 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 18/01/2000 

Decreto N° 3.535 de 
03/07/2000, Diário Oficial de 

04/07/2000 (CR/di 1255) 

Decreto 2611 de 
18/11/2014 da Pres. 

Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 

5 
Determinação da 
Arqueação das 
Embarcações 

Decreto N° 20 de 
26/01/1999 (SEC/di 

1190) 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 18/01/2000 

Decreto N° 3.531 de 
30/06/2000, Diário Oficial de 

03/07/2000 (CR/di 1255) 

Decreto 2611 de 
18/11/2014 da Pres. 

Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 
  

6 

Plano de 
Comunicações para 

a Segurança da 
Navegação 

Decreto N° 20 de 
26/01/1999 (SEC/di 

1190) 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 18/01/2000 

Decreto N° 3.538 de 
10/07/2000, Diário Oficial de 

11/07/2000 

Decreto N° 20261 
(CR/di 1576). 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 

7 

Regime único de 
Dimensões 

Máximas para os 
Comboios 

Decreto N° 20 de 
26/01/1999 (SEC/di 

1190) 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 18/01/2000 

Decreto N° 3.533 de 
30/06/2000, Diário Oficial de 

03/07/2000 (CR/di 1255) 

Decreto 2611 de 
18/11/2014 da Pres. 

Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 

8 
Borda-Livre e 

Estabilidade para 
Embarcações 

Decreto N° 281 de 
19/09/2000 (SEC/di 

1404) 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 18/01/2000 

Decreto N° 3.417 de 
19/04/2000, Diário Oficial de 

20/04/2000 (CR/di 1255) 

Decreto 2611 de 
18/11/2014 da Pres. 

Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 
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 Regula
mento 

 Descrição Uruguai Bolívia Brasil Paraguai Argentina 

9 
Requisitos Comuns 

de Matrícula 

Decreto N° 281 de 
19/09/2000 (SEC/di 

1404) 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 18/01/2000 

Decreto N° 3.430 de 
20/04/2000, Diário Oficial de 

24/04/2000 (CR/di 1255) 

Decreto 2611 de 
18/11/2014 da Pres. 

Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300) 

10 

Regulamento de 
Reconhecimentos, 

Inspeções e 
Certificados de 

Segurança 

Decreto N° 281 de 
19/09/2000 (SEC/di 

1404) 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 18/01/2000 

Decreto N° 3.425 de 
20/04/2000, Diário Oficial de 

24/04/2000 (CR/di 1255) 

Decreto 2611 de 
18/11/2014 da Pres. 

Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 

11 
Regime Único de 

Infrações e Sanções 

Decreto N° 281 de 
19/09/2000 (SEC/di 

1404) 

Decreto Supremo N° 
25.653 de 18/01/2000 

Decreto N° 3.432 de 
25/04/2000, Diário Oficial de 

24/04/2000 (CR/di 1255) 
  

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 

12 
Regime Uniforme 
para Pilotagem 

Decreto N° 159/004 de 
11/05/04 (CR/di 1779). 

Decreto Supremo N° 
28.130 de 17/05/05 

(CR/di 2046). 

Decreto N° 5.682 de 
23/01/2006, Diário Oficial de 

24/01/2006 

Decreto 2611 de 
18/11/2014 da Pres. 

Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 (CR/di 

1300). 

13 

Planos de 
Formação e 

Capacitação do 
Pessoal Embarcado 

Decreto N° 159/004 de 
11/05/04 (CR/di 1779). 

Decreto Supremo N° 
28.130 de 17/05/05 

(CR/di 2046). 
  

Decreto 2611 de 
18/11/2014 da Pres. 

Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 - (CR/di 

1300). 

14 
Regulamento de 
Segurança Para 
Embarcações 

Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 106/008 
de 25/02/2008 (CR/di 

2660). 

  Decreto 8357 de 13/11/2014 
Decreto 2611 de 

18/11/2014 da Pres. 
Rep. 

Nota C.R. N° 61/01 
de 3/07/01 - (CR/di 

1300). 

