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RESUMO 

 

Este estudo analisa a regulação jurídica sobre o transporte aquaviário interestadual de cargas e de 

passageiros no Brasil, abordando questões sobre o planejamento, a execução, a regulação e a 

fiscalização do setor. Discute-se o conceito jurídico de hidrovia e de transporte aquaviário, a 

história institucional do setor, dados gerais sobre o modal, bem como seus custos. Para melhor 

explorar o tema, o trabalho apresenta um estudo de caso da hidrovia Solimões-Amazonas. Ainda, 

analisa-se a institucionalidade e as políticas públicas voltadas para o setor, delineando algumas 

considerações críticas. 

 

Palavras-chave: hidrovias – transporte aquaviário – regulação – Amazônia – hidrovia Solimões-

Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study analyzes the legal regulation of freight and passenger interstate waterway transport in 

Brazil, addressing issues related to planning, implementation, regulation and supervision of the 

sector. It discusses the legal concept of waterway and waterway transport, the institutional history 

of the sector, general data about the modal, as well as its costs. To better explore the theme, the 

paper presents a case study of the Solimões-Amazonas waterway. Also, the institutionality and 

the public policies directed to the sector are analyzed, outlining some critical considerations. 

 

Keywords: waterways - waterway transport - regulation - Amazonia - Solimões-Amazonas 

waterway 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo principal deste trabalho é realizar uma análise crítica das questões envolvendo 

o transporte hidroviário de cargas e de passageiros na Amazônia Legal.1 Entende-se que há 

necessidades de se entender as particularidades do transporte na Amazônia para contribuir com a 

produção de políticas públicas voltadas para a região. 

Devido às suas condições geográficas, a Amazônia Legal apresenta a necessidade de um 

transporte aquaviário de qualidade de modo mais evidente que as demais regiões brasileiras. Isto 

porque, muitas vezes, o transporte aquaviário, como mencionado, é o único modal que possibilita 

o acesso a bens e a serviços básicos. Um melhor sistema de transportes na Amazônia pode 

ampliar a competitividade econômica da região, visto que o transporte é um serviço fundamental 

para a circulação de mercadorias e de pessoas, servindo de conexão socioeconômica intra e inter-

regional. O bom funcionamento do setor de transportes2 aquaviário, além de fundamental para o 

exercício do direito de ir e vir de parte da população ribeirinha (art. 5º, XV, CRFB), é, também, 

um aspecto crucial para o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica como um todo.  

Um melhor sistema de transporte baseado no modo hidroviário pode alavancar a 

competitividade da produção econômica da Amazônia:  

 

                                                 

1 “TRANSPORTE. De transportar, do latim transportare (levar além, conduzir para outro lugar), gramaticalmente 

exprime a ação de conduzir, ou de levar coisas e pessoas, em aparatos apropriados, de um a outro lugar. Assim, 

transporte é a própria condução, ou a deslocação de coisas ou pessoas, em veículos ou meios apropriados a esse 

mister (...). No conceito do Direito Civil e do Direito Comercial, transporte designa o contrato em virtude do qual um 

dos contratantes, denominado transportador, ou condutor, se obriga a conduzir, a levar de um ponto a outro, coisa ou 

pessoas mediante pagamento pelo outro contratante, conhecido pelo nome de expeditor, carregador ou passageiro, de 

certa importância ou determinado preço. Assim, o transporte se entende de mercadorias, ou de carga, e de pessoas, 

ou de passageiros. (...)” (SILVA, 1998, p. 830). 

2 De acordo com Feitosa (2009), “o serviço de transportes consiste em uma obrigação de fazer orientada a viabilizar 

o tráfego de veículo pelo canal entre localizações geograficamente separadas ou a própria condução da carga entre os 

pontos distantes”. Disponível em: http://appweb2.antt.gov.br/revistaantt/ed1/_asp/artigosConsumidor.asp. Acesso em 

outubro de 2017.  No caso da navegação interior, os canais utilizados são os rios, canais e lagos; os veículos são as 

embarcações. O transporte pode ser de cargas, de passageiros, ou mista (cargas e passageiros juntos). 

http://appweb2.antt.gov.br/revistaantt/ed1/_asp/artigosConsumidor.asp
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“As populações amazônicas necessitam de uma logística mais eficiente. 

Nesse sentido, um dos elementos chave é a multimodalidade, que pode 

significar redução de custos, maior eficiência, maior velocidade e melhor 

adequação às especificidades da região. Três redes são básicas para a 

Região: fluvial, aérea e de informação. Os rios da Amazônia podem se 

tornar uma grande vantagem competitiva, pois o transporte hidroviário é a 

melhor opção em termos de custos e eficiência energética" (CGEE, 2009, 

p. 987).  

 

Com este estudo, espera-se amplificar, intensificar e contribuir com o debate sobre como 

os governos, as empresas privadas, o terceiro setor e a sociedade civil devem pensar o destino da 

Amazônia Legal. Parte dessa discussão deve passar, diretamente, pela provisão de infraestruturas 

básicas, como a de transporte aquaviário, que, no caso, não é coadjuvante. 

Para atingir o objetivo da investigação sobre o setor de transporte aquaviário na 

Amazônia, optou-se por realizar um estudo de caso da hidrovia Solimões-Amazonas.3 Tal 

escolha tem o intuito de entender o contexto geral da regulação jurídica sobre o transporte 

aquaviário no Brasil e, também, centrar a compreensão na mais representativa hidrovia 

amazônica, que é também a maior hidrovia do Brasil em termos de extensão, volume 

transportado de carga e de toneladas por quilômetro útil (TKU) – indicador que considera o 

esforço empreendido no transporte multiplicando a tonelada útil transportada pela distância 

percorrida.45 Além disso, a Solimões-Amazonas é, quase sempre, o principal modal para o 

transporte de passageiros na região, quando não o único. 

                                                 

3 “O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste 

no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados [...] os propósitos do 

estudo de caso não são os de proporcionar o conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o 

de proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele 

influenciados” (GIL, 2002, p. 55). 

4 A hidrovia do Solimões-Amazonas é o principal corredor hidroviário do país em termos de toneladas transportadas. 

A compilação mais recente da ANTAQ, de 2014, registra que passaram por tal hidrovia 10.569.627 de toneladas. Em 

seguida, vêm as hidrovias do Paraguai (7.148.005 de toneladas); do rio Madeira (4.785.638 de toneladas); do Paraná-

Tietê (4.644.129 de toneladas); a hidrovias do Sul (4.105.384 de toneladas); a Tocantins-Araguaia (3.263.827 de 

toneladas); e, por fim, a hidrovia do São Francisco, com 12.812 de toneladas. O TKU, unidade que mensura o 

esforço físico, da Solimões-Amazonas também é superior ao TKU das demais hidrovias. Ainda de acordo com a 

ANTAQ, o TKU total da Solimões-Amazonas em 2014 foi de 5.853.836.436 TKU. Após ela, em ordem decrescente, 

vieram a hidrovia do Madeira (5.123.072.998 TKU); a do Paraguai (3.670.402.550 TKU); as hidrovias do Sul 

(1.114.450.862 TKU); a do Tocantins-Araguaia (676.569.427 TKU); e, por fim, a do São Francisco (7.373.818 

TKU). 
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 O problema a ser desenvolvido nesta pesquisa é baseado na seguinte pergunta: Como está 

estruturada a política pública para o transporte aquaviário interestadual de cargas e de 

passageiros na Amazônia Legal?6  

Para responder a esta pergunta, a metodologia de pesquisa estruturada baseia-se nos 

seguintes pilares: (i) identificação e análise das políticas públicas existentes voltadas para o 

transporte aquaviário interestadual de mercadorias e de passageiros na Amazônia Legal; (ii) 

identificação dos principais agentes envolvidos na atividade de transporte aquaviário 

interestadual na Amazônia Legal; (iii) identificação dos aspectos econômicos e jurídicos 

relacionados à regulação estatal sobre o transporte aquaviário interestadual de passageiros e de 

mercadorias na Amazônia Legal. A partir desse diagnóstico, pretende-se reunir elementos 

suficientes para apontar os pontos conflituosos do setor na região. O foco no transporte 

interestadual se dá principalmente pelo fato de a hidrovia Solimões-Amazonas ser federal, 

entretanto, buscamos, por todo o texto, agregar informações sobre a legislação incidente sobre o 

transporte intermunicipal aquaviário, de competência dos Estados. 

O transporte aquaviário engloba mais de um tipo de transporte, que são: o transporte 

marítimo, o fluvial e o lacustre. Neste trabalho, serão abordados somente os dois últimos, o 

fluvial e o lacustre. Ou seja, serão abordados aspectos do transporte hidroviário interior.7 

                                                                                                                                                              

5 Para melhor explicação sobre o que é tonelada útil e TKU: “Os indicadores de tonelada útil e TKU sao formas de 

representação quantitativa das hidrovias, úteis para o planejamento, acompanhamento e fiscalização da atividade 

econômica regulada pela União. A tonelada (t) é definida como sendo o total de carga útil transportada na hidrovia. 

Já a tonelada por quilômetro útil (TKU) é determinada pela multiplicação da tonelada útil transportada pela distância 

percorrida. A vantagem do TKU sobre a tonelada útil transportada é que aquele considera o esforço empreendido no 

transporte, tornando mais consistente a comparação intra e intermodal” (ANTAQ. Indicadores de Tonelada Útil (t) e 

Tonelada por Quilômetro Útil (TKU) do Transporte de Cargas na Navegação Interior e na Cabotagem. Brasília, 

2015, p. 3). Disponível em: http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Transporte-de-Cargas-nas-

Hidrovias-Brasileiras-2015-TKU.pdf. Acesso em novembro de 2017. 

6 O termo “Amazônia Legal” está na Lei 1.806/1953. A Amazônia Legal compreende os estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Sua população, de acordo com o 

censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 18,9 milhões de habitantes, ocupando 

4.7 milhões de 𝑘𝑚2do território brasileiro. 

7 A Lei n 9.432/97 dispõe, em seu art. 2º, inciso X, o que é navegação interior: “realizada em hidrovias interiores, em 

percurso nacional ou internacional”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9432.htm. Acesso 

em maio de 2017. A NORMAM-02, da Marinha do Brasil define navegação interior como a navegação “realizada 

em hidrovias interiores, assim considerados rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas 

consideradas abrigadas”. Disponível em: https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/normam02_1.pdf. Acesso em 

julho de 2017.  

http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Transporte-de-Cargas-nas-Hidrovias-Brasileiras-2015-TKU.pdf
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Transporte-de-Cargas-nas-Hidrovias-Brasileiras-2015-TKU.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9432.htm
https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/normam02_1.pdf
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Expostas essas considerações iniciais, o trabalho terá a forma a seguir. 

No capítulo 1, estão dispostos os principais pontos para que se tenha um panorama geral 

sobre a infraestrutura e o aparato institucional destinado ao setor de transporte hidroviário no 

Brasil. Para tanto, são abordadas as seguintes questões: (i) o que é uma hidrovia sob o ponto de 

vista de infraestrutura e jurídico; (ii) como a legislação brasileira trata as hidrovias e os serviços 

de transporte sobre a navegação interior; (iii) como se deu o desenvolvimento da malha 

hidroviária no Brasil ao longo da história; (iv) quais os principais dados econômicos e o estado da 

arte das hidrovias brasileiras; e, por fim, abordamos (v) a questão sobre o uso dos recursos 

hídricos e a resolução de conflitos desse uso. 

No capítulo 2, é analisado o arcabouço institucional existente sobre o transporte 

hidroviário interior. Com esse intuito, inicialmente discute-se (i) o porquê de se regular a 

navegação interior, buscando seu fundamento na literatura econômica; (ii) quais as instituições 

governamentais envolvidos na política do setor, analisando quem planeja, quem executa o 

planejamento, quem regula e quem fiscaliza a navegação interior no país. 

O capítulo 3 trata especificamente o caso da hidrovia Solimões-Amazonas. Ele está 

organizado de modo similar ao capítulo 2, de modo a facilitar o entendimento sobre o panorama 

amazônico tal qual feito com o cenário nacional. Desse modo, disserta-se sobre (i) as principais 

características da hidrovia Solimões-Amazonas, bem como sobre a região em que ela está 

inserida; (ii) quais os principais portos existentes na hidrovia em tela; (iii) quais as principais 

instituições envolvidas na política de transporte aquaviário na Solimões-Amazonas, analisando 

quem planeja, quem executa o planejamento, quem regula e quem fiscaliza a navegação na maior 

hidrovia do país. 

 

1 O transporte aquaviário no Brasil 

 

Entender o que é uma hidrovia, revisitar o desenvolvimento histórico da infraestrutura e 

da legislação incidente sobre o setor são ações fundamentais para iniciar o estudo sobre a 

regulação jurídica atualmente existente. Discorre-se sobre essas questões neste capítulo. 
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1.1 O que é uma hidrovia? 

 

Hidrovia, no dicionário, é definida como um “caminho marítimo, fluvial ou lacustre 

destinado ao transporte e às comunicações”.8 Desse modo, é mais que a existência de rios 

conectados e pressupõe a exploração de rios do modo sistêmico. Assim, hidrovia é “um rio 

navegável que conta com intervenções diversas e normatizações necessárias para garantir, além 

da segurança para a navegação, a sustentabilidade do recurso e o uso múltiplo das águas” 

(Pompermayer et al., 2014a). 

Sabe-se, então, que uma hidrovia consiste em uma via planejada e utilizada de modo 

sistematizado e que rios, mesmo aqueles naturalmente navegáveis, não são hidrovias por padrão. 

Diante disso, questiona-se: o que é um rio naturalmente navegável? Para responder a esta 

pergunta, precisa-se considerar algumas questões sobre a morfologia dos rios. Nos próximos 

parágrafos, discorre-se, sem a intenção de esgotar o tema, sobre os diferentes tipos de rios e suas 

implicações para a navegação interior.  

O grau de navegabilidade de um rio depende das condições geográficas e climáticas de 

onde ele se localiza. Para a literatura especializada no tema, existem rios de alto, médio e baixo 

curso. Os rios de alto curso apresentam condições desfavoráveis para a navegação porque 

percorrem regiões altas ou acidentadas, e geralmente são rasos, apresentando corredeiras e 

quedas d’água. Já os rios de médio curso também apresentam dificuldades para a navegação de 

grande porte, pois apresentam trechos com corredeiras e pedras, além de apresentarem pouca 

profundidade. Os rios de baixo curso, por sua vez, são os mais favoráveis à navegação e podem 

ser chamados de rios de planície. No Brasil, os rios de planície são os rios Paraguai, a calha 

principal do rio Solimões ao Amazonas, assim como muitos de seus afluentes. As principais 

dificuldades à navegação em rios de planície ocorrem devido à sedimentação em determinadas 

partes dos rios (MIGUENS, 1996).  

Segundo Miguens (1996), o fundo do leito dos rios é fundamental para determinar as 

condições de navegabilidade em rios de médio e baixo curso, podendo influenciar na estabilidade 

                                                 

8 Verbete “Hidrovia”. Disponível em: http://www.aulete.com.br/hidrovia. Acesso em março de 2017. 

http://www.aulete.com.br/hidrovia
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dos canais e dos leitos e apresentar comportamento diferente de acordo com as estações do ano. 

Rios pedregosos, por exemplo, geralmente possuem leito e canais mais estáveis, enquanto que os 

rios de fundo argiloso são comumente possuidores de leito instável e de canal sinuoso. Desse 

modo, as condições naturais de um rio permitem a identificação de rios mais ou menos 

navegáveis, permitindo ao planejador públicos verificar quais são as intervenções de engenharia 

necessárias para viabilizar o deslocamento entre trechos navegáveis, como a dragagem, a 

regularização do leito e a regularização da descarga do rio (MIGUENS, 1996).9 

Além das intervenções de engenharia, são necessários outros tipos de intervenções para 

garantir a boa navegabilidade das hidrovias. São exemplo dessas ações a definição de normas de 

orientações básicas e de cartas de navegação com informações precisas para garantir a segurança 

das viagens. Outros exemplos são as normas ambientais para prevenir os impactos ambientais 

provenientes do uso de um rio como hidrovia e para garantir que o rio em questão seja utilizado 

para os outros fins desejados pela sociedade. 

Sabendo o que é uma hidrovia e em quais tipos de rios as hidrovias são mais viáveis,10 

podemos descrever quais são as hidrovias brasileiras e suas principais características. 