FONTE: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES – DEPARTAMENTO DA AMÉRICA DO SUL (2015). 
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Dos 14 regulamentos, o Brasil internalizou 13 (à exceção do Regulamento 

13, Formação e Capacitação para Pessoal Embarcado). A Bolívia internalizou 13, (à 

exceção do 14, Segurança de Embarcações). O Uruguai e a Argentina 

internalizaram todos os 14 regulamentos (no caso argentino, a internalização é 

automática). O Paraguai internalizou 11 regulamentos por decreto em novembro de 

2014.  

 

 SITUAÇÃO DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DAS 

REGRAS DO ACORDO DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ 

 

Abaixo seguem alguns dados dos órgãos responsáveis pela aplicação das 

regras do Acordo da Hidrovia: 

Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai- Paraná 

Órgão político (precede o Acordo) 

Última reunião (XLIII) Buenos Aires, 4/9/2015 

Penúltima reunião (XLII) Montevidéu, 20-21/11/2011 

Próxima reunião (continuação da XLIII): 21/12 

Presidência Pro Tempore: Bolívia (anterior: Argentina)  

Secretaria-Executiva: Buenos Aires 

Secretário-Executivo: Embaixador Luis Pablo Niscovolos 

 

Comissão do Acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná 

Órgão técnico (criado pelo Acordo) 

Última reunião (XLI) Assunção, 19-23/3/2012 

Presidência Pro Tempore: Paraguai (anterior: Brasil)  

Secretaria-Executiva: Assunção  

 

A Comissão de Coordenação Técnica (CCT) foi criada em 04/07/1997, por 

ocasião da 24ª Reunião do CIH, na qualidade de órgão técnico consultivo, de 

coordenação, avaliação e acompanhamento dos trabalhos encomendados pelo CIH. 

Conformado por engenheiros e especialistas ambientais, a CCT passou a se reunir 

com o intuito de apresentar programas para melhorar as condições de segurança e 
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confiabilidade da via fluvial, com base em análises concentradas nas áreas de 

infraestrutura e meio ambiente. 

O Grupo de Trabalho Político-Técnico (GTPT) foi constituído por meio da 

Decisão 2/XLII do CIH. O GTPT celebrou, até o momento, duas reuniões, sendo a 

primeira em La Paz (fevereiro de 2012), e a segunda no Rio de Janeiro (março de 

2012).  O plano de trabalho do GTPT inclui entre seus principais objetos a aplicação 

do "Protocolo de Igualdade de Oportunidades para uma Maior Competitividade"; a 

demanda por tripulação, sem a correspondente oferta de pessoal capacitado; e a 

situação de internalização dos regulamentos da HPP.  

 

6.2.1 Metas e perspectivas  

 

 Importância estratégica de que se reveste a Hidrovia Paraguai-Paraná 

como eixo de promoção do desenvolvimento econômico e social dos 

cinco Estados-partes do Acordo. 

 Necessidade de modernização da infraestrutura da Hidrovia, de forma 

a promover uma logística eficiente, de baixo custo operativo e 

atraente para os usuários e os potenciais investidores regionais e 

extra regionais. 

 Necessidade de revitalização dos mecanismos institucionais da 

Hidrovia, de forma a que estes proporcionem canal ágil e eficiente de 

coordenação política entre os Estados-partes. 

 Existência na Hidrovia Paraguai-Paraná de um amplo e detalhado 

marco normativo conjunto, estabelecido de comum acordo em 

negociações técnicas de que participaram todos os Estados-partes, e 

avalizado na esfera política no âmbito do Comitê Intergovernamental 

da Hidrovia. 

 Bom funcionamento da Hidrovia como estrutura moderna de 

transporte de passageiros e cargas depende da existência de 

segurança regulatória e jurídica: 

o Promoção da utilização da hidrovia como via de importação; 

o Desenvolvimento da indústria naval regional; 

o Agregação de valor aos bens que trafegam pela hidrovia; 
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o Dragagem; 

o Renovação da frota; 

o Formação profissional; 

o Levantamentos hidrográficos; 

o Sustentabilidade ambiental; 

o Modernização da infraestrutura e de sua gestão; 

o Revitalização institucional; 

o Segurança regulatória e jurídica. 
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7 ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANA 

 

Os Plenipotenciários da República Argentina, da República da Bolívia, da 

República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental 

do Uruguai. 