 

1.2 As hidrovias brasileiras 

 

Com uma extensão de aproximadamente 41.635 km, o conjunto de vias navegáveis dentro 

do território brasileiro é formado pelas seguintes bacias, citadas em ordem decrescente de 

extensão: Bacia Amazônica (23.349 km); Bacia do Paraná (4.632 km); Bacia do São Francisco 

                                                 

9 Miguens (1996) aponta os três principais processos para realizar melhorias nas condições de navegabilidade de um 

rio: dragagem; regularização do leito e regularização da descarga. A regularização do leito consiste na modificação 

das formas do rio e na sua profundidade. A regularização da descarga consiste na implementação de reservatórios 

para regularização do fluxo da água. Por fim, a dragagem é, resumidamente, o processo de aprofundar pontos altos 

do canal navegável. 

10 Além dos rios de alto, médio e baixo curso, existem outras classificações, como os rios costeiros, os rios de zona 

equatorial, os rios de zona tropical e os de zona subtropical. Os rios costeiros não possuem condições de 

navegabilidade, pois possuem bacias vertentes reduzidas e leitos escavados em terrenos geralmente cristalinos com 

sucessões de irregularidades físicas. No Brasil, os rios costeiros estão distribuídos por todo o litoral. Já os rios das 

diferentes zonas climáticas (equatorial, tropical e subtropical) estão ligados às condições climáticas, que interferem 

nas condições de navegabilidade dos rios de cada uma dessas zonas. Para saber mais sobre as classificações dos rios 

para navegação, ver Miguens (1996). 
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(4.176 km); Bacia do Nordeste (3.046 km); Bacia do Paraguai (2.793 km); Bacia do Sudeste 

(1.359 km); Bacia do Uruguai (1.200 km) e Bacia do Leste (1.080 km) (CNT, 2014).11 Nestas 

bacias, encontram-se as seis as principais hidrovias brasileiras, que são: o Complexo Solimões-

Amazonas; a hidrovia Tocantins-Araguaia; a hidrovia Tietê-Paraná; a hidrovia do Paraguai; a 

hidrovia do São Francisco e a hidrovia do Sul. As hidrovias brasileiras estão localizadas no mapa 

conforme ilustração abaixo: 

 

 

 

Figura 1 - Vias interiores economicamente navegadas 

 
Fonte: ANTAQ12 

 

                                                 

11 A tabela completa com os rios e respectivas extensões e localização está anexada a este trabalho. 

12 Informação disponível em: http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Vias-Interiores-

Economicamente-Navegadas-VEN.zip. Acesso em novembro de 2017.  

http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Vias-Interiores-Economicamente-Navegadas-VEN.zip
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Vias-Interiores-Economicamente-Navegadas-VEN.zip
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Além destas hidrovias, o Brasil possui 17 eclusas:13 São Gonçalo; Tucuruí; Três Irmãos; 

Amarópolis; Bom Retiro do Sul; Fandango; Anel Dom Marco; Sobradinho; Barra Bonita; Bariri; 

Ibitinga; Promissão; Nova Avanhandava – superior; Nova Avanhandava – inferior; Três Irmãos – 

superior; Três Irmãos – inferior; Jupiá; e Porto Primavera.1415  

Para o Poder Público, a constituição de uma hidrovia está diretamente ligada à questão da 

jurisdição. Para ser hidrovia, o rio ou a via interior navegável necessita de ato declaratório do 

Poder Público que o declare como tal. Neste ato, é preciso demonstrar a intenção atual e futura do 

Estado em manter ou dotar a hidrovia de condições que possibilitem seu uso contínuo. O ato é 

também fundamental para que a hidrovia passe a pertencer à infraestrutura de transporte nacional 

(SAMPAIO e MENDONÇA; 2016). 

Em relação à distribuição de competências entre os entes da federação, o que caracteriza 

uma hidrovia como federal ou estadual é se ela consta nos atos declaratórios de tais entes – no 

caso da União, ela deve constar na relação descritiva do Plano Nacional de Viação ou do Sistema 

Nacional de Viação16 e, no caso dos Estados, deve constar nos planos estaduais de viação 

(SAMPAIO e MENDONÇA; 2016). 

                                                 

13 Eclusas são obras de engenharia hidráulica que funcionam como elevadores aquáticos, permitindo que 

embarcações subam ou desçam, transpondo desníveis de canais navegáveis. Informação disponível em: 

http://www.isiengenharia.com.br/wordpress/espaco-do-engenheiro/o-que-sao-esclusas-e-como-funcionam. Acesso 

em setembro de 2017.   

14 No anexo 9 desta monografia, encontra-se uma tabela com informações gerais sobre cada eclusa citada. Mais 

detalhes sobre as eclusas existentes nos rios brasileiros podem ser encontrados em: http://www.dnit.gov.br/modais-

2/aquaviario. Acesso em julho de 2017 

15 A Lei nº 13.081/2015 dispõe sobre a construção e a operação de eclusas ou de outros dispositivos de transposição 

hidroviária de níveis em vias navegáveis e potencialmente navegáveis. Nela, estabelece-se que a construção de 

barragens para geração de energia elétrica deve ocorrer concomitantemente à construção de eclusas de modo que a 

navegação ainda seja possível. A Lei nº 13.081/2015 está disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13081.htm. Acesso em agosto de 2017. 

16 O Sistema Nacional de Viação (SNV), instituído pela Lei nº 12.379/2011, é constituído pela infraestrutura física e 

operacional dos vários modos de transporte de pessoas e bens (rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário), sob 

jurisdição dos diferentes entes da federação brasileira. Quanto à sua jurisdição, o SNV é composto pelo Sistema 

Federal de Viação (SFV) e pelos sistemas de viação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 2º, §1º). 

A Lei nº 12.379/2011 apresenta os 6 (seis) objetivos do SFV e todos, em algum grau, estão relacionados à integração 

intermodal. A Lei nº 12.379/2011 dispõe sobre o Sistema Federal de Viação (SFV), o qual é composto pelos 

subsistemas rodoviário federal; ferroviário federal; aeroviário federal; e aquaviário federal (art. 3º e incisos), 

competindo à União sua administração (art. 5º). A lei em questão permite que a União exerça suas competências 

sobre o SFV diretamente ou por meio de delegação e concessão (art. 6º, I e II). Traz-se, ainda, especificidades sobre 

o Sistema Aquaviário Federal (SAF). Entre os artigos 25 e 33, a Lei do SFV estabelece que o SAF é composto pelas 

vias navegáveis; pelos portos marítimos e fluviais; pelas eclusas e outros dispositivos de transposição de nível; pelas 

http://www.isiengenharia.com.br/wordpress/espaco-do-engenheiro/o-que-sao-esclusas-e-como-funcionam
http://www.dnit.gov.br/modais-2/aquaviario
http://www.dnit.gov.br/modais-2/aquaviario
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13081.htm
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1.3 A interiorização da colonização e a história institucional da navegação interior 

brasileira 

 

A partir da figura 1, podemos notar que há hidrovias espalhadas por todas as regiões 

brasileiras. Tais hidrovias, no entanto, surgiram em momentos diferentes. Conforme discorrido a 

seguir, a colonização do Brasil teve início no litoral e, com o tempo, se desenvolveu para o 

interior do país. Esse movimento de interiorização da colonização brasileira está relacionado ao 

surgimento das primeiras hidrovias nacionais, conforme se discutirá neste tópico. 

A interiorização da colonização no Brasil trouxe a necessidade de utilizar meios de 

transporte que deslocassem mercadorias aos portos e aos centros urbanos, localizados, sobretudo, 

no litoral. Esse movimento, porém, vivenciaria, ao longo da história, duas significativas 

mudanças: a intensificação do comércio de produtos mais elaborados e a revolução industrial. 

Durante esse período, as hidrovias sofreram concorrência do transporte ferroviário, que as 

substituíram em diversas rotas. Também se iniciou a reorientação das políticas de transportes no 

Brasil baseada no transporte rodoviário (POMPERMAYER et al., 2014a). 

Apesar de já existirem discussões sobre integração nacional via hidrovias, a história da 

legislação para o transporte hidroviário no Brasil começa, de fato, em 1828, quando se iniciou a 

elaboração de diversos documentos a fim de planejar o transporte no país (Lima Neto et al., 2001, 

apud POMPERMAYER et al., 2014a). Em 1869, apresentou-se ao Imperador Dom Pedro I um 

plano de integração do transporte fluvial que, inclusive, delegava a operação e a manutenção da 

rede hidroviária ao setor privado (POMPERMAYER et al., 2014a). Em 1890, o governo federal 

elaborou um plano de viação, que foi o primeiro plano oficial integrado de transportes, que 

inovou em diversos aspectos, pois, por exemplo, “trouxe uma visão de aproveitamento de 

                                                                                                                                                              
interligações aquaviárias de bacias hidrográficas; e, também, pelas facilidades, instalações e estruturas destinadas à 

operação e à segurança da navegação aquaviária (art. 25 e incisos). Importante ressaltar que o Projeto de Lei que 

resultou na Lei do SFV continha anexos que foram vetados pela Presidenta Dilma Rousseff. Alguns desses anexos 

listavam as hidrovias federais que fariam parte do Sistema Hidroviário Federal. No veto, o Poder Executivo 

argumentou que, apesar do esforço em organizar o sistema hidroviário federal, a lista não condizia com o que era, de 

fato, pertencente à União – o Rio Tietê, estadual, estava na lista, por exemplo. Também foi vetado o artigo que 

revogava a Lei nº 5.917/73, que dispõe sobre o SNV (MENDONÇA e SAMPAIO, 2016). Atualmente, a lista dos 

rios federais é composta pelos rios presentes nos anexos da Lei nº 5.917/1973. A lista pode ser encontrada no Anexo 

1 desta monografia. 
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grandes rios nacionais como vias naturais de navegação fluvial, entre eles o rio São Francisco, os 

sistemas Araguaia-Tocantins e Guaporé-Madeira, prevendo articulações com as malhas 

ferroviárias Norte-Nordeste e Centro-Sul” (POMPERMAYER et al., 2014a, p.9). 

Entretanto, nem este nem outros planos foram levados à frente. Foi somente em 1934, 

durante o governo de Getúlio Vargas, que foi aprovado o Plano Nacional de Viação (PNV), o 

primeiro projeto nacional de infraestrutura de transportes, que, embora se apresentasse como 

multimodal, já dava prioridade às rodovias. Isso porque o que se pretendia era atender às 

demandas de curto prazo da produção agrícola brasileira, que continuava muito próxima ao litoral 

e já era atendida pelas rodovias. Além disso, não houve planejamento sobre a utilização dos 

recursos hídricos, construindo-se barragens sem eclusas para aproveitamento do potencial 

energético das bacias brasileiras, impedindo ou elevando os custos do transporte aquaviário 

(CNT, 2013). Foi também em 1934 que se criou o Departamento Nacional de Portos e Navegação 

(DNPN), que deu origem, nove anos depois, ao Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais 

(DNPRC) (CARVALHO et al, 2016). 

Em 1963, o Ministério dos Transportes (MT) era o órgão governamental responsável por 

gerenciar a infraestrutura hidroviária do Brasil, o qual o fazia por meio do Departamento 

Nacional de Portos e Vias Navegáveis, o DNPVN, autarquia federal (CARVALHO et al, 2016). 

Este, por sua vez, criou em 1963 a Comissão de Estudos dos Rios e Canais Interiores, o 

CERNIN, que durou até 1966. Em 1965, criou-se o Grupo Executivo para Integração das 

Políticas de Transporte (GEIPOT), no regime militar, para pensar a integração dos modais de 

transporte no país. O Grupo elaborou, por exemplo, em conjunto com o DNPVN, o Plano Diretor 

Portuário do Brasil (1975-1984) (CARVALHO et al, 2016).  

Em 1973, criou-se a Lei nº 5.91717 e, com ela, o Plano Nacional de Viação (PNV), que 

dispõe sobre os diversos sistemas de transporte que compõem o Sistema Nacional de Viação 

(SNV). Em 1976, o DNPVN foi extinto e suas atribuições passadas para a Empresa de Portos do 

Brasil, a Portobrás, criada pela Lei nº 6.222/1976 (CNT, 2013).  

Podemos sintetizar a história institucional do setor na ilustração que segue: 

                                                 

17 Esta Lei foi revogada pela Lei nº 12.379/2001. No entanto, os anexos desta Lei foram vetados e, desse modo, 

vigoram os anexos da Lei nº 5.917/1973, que listam as rodovias, ferrovias, hidrovias e portos federais. Tal lista 

contendo os rios e hidrovias federais estão no Anexo 1 deste trabalho. 
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Figura 2 - Histórico dos órgãos responsáveis pela navegação interior em âmbito nacional 

 

Fonte: autor 

 

A Portobrás passou a ser a empresa responsável pelo controle da Companhias Docas; dos 

portos; da Companhia Brasileira de Dragagem; do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias; 

do Centro de Ensino Portuário e do Sistema Hidroviário Brasileiro (CNT, 2013). A Portobrás 

exerceu suas atividades até o ano de 1990, em razão das desestatizações ocorridas naquele 

período, quando foi extinta e suas atribuições ficaram a cargo das Companhias Docas e do 

Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, ligado à Secretaria Nacional de Transportes 

do Ministério da Infraestrutura, que, em 1993, por meio do Decreto nº 731/93, teve suas 

atribuições transferidas para a Secretaria de Produção, subordinada aos Departamento de Portos e 

Hidrovias (CNT, 2013). 

Em 1995, pelo Decreto nº 1.642/95, reorganizou-se o Ministério do Transportes e criou-se 

um departamento voltado para os transportes realizados por hidrovias. Já em 2001, o setor de 

transporte aquaviário foi novamente reorganizado pela Lei nº 10.233, ocasião na qual se criou a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que 

tiveram algumas de suas atribuições e instituições alteradas pela Lei nº 12.815/13 (CNT, 2013). 

Em 2017, foram realizadas novas reorganizações ministeriais e o Ministério dos Transportes 

passou a ser o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MT). 

Esta questão, a da institucionalidade atual do setor de transporte aquaviário, será melhor 

abordada no próximo capítulo. 

  

DNPN DNPRC DNPVN (MT) PORTOBRÁS 
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1.4 Transporte aquaviário interestadual: serviço público ou atividade privada 

regulamentada? 

 

Para o Direito Administrativo, importa indagar e discutir sobre a caracterização do 

transporte aquaviário interestadual de cargas e de passageiros como serviço público ou como 

atividade privada regulamentada. Tal discussão é relevante à medida em que esse exercício 

implica em uma vinculação maior ou menor da iniciativa privada com a Administração Pública, 

resultando em relações jurídicas e arcabouço legislativo diverso.  

Há diversas definições doutrinárias sobre o conceito de serviço público.18 Neste trabalho, 

adotaremos o conceito tal qual definido por Aragão (2013):  

 

“(...) serviços públicos são as atividades de prestação de utilidades 

econômicas a indivíduos determinados, colocadas pela Constituição ou 

pela Lei a cargo do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele 

desempenhadas diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou 

remuneradamente, com vistas ao bem-estar da coletividade” (ARAGÃO, 

2013, p. 168). 

 

A Constituição de 1988 define, como regra para o setor econômico, a livre iniciativa e a 

livre concorrência (art. 170). No entanto, esta mesma Carta traz limitações à iniciativa privada 

quando se trata de serviços públicos (art. 175), dando ao Estado a responsabilidade sobre esses 

setores, porém possibilitando sua delegação aos entes privados. Esta delegação ocorre com a 

obrigação para o Estado de exercer a regulação de atividades econômicas. 

A exploração do serviço de transporte aquaviário entre portos brasileiros está disposta no 

artigo 21 da Constituição.19 Desse modo, à União compete explorar “os serviços de transporte 

                                                 

18 Di Pietro (2014) resume que há autores que definem serviço público como um conceito amplo, enquanto outros 

adotam um conceito restrito, porém “nas duas hipóteses, combinam-se, em geral, três elementos para a definição: o 

material (atividades de interesse coletivo), o subjetivo (presença do Estado) e o formal (procedimento de direito 

público) (DI PIETRO, 2014, p. 2014). 

19 Esta visão, de que a Constituição teria deixado margem para discricionariedade do legislador quanto ao 

enquadramento das atividades previstas em seus incisos X ao XII do art. 21, é recusada por diversos autores, os quais 

entendem que todos os serviços enumerados em tal artigo devem ser considerados como serviços públicos 

(ARAGÃO, 2013). 
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ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os 

limites de Estado ou Território” diretamente ou por meio de concessão, autorização ou permissão. 