CONVENCIDOS de que para a concretização do processo de integração 

regional é necessário contar com serviços de transporte e de comunicações 

eficientes e adequados aos requerimentos atuais do comércio e do 

desenvolvimento. 

PERSUADIDOS de que a Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-

Porto de Nova Palmira) constitui um fator de suma importância para a integração 

física e econômica dos Países da Bacia do Prata. 

SEGUROS de que o desenvolvimento da Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto 

de Cáceres-Porto de Nova Palmira) cria uma comunidade de interesses que deve 

ser apoiada de forma adequada, eficaz e conjunta, baseada na igualdade de direitos 

e obrigações de seus países ribeirinhos. 

DECIDIDOS a criar as condições necessárias para conceder-se todas as 

facilidades e garantias possíveis a fim de obter a mais ampla liberdade de trânsito 

fluvial, de transporte de pessoas e de bens e a livre navegação. 

RECONHECENDO que devem ser eliminados todos os entraves e restrições 

administrativas, regulamentares e de procedimento e a necessidade de criar a tal fim 

um âmbito normativo comum, com a finalidade de desenvolver um comércio fluido e 

uma atividade fluvial eficiente. 

REAFIRMANDO o princípio da livre navegação dos rios da Bacia do Prata, 

estabelecido pelos países ribeirinhos da Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de 

Cáceres-Porto de Nova Palmira) em suas legislações e nos tratados internacionais 

em vigor. 

CONSIDERANDO o Tratado de Brasília de 1969 como marco político para a 

integração física da Bacia do Prata e à luz da Resolução N° 238 da XIX Reunião de 

Chanceleres da Bacia do Prata. 

TENDO PRESENTES os princípios, objetivos e mecanismos do Tratado de 

Montevidéu 1980 e o disposto nos artigos dois e dez da Resolução N° 2 do 

Conselho de Ministros da Associação. 
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CONCORDAM em celebrar, ao amparo do referido Tratado, o presente 

Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres- 

Porto de Nova Palmira), em, 26 de Junho de 1992. 

 

CAPÍTULO I 

 

Objeto e alcance do Acordo 

Artigo 1. - O presente Acordo tem por objeto facilitar a navegação e o 

transporte comercial, fluvial longitudinal na Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de 

Cáceres-Porto de Nova Palmira) doravante “a 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 dessas operações e que 

facilite e permita o acesso em condições competitivas aos mercados de ultramar. 

Artigo 2. - A Hidrovia compreende os Rios Paraguai e Paraná, incluindo os 

diferentes braços de desembocadura deste último, desde Cáceres na República 

Federativa do Brasil, até Nova Palmira na República Oriental do Uruguai e o Canal 

Tamengo, afluente do Rio Paraguai, compartilhado pela República da Bolívia e pela 

República Federativa do Brasil. 

Artigo 3. - As disposições do presente Acordo são aplicáveis à navegação, 

ao comércio e ao transporte de bens e de pessoas que compreendam a utilização 

da Hidrovia. 

Excetua-se desta norma a passagem de navios de guerra e outras 

embarcações com atividade sem fins de comércio, bem como o transporte fluvial 

transversal fronteiriço, os quais se regerão pelos tratados e pelas normas existentes 

ou que forem celebrados no futuro entre os países ribeirinhos da Hidrovia ou entre 

estes e terceiros países. 

 

CAPITULO II Liberdade de navegação 

 

Artigo 4. - Os países signatários reconhecem-se reciprocamente a liberdade 

de navegação em toda a Hidrovia das embarcações de suas respectivas bandeiras, 

bem como a navegação de embarcações de terceiras bandeiras. 
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Artigo 5. - Sem prévio acordo dos países signatários, não se poderá 

estabelecer nenhum imposto, gravame, tributo ou direito sobre o transporte, as 

embarcações ou suas cargas, baseado unicamente no fato da navegação.  

 

CAPITULO III Igualdade de tratamento 

 

Artigo 6. - Em todas as operações reguladas pelo presente Acordo os países 

signatários outorgam reciprocamente às embarcações de bandeira dos demais 

países signatários idêntico tratamento ao concedido às embarcações nacionais em 

matéria de tributos, tarifas, taxas, gravames, direitos, trâmites, practicagem, 

pilotagem, reboque, serviços portuários e auxiliares, não se podendo ter nenhum 

tipo de discriminação por razão da bandeira. 

Artigo 7. - Os países signatários compatibilizarão e/ou harmonizarão suas 

respectivas legislações na medida em que seja necessário, para criar condições de 

igualdade de oportunidade, de forma tal que permitam simultaneamente a 

liberalização do mercado, a redução de custos e a maior competitividade. 

Artigo 8. - Todas as vantagens, favores, franquias, imunidades e privilégios 

que os países signatários aplicarem às embarcações em todas as operações 

regidas pelo presente Acordo, em virtude de convênios entre os países signatários 

ou entre estes e terceiros países ou que concedam de forma unilateral a qualquer 

um deles, serão extensivas automaticamente aos demais países signatários do 

presente Acordo. 

 

CAPITULO IV Liberdade de trânsito 

 

Artigo 9. - É reconhecida a liberdade de trânsito pela Hidrovia das 

embarcações, bens e pessoas dos países signatários, e somente poderá ser 

cobrada a taxa em retribuição aos serviços efetivamente prestados aos mesmos 

Igualmente se reconhece entre os países signatários a liberdade de 

transferência de carga, alijamento, trasbordo e depósito de mercadorias em todas as 

instalações habilitadas para esses efeitos, não se podendo efetuar discriminação 

alguma por causa da origem da carga, dos pontos de partida, de entrada, de saída 



 
 

 

67 
 

ou de destino ou de qualquer outra circunstância relativa a propriedade das 

mercadorias, das embarcações ou da nacionalidade das pessoas.  

 

CAPITULO V Reserva de Carga 

 

SEÇÃO 1 

Reserva de Carga Regional 

Artigo 10. - O transporte de bens e de pessoas entre os países signatários 

que se efetue com origem e destino em portos localizados na Hidrovia está 

reservado aos armadores dos países signatários em igualdade de direitos, 

tratamento e condições estabelecidas no presente Acordo. 

O exercício do direito de reserva de carga regional efetivar-se-á de forma 

multilateral e sua implantação se baseará no princípio de reciprocidade. 

 

SEÇÃO 2 

Reserva de Carga Nacional. 

Artigo 11. - Ficam eliminadas em favor das embarcações da bandeira dos 

países que integram a Hidrovia, a partir da entrada em vigor do presente Acordo, as 

limitações existentes ao transporte de determinados bens ou pessoas reservados 

em sua totalidade ou em parte às embarcações que naveguem sob bandeira 

nacional do pais de destino ou de origem. 

Fica excluído do âmbito de aplicação deste acordo e de seus Protocolos o 

transporte de cabotagem nacional, o qual está reservado às embarcações dos 

respectivos países. 

Disposição transitória 

A República do Paraguai se compromete a eliminar cinquenta por cento 

(50%) de sua reserva de carga em 31 de agosto de, 1992, e dez por cento (10%) 

adicional a partir da entrada em vigor do Acordo. 

Após sua entrada em vigor eliminará vinte por cento (20%) em 31 de 

dezembro de 1993 e os restantes vinte por cento (20%) antes de 31 de dezembro de 

1994.  
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CAPITULO VI Armador da Hidrovia 

 

Artigo 12. - Para os efeitos do presente Acordo se considerará Armador da 

Hidrovia os armadores dos países signatários, reconhecidos como tais por suas 

respectivas legislações. 

Artigo 13. - As embarcações fluviais registradas como tais em cada um dos 

países signatários serão reconhecidas como embarcações da 

Hidrovia pelos outros países signatários. Para tais fins, os organismos 

nacionais competentes trocarão as informações pertinentes. 

Artigo 14. - Os armadores da Hidrovia poderão utilizar na prestação de seus 

serviços embarcações próprias ou sob contrato de afretamento ou arrendamento a 

casco nu de conformidade com a legislação nacional de cada país signatário. 

Artigo 15. - Os países signatários se comprometer a adotar as normas 

necessárias para facilitar o desenvolvimento de empresas de transporte na 

Hidrovia, com participação de capitais, bens de capital, serviços e demais 

fatores de produção de dois ou mais países signatários. 