Note-se que a Constituição coloca o transporte aquaviário interestadual na mesma alínea do 

transporte ferroviário e não faz distinção entre o transporte de passageiros e o de cargas – ao 

contrário do que ocorre com o transporte rodoviário.20 

De acordo com Aragão (2013), a Constituição, assim como a jurisprudência do STF, não 

é clara quanto à sua concepção de serviço público. As atividades enumeradas nos incisos X ao 

XII do art. 21, entre as quais se encontra o transporte aquaviário, são referidos como serviços, 

não como serviços públicos.21 Nesse sentido, a Constituição concede, para tais serviços, alguma 

margem de discricionariedade, para que o legislador, “diante das evoluções tecnológicas 

propiciadoras da concorrência e do Princípio da Proporcionalidade na sua expressão de 

subsidiariedade, enquadre-as como serviços públicos ou como atividades privadas de interesse 

público sujeitas a uma regulação de natureza autorizativo-operacional” (ARAGÃO, 2013, p. 

216).  

Uma vez discutido o conceito de serviço público e a localização do transporte aquaviário 

nesse debate, faz-se necessário abordar nuances sobre o significado de “atividades econômicas 

regulamentadas” para o Direito brasileiro, também chamadas de serviço público impróprio ou 

virtual. De acordo com Aragão (2013), essas atividades se referem a uma “regulamentação 

específica, setorial e funcionalizada” (ARAGÃO, 2013, p. 184). Ainda, define tais atividades 

como: 

 

 “[...] atividades da iniciativa privada para as quais a lei, face à sua relação 

com o bem-estar da coletividade e/ou por gerarem desigualdades e 

assimetrias informativas para os usuários, exige autorização prévia para 

                                                 

20 Art. 21. Compete à União: [...] XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: e) os 

serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros [...]” (grifo nosso). 

21 “Art. 21. Compete à União: [...] XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) 

os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; b) os serviços e instalações de energia elétrica e o 

aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 

hidroenergéticos; c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; d) os serviços de transporte 

ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de 

Estado ou Território; e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; f) os 

portos marítimos, fluviais e lacustres [...]” (grifo nosso). 
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que possam ser exercidas, impondo ainda a sua contínua sujeição à 

regulação do poder público autorizantes, através de um ordenamento 

jurídico setorial” (ARAGÃO, 2013, p. 184).  

 

As atividades privadas regulamentadas encontram-se entre os serviços públicos e as 

atividades privadas livres ou sujeitas a um controle de polícia administrativa geral (ARAGÃO, 

2013).22 Elas, apesar de não serem prestadas pelo Estado, mas por particulares, estão sujeitas a 

controle estatal constante. Assim, os agentes privados interessados, por livre iniciativa, proveem 

determinado serviço de interesse público, mesmo que condicionado à obtenção de uma 

autorização. Nesses casos, “a administração, portanto, não tem poderes decisórios sobre o seu 

estabelecimento, permanência, desenvolvimento e extinção, nem exerce sobre elas poderes 

‘domésticos’, mas sim os próprios de sua supremacia geral” (MORENILLA apud ARAGÃO, 

2013, p. 208). Desse modo, nos casos das atividades privadas regulamentadas, o Estado, por meio 

de autorização, pode “condicionar o exercício da atividade, mas não para criar, modificar ou 

extinguir tais serviços como queira” (MORENILLA apud ARAGÃO, 2013, p. 208) como se o 

particular fosse um executor indireto de um serviço público. 

Posto isso, cabe questionar em qual dos dois conceitos se localiza, no Direito, o transporte 

aquaviário interestadual. Para responder a tal pergunta, precisamos compreender como está 

disposto o setor de transporte aquaviário na legislação infraconstitucional. 

A exploração do transporte aquaviário no Brasil está ordenada por duas normas 

principais: a Lei nº 9.432∕1997,23 que ordena o transporte aquaviário, e a Lei nº 10.233∕2001,24 

                                                 

22 Segundo Aragão (2013): “Estas atividades se encontram no meio-termo entre os serviços públicos, que são 

atividades desempenhadas diretamente ou indiretamente (por delegação à iniciativa privada) pelo próprio Estado em 

razão da impossibilidade de a iniciativa privada atender os interesses públicos pertinentes, e as atividades 

econômicas privadas não sujeitas a controle ou sujeitas apenas a um controle de policia administrativa geral, que 

apenas verifica se a atividade não fere a ordem publica, a saúde publica, a segurança publica etc. , não a 

funcionalizando específica e comissivamente ao interesse publico. As atividades de que estamos tratando são 

atividades econômicas privadas; não são desenvolvidas pelo Estado, seja diretamente, seja através de concessão ou 

permissão. São prestadas pelos particulares por direito próprio, mas o Estado as sujeita a um controle constante e que 

pode em alguns aspectos imiscui-se em elementos contratuais da prestação da atividade, para que ela, não apenas não 

agrida o interesse publica, mas também contribua para a sua realização” (ARAGÃO, 2013, p. 187).   

23 A Lei nº 9.432/1997 está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9432.htm. Acesso em 

novembro de 2017.  

24 A Lei nº 10.233/2001 está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10233.htm. 

Acesso em novembro de 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9432.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10233.htm
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que cria a ANTAQ e define regras de atuação sobre determinados agentes, excluindo outros.25 A 

Lei nº 9.432/1997 também alterou o art. 2º, §2º, da Lei nº 9.074/1995, que estabelece normas para 

outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos.26 Essa alteração 

dispensou a necessidade de concessão, permissão ou autorização para realização do transporte de 

cargas pelos meios rodoviário e aquaviário. 

Apesar desta dispensa prevista na Lei nº 9.074/1995, normas posteriores determinaram o 

contrário. Mais recente, a Lei nº 10.233/2001 dispõe que as empresas de navegação interessadas 

em desenvolver atividades que fossem classificadas como navegação fluvial, lacustre, de 

travessia, de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de longo curso, deveriam estar 

autorizadas pela União, por meio da ANTAQ (art. 13, V, b, Lei 10.233/2001).  

Três anos depois, a ANTAQ editou a Súmula Administrativa nº 001,27 que trata sobre a 

outorga de autorizações destinadas a Empresas Brasileiras de Navegação que pretendam exercer 

o transporte aquaviário em diversas modalidades.28 Tal Súmula estabelece que é de competência 

                                                 

25 Em seu art. 1º, a lei em análise lista quais agentes ela própria se aplica: “I - aos armadores, às empresas de 

navegação; II - às embarcações estrangeiras afretadas por armadores brasileiros; III - aos armadores, às empresas de 

navegação e às embarcações estrangeiras, quando amparados por acordos firmados pela União. Além disso, diz que 

ela não se aplica: I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em atividades comerciais; II - as 

embarcações de esporte e recreio; III - as embarcações de turismo; IV - as embarcações de pesca; V - as embarcações 

de pesquisa”. 

26 A nova redação do art. 2º, §2º, da Lei nº 9.074/1995 passou a vigorar da seguinte maneira: “Independe de 

concessão, permissão ou autorização o transporte de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário”. 

27 A Súmula Administrativa nº 001/2004 editada pela ANTAQ e ainda vigente está disponível em:  

http://web.antaq.gov.br/Portal/pdf/SumulaAdministrativa001.pdf. Acesso em julho de 2017. 

28 As Resolução ANTAQ nº 1.558/2009 trata sobre a autorização para o transporte aquaviário longitudinal, 

interestadual e internacional de cargas; a Resolução nº 912/2007 ANTAQ trata de transporte de passageiros e 

transporte misto em percurso interestadual, longitudinal e internacional. Já a Resolução nº 1.274/2009 trata do 

transporte de navegação interior de travessia de cargas, passageiros e veículos e, por sua vez, a Resolução nº 

3.285/2014 também trata do transporte de travessia, porém para Microempreendedores Invividuais. Todas as 

regulações citadas podem ser encontradas em: http://portal.antaq.gov.br/index.php/navegacao/interior/como-obter-

autorizacao/. Acesso em novembro de 2017. A atuação da ANTAQ nesse sentido tem recebido algumas críticas: 

“Ainda em relação à regulação do setor, a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) menciona como ponto 

crítico as discussões acerca da obtenção de autorização para exploração de serviço de transporte longitudinal de 

cargas. Ela aponta, por exemplo, para o desentendimento entre os armadores, os sindicatos e a Antaq, bem como o 

excesso de burocracia para a obtenção de autorizações para exploração do serviço, e a possibilidade de aplicação de 

multas elevadas diante do não atendimento dos requisitos estabelecidos nas normas da Antaq. Tais multas 

desconsiderariam a capacidade econômica dos infratores, inviabilizando, em alguns casos, o exercício da atividade. ” 

(TCU, 2015, p.15). 

http://web.antaq.gov.br/Portal/pdf/SumulaAdministrativa001.pdf
http://portal.antaq.gov.br/index.php/navegacao/interior/como-obter-autorizacao/
http://portal.antaq.gov.br/index.php/navegacao/interior/como-obter-autorizacao/
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executiva da União, por meio da ANTAQ, a autorização para prestação de serviço de transporte 

aquaviário – é importante notar que a Súmula não diferencia o transporte de cargas e passageiros: 

 

“ (1) nas navegações de longo curso, de cabotagem de apoio marítimo e 

de apoio portuário; (2) na navegação interior percurso longitudinal, 

realizada em hidrovias interiores de percurso interestadual ou 

internacional; (3) a navegação de travessia, realizada em percurso 

interestadual ou internacional, ou que esteja inserido na abrangência dos 

sistemas rodoviário ou ferroviário federais” (ANTAQ, 2004).  

 

Já a prestação dos serviços de transporte aquaviário intermunicipal ou de travessia “cujo 

percurso esteja inserido na área de abrangência dos respectivos sistemas rodoviário ou ferroviário 

estadual ou distrital”, é de competência executiva dos Estados e do Distrito Federal (I, b). Ao 

município, cabe autorizar serviços de transporte aquaviário municipal urbano ou de interesse 

local (I, c). 

Desse modo, a legislação sobre transporte aquaviário pode ser federal, estadual ou 

municipal, conforme o caso. Resta claro, assim, que, atualmente, é necessária a autorização da 

ANTAQ e, em outros casos, de órgãos estaduais ou municipais para realizar o transporte de 

cargas em hidrovias interiores.  

Portanto, após analisarmos os conceitos de serviço público, de atividades privadas 

regulamentadas, assim como a legislação infraconstitucional, conclui-se que o transporte 

aquaviário interestadual (cargas, passageiros e travessia) é atividade privada regulamentada. Isto 

porque tal serviço está condicionado à autorização prévia de prazo indeterminado da ANTAQ, 

que exige permanentemente o cumprimento de regras de polícia administrativa geral por parte da 

iniciativa privada, que opera livremente.  

Cabe, ainda, neste trabalho, abordar, sem o intuito de esgotar, a outorga para o transporte 

aquaviário nos dois Estados em que se localiza a hidrovia Solimões-Amazonas, objeto de estudo 

do Capítulo 3. Ao contrário do que ocorre em âmbito federal, o transporte intermunicipal adquire 

características de serviço público, sendo tratado como tal pela legislação do Amazonas e do Pará. 

No Amazonas, não há regulação sobre o transporte intermunicipal, de competência do 

Governo Estadual. Há, no entanto, projeto de lei proposto pela Agência Reguladora de Serviços 
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Públicos Concedidos do Amazonas (ARSAM), que está, inclusive, disponível no site oficial da 

Agência.29 No projeto de lei, trata-se o transporte aquaviário de cargas, passageiros, misto e de 

travessia como serviços públicos. Contudo, essa ainda é uma questão em debate no Legislativo 

do Amazonas e na política local, que discute, por exemplo, sobre a necessidade da criação de 

uma Secretaria de Transportes, que inexiste naquela Unidade da Federação.30 

O Pará, por sua vez, apresenta legislação mais desenvolvida sobre o setor. A Agência de 

Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON-PA) possui competência 

de agência reguladora sobre o transporte aquaviário estadual, que pode ser delegado por meio de 

concessão, permissão ou autorização.31 O site oficial da ARCON-PA apresenta os procedimentos 

para a outorga para operação do serviço de transporte de passageiros, cargas e travessia,32 além 

de informações detalhadas sobre as empresas que operam as linhas concedidas atualmente, bem 

como tarifas e normas vigentes.33 

 

1.5 Os custos do transporte hidroviário de cargas 

 

A navegação interior é caracterizada pela capacidade de carregamento de cargas pesadas 

com um custo reduzido do frete por tonelada-quilômetro, bem como pela baixa velocidade, baixa 

disponibilidade e pela sua baixa frequência (CNT, 2014).34 O Brasil possui, naturalmente, uma 

                                                 

29 O projeto de lei em questão está disponível em: https://goo.gl/y8HsHS. Acesso em novembro de 2017.  

30 Informação disponível em: http://www.ale.am.gov.br/2017/04/12/sidney-leite-defende-concessao-para-o-

transporte-fluvial/ e em http://www.ale.am.gov.br/2017/04/11/representantes-pleiteiam-criacao-de-secretaria-para-

coordenar-e-administrar-setor-de-transporte-no-estado/. Acesso em novembro de 2017.  

31 O Decreto Estadual nº 3.864/1999 dispõe sobre a outorga dos serviços de transporte no Pará. Disponível em: 

http://www.arcon.pa.gov.br/site/attachments/article/83/Dec386499.pdf. Acesso em novembro de 2017. 

32 Disponível em: http://www.arcon.pa.gov.br/site/index.php/licitacoes#. Acesso em novembro de 2017.  

33 Informação disponível em: http://www.arcon.pa.gov.br/site/index.php/gth. Acesso em novembro de 2017.  

34 De acordo com os dados mais recentes da ANTAQ, relativos ao primeiro semestre de 2017, foram transportadas 

27.6 milhões de toneladas pela navegação interior. As principais mercadorias circuladas pela navegação interior no 

primeiro trimestre de 2017 foram: (i) sementes e grãos (7.239.896 de toneladas, 46,9% do total); (ii) minérios 

(2.220.073 de toneladas, 14,4% do total); (iii) combustíveis minerais (1.989.276 de toneladas, 12,9% do total); (iv) 

pastas de madeira (775.856 de toneladas, 5,0% do total); (v) produtos químicos orgânicos (635.359 de toneladas, 

4,1% do total); (vi) semirreboque baú (607.532 de toneladas, 3,9% do total). Os dados são similares para o segundo 

https://goo.gl/y8HsHS
http://www.ale.am.gov.br/2017/04/12/sidney-leite-defende-concessao-para-o-transporte-fluvial/
http://www.ale.am.gov.br/2017/04/12/sidney-leite-defende-concessao-para-o-transporte-fluvial/
http://www.ale.am.gov.br/2017/04/11/representantes-pleiteiam-criacao-de-secretaria-para-coordenar-e-administrar-setor-de-transporte-no-estado/
http://www.ale.am.gov.br/2017/04/11/representantes-pleiteiam-criacao-de-secretaria-para-coordenar-e-administrar-setor-de-transporte-no-estado/
http://www.arcon.pa.gov.br/site/attachments/article/83/Dec386499.pdf
http://www.arcon.pa.gov.br/site/index.php/licitacoes
http://www.arcon.pa.gov.br/site/index.php/gth
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grande extensão de sua rede hidroviária, o que pode tornar vantajosa a utilização desse tipo de 

transporte, uma vez que os ganhos competitivos neste modal se dão em razão de sua capacidade 

de transportar grande volume de carga por uma longa distância. De acordo com a CNT, o uso da 

navegação interior destina-se, principalmente, ao transporte de mercadorias homogêneas, de 

baixo valor agregado e não-perecíveis, tipicamente granéis (CNT, 2014). 

Os custos do transporte hidroviário podem ser divididos em três: (i) de operação; (ii) de 

infraestrutura; e (iii) frete. Esta divisão facilita, inclusive, a comparação dos custos do modal 

hidroviário com os demais, principalmente com o modal rodoviário e o ferroviário, que, 

conforme afirmam Pompermayer, Neto e Paula (2014b), são os concorrentes naturais do modal 

hidroviário no transporte de granéis sólidos agrícolas (alto volume e baixo valor agregado). 

Ao contrário das rodovias e das ferrovias, as hidrovias não precisam de vultosos 

investimentos iniciais em infraestrutura. Já o modal aeroviário, mesmo que também não precise 

de implantação de grande infraestrutura como ferrovias e rodovias, necessita de veículos de alto 

custo – o que não ocorre com o setor hidroviário (POMERMAYER et al., 2014b). Entretanto, 

conforme Pompermayer et al. (2014b), o transporte hidroviário interior está sujeito a condições 

de navegabilidade dos rios, lagos e canais. 