 

CAPITULO VII 

 

Facilitação do transporte e do comércio 

Artigo 16. - Com a finalidade de facilitar a operações de transporte de bens, 

pessoas e de comércio que se realizem na Hidrovia, os países signatários se 

comprometem a eliminar gradualmente os entraves e restrições regulamentares e de 

procedimento que obstaculizem o desenvolvimento dessas operações. 

Artigo 17. - Com a finalidade de lograr o cumprimento do presente Acordo, 

os países signatários convêm em celebrar, sem prejuízo de outros oportunamente 

indicados, os seguintes Protocolos Adicionais: 

a) Assuntos Aduaneiros 

b) Navegação e Segurança 

c) Seguros 

d) Condições de igualdade de oportunidades para uma maior 

competitividade 
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e) Solução de controvérsias 

f) Cessação Provisória de Bandeira  

 

CAPITULO VIII 

 

Serviços portuários e Serviços Auxiliares de Navegação 

Artigo 18. - Os países signatários garantem-se mutuamente as facilidades 

que se outorgaram até o presente momento e as que outorgarem no futuro para o 

acesso e operações em seus respectivos portos localizados na Hidrovia. 

Artigo 19. - Os países signatários promoverão medidas tendentes a 

incrementar a eficiência dos serviços portuários prestados às embarcações e às 

cargas que se movimentarem pela Hidrovia e ao desenvolvimento das ações de 

cooperação em matéria portuária e de coordenação de transporte intermodal. 

Artigo 20. - Os países signatários adotarão as medidas necessárias para 

criar as condições que permitam otimizar os serviços de praticagem de porto e 

praticagem fluvial para as operações de transporte fluvial realizadas pelas 

embarcações dos países que integram a Hidrovia. 

Artigo 21. - Os países signatários revisarão as características e custos dos 

serviços de praticagem fluvial e de porto com o objetivo de readequar sua estrutura, 

de modo a harmonizar as condições de prestação do serviço, reduzir seus custos e 

garantir uma equitativa e igualitária aplicação destes para todos os armadores da 

Hidrovia.  

 

CAPITULO IX Órgãos do Acordo 

 

Artigo 22. - Os órgãos do Acordo são: 

a) O Comitê Intergovernamental da Hidrovia (C.I. H) órgão do Tratado da 

Bacia do Prata- é o órgão político. b) A Comissão do Acordo - doravante "a 

Comissão"- é o órgão técnico. 

Os países signatários designarão os organismos nacionais competentes 

para aplicação do presente Acordo. Os representantes acreditados destes 

organismos constituirão a Comissão, que será o órgão técnico para a aplicação, 
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acompanhamento e desenvolvimento do Acordo dentro das competências atribuídas 

no artigo 23. 

Artigo 23. - A Comissão terá as seguintes funções: 

a) zelar pelo cumprimento das disposições do presente Acordo para resolver 

os problemas que se apresentarem em sua aplicação. 

b) estudar e propor a adoção de medidas que facilitem o cumprimento dos 

objetivos do presente Acordo. 

c) aprovar seu regulamento interno e estabelecer as disposições que 

considere necessárias para seu funcionamento. 

d) recomendar ao C.I.H. modificações ou acréscimos ao presente Acordo. 

e) informar o C.I.H., pelo menos uma vez por ano, dos avanços logrados nos 

compromissos e os resultados alcançados na aplicação e no desenvolvimento do 

presente Acordo. 

f) cumprir qualquer outra tarefa determinada pelo C.I.H. 

Artigo 24. - A Comissão poderá convocar reuniões de representantes de 

outros organismos da Administração Pública e do Setor Privado para facilitar a 

aplicação e desenvolvimento do Acordo. 

Artigo 25. - Cada país signatário terá um voto e as decisões da Comissão 

serão tomadas por unanimidade e com a presença de todos os países signatários.  

 

CAPITULO X 

 

Solução de Controvérsias 

Artigo 26. - As controvérsias que surgirem por motivo da interpretação, 

aplicação ou descumprimento das disposições do presente Acordo, bem como de 

seus Protocolos e das decisões do C.I.H. e da Comissão do Acordo serão 

submetidas ao procedimento do Protocolo sobre Solução de Controvérsias, previsto 

no Artigo 17, alínea e) do presente Acordo. 
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CAPITULO XI Avaliação e ajustes 

 

Artigo 27. - A Comissão avaliará anualmente os resultados alcançados no 

âmbito do presente Acordo, devendo apresentar suas conclusões ao C.I.H. para sua 

consideração. 

Artigo 28. - Anualmente, por ocasião da avaliação mencionada, a Comissão 

poderá levar à consideração do C.I.H. propostas de modificação e desenvolvimento 

e/ou aperfeiçoamento do presente Acordo. 

Artigo 29. - As modificações e acréscimos ao presente Acordo deverão ser 

aprovadas pelo do C.I.H. e formalizados por meio de Protocolos Adicionais ou 

Modificatórios.  

 

CAPITULO XII 

 

Entrada em vigor e duração 

Artigo 30. - O presente Acordo e seus Protocolos Adicionais entrarão em 

vigor 30 dias após a data em que a Secretaria - Geral da ALADI comunicar aos 

países signatários o recebimento da última notificação relativa ao cumprimento das 

disposições legais internas necessárias a sua entrada em vigor, e terá uma duração 

de dez (10) anos. 

Seis meses antes do término da vigência, as partes se reunirão com a 

finalidade de avaliar os resultantes do Acordo para determinar conjuntamente a 

conveniência de prorrogá-lo. 

Não obstante, este prazo poderá ser antecipado pelo C.I.H., levando em 

conta os avanços logrados no desenvolvimento do Acordo. Neste caso, será fixado 

um novo período de vigência, o qual poderá ser indefinido. 

 

CAPITULO Xlll 

 

Adesão 

Artigo 31. - O presente Acordo estará aberto à adesão, com prévia 

negociação, dos países-membros da ALADI que desejarem participar em todos os 

aspectos do Programa da Hidrovia Paraguai-Paraná. 
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Artigo 32. - A adesão será formalizada uma vez que se tenham negociado 

seus termos entre os países signatários e o país solicitante, mediante a celebração 

de Protocolo Adicional ao presente Acordo, o qual entrará em vigor trinta (30) dias 

após o cumprimento dos requisitos estabelecidos no parágrafo primeiro do Artigo 30 

do presente Acordo.  

 

CAPITULO XIV Denúncia 

 

Artigo 33. - Qualquer país signatário do presente Acordo poderá denunciá-lo 

transcorridos quatro (4) anos de sua entrada em vigor. Para tal fim, notificará sua 

decisão com sessenta (60) dias de antecedência, depositando o instrumento 

respectivo na Secretaria – Geral - da ALADI, a qual informará da denúncia os 

demais países signatários. 

Transcorridos sessenta (60) dias da formalização da denúncia, 

automaticamente cessarão para o pais denunciante os direitos e obrigações 

contraídos em virtude do presente Acordo. 

 

CAPITULO XV Disposições Gerais 

 

Artigo 34. - Nenhuma das disposições do presente Acordo poderá limitar o 

direito dos países signatários de adotar medidas para proteger o meio ambiente, a 

salubridade e a ordem pública, de acordo com suas respectivas legislações internas. 

Artigo 35. - O presente Acordo será denominado “Acordo de Santa Cruz de 

la Sierra”. 

Artigo 36. - A Secretária geral da ALADI será a depositária do presente 

Acordo e enviará cópia do mesmo, devidamente autenticada aos 

Governos dos países signatários. 

EM FE DO QUE os respectivos Plenipotenciários subscrevem o presente 

Acordo no “Valle de Las Leñas”, Departamento Malargüe, Província de Mendoza, 

República Argentina, aos vinte e seis dias do mês de junho de mil novecentos e 

noventa e dois, em um original, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os 

textos igualmente válidos. (a.) Pelo Governo da República Argentina: Guido Di Tella; 

Pelo Governo da República da Bolívia: Ronald Maclean; Pelo Governo da República 
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Federativa do Brasil: Celso Lafer; Pelo Governo da República do Paraguai: Alexis 

Frutos Vaesken; Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Héctor Gros 

Espiell. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Rio Paraguai oferece boas condições de navegabilidade, porém são 

necessárias dragagens de manutenção em alguns trechos para que a operação seja 

garantida durante os períodos de estiagem. O Rio comporta-se de maneira diferente 

se comparado aos demais rios brasileiros, com picos de cheia anuais, com períodos 

ascendentes, que podem se atrasar ou acelerar de um a três meses, dependendo 

do nível das cheias. 