A infraestrutura hidroviária possui valor de investimento parecido com o das ferrovias na 

medida em que se faz necessária a adequação das vias para garantir a navegabilidade, com a 

realização de dragagem, a sinalização ou com a construção de eclusas, por exemplo. Assim como 

ocorre nas ferrovias, os custos relacionados aos veículos e ao combustível no transporte 

aquaviário interior varia pouco em relação ao volume transportado, pois os custos relativos à 

infraestrutura diminuem à medida do volume transportado, i.e., quanto maior o volume de carga 

transportado, menor o custo de infraestrutura por tonelada (POMPERMAYER et al., 2014b). 

Pompermayer et al. (2014a) realizaram estudo de estimativa dos custos do transporte 

hidroviário interior e os comparou com o modal rodoviário e ferroviário. Para tanto, estimou os 

custos com veículos, rebocadores e barcaças com base em dados do financiamento do Promef 

Hidrovia, da Transpetro (2011). Considerando uma viagem de 1.000 km a uma velocidade média 

                                                                                                                                                              
semestre. Os dados para o primeiro trimestre estão disponíveis em: http://portal.antaq.gov.br/wp-

content/uploads/2017/03/Boletim-Informativo-1%C2%B0T2017.pdf. Acesso em outubro de 2017. Os dados para o 

segundo trimestre estão disponíveis em: http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Boletim-Informativo-

2T2017.pdf. Acesso em outubro de 2017. 

http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Boletim-Informativo-1°T2017.pdf
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Boletim-Informativo-1°T2017.pdf
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Boletim-Informativo-2T2017.pdf
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Boletim-Informativo-2T2017.pdf


 32 

de 15 km/h, o custo por tonelada transportada relativo aos veículos, rebocador e barcaças ficou 

em torno de R$ 5, enquanto que uma viagem semelhante em uma ferrovia custa em torno de R$ 

6. Ainda de acordo com estudo de Pompermayer et al. (2014a), que desconsiderou os custos de 

implantação da infraestrutura viária, o custo da hidrovia é de aproximadamente R$ 16 por 

tonelada, enquanto a ferrovia fica em torno de R$ 15. Apesar disso, conforme observam 

Pompermayer et al. (2014b), é preciso considerar que os custos operacionais das hidrovias são 

menores que o das ferrovias brasileiras, uma vez que o padrão médio de qualidade das ferrovias 

do país é baixo. 

Em relação aos fretes cobrados para transporte de granéis agrícolas sólidos, conforme 

apresentado em 2013 pelo PNIH, da ANTAQ, o frete hidroviário custa cerca de 40% do frete 

rodoviário e 70% do frete ferroviário. Nas hidrovias, os transportadores operam no regime de 

livre concorrência.35 

Como exemplo dos ganhos econômicos das hidrovias em comparação a outros modais 

quando se trata de transporte de cargas pesadas por longas distâncias, a Confederação Nacional 

dos Transportes (CNT) estima que o custo do frete partindo de Lucas do Rio Verde até Santarém 

custaria 60,9% menos se a maior parte do percurso fosse feita por hidrovia em vez de rodovia 

(CNT, 2013).36 

Apesar de ser mais eficiente em diversas situações, o transporte aquaviário de cargas é o 

menos utilizados de todos os modais no Brasil (CNT, 2014),37 pois representa apenas 15% do 

                                                 

35 A autorização para a prestação de serviços de transportes na navegação interior é exercida em liberdade de preços 

dos serviços, tarifas e fretes, em ambiente de livre e aberta concorrência (art. 43, Lei nº 10.233/2001). No entanto, à 

ANTAQ cabe acompanhar eventuais abusos de poder econômico, assim como acompanhar os valores praticados no 

mercado para que se garanta a modicidade da tarifa e reprimir práticas prejudiciais à competição (art. 15, Lei nº 

10.233/2001). Em 2017, a ANTAQ inseriu em sua agenda regulatória a intenção de implementar instrumentos de 

cálculo de preço para os serviços de transporte de passageiros, veículos e cargas na navegação interior de travessia.  

36 Conforme abordado no início deste tópico, aponta-se que o transporte por hidrovias possui, em certas condições, 

vantagens econômicas sobre outros tipos de transporte, principalmente quando os rios são naturalmente navegáveis. 

Assim, onde há vias com essas condições, como parte da Bacia Amazônica, o transporte hidroviário pode ser 

implementado sem atender a uma escala mínima de transporte – por possuir baixa relação com o volume 

transportado. Isso porque, em tais casos, é necessário apenas realizar a sinalização dos rios – o que é relativamente 

barato. No entanto, nos rios em que não se atende às condições naturais de navegabilidade, i.e., aqueles rios que 

necessitam de intervenções maiores para se tornarem navegáveis, podem ser necessários investimentos maiores que o 

de implementação de uma ferrovia (POMPERMAYER et al., 2014a). 

37 Estudo da CNT sobre o transporte aquaviário no Brasil aponta para falta de dados de metade das regiões 

hidrográficas: “Apesar de seu grande potencial, o transporte hidroviário, no Brasil, tem uma participação pouco 
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total de movimentação. Isso o posiciona abaixo do transporte ferroviário, historicamente 

conhecido por ser pouco desenvolvido no país (POMPERMAYER et al., 2014a). Quando 

comparado com outros países, nota-se que a exploração da infraestrutura aquaviária para 

transporte de passageiros e de cargas, no Brasil, também é baixa (CNT, 2013): 

 

Figura 3 - Comparação entre a infraestrutura hidroviária entre países 

 
Fonte: CNT 

 

Conforme pode-se ver na ilustração acima, o Brasil possui rede hidroviária menor que a 

rede de países de extensão semelhante, como a China ou a Índia, e também menor que países de 

menor dimensão, como a Argentina. Com 41.635 km de vias navegáveis, o Brasil explora 

economicamente 50,3% desse total,38 sendo que 19.764 km são utilizados para o transporte de 

carga e 6.360 km são utilizados para o transporte de passageiros (CNT, 2013). 

                                                                                                                                                              
expressiva – com cerca de 7% – no total da carga transportada no país (incluindo navegação interior e cabotagem) – 

segundo a Pesquisa CNT da Navegação Interior 2013. Os dados existentes em relação ao transporte de carga, 

entretanto, não refletem toda a movimentação do setor no país, devido à falta de informação. Das 12 regiões 

hidrográficas, em apenas seis são levantados os dados de carga – Amazônica, do Tocantins-Araguaia, do Paraná, do 

São Francisco, do Paraguai e do Atlântico Sul” (CNT, 2014). 

38 Segundo estimativas da ANTAQ em nota técnica nº 00009/2012 GDI. 
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Apesar da comprovada importância econômica e social do transporte hidroviário, pouco 

se investe na área. Há, atualmente, conhecimento relativamente baixo sobre o potencial de cada 

rio do país, uma vez que há poucos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEAs) disponíveis pelo DNIT, encarregado por esses Estudos, para a sociedade.39 Tais 

informações são essenciais para a elaboração e implementação de políticas públicas bem 

informadas e baseadas em evidências e dados empíricos. Mesmo o orçamento autorizado pelo 

governo não tem sido investido. De acordo com a CNT, baseada nos dados do Orçamento Fiscal 

da União, o governo federal investiu, entre os anos de 2002 e 2012, R$ 2,42 bilhões na navegação 

interior (CNT, 2013). 40 Porém, apenas 50,2% do valor autorizado foi investido (CNT, 2013).41 A 

CNT estima, em seu Plano CNT de Transporte e Logística, que a demanda de investimentos para 

o setor é de R$ 50,2 bilhões42 - o valor estimado pela CNT, portanto, está acima do orçado pelo 

governo e maior que o executado. 

 

1.6 O transporte de cargas e de passageiros nas hidrovias brasileiras 

 

As hidrovias de navegação interior possuem características comuns quando se trata de 

transporte de cargas: elas transportam, principalmente, produtos agrícolas, tais como soja e 

milho, assim como ferro e manganês, ou seja, produtos de baixo valor agregado. Tais produtos 

                                                 

39 Os EVTEAs serão melhor abordados no Capítulo 2 deste trabalho. 

40 “Do total de R$ 2,42 bilhões do investimento direto da União, cerca de R$ 786 milhões destinam-se a portos 

mistos, que atendem tanto ao transporte marítimo (navegação de longo curso e cabotagem) quanto ao fluvial. Os 

recursos direcionados apenas à navegação interior somaram R$ 1,64 bilhão durante o período” (CNT, 2013, p. 248). 

41 O principal alvo dos investimentos do governo federal foram as construções de eclusas, pois 43,22% dos recursos 

mencionados para o período 2002-2012 foi para esse tipo de investimento. Além das eclusas, o investimento foi 

direcionado para obras de infraestrutura (ampliação de molhes, cais e modernização de portos e terminais) (22,8% do 

total); para a construção e implantação de portos e terminais (19,51% do total); para a abertura e aprofundamento de 

canais (9,81% do total); e, por fim, para a administração portuária (0,73% do total) (CNT, 2013). A CNT afirma que 

todos os investimentos são abaixo do necessário (CNT, 2013). 

42 A CNT aponta para a necessidade de investimentos para a construção de dispositivos de transposição de desníveis; 

sinalização de margens e balizamento; estações intermodais para a transferência de cargas; abertura de canais para 

ligação das vias fluviais naturais; adaptação dos leitos dos rios para a profundidade necessária ao calado das 

embarcações; correção do curso fluvial; vias de conexões com outras redes, como a ferroviária ou rodoviária; e 

complexo sistema de conservação de todo o conjunto (CNT, 2013). 
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são comercializados, principalmente, para o exterior.43 De acordo com o Plano Hidroviário 

Estratégico (PHE), o fluxo doméstico, concentrado no rio Amazonas, transporta, principalmente, 

produtos químicos e petróleo44 (PHE, 2013). Segundo o Plano Nacional de Logística Integrada 

(PNLI), elaborado pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), foram transportadas cerca 

de 125,3 bilhões de toneladas por quilômetro útil (TKU) pelas hidrovias interiores do Brasil em 

2015 (PNLI, 2015). 

A movimentação de cargas por hidrovias no Brasil é significativa na região Norte, 

sobretudo nos estados do Pará e Amazonas. O Pará, em 2012, originou 41,2% das cargas 

movimentadas na navegação interior. O Amazonas, por sua vez, originou 10,7% do total 

transportado (CNT, 2013). Esses dois estados também estão no topo da lista das unidades da 

federação receptoras de mercadoria via hidrovias (CNT, 2013). A navegação em vias interiores 

no Brasil cresceu, em termos de toneladas, 11,3% entre 2010 e 2015, porém diminuiu 1,5% em 

2016 (ANTAQ, 2016). A maior queda ocorreu na região hidrográfica do Paraguai, seguida da 

região da Amazônia (ANTAQ, 2016).45 

                                                 

43 A questão da integração entre o modal hidroviário e os demais modais de transporte é tratada no Capítulo 3, 

abordando especificamente o caso da hidrovia Solimões-Amazonas. 

44 Em relação a cargas especiais e perigosas, diz a Lei nº 10.233/2001 que compete à ANTAQ regulamentar as 

operações de transporte aquaviário desse tipo de carga (art. 27, XIX), devendo tal agência observar o princípio geral 

da preservação do meio ambiente (art. 11, V). De acordo com a NORMAM 02, cargas perigosas são aquelas que, em 

virtude de serem explosivas, gases comprimidos ou liquefeitos, inflamáveis, oxidantes, venenosas, infectantes, 

radioativas, corrosivas ou substâncias contaminantes, possam apresentar riscos à tripulação, ao navio, às instalações 

portuárias ou ao ambiente aquático. Na agenda regulatória da ANTAQ para o biênio de 206-17, encontra-se a 

intenção de regular essa questão, pretendendo a agência editar ato normativo para o transporte de cargas especiais e 

perigosas conforme prevê sua lei criadora. Em caso de transporte, a granel, de petróleo, seus derivados, gás 

natural, álcool anidro ou hidratado, misturas óleo diesel e biodiesel, a requerente deverá, após a obtenção do Termo 

de Autorização da ANTAQ, obter autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) (Art. 13, Resolução nº 

1.291/2009 da ANTAQ). Quem deseja transportar produtos perigosos, também necessita de autorização do IBAMA. 

Disponível em: http://www.ibama.gov.br/conteudo-do-menu-superior/28-menu-superior-perguntas-frequentes/743-

autorizacao-ambiental-para-transporte-de-produtos-perigosos. Acesso em agosto de 2017.  

45 Na navegação interior, foram transportadas 27,5 milhões de toneladas em 2016 – 0,7% menos que em 2015., sendo 

as principais mercadorias, em ordem decrescente: soja (5,6 milhões de toneladas); petróleo (4,1 milhões de 

toneladas); areia (3,4 milhões de toneladas); milho (3,0 milhões de toneladas); minério de ferro (2,9 milhões de 

toneladas). No transporte de longo curso em vias interiores, transportaram-se 34,8 milhões de toneladas em 2016. As 

principais mercadorias transportadas foram a bauxita (10,3 milhões de toneladas); produtos químicos inorgânicos 

(5,7 milhões de toneladas); a soja (5,5 milhões de toneladas); os contêineres (2,6 milhões de toneladas); milho (1,6 

milhões de toneladas). Na cabotagem, foram transportadas 21,5 milhões de toneladas no mesmo ano, sendo as 

principais mercadorias, em ordem decrescente: bauxita (12,9 milhões de toneladas); petróleo (4,0 milhões de 

toneladas); contêineres (3,8 milhões de toneladas); soja (0,3 milhões de toneladas); outras sementes (0,2 milhões de 

toneladas). 

http://www.ibama.gov.br/conteudo-do-menu-superior/28-menu-superior-perguntas-frequentes/743-autorizacao-ambiental-para-transporte-de-produtos-perigosos
http://www.ibama.gov.br/conteudo-do-menu-superior/28-menu-superior-perguntas-frequentes/743-autorizacao-ambiental-para-transporte-de-produtos-perigosos
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Em relação ao transporte de passageiros, nota-se, ao analisar os dados mais recentes, que 

ele é mais relevante na região da Amazônia devido às suas características físicas, sociais e 

econômicas, visto que há pouca competição entre modais, sendo as hidrovias, muitas vezes, meio 

de transporte único para determinadas populações. Dados de 2013 mostram que as viagens de 

curta distâncias, feitas por meio de balsas, são fundamentais para a população da região, com 

público de 6 (seis) milhões de passageiros – número igual ao de pessoas que se deslocam por 

grandes distâncias na Amazônia (PHE, 2013). 

O PHE (2013) identifica gargalos e propõe soluções para melhorar a gestão das hidrovias 

brasileiras. Como gargalos, identifica-se a inexistência de sistemas alternativos para garantir a 

navegação em caso de acidentes em eclusas; poucas informações quanto aos rios para 

planejamento adequado; nível da água não é regular durante o ano inteiro; navegabilidade dos 

rios é pouco confiável devido à falta de manutenção e de planejamento das barragens 

hidrelétricas; baixo investimento em comparação com outros modais.  

Entre as medidas possíveis, destaca-se a melhoria na organização cartográfica e de cartas 

náuticas oficiais; desenvolver classificação de navegabilidade para cada sistema hidroviário com 

base nas diferentes embarcações; as autoridades devem fornecer as condições atuais de 

navegabilidade em nível detalhado; investimento em barragens nos rios para melhoria da 

navegabilidade; obrigatoriedade de implementação de eclusas quando da implementação de 

barragens para geração de energia elétrica; melhorar a gestão do uso múltiplo garantindo que as 

hidrelétricas garantam a navegabilidade. 

Em relação ao planejamento governamental, o PHE (2013) identificou gargalos e esboçou 

soluções. Em relação aos gargalos, destacamos: (i) falta de clareza sobre o processo ambiental e a 

necessidade de distinção de licenciamento de portos e de hidrovias; (ii) mais agilidade na emissão 

de licença ambiental; (iii) baixa articulação institucional, inclusive entre as administrações 

hidroviárias e portuárias; (iv) definir papéis e reponsabilidades de modo claro para as instituições 

governamentais envolvidas no setor; (v) envolver grupos de interesse na formulação de políticas; 

(vi) equiparar a importância do setor hidroviário aos demais modais nas políticas de transporte; 

(vii) melhorar intermodalidade; (viii) equiparar a importância da navegação interior em relação 

aos demais usos da água. O PHE (2013) também sugere maior participação do capital privado, 

inclusive por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP) para manutenção das hidrovias. 
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2 Regulação sobre o setor de transporte aquaviário interestadual 

 

Como parte do esforço de compreender o ambiente institucional da regulação sobre o 

transporte aquaviário interestadual no país, mapeou-se as instituições governamentais que atuam 

no setor. Mas antes de apresentar a organização do setor, funções e principais documentos de 

planejamento e de execução, é importante compreender, ainda que brevemente, os aspectos 

econômicos que fundamentam a regulação sobre o modal hidroviário. Analisa-se neste capítulo, 

também, o uso múltiplo dos recursos hídricos, pois é uma das mais importantes questões para o 

setor. A análise será realizada a partir de um caso recente, que foi o da paralização da hidrovia 

Tietê-Paraná. 

 

2.1 Por que regular o transporte aquaviário? 

 

As águas navegáveis são públicas e de uso comum (Decreto 24.643/34 e o Decreto-Lei 

852/38).46 Isto não significa dizer que inexistem regras que regulem seus usos. Pelo contrário: as 

razões econômicas que levam a classificar as águas navegáveis como bem de uso comum exigem 

a criação de regras de utilização desses recursos bem definidas. Desse modo, para se discutir a 

regulação jurídica incidente sobre as hidrovias brasileiras, é necessário, primeiro, investigar o 

porquê de se regular tal setor. 

Tais motivações são encontradas na literatura econômica. Para os economistas, existem 

quatro tipos de bens: os bens privados; os monopólios naturais; os bens públicos; e os bens 

comuns. Para saber qual tipo de bem são os rios, necessita-se fazer duas perguntas: (i) o bem rio é 

                                                 

46 Os Decretos n 24.643/34 e o Decreto-Lei nº 852/38 versam sobre o Código de Águas. A dimensão pública das 

águas foi, posteriormente a tais decretos, inserida na Constituição. Segundo a Carta Magna, 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 

limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais” (art. 20, III) e, são bens dos Estados, “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União” (art. 26, I). 
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excludente? Ou seja, as pessoas podem ser impedidas de utilizá-lo?47 e (ii) o bem rio é rival? Ou 

seja, seu uso por um indivíduo diminui o uso para outras pessoas?48. Para facilitar o entendimento 

sobre os tipos de bens econômicos, veja-se a tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Classificação dos bens 

Rival? 

Excludente? 

 

 

Sim 

 

 

 

Não 

  Sim                                                                        Não 

Bens Privados 

• Sorvetes de casquinha 

• Roupas 

• Estradas com pedágio 

congestionadas 

Monopólios Naturais 

• Proteção contra incêndios 

• Tv a cabo 

• Estradas com pedágio e sem 

congestionamento 

Recursos comuns 

• Peixes do mar 

• O meio ambiente  

• Estradas sem pedágio 

congestionadas 

Bens públicos 

• Sirene de tornado 

• Defesa nacional 

• Estradas sem pedágio e sem 

congestionamento 

Fonte: MANKIW (2012) 

 

Extrai-se da tabela acima que os rios podem ser entendidos como bens comuns (ou como 

recursos comuns), rivais e não-excludentes. Portanto, seu uso por um indivíduo diminui a 

quantidade ofertada das águas do rio a outros indivíduos, porém não impede seu uso. 

Nos casos dos bens comuns, como os rios, passam a existir incentivos privados que se 

afastam dos incentivos sociais, surgindo, assim, o que se conhece por tragédia dos comuns. Esta 

situação pôde ser observada, por exemplo, na quebra da barragem em Mariana, a qual trouxe 

graves problemas ambientais para o rio Doce e região.  

                                                 

47 Exclusividade significa a propriedade de um bem cujo uso por um indivíduo impede sua utilização por outros 

indivíduos (MANKIW, 2012). 

48 Rivalidade significa que a propriedade de quando a utilização de um bem diminui a quantidade disponível para uso 

de outros (MANKIW, 2012). 
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Quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos utiliza um rio, reduz-se a quantidade e a 

qualidade de tal bem para outros indivíduos (MANKIW, 2012). Porém, quem o utiliza não possui 

incentivos para diminuir o seu uso. Ou seja, quando um indivíduo toma a decisão sobre o quanto 

do bem rio ele utilizará, não levará em consideração a externalidade negativa para a sociedade. A 

tragédia dos comuns49 é um exemplo clássico do que Kahn (1966)50 chamou de tirania das 

pequenas decisões, situação em que decisões individuais, quando somadas, são capazes de gerar 

um resultado subótimo. 

O primeiro economista a utilizar o termo foi Francis Bator (1958). Bator inicia seu artigo 

com uma explicação sobre o que é uma falha de mercado: "Normalmente, pelo menos na teoria 

da alocação, nos referimos a uma falha de um sistema mais ou menos idealizado de instituições 

do mercado de preços para sustentar atividades ‘desejáveis’. A conveniência de uma atividade, 

por sua vez, é avaliada em relação aos valores da solução de alguns problemas de bem-estar 

máximo explícito ou implícito” (BATOR, 1958, p. 351). Como exemplos de falhas de mercado, 

temos o monopólio, o oligopólio, a assimetria de informações, as externalidades negativas, entre 

outros (MANKIW, 2012).  

                                                 

49 Hardin (1968) publicou clássico artigo na revista Science relacionando a tragédia dos comuns à superpopulação 

humana e à limitação dos recursos do planeta. Hardin explica em que consiste a tragédia dos comuns, de modo 

pessimista, com o seguinte exemplo: “Imagine uma pastagem aberta a todos. É de se esperar que cada ordenhador 

tente manter o maior número de gado possível nos comuns. Tal arranjo pode funcionar de modo razoavelmente 

satisfatório durante séculos, porque as guerras tribais, a caça furtiva e as doenças mantêm o número de homens e 

animais bem abaixo da capacidade de carga da terra. Finalmente, no entanto, vem o dia do cálculo, ou seja, o dia em 

que o objetivo desejado da estabilidade social se torna uma realidade. Neste ponto, a lógica inerente dos bens 

comuns gera uma tragédia. Como um ser racional, cada ordenhador procura maximizar seu ganho. Explicitamente ou 

implicitamente, mais ou menos conscientemente, ele se pergunta: ‘Qual é a utilidade para mim de adicionar mais um 

animal ao meu rebanho?’. Esta utilidade tem um componente negativo e um positivo. O componente positivo é uma 

função do incremento de um animal. Como o ordenador recebe todo o produto da venda do animal adicional, a 

utilidade positiva é quase +1. O componente negativo é uma função do sobrepastoreio adicional criado por mais um 

animal. Uma vez que, no entanto, os efeitos do sobrepastoreio são compartilhados por todos os pastores, a utilidade 

negativa para qualquer pastor de decisão particular é apenas uma fração de -1. Juntando as utilidades parciais do 

componente, o pastor racional conclui que o único caminho sensato para ele perseguir é adicionar outro animal ao 

seu rebanho. E outro; e outro... Mas esta é a conclusão alcançada por cada um dos pastores racionais que 

compartilham um bem comum. Aí está a tragédia. Cada pessoa está presa a um sistema que o obriga a aumentar seu 

rebanho sem limites - em um mundo que é limitado. A ruína é o destino em direção ao qual todas as pessoas correm, 

cada um buscando seu próprio interesse em uma sociedade que acredita na liberdade dos comuns. A liberdade em um 

bem comum traz a ruína a todos” (HARDIN, 1968, p. 162, tradução nossa). Desse modo, para Hardin, a soma de 

efeitos negativos provenientes de decisões individuais leva à ruína. O artigo está disponível, na íntegra, no seguinte 

endereço: http://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full. Acesso em julho de 2017.   

50 Ver: Kahn, A. E. (1966), The Tyranny of Small Decisions: Market Failures, Imperfections, and the Limits of 

Economics. Kyklos, 19: 23–47.  

http://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full
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Na literatura jurídica, também há diversos autores que lecionam sobre falhas de mercado e 

a necessidade da atuação do Estado na economia. Sampaio (2013), por exemplo, explica que 

“compete ao direito definir que alguns mercados sejam excluídos do regime de liberdade de 

empresa para ingressar em situações de exclusiva titularidade estatal (sejam monopólios estatais, 

sejam serviços públicos)” (SAMPAIO, 2013, p. 23). A autora demonstra, com base na literatura 

econômica, que a exclusão da liberdade de empresa para alguns setores da economia se dá devido 

à presença de falhas de mercado e, também, “ao fato desses mercados produzirem e circularem 

bens e serviços necessários à concretização de valores compartilhados pela sociedade, estando 

relacionados, por exemplo, ao direito de ir e vir e de movimentar pessoas e mercadorias (setores 

como ferrovias, rodovias, portos e aeroportos), à saúde pública (saneamento), à segurança 

(distribuição de gás canalizado) e à própria dignidade da pessoa humana (fornecimento e 

distribuição de energia elétrica, saneamento, dentre outros)” (SAMPAIO, 2013, p. 23). 

Baldwin, Cave e Lodge (2012) afirmam que há motivações diversas para a regulação 

governamental. Os motivos podem ser devido a falhas de mercado, conforme encontramos nos 

casos dos rios, ou a razões ligadas aos direitos humanos e à solidariedade social. A solução 

clássica para esta falha de mercado gerada pela tragédia dos comuns está na intervenção do 

governo, seja pela regulação, taxação ou pela transformação de um bem público em propriedade 

individual.51 Enquanto o setor privado está baseado no mercado com concorrência, a competição 

no universo dos bens públicos ocorre pelo mercado, cabendo ao Estado a regulação dos setores 

específicos. Portanto, a regulação jurídica das hidrovias surge de uma falha de mercado causada 

pelas externalidades negativas gerada pelo uso de recursos comuns. Um sistema legal capaz de 

criar regras claras pode levar a uma solução eficaz em termo de custo no que diz respeito a uma 

                                                 

51 Elionor Ostrom ganhou o Nobel da Economia em 2009 ao investigar como comunidades lidam com a tragédia dos 

comuns, apresentando uma visão diferente de Hardin (1968). Ostrom descobriu que, em muitos lugares, encontrou-se 

solução para o que deveria levar inevitavelmente ao problema das decisões individuais que geram um resultado ruim 

para uma determinada comunidade. Décadas de pesquisa a levaram a encontrar oito características em comum entre 

as experiências de tragédias dos comuns que deram certo. Segundo Ostrom, estas características são que essas 

comunidades: "(1) definem limites de grupo claros; (2) criam regras que regem o uso de bens comuns às 

necessidades e condições locais; (3) certificam-se de que os afetados pelas regras possam participar na modificação 

delas; (4) certificam-se de que os direitos de tomada de regras dos membros da comunidade são respeitados pelas 

autoridades externas; (5) desenvolvem um sistema, tocado por membros da comunidade, para monitorar o 

comportamento dos membros; (6) utilizam sanções graduais para violadores das regras; (7) fornecem meios 

acessíveis e de baixo custo para resolução de disputas; (8) constroem a responsabilidade de governar o recurso 

comum em níveis aninhados do nível mais baixo até todo o sistema” (tradução nossa). Informação disponível em:   

http://www.onthecommons.org/magazine/elinor-ostroms-8-principles-managing-commmons. Acesso em julho de 

2017. 

http://www.onthecommons.org/magazine/elinor-ostroms-8-principles-managing-commmons


 41 

utilização eficiente de um bem comum - ao contrário do que pode ocorrer onde a lei é ambígua 

ou inexistente (VARIAN, 2012). 

O objeto deste trabalho refere-se à regulação sobre a utilização dos rios para transporte 

interestadual de mercadorias e de pessoas. Porém, tal recorte não descarta a necessidade de 

entender alguns aspectos regulatórios sobre as demais utilizações dos rios. Questões sobre o que 

diz a legislação brasileira sobre como os recursos hídricos devem ser utilizados, atendendo aos 

seus diversos usos, são tratados mais à frente, neste capítulo, quando se aborda o caso do conflito 

ocorrido na hidrovia Tietê-Paraná, no tópico 2.3. 

 

2.2 Instituições envolvidas no planejamento, execução, regulação e fiscalização do setor 

aquaviário 

 

Compreender quais são as instituições envolvidas na regulação do setor de transporte 

aquaviário no Brasil é um exercício desafiador. Este tópico tentará jogar luz ao complexo 

emaranhado de atores envolvidos no modal, bem como compreender a série de competências 

distintas, muitas vezes sobrepostas, de tais agentes. Para tanto, este tópico está organizado de 

modo a responder às seguintes perguntas sobre o setor hidroviário: (i) quem o planeja?; (ii) quem 

o executa?; (iii) quem o regula?; e (iv) quem o controla? Com isso, pretende-se obter um 

panorama geral das instituições com competência sobre a navegação interior no Brasil. 

São diversas as instituições que, direta ou indiretamente, atuam no setor. Entre elas, 

encontram-se a Presidência da República; o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 

com a Secretaria de Política Nacional de Transportes (SPNT), e a EPL. Vinculado ao Ministério 

dos Transportes, Portos e Aviação Civil, encontra-se o DNIT e suas 8 (oito) administrações 

hidroviárias. 

Também há participação da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos 

(SPI) e a Secretaria de Orçamento Federal (SOF). A ANTAQ, vinculada à Secretaria Especial de 

Portos da Presidência da República e ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; o 

Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Renováveis 
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(IBAMA), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e da Agência 

Nacional de Águas (ANA). 

Também possuem participação relevante no setor hidroviário as instituições de 

financiamento e as de controle e fiscalização, como o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDES); a Confederação Nacional dos Transportes (CNT); a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI); o Tribunal de Contas da União (TCU); a Controladoria Geral da 

União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF) (POMPERMAYER et al., 2014b). Além dos 

organismos já mencionados, segundo o TCU (2015) combinado com pesquisa da CNT (2013), 

também atuam no setor de transporte aquaviário e sobre as vias navegáveis a Secretaria de 

Patrimônio da União, a Secretaria de Recursos Hídricos e as companhias energéticas.  

Algumas instituições estão mais ligadas ao planejamento do setor, outras, à execução das 

propostas. Para entender quem planeja, quem executa, quem regula e quem fiscaliza o setor de 

transporte aquaviário, separamos as principais instituições encontradas e descrevemos sua 

função, suas responsabilidades e competências, e como elas têm atuado. Porém, antes de 

discorrer especificamente sobre tais instituições, abordamos, de modo breve, os planos e 

programas de planejamento que envolvem o modal hidroviário. 

 

2.2.1 Quem planeja o transporte aquaviário no Brasil? 

 

Diversos órgãos federais planejam o setor de transporte aquaviário. Cada um desses 

órgãos possui um plano ou programa para o setor - muitos deles sobrepostos ou sem relação um 

com o outro. As principais instituições envolvidas no planejamento do modal hidroviário são o 

Ministério dos Transportes, o DNIT, a EPL, a ANTAQ e, indiretamente, a ANA.52 

                                                 

52 Importante notar a ausência das hidrovias no Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, criado pelo Governo 

Federal por meio da Lei nº 13.334/2016 a fim de coordenar os projetos de concessão e privatização sob domínio da 

União. Em agosto de 2016, noticiou-se a pretensão do governo federal em incluir as hidrovias no PPI. No entanto, 

em consulta ao site do Programa, não há referências às hidrovias, mesmo após a inclusão de 57 novos projetos ao 

PPI em agosto de 2017. A secretaria do PPI é responsável pela coordenação do Programa, comandada por Moreira 

Franco (PMDB), que também é ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República. Seu conselho é 

formado pelo Presidente da República e 6 ministros de Estado (o Secretário Executivo da Secretaria do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da República (SPPI), que também atua como Secretário-Executivo do 

Conselho; o Ministro Chefe da Casa Civil; os Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e 
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2.2.1.1 Planos e programas voltados para o setor de transporte aquaviário planejamento 

 

Na última década, o governo brasileiro desenvolveu diversos planos e programas voltados 

ao transporte aquaviário. Os planos possuem intuito de realizar estudos para informar a tomada 

de decisão política para eficiente alocação dos recursos públicos. Os programas, por sua vez, são 

instrumentos de governo, os quais tentam colocar em prática o que se prevê nos planos. Desse 

modo, esclarece-se que planos e programas atuam em ciclos distintos da área das políticas 

públicas, visto que, enquanto os planos encontram-se na esfera de planejamento, os programas 

estão na fase de execução.  