O predomínio do transporte é de granéis sólidos para exportação, com 

destaque para o transporte de minério de ferro nos Terminais Sobramil e Gregório 

Curvo, e de soja em grão nos terminais de Cáceres e Porto Murtinho. 

Estes últimos dois portos também atendem a população local com o 

recebimento de produtos consumidos local e regionalmente, como trigo e farinha, 

óleo, insumos (adubos e fertilizantes), sal e produtos petroquímicos. 

Além disso, os portos de Corumbá, Cáceres e Porto Murtinho também são 

usados como terminais turísticos para expedições de pesca e exploração da 

natureza. Essas vantagens poderão ser potencializadas com a execução das obras 

de melhoria na Hidrovia que, ao garantir maior segurança, previsibilidade do tempo 

de percurso e investimentos privados adicionais, resultará em maior redução dos 

custos de transporte. 

Instrumento prioritário para a revitalização do Mercosul, para o incremento 

de sua participação no mercado internacional e para o fortalecimento de sua 

capacidade negociadora frente a outros blocos regionais, a Hidrovia do Rio Paraguai 

é um dos elementos imprescindíveis à consecução do objetivo de mais longo prazo 

da política externa brasileira na integração com os vizinhos continentais. 

Para o Brasil prepondera, atualmente, a importância político-estratégica da 

Hidrovia, como instrumento de consecução de objetivos externos de curto, médio e 

longo prazos. Sua vertente econômica adquirirá maior relevância quando oferecer 

melhores condições de segurança e previsibilidade do tempo de percurso, o que só 

se conseguirá com a implementação de futuras obras de melhoria. 

Os esforços empreendidos para a revalorização da Hidrovia, por meio da 

harmonização de normas, da ação coordenada e do manejo sustentável dos recursos 

naturais, que de outra forma se deteriorariam, encerram grande potencial de contribuir 
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para a criação de eixo de desenvolvimento organizado e sustentável na região, 

permitindo tirar proveito de nossas complementaridades econômicas, que são também 

geográficas.  

A Hidrovia do Rio Paraguai aproxima cada vez mais suas zonas de produção, 

propiciando a formação de cadeias produtivas e oferece alternativa de transporte 

competitiva em termos de custos de frete e seguro e de impacto ambiental, o que 

possibilita o desenvolvimento sustentável.  

Embora a desgravação tarifária e o estímulo ao comércio regional (via, por 

exemplo, acordos setoriais) sejam medidas necessárias para a integração do 

continente sul americano, podem não ser suficientes, pois esbarram na ausência de 

meios que facilitem o comércio entre os países da região. 

As hidrovias do continente são, na grande maioria, naturalmente navegáveis 

– logo, de baixo custo de transporte – e localizam-se em regiões estratégicas, 

representando uma alternativa eficiente de integração econômica e política. Apesar 

disso, a coordenação de ações na Hidrovia do Rio Paraguai ainda limita sua 

navegação. A distância entre o discurso e a prática do Acordo de Integração é um 

exemplo disso, além dos entraves burocráticos e institucionais, como a falta de 

poder das instituições da Hidrovia. Os países que mais a utilizam são Paraguai e 

Bolívia, que não possuem acesso próprio ao mar, porém ainda tem sido utilizada de 

forma aquém de sua capacidade plena.  

Espera-se que, futuramente, sejam coordenadas as ações para uma maior 

unidade entre os países, em busca de maior integração regional, que vá além do 

âmbito econômico. Para superar as limitações de infraestrutura, é sugerido que haja 

melhorias nos sistemas de comunicação e sinalização ao longo da via, além de 

práticas mais ágeis de reconhecimento de zona e habilitação do pessoal, a fim de 

que torne as ações mais eficientes entre os países, e é neste diapasão que procura 

contribuir este trabalho. 
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