No que diz respeito ao planejamento setorial, somente em 2007, com a criação do Plano 

Nacional de Logística e Transportes (PNLT), é que o governo federal retomou a capacidade e a 

expertise de planejar de forma integrada o setor de transportes no país (POMPERMAYER et al., 

2014b). O PNLT, criado pela Secretaria de Política Nacional de Transportes (SPNT), do 

Ministério dos Transportes, apresentou, em sua última versão, em 2011, um conjunto de 1.167 

projetos, sendo 111 prioritários, 237 classificados como sociopolíticos por possuírem menor 

viabilidade econômica, 231 pertencentes ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e 

588 são projetos não avaliados por insuficiência de informações. O custo total estimado da 

carteira de projetos apresentada pelo PNLT é de R$ 423 bilhões, com horizonte de 

implementação entre 2015 a 2027. Em relação ao modal hidroviário, o PNLT reservou 57 

projetos orçados em R$ 20,5 bilhões, sendo que 18 deles constam no PAC (R$ 2,63 bilhões). 

O PAC, programa de execução do planejamento realizado pelo PNLT, consiste em um 

conjunto de projetos considerados prioritários pelo governo federal. Em 2007 foi lançada sua 

primeira versão, que estava voltada para a infraestrutura de transportes, de energia, e para as 

áreas social e urbana. O PAC 1 (2007 a 2010) reservou poucos projetos e recursos para o setor 

hidroviário, concentrando-se nas eclusas da hidrelétrica de Tucuruí e em pequenos terminais de 

                                                                                                                                                              
Gestão, dos Transportes, Portos e Aviação Civil e o do Meio Ambiente), mais os presidentes do BNDES e da Caixa 

Econômica Federal. Também participam das reuniões do Conselho os ministros responsáveis pela proposta 

analisada, mas sem direito a voto. Informação disponível em: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/governo-

quer-incluir-hidrovias-no-programa-de-concessoes/. Acesso em outubro de 2017. 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/governo-quer-incluir-hidrovias-no-programa-de-concessoes/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/governo-quer-incluir-hidrovias-no-programa-de-concessoes/
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passageiros, sobretudo no Norte do país, com provisão de recursos de R$ 735 milhões.53 O PAC 

2 (2011-2014), por sua vez, direcionou maior atenção ao setor hidroviário que o PAC 1, 

destinando recursos na ordem de R$ 2,7 bilhões. 

 Importa ressaltar que houve alterações da responsabilidade sobre o PAC, pois, do ponto 

de vista institucional, ele passou de ser de competência da Casa Civil da Presidência da 

República para o então denominado Ministério do Planejamento, onde foi criada a Secretaria do 

Programa de Aceleração do Crescimento. 

O PAC concentra suas obras hidroviárias na região Norte, onde, segundo o Ministério dos 

Transportes, o modal é predominante (MT, 2015). Em 2015, existiam 5 (cinco) terminais 

concluídos: Japurá, Eirunepé, Fonte Boa, Tonantins e Novo Aripuanã – que são terminais de 

cargas e passageiros em vias já existentes. 54  

Ao lado do PNLT, adicionou-se, em 2013, o Plano Hidroviário Estratégico (PHE).55 

Durante a elaboração do PHE, divulgou-se que o PHE seria um desdobramento do PNLT apenas 

para o setor de transporte aquaviário a ser elaborado pela Secretaria Nacional de Política de 

Transportes (SNPT/MT).  

Também em 2013, um novo documento de planejamento foi divulgado pelo Governo 

Federal, desta vez por meio da ANTAQ com o auxílio do Laboratório de Transportes e Logística 

(LabTrans) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O Plano Nacional de Integração 

                                                 

53 Em 2013, a CNT afirmou que a quantidade de eclusas no Brasil é insuficiente. Comparou o Brasil com os Estados 

Unidos, a Europa e a China, afirmando que estes possuíam, respectivamente, 230, 700 e 900 eclusas, enquanto que o 

Brasil, à época, possuía 18 eclusas (CNT, 2013). 

54 A busca por obras em hidrovias no âmbito do PAC retorna 42 (quarenta e duas ocorrências). Entre essas obras, 4 

(quatro) foram concluídas, todas no Estado do Amazonas: implantação de terminais hidroviários em Japurá (AM); 

Terminal Hidroviário de Canutama (AM); terminal hidroviário de Carauari (AM); e terminal hidroviário de Eurinepé 

(AM). Em execução, existem 9 (nove) empreendimentos: o corredor do Paraná, entre os Estados de Goiás, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo; a dragagem e sinalização do Rio Amazonas; o corredor do Rio São 

Francisco; o corredor do Rio Tapajós; do Tocantins; Derrocamento do Pedral do Lourenço na hidrovia Tocantins; o 

terminal hidroviário de Augusto Correa (PA); o terminal hidroviário de Parintins (AM); e o terminal hidroviário de 

Tefé (AM). Não há nenhum projeto ou obra em processo de licitação. Em obras, existem 19 (dezenove) 

empreendimentos. São eles: a hidrovia do Tietê (SP); o corredor do Madeira (RO); corredor do Mercosul; o corredor 

do Paraguai; a execução de obras de caráter social em decorrência da construção das eclusas de Tucuruí (PA); a 

implantação do terminal hidroviário de Abaetetuba (PA), de Apuí (AM), de Belém (PA), de Cametá (PA), de 

Itacoatiara Novo (AM), de Juruti (PA), de Oriximiná (PA), de São Miguel do Guamá (PA), de Viseu (PA); obras 

complementares nos terminais hidroviários de Guajará (AM), de Ipixuna (AM), de Itamarati (AM); assim como 

obras para o terminal hidroviário de Santarém (PA) e de São Gabriel da Cachoeira (AM). 

55 O PHE está disponível em: https://goo.gl/JTUymE. Acesso em novembro de 2017. 

https://goo.gl/JTUymE
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Hidroviária (PNIH) possui dois objetivos principais: desenvolver um estudo detalhado sobre as 

hidrovias brasileiras e realizar a indicação de áreas propícias para instalações portuárias.56 Em 

síntese, conforme observam POMPERMAYER et al. (2014b), o PNIH, na prática, funciona como 

um plano de outorgas de terminais hidroviários em seis bacias hidrográficas. 

Lançado em 2012, o Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) também aparece como 

um documento de planejamento do setor de transportes. Elaborado pela EPL, tal plano tem como 

objetivo “identificar e analisar as alternativas para otimizar a movimentação de cargas utilizando 

as ferrovias, a cabotagem e as hidrovias, como sistemas de alta capacidade, integrados à malha 

rodoviária regional de forma sinérgica e harmônica”.57 Atualmente, o PNLI já desenvolveu e 

disponibilizou estudos (i) mostrando o panorama do transporte interregional de cargas até 2015; 

(ii) de projeção das matrizes origem-destino do transporte de cargas em diversos horizontes até o 

ano de 2035 com auxílio do IPEA; (iii) identificando o perfil dos embarcadores de cargas nos 

anos de 2014 e 2015 no Brasil; (iv) pesquisa de origem-destino nos aeroportos em 2014. 

Ainda de acordo com a página da EPL na internet, o PNLI tem traçado, como próximos 

passos, as atividades de “1 - Carregamento da alternativa básica com a matriz de longo prazo; 2 - 

Concepção e simulação de alternativas; 3 - Discussão com entidades públicas e entidades 

privadas do setor produtivo; 4 - Identificação da melhor alternativa e seus empreendimentos; 5 - 

Divulgação dos resultados”.58 

Adicionalmente, visando identificar necessidades de investimentos nas hidrovias, o DNIT 

contratou por meio de licitação na ordem de RS 80 milhões, via Diretoria de Infraestrutura 

Aquaviária, os denominados Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Socioambiental 

(EVTEA). Segundo a Lei nº 5.917/1973 e a Portaria DNIT nº 1.705/2007, toda e qualquer obra 

de grande porte de infraestrutura de transportes deve ser precedida de um EVTEA:59  

                                                 

56 Informação disponível em: http://web.antaq.gov.br/Portal/PNIH.asp. Acesso em agosto de 2017. 

57 Informação disponível em: http://www.epl.gov.br/plano-nacional-de-logistica-integrada-pnli. Acesso em julho de 

2017 

58 Informação disponível em: http://www.epl.gov.br/plano-nacional-de-logistica-integrada-pnli. Acesso em julho de 

2017. 

59 Informação disponível em: http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/planejamento/estudos-de-

viabilidade/lcs-097-2010-solic-public-texto-evtea-site-dnit.pdf. Acesso em julho de 2017. 

http://web.antaq.gov.br/Portal/PNIH.asp
http://www.epl.gov.br/plano-nacional-de-logistica-integrada-pnli
http://www.epl.gov.br/plano-nacional-de-logistica-integrada-pnli
http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/planejamento/estudos-de-viabilidade/lcs-097-2010-solic-public-texto-evtea-site-dnit.pdf
http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/planejamento/estudos-de-viabilidade/lcs-097-2010-solic-public-texto-evtea-site-dnit.pdf
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“o conjunto de estudos necessários à verificação da existência de 

viabilidade técnica, econômica e ambiental para a execução de uma 

determinada obra de infraestrutura de transportes, ou conjunto delas, nos 

segmentos considerados, dentre as alternativas propostas, 

consubstanciado, principalmente nos estudos de tráfego, capacidade da 

rodovia e seu nível de serviço, aliados às pesquisas complementares e 

outras similares, bem como aos demais trabalhos e estudos de engenharia, 

socioeconômicos e ambientais necessários” (DNIT, 2010, p. 1). 

 

Segundo relatório publicado em 2015,60 o Ministério dos Transportes afirma que 4 

EVTEAs foram concluídos (Madeira, Parnaíba, Paraná, Brasil-Uruguai) e os outros 5 ainda 

estavam em execução (Solimões-Amazonas, Tapajós, São Francisco, Paraguai e Tocantins). 

No âmbito do Ministério dos Transportes, destaca-se o documento intitulado Diretrizes da 

Política Nacional de Transporte Hidroviário (DPNTH), lançado em 2010, que se insere no 

discurso do referido Ministério de retomada do planejamento nacional de transportes por parte do 

Governo Federal. O DPNTH apresenta 14 diretrizes para o transporte hidroviário à sociedade: 

fortalecer a gestão pública no setor hidroviário; melhorar o nível de serviço do transporte de 

passageiros; implantar as eclusas prioritárias; regulamentar o licenciamento ambiental de 

intervenções em hidrovias; implantar o programa nacional de manutenção hidroviária; ampliar o 

conhecimento das condições de navegabilidade; priorização de trechos de interesse; apoiar a 

Marinha no programa de formação de fluviários; implantar terminais de transbordo e acessos 

rodoferroviários nas hidrovias; garantir acesso hidroviário aos portos do Norte e aos portos; 

propor medidas institucionais de fomento à navegação interior (desoneração de combustíveis e 

lubrificantes, efetivação do Operador de Transporte Intermodal, e política de fomento à 

renovação da indústria naval brasileira e importação); criar conselhos de usuários do transporte 

hidroviário nas bacias hidrográficas; ampliar articulação com os órgãos de controle; estabelecer 

articulação para promoção da navegação interior.  

Para melhor organização, elaborou-se uma tabela sintetizando os principais documentos 

de planejamento nacional de transportes e que tratam, exclusivamente ou não, do modal 

hidroviário: 

                                                 

60 Informação disponível em: http://www.transportes.gov.br/images/2016/04/Transportes2015Versao_Web.pdf. 

Acesso em agosto de 2017. 

http://www.transportes.gov.br/images/2016/04/Transportes2015Versao_Web.pdf
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Tabela 2 - Principais documentos de planejamento nacional de transportes 

                                                 

61 Informação disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/pnlt.html. Acesso em novembro de 2017.  

62 Informação disponível em: http://web.antaq.gov.br/Portal/PNIH.asp. Acesso em outubro de 2017.  

63 Informação disponível em: http://www.epl.gov.br/plano-nacional-de-logistica-pnl. Acesso em outubro de 2017.  

64 Informação disponível em: http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/planejamento/estudos-de-

viabilidade/lcs-097-2010-solic-public-texto-evtea-site-dnit.pdf. Acesso em outubro de 2017.  

Plano/Estudo Ano Objetivo Principal 
Órgão 

Responsável 

PNLT 2012 

“Resgatar o planejamento estratégico no setor de transportes, 

teve a participação de uma equipe técnica de alto nível 

responsável pelo seu desenvolvimento”61 

 

Ministério 

dos 

Transportes 

PNIH 2013 

Trata-se de um estudo detalhado sobre as hidrovias brasileiras e 

a indicação de áreas propícias para instalações portuárias.62 

 

ANTAQ 

PHE 2012 

“Com o PHE, o MT tem por objetivo preparar uma estratégia 

para a implementação do plano até 2031. Esse Plano Estratégico 

será utilizado pelo Ministério para se comunicar com as partes 

interessadas e outras autoridades do governo envolvidas no 

Transporte Hidroviário Interior (THI). O plano deve se 

concentrar nas atividades relacionadas ao THI do MT e de 

outros, de forma a integrar as políticas do MT para o setor 

hidroviário com as demais que são relativas ao uso dos recursos 

hídricos.” (MT, 2012, p. 5). 

 

Ministério 

dos 

Transportes 

PNLI - 

Tem como objetivo “identificar e analisar as alternativas para 

otimizar a movimentação de cargas utilizando as ferrovias, a 

cabotagem e as hidrovias, como sistemas de alta capacidade, 

integrados à malha rodoviária regional de forma sinérgica e 

harmônica.”63 

 

EPL 

EVTEA - 

“Compreendem o conjunto de estudos necessários à verificação 

da existência de viabilidade técnica, econômica e ambiental para 

a execução de uma determinada obra de infraestrutura de 

transportes, ou conjunto delas, nos segmentos considerados, 

dentre as alternativas propostas, consubstanciado, 

principalmente nos estudos de tráfego, capacidade da rodovia e 

seu nível de serviço, aliados às pesquisas complementares e 

outras similares, bem como aos demais trabalhos e estudos de 

engenharia, socioeconômicos e ambientais necessários.”64 

DNIT 

http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/pnlt.html
http://web.antaq.gov.br/Portal/PNIH.asp
http://www.epl.gov.br/plano-nacional-de-logistica-pnl
http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/planejamento/estudos-de-viabilidade/lcs-097-2010-solic-public-texto-evtea-site-dnit.pdf
http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/planejamento/estudos-de-viabilidade/lcs-097-2010-solic-public-texto-evtea-site-dnit.pdf
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Fonte: elaboração própria 

 

Pesquisando sobre quem planeja o setor de transportes e, mais especificamente, o setor de 

transporte aquaviário no Brasil, nota-se que não há somente um planejador central. Há vários 

órgãos atuantes e, cada um, possui seu próprio documento planejador, com seus próprios 

objetivos e prevendo determinada quantia de recursos. PAC, PNLT, PNHI, PHE, PNLI, DPNTH 

são os principais planos ou programas desenvolvidos em âmbito federal para organizar o setor e 

executar seu planejamento – recorda-se que há diferença entre planos e programas por estarem 

em diferentes etapas de políticas públicas. Em síntese, o que se observa é a existência simultânea 

de planos, muitas vezes com escopo sobreposto, sob a responsabilidade de órgãos da 

administração federal, além dos vários EVTEAs em desenvolvimento ou concluídos. 

A seguir, discorre-se, brevemente, sobre os principais órgãos de planejamento do setor de 

transporte aquaviário no Brasil e responsáveis pelos planos e programas mencionados neste 

tópico. 

 

DPNTH 2010 

 

Está “inserida [a diretriz] no contexto da retomada da atividade 

de planejamento do Ministério dos Transportes, enquanto órgão 

responsável pela formulação, coordenação e supervisão das 

políticas para o setor de transportes” [...] estabelece as diretrizes 

gerais para o fomento à navegação interior no Brasil, em 

consonância com os preceitos de garantia dos usos múltiplos das 

águas e planejamento integrado dos recursos hídricos [...]” 

(PNTH, 2010, p. 1). 

 

Ministério 

dos 

Transportes 

PNLP 2012 

Diagnóstico detalhado sobre a operação, gestão e infraestrutura 

unidades portuárias no Brasil, revelando restrições e 

oportunidades e identificando gargalos. 

SEP 

Caracterização da Oferta 

e da Demanda do 

Transporte Fluvial de 

Passageiros na Região 

Amazônica 

 

2013 

 

“O principal objetivo deste relatório é identificar a demanda e a 

oferta de passageiros e cargas, os portos/terminais, linhas e 

embarcações, assim como, o perfil socioeconômico dos 

passageiros que circulam na região de estudo, facilitando o 

estabelecimento de políticas públicas para o setor de transporte 

hidroviário de passageiros da Amazônia” (ANTAQ, 2013, p. 15-

16) 

 

 

ANTAQ 
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2.2.1.2 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

 

O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MT) é competente para planejar a 

política nacional de transportes, inclusive o aquaviário (art. 57, I, Lei nº 13.502/2017). A Lei nº 

13.502/2017 também prevê que o MT é responsável pela formulação, coordenação e a supervisão 

das políticas nacionais de transporte (parágrafo único, I); pela formulação e pela supervisão da 

execução da política referente ao Fundo de Marinha Mercante (FMM) (parágrafo único, inciso 

II); pela “elaboração de estudos e projeções relativos aos assuntos de aviação civil e de 

infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil e relativos à logística do transporte aéreo e do 

transporte intermodal e multimodal, ao longo de eixos e fluxos de produção, em articulação com 

os demais órgãos governamentais competentes, com atenção às exigências de mobilidade urbana 

e acessibilidade” (parágrafo único, inciso IV); pela proposição de que se declare a utilidade 

pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, dos bens 

necessários à construção, à manutenção e à expansão da infraestrutura em transportes, na forma 

da legislação específica (parágrafo único, inciso V); pela transferência, para os Estados, o Distrito 

Federal ou os Municípios, da implantação, da administração, da operação, da manutenção e da 

exploração da infraestrutura integrante do Sistema Federal de Viação (parágrafo único, inciso 

VII). 

Importante ressaltar que, desde maio de 2016, dentro da estrutura do MT, está a Secretaria 

Nacional de Portos, responsável por formular as políticas e as diretrizes relativas ao setor de 

portos, inclusive os portos fluviais, assim como elabora os planos gerais de outorga e zoneamento 

dos portos.65 Além disso, no MT também está o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias 

(INPH).  

 

2.2.1.3 Empresa de Planejamento e Logística S.A.  

 

                                                 

65 Informação disponível em: http://www.portosdobrasil.gov.br/sobre-1/institucional. Acesso em julho de 2017 

http://www.portosdobrasil.gov.br/sobre-1/institucional
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No começo de 2017, a EPL saiu do Ministério dos Transportes e passou a ser vinculada à 

Secretaria Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Especial do Programa de 

Parcerias de Investimentos, para operar no âmbito do PPI.66 Antes de ser a EPL, a empresa era 

chamada de Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. (ETAV), criada pela Lei 

nº 12.404/2011. Esta Lei foi alterada pela Lei nº 12.743/2012, autorizando a criação da Empresa 

de Planejamento e Logística S.A., a EPL, empresa pública que tem como objeto “planejar e 

promover o desenvolvimento do serviço de transporte ferroviário de alta velocidade de forma 

integrada com as demais modalidades de transporte, por meio de estudos, pesquisas, construção 

da infraestrutura, operação e exploração do serviço, administração e gestão de patrimônio, 

desenvolvimento tecnológico e atividades destinadas à absorção e transferência de tecnologias” e 

“prestar serviços na área de projetos, estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento 

da logística e dos transportes no País, consideradas as infraestruturas, plataformas e os serviços 

pertinentes aos modos rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquaviário e aeroviário” (art. 3º).67 

                                                 

66 Informação disponível em: http://www.secretariageral.gov.br/acesso-a-informacao/institucional. Acesso em 

novembro de 2017.  

67 A EPL possui uma longa lista de competências definidas em lei. Desse modo, optou-se por reproduzir tais 

competências na íntegra a seguir: “Art. 5º Compete à EPL: I - elaborar estudos de viabilidade técnica, jurídica, 

ambiental e econômico-financeira necessários ao desenvolvimento de projetos de logística e transportes; III - 

planejar, exercer e promover as atividades de absorção e transferência de tecnologia no setor de transportes, 

celebrando e gerindo acordos, contratos e demais instrumentos congêneres necessários ao desempenho dessa 

atividade; IV - participar das atividades relacionadas ao setor de transportes, nas fases de projeto, fabricação, 

implantação e operação, visando a garantir a absorção e a transferência de tecnologia; V - promover a capacitação e 

o desenvolvimento de atividades de pesquisa e desenvolvimento nas instituições científicas e tecnológicas, 

organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, e 

sociedades nacionais, inclusive de tecnologia industrial básica, relacionadas ao setor de transportes; VI - subsidiar a 

formulação, o planejamento e a implementação de ações no âmbito das políticas de logística e transporte, de modo a 

propiciar que as modalidades de transporte se integrem umas às outras e, quando viável, a empreendimentos de 

infraestrutura e serviços públicos não relacionados manifestamente a transportes; VII - planejar e promover a 

disseminação e a incorporação das tecnologias utilizadas e desenvolvidas no âmbito do setor de transportes em 

outros segmentos da economia; VIII - obter licença ambiental necessária aos empreendimentos na área de 

infraestrutura de transportes; IX - desenvolver estudos de impacto social e socioambiental para os empreendimentos 

de transportes; XI - promover estudos voltados a programas de apoio, modernização e capacitação da indústria 

nacional, objetivando maximizar a participação desta no fornecimento de bens e equipamentos necessários à 

expansão do setor de transportes; XII - elaborar estudos de curto, médio e longo prazo, necessários ao 

desenvolvimento de planos de expansão da infraestrutura dos setores de logística e transportes; XIII - propor planos 

de metas voltados à utilização racional e conservação da infra e superestrutura de transportes, podendo estabelecer 

parcerias de cooperação para esse fim; XIV - coordenar, executar, fiscalizar e administrar obras de infra e 

superestrutura de transporte ferroviário de alta velocidade; XVIII - administrar os programas de operação da 

infraestrutura ferroviária de alta velocidade nas ferrovias outorgadas à EPL; XIX - prestar serviços aos órgãos e 

entidades da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em assuntos de sua especialidade; XX - elaborar estudos 

especiais a respeito da demanda global e intermodal de transportes, por regiões, no sentido de subsidiar a 

incorporação desses elementos na formulação de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades regionais, 

especialmente daquelas que tenham por finalidade estimular o desenvolvimento do sistema logístico nas Regiões 

http://www.secretariageral.gov.br/acesso-a-informacao/institucional
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A partir da leitura da lei, pode-se afirmar que a EPL é responsável por planejar a política 

de transporte e logística no longo prazo, elaborando estudos e projetos. Para 2017, a EPL conta 

com orçamento de RS 167 milhões, dos quais 66% são para tais atividades. 

 

2.2.2 Quem executa o planejamento do setor aquaviário? 

 

Os principais executores do setor aquaviário são o DNIT e as Administrações 

Hidroviárias. O DNIT, por intermédio da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ), 

diretamente ou indiretamente, por meio de convênios de delegação ou cooperação, gerencia 

projetos e obras de construção e ampliação de vias navegáveis, eclusas ou outros dispositivos de 

transposição hidroviária de níveis, em hidrovias situadas em corpos de água da União, e 

instalações portuárias públicas de pequeno porte, decorrentes de investimentos programados pelo 

Ministério dos Transportes e autorizados pelo orçamento geral da União (art. 82, V, Lei nº 

10.233/2001). Por delegação, as 8 administrações hidroviárias, em caráter precário e provisório, 

auxiliam as operações do DNIT. 

A Lei nº 10.233/2001 criou o DNIT e estabelece suas competências e responsabilidades. 

Tal norma traz, em seu artigo 80, o objetivo da autarquia, que é o de: 

 

 “Implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a 

administração da infraestrutura do Sistema Federal de Viação, 

compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, 

adequação de capacidade, e ampliação mediante construção de novas vias 

e terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei” 

(art. 80, Lei nº 10.233/2001). 

 

                                                                                                                                                              
Norte e Nordeste e em outras áreas territoriais abrangidas pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional; XXI 

- elaborar projetos básico e executivo de obras de infraestrutura de transportes; e XXII - exercer outras atividades 

pertinentes ao seu objeto, conforme previsão do Estatuto social. § 1º Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPL 

poderão subsidiar a formulação, o planejamento e a implementação de ações de órgãos e entidades da administração 

pública federal, no âmbito da política de logística e transporte. § 2o A EPL poderá atuar de forma articulada: III - 

com quaisquer órgãos e entidades públicos responsáveis por empreendimentos que possam estar associados à 

implantação de obras de infraestrutura de transportes, gerando sinergia. § 3º (Revogado). § 4º A EPL poderá 

constituir subsidiária integral, bem como participar como sócia ou acionista minoritária em outras sociedades, desde 

que essa constituição ou participação esteja voltada para o seu objeto social, nos termos da legislação vigente”. 
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A lei que criou o DNIT também o autorizou a realizar convênios com outros órgãos para 

delegar a administração dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e 

reposição de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, eclusas ou outros dispositivos de transposição 

hidroviária de níveis, em hidrovias situadas em corpos de água de domínio da União, e 

instalações portuárias públicas de pequeno porte.68 Isso permitiu o convênio com a CODOMAR, 

em 30 de janeiro de 2008, por meio do Convênio de Apoio Técnico e Financeiro para a gestão 

das Hidrovias e dos Portos Interiores Nacionais nº 007/2008. Este convênio teve como objetivo 

principal a descentralização a execução das atividades de administração das hidrovias e dos 

serviços de infraestrutura hidroviária e portuária prestados pelo DNIT nas Administrações 

Hidroviárias existentes e dos portos fluviais que as integram.69 

Em consulta à página do DNIT na internet,70 não se encontrou audiência pública 

relacionada a hidrovias. Somente houve audiências públicas relacionadas a outros modais, 

sobretudo as rodovias. 

Em relação às 8 Administrações Hidroviárias, estas programam, coordenam, fiscalizam e 

orientam a execução de planos e programas visando o diagnóstico, o prognóstico e a realização 

de ações nas áreas de engenharia e operações aquaviárias (art. 22, Decreto nº 8.489/2015). As 

administrações hidroviárias são as que seguem: Administração das Hidrovias do Tocantins e 

Araguaia (AHITAR); Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental (AHIMOR); 

Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC); Administração da Hidrovia do 

                                                 

68 Esse dispositivo atende ao artigo 84 da mesma lei que procura a descentralização do gerenciamento dos programas 

e projetos a serem executados pelo DNIT: “Art. 84. No exercício das atribuições previstas nos incisos IV e V do art. 

82, o DNIT poderá firmar convênios de delegação ou cooperação com órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, buscando a descentralização e a gerência eficiente dos 

programas e projetos. § 1º Os convênios deverão conter compromisso de cumprimento, por parte das entidades 

delegatárias, dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei, particularmente quanto aos preceitos do art. 83. § 2º. 

O DNIT supervisionará os convênios de delegação, podendo declará-los extintos, ao verificar o descumprimento de 

seus objetivos e preceitos. § 2º O DNIT supervisionará os convênios de delegação, podendo denunciá-los ao verificar 

o descumprimento de seus objetivos e preceitos” (grifo nosso). 

69 A vigência do convênio entre o DNIT e a CODOMAR teve início em 30/01/2008 e término em 29/06/2015 com 

valor de R$ 541.406.234,78. Mais dados sobre o convênio podem ser encontrados em: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?TipoConsulta=5&CodConvenio=620244. 

Acesso em outubro de 2017. Em 2017, noticiou-se a intenção do governo federal em privatizar a CODOMAR no 

âmbito do PPI. Informação disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/vencedor-do-leilao-de-congonhas-

pode-ter-de-pagar-6-bi-vista-21727749. Acesso em outubro de 2017. Entretanto, em consulta ao site do Programa, 

não consta projeto de desestatização da referida Companhia.  

70 Disponível em: https://www.dnit.gov.br/licitacoes/audiencias-publicas-nb0-02. Acesso em agosto de 2017. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?TipoConsulta=5&CodConvenio=620244
https://oglobo.globo.com/economia/vencedor-do-leilao-de-congonhas-pode-ter-de-pagar-6-bi-vista-21727749
https://oglobo.globo.com/economia/vencedor-do-leilao-de-congonhas-pode-ter-de-pagar-6-bi-vista-21727749
https://www.dnit.gov.br/licitacoes/audiencias-publicas-nb0-02
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São Francisco (AHSFRA); Administração das Hidrovias do Nordeste (AHINOR); Administração 

da Hidrovia do Paraná (AHRANA); Administração da Hidrovia do Paraguai (AHIPAR); e 

Administração das Hidrovias do Sul (AHSUL).71 

 

2.2.3 Quem regula o setor hidroviário? 

 

Para além de órgãos independentes, a Constituição de 1988 instituiu a existência de 

entidades reguladoras autônomas para criar normas e fiscalizar determinados setores da economia 

(GUERRA, 2012).72 Tais agências exercem, portanto, regulação normativa, executiva e judicial, 

que muitos juristas chamam de regulação quase legislativa, quase executiva e quase judicial 

(GUERRA et al., 2013). 

De acordo com Guerra (2012), as entidades reguladoras possuem, como principal 

característica, o fato de afastar a clássica estrutura hierárquica do Estado, em que existem 

ministérios diretamente subordinados à influência política do Governo. Assim, tais órgãos 

reguladores possuem certo grau de autonomia que está “diretamente ligada a sua caracterização 

como última instância decisória na esfera administrativa” (GUERRA, 2012, p. 113). Dessa 

maneira, as agências reguladoras são consideradas autarquias de regime especial,73 com 

autonomia em relação ao Poder Público.74 Cabe ressaltar que o modelo brasileiro recebeu forte 

influência do modelo norte-americano, conforme observam (GUERRA et al., 2013). 

                                                 

71 No Anexo 4 deste trabalho, encontra-se mapa da divisão geográfica das áreas de jurisdição de cada uma das 

Administrações Hidroviárias. 

72 Guerra (2012) nota que as entidades autônomas reguladoras surgiram de um movimento de descentralização 

administrativa, ocorrido nos anos 1990, não constava originalmente na Constituição de 1988 e decorrem de norma 

legal. A ANTAQ e a ANA, principais agências reguladoras analisadas neste trabalho, foram criadas por norma 

infraconstitucional (Lei nº 10.233/2001). 

73 “O regime especial – i.e. diferenciado – significa que à entidade autárquica são conferidos privilégios específicos, 

visando aumentar sua autonomia comparativamente com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos 

constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade pública” (GUERRA, 2012, p. 118). 

74 A criação e a extinção de uma agência reguladora decorrem de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder 

Executivo, conforme disposto no art. 84, II, c/c art. 61, §1º, II, e, da Constituição. 
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Nesse sentido, a ANTAQ é a agência reguladora responsável pela promoção de estudos 

específicos de demanda de transporte aquaviário e de estudos aplicados às definições de tarifas, 

preços e fretes a serem aplicados no setor. Tal agência é responsável por propor ao MT o plano 

geral de outorgas de exploração da infraestrutura aquaviária; elaborar e editar normas e 

regulamentos relativos à prestação de serviços de transporte e à exploração da infraestrutura 

aquaviária; celebrar atos de outorga de permissão ou autorização de prestação de serviços de 

transporte pelas empresas de navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo, de 

apoio portuário, de cabotagem e de longo curso, gerindo os respectivos contratos e demais 

instrumentos administrativos, de acordo com o art. 27 da Lei nº 10.233/2001.75 

Interessante observar que o artigo 43 da Lei nº 10.233/2001 dá competência para a 

ANTAQ realizar controle da concorrência e de abuso de poder econômico sobre o setor em 

análise. Conforme a norma, a autorização é exercida em liberdade de preços, de tarifas e de 

fretes, em ambiente de livre e aberta competição, independente de licitação. Entretanto, à 

ANTAQ cabe acompanhar os preços praticados no mercado para a garantia da modicidade 

tarifária e a repressão de práticas prejudiciais à concorrência. 

O art. 27; §1º, inciso I, autoriza a ANTAQ a celebrar convênios de cooperação técnica e 

administrativa com órgãos e entidades da Administração Pública de todas as esferas para atender 

a uma das diretrizes gerais estabelecidas pela Lei, que estabelece a descentralização e a 

fiscalização eficiente das outorgas sob responsabilidade da ANTAQ.76 

Na página da ANTAQ na internet, encontram-se normas específicas para o setor. 

Disponibiliza-se, por exemplo, como se obter autorização para realizar o transporte longitudinal 

de carga e o transporte longitudinal de passageiros (Resolução nº 912/2007), o transporte de 

                                                 

75 “Art. 23. Constituem a esfera de atuação da Antaq: I – a navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio 

marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e de longo curso; II - os portos organizados e as instalações portuárias 

neles localizadas; IV – o transporte aquaviário de cargas especiais e perigosas; V - a exploração da infraestrutura 

aquaviária federal. § 1º A Antaq articular-se-á com órgãos e entidades da administração, para resolução das 

interfaces do transporte aquaviário com as outras modalidades de transporte, com a finalidade de promover a 

movimentação intermodal mais econômica e segura de pessoas e bens. § 2º A ANTAQ harmonizará sua esfera de 

atuação com a de órgãos dos Estados e dos Municípios encarregados do gerenciamento das operações de transporte 

aquaviário intermunicipal e urbano”. 

76 “Art. 12. Constituem diretrizes gerais do gerenciamento da infraestrutura e da operação dos transportes aquaviário 

e terrestre: I – descentralizar as ações, sempre que possível, promovendo sua transferência a outras entidades 

públicas, mediante convênios de delegação, ou a empresas públicas ou privadas, mediante outorgas de autorização, 

concessão ou permissão, conforme dispõe o inciso XII do art. 21 da Constituição Federal”. 
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travessia e o afretamento de embarcações estrangeiras (Resolução nº 1.864/2010); e a autorização 

para realizar transporte de passageiros e de cargas de travessia (Resolução nº 1.274/2009).7778 

A agenda regulatória da ANTAQ para o biênio de 2016-2017 apresenta pretensões para a 

navegação interior.79 Em relação à navegação interior, em tal agenda encontrou-se 5 propostas: 

(i) definição de conceitos e indicadores de prestação de serviço adequado no transporte de 

passageiros e transporte misto na navegação de percurso longitudinal; (ii) implementação de uma 

metodologia para calcular o preço para o serviço de transporte de passageiros, veículos e cargas 

na navegação de travessia; (iii) implementação de uma metodologia para calcular o preço para o 

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

longitudinal; (iv) revisão da norma de afretamento de embarcação; e a (v) regulamentação do 

transporte de produtos perigosos. 

A agenda regulatória também traz alterações gerais que podem influenciar na navegação 

interior. Estas propostas são: (vi) a regulamentação de procedimento administrativo para 

harmonizar conflitos de interesses entre os agentes que atuam nos setores regulados pela 

ANTAQ, prevendo soluções diligentes; (ii) aperfeiçoamento das análises concorrenciais dos 

mercados regulados pela autarquia; (iii) desenvolvimento de sistema de outorga eletrônica, com 

análise da simplificação de procedimentos e obrigações do processo de autorização para operar 

na navegação de apoio marítimo e apoio portuário e para prestação de serviço de transporte na 

navegação interior.80 

 

                                                 

77 Informação disponível em: http://web.antaq.gov.br/Portal/NavInterior_ComoObterAutorizacao.asp 

78 Nota-se que as cooperativas não estão autorizadas a realizar atividades de navegação de travessia, conforme 

observa Moraes (2014). 

79 De acordo com a ANTAQ, “a agenda regulatória é uma ferramenta de planejamento institucional, que indica ao 

setor regulado e à sociedade em geral os temas regulatórios prioritários da ANTAQ para o período bienal – 

2016/2017” e foi aprovada pela Resolução nº 4.502-ANTAQ, de 3 de dezembro de 2015, Disponível em: 

http://portal.antaq.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/agenda-regulatoria/. Acesso em outubro de 2017. A agenda 

regulatória em .PDF está disponível em: http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Agenda-

Regulat%C3%B3ria-2016-2017-Copy.pdf. Acesso em outubro de 2017. 

80 Idem. 

http://web.antaq.gov.br/Portal/NavInterior_ComoObterAutorizacao.asp
http://portal.antaq.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/agenda-regulatoria/
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Agenda-Regulatória-2016-2017-Copy.pdf
http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Agenda-Regulatória-2016-2017-Copy.pdf
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2.2.4 Quem fiscaliza o setor hidroviário? 

 

Órgãos como a Marinha do Brasil, o TCU, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e as Secretarias Estaduais de Transporte realizam 

atividade de fiscalização nas hidrovias brasileiras. A ANTAQ também possui competência de 

fiscalização. 

A Marinha do Brasil emite normas para a segurança e tráfego para a navegação interior.81 

A NORMAM-02 da Diretoria de Portos e Costas (DPC/Marinha) estabelece padrões mínimos de 

segurança das embarcações e da tripulação, definindo critérios de estrutura dos veículos de 

transporte e realizando exigências de equipamentos. É a Marinha, por exemplo, que emite o 

Certificado de Segurança da Navegação ou obriga a instalação de rádio VHF fixo para 

embarcações de transporte de passageiros com propulsão.82 Além de estabelecer regras técnicas, 

a NORMAM-02 também apresenta detalhes sobre a documentação necessária para regularização 

perante as Capitanias dos Portos. 

O TCU realiza fiscalização constante quanto à aplicação dos recursos e a execução de 

obras e projetos nas hidrovias do Brasil. Em 2015, o TCU desenvolveu o denominado Relatório 

Sistêmico de Fiscalização do Setor Hidroviário Brasileiro (Fisc Hidrovias),83 “com o propósito de 

apresentar ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira um diagnóstico da política pública de 

Transporte Hidroviário Interior (THI), a cargo do Ministério dos Transportes (MT) e do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).”84  

Neste relatório, o TCU analisou o histórico do investimento no setor; os gargalos 

existentes; e os aspectos sobre a governança da política pública. Entre as principais constatações, 

                                                 

81 Atualizada em 2017, a NORMAM-02 da Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil se aplica a 

todas as embarcações de bandeira brasileira, com exceção das embarcações para recreação e as embarcações da 

própria Marinha, os quais possuem outros regramentos. Disponível em:   

https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/normam02_1.pdf. Acesso em outubro de 2017.   

82 Informação disponível em: https://www.marinha.mil.br/noticias/dpc-atualiza-normam. Acesso em outubro de 

2017. 

83 O Acórdão 940/2016 (Fisc Hidrovias) está disponível em: https://goo.gl/iimc9d. Acesso em outubro de 2017. 

84 Informação disponível em: https://goo.gl/QMZaBj.Acesso em outubro de 2017.  

https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/normam02_1.pdf
https://www.marinha.mil.br/noticias/dpc-atualiza-normam
https://goo.gl/iimc9d
https://goo.gl/QMZaBj


 57 

apontou-se as dificuldades encontradas pelo MT e pelo DNIT em executar o orçamento aprovado 

para o setor; insuficiência dos indicadores de eficiência para avaliação do transporte aquaviário; 

incapacidade financeira e de recursos humanos do DNIT; falha na priorização dos investimentos 

apresentados pelos diversos documentos elaborados pelos órgãos planejadores; e, por fim, 

aponta-se para a inexistência de articulação permanente entre os órgãos planejadores.85  

Em relação às recomendações, o TCU se manifestou sobre a necessidade de revisão do 

planejamento estratégico e da capacitação dos servidores do DNIT; revisão dos indicadores para 

os programas relacionados ao transporte aquaviário; estudar, junto com a ANA, modelos para 

outorga em caso de conflito relacionado ao uso múltiplo dos recursos hídricos; aperfeiçoamento 

dos critérios de investimento por parte do MT; participação ativa do MT nos Comitês de Bacia; 

elevação nos investimentos em hidrovias; previsão de regras de operação de reservatórios de 

hidrelétricas para garantir a navegação por parte da ANA em conjunto com a ANEEL e o MT 

para, também, incluir regras do gênero em futuros contratos de concessão.86 

Exercendo sua função de fiscalizador,87 o TCU tem publicado diversos acórdãos com 

recomendações que visam a melhorar a governança de determinadas políticas públicos, como a 

de transporte aquaviário. Em 2003, no Acórdão 1.850/2003,88 fez recomendações no sentido de 

melhoria na capacitação e ampliação dos recursos humanos dos órgãos do setor; que MT e DNIT 

trabalhassem em conjunto com ANA e MMA para harmonizar política e legislação de transportes 

com questões ambientais; realização de estudos de concorrência entre modais para fins de 

planejamento, assim como investimento na integração entre eles; entre outras recomendações. 

Três anos mais tarde, o TCU apresentou novo relatório de auditoria, desta vez sobre o 

programa Manutenção Hidrovias. O Acórdão 351/200689 traz recomendações ao DNIT, à 

Secretaria de Política Nacional de Transportes do MT e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis. Entre as recomendações, destaca-se a definição das 

                                                 

85 Idem. 

86 Idem. 

87 Art. 71, VI, CF. 

88 Acórdão disponível em: https://goo.gl/zsYt8L. Acesso em outubro de 2017.   

89 Acórdão disponível em: https://goo.gl/vSc1JX. Acesso em outubro de 2017. 

https://goo.gl/vSc1JX
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responsabilidades e competências das administrações hidroviárias; maior integração entre órgãos 

da administração federal direta e indireta para garantia do uso múltiplo da água; que as 

administrações hidroviárias passem a disponibilizar informações regulares de navegabilidade das 

vias interiores; instituição de indicadores de desempenho das hidrovias. 

O Acórdão 3.244/201290 também trata de monitoramento do programa de manutenção de 

hidrovias. Desta vez, o TCU alterou a redação do Acórdão 351/2006 para recomendar melhorias 

de funcionamento do DNIT.  

Em 2014, o Acórdão 2.573/201491 trouxe novas recomendações sobre o programa de 

manutenção de hidrovias, tendo em vista o descumprimento das recomendações realizadas em 

2012. Além de solicitar plano ao MT e ao DNIT para execução de suas recomendações, o TCU 

enfatizou, em suas recomendações, assim como fizera em 2012, melhor estruturação das 

administrações hidroviárias, descentralizando a gestão das hidrovias. Ainda em 2014, o TCU, no 

Acórdão 2.831/2014, 92 recomendou, entre outras ações, que o DNIT avaliasse realizar 

diretamente as melhorias necessárias no setor aquaviário em vez de delegar tal responsabilidade à 

CODOMAR. 

 

2.3 Conflitos no uso dos recursos hídricos e o caso da hidrovia Tietê-Paraná 

 

Quando se trata de hidrovias, questão relevante diz respeito à gestão dos recursos hídricos 

e de seu uso múltiplo. Conforme já abordado, um mesmo rio pode servir para vários fins, como 

para a navegação, a geração de energia, o consumo humano e animal e para a irrigação, entre 

outros. Tantas utilidades para grupos diferentes podem gerar conflitos. Desse modo, nesta seção, 

são trazidos alguns pontos sobre o tema e, também, realizou-se breve análise de conflito que 

paralisou a hidrovia Tietê-Paraná. Este caso foi escolhido por se tratar de um caso que envolve, 

                                                 

90 Acórdão disponível em: https://goo.gl/3kiM99. Acesso em outubro de 2017. 

91 Acórdão disponível em: https://goo.gl/tqXy17. Acesso em outubro de 2017.  

92 Acórdão disponível em: https://goo.gl/D2k7zR. Acesso em outubro de 2017. 

https://goo.gl/3kiM99
https://goo.gl/tqXy17
https://goo.gl/D2k7zR
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de um lado, o setor elétrico e, de outro, o setor de transporte aquaviário. Veremos que aquele 

setor foi privilegiado em detrimento da navegação interior. 

 

2.3.1 A gestão dos recursos hídricos no Brasil 

 

A ANTAQ, criada pela Lei nº 10.233/01, tem a competência, entre outras, de regular as 

hidrovias e a navegação interior em rios federais, e a Agência Nacional de Águas (ANA), criada 

pela Lei nº 9.984/2000, possui, entre outras atribuições, a de “supervisionar, controlar e avaliar as 

ações e atividades envolvidas na utilização de recursos hídricos e no uso múltiplo das águas sob o 

domínio da União” (TCU, 2015, p.9), assim como outorgar, via autorização, o direito de uso de 

recursos hídricos em rios cujo domínio seja da União (art. 4º, II, Lei nº 9.984/2000).  

O conjunto de normas que regem o sistema aquaviário brasileiro estabelece que as águas 

brasileiras devem ser geridas observando seu uso múltiplo. A Lei nº 9.433/1997 institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que possui, como um de seus objetivos, “a utilização 

racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável” (art. 2º, II). Além disso, o PNRH coloca o transporte aquaviário em 

harmonia com os demais usos da água, uma vez que dispõe que toda outorga está condicionada às 

prioridades de uso estabelecidas no Plano, respeitando “a classe em que o corpo de água estiver 

enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o 

caso, preservando o uso múltiplo” (art.13, caput e parágrafo único). 

Também atua nessa seara o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), cuja 

competência consiste na resolução de conflitos acerca da utilização dos recursos hídricos em 

última instância administrativa. Abaixo do Conselho, encontram-se os Comitês de Bacia 

Hidrográfica. 

 Abaixo, segue tabela que sintetiza a estrutura organizacional das instituições que 

integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH): 
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Figura 4 - Estrutura organizacional do SINGREH 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente93 

 

Apesar de ser responsável por controlar e supervisionar a gestão dos recursos hídricos da 

União, a ANA tem papel menor no que diz respeito ao planejamento da utilização de tais 

recursos. As atribuições da agência se sobrepõem às competências de outros atores que 

pertencem ao SINGREH.94 Há proximidade de atribuições e até mesmo a sua duplicação no que 

se refere ao gerenciamento de recursos hídricos, pois, com a força do art. 33 da Lei nº 9.433/97, 

vários órgãos do SINGREH realizam a mesma atividade: o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;95 os Comitês de Bacia Hidrográfica;96 os órgãos dos 

                                                 

93 Informação disponível em: http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-

recursos-hidricos. Acesso em novembro de 2017.  

94 Os órgãos que compõem o SINGREH são estabelecidos pelo art. 33 da Lei nº 9.433/97. São eles: o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos; a Agência Nacional de Águas; os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do 

Distrito Federal; os Comitês de Bacia Hidrográfica; os órgãos dos poderes públicos federais, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; e as Agências de Água. 

95 Competências do CNRH: acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o PNRH, sua implementação e suas 

revisões; propor diretrizes para o aprimoramento dos processos de elaboração, comunicação e implementação de 

planos de recursos hídricos; propor mecanismos para articulação entre os planos de recursos hídricos nacional 

(PNRH), estaduais (PERHs), de bacias hidrográficas (PBHs), e setoriais que possuam interface com a PNRH; e 

exercer outras competências constantes do Regimento Interno do CNRH e as que lhe forem delegadas pelo Plenário. 

Informação disponível em: http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78. Acesso 

em outubro de 2017.  

http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos
http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos
http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78
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poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se 

relacionem com a gestão de recursos hídricos; e as Agências de Água (CERQUEIRA, FADUL e 

VITÓRIA, 2013, p.4). 

O cenário descrito mostra descompasso entre os órgãos responsáveis pela gestão de águas. 

O TCU aponta que a falta de eclusas nas vias navegáveis, por exemplo, pode ser resultado da 

baixa articulação entre os órgãos planejadores (TCU, 2015). No entanto, o Tribunal afirma que a 

Lei nº 13.081/2015, junto com a Resolução ANA 463/2012, tem ajudado na solução desse 

problema, pois fez com que passasse a estar previsto, em projetos de novas barragens, a 

existência de eclusas em projetos hidrelétricos. Entretanto, “resta ainda compatibilizar os 

planejamentos no momento da construção. ” (TCU, 2015, p. 41). 

 

2.3.2 A paralização da Hidrovia Tietê-Paraná entre 2014 e 2016 

 

A desorganização a que se referiu o TCU pode ser observada no caso que se aborda neste 

tópico. Entre os anos de 2014 e 2016, ocorreu uma disputa sobre a gestão da água da região em 

que está a hidrovia Tietê-Paraná. Nesse período, a região Sudeste do Brasil foi atingida por uma 

forte seca,97 que, entre outros problemas, acabou por evidenciar conflitos no uso da água 

existente naquele momento.98 

                                                                                                                                                              

96 Em relação aos planos de bacias interestaduais, o comitê da respectiva bacia é quem solicita sua elaboração à 

ANA. Quando há Agência de Bacia, compete a ela a elaboração do Plano, com o acompanhamento técnico da 

Agência Nacional de Águas. No caso de bacias sem comitê de bacia hidrográfica instalado, conforme a Resolução nº 

145/2012 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), é o próprio Conselho quem demanda a elaboração 

do Plano pela ANA e constitui um Grupo de Acompanhamento de sua elaboração. O custeio do plano fica a cargo da 

ANA nos casos de bacias hidrográficas federais onde não há agência de bacia e cobrança pelo uso de recursos 

hídricos instaladas. 

97 Seca na Região Sudeste do Brasil 2014-2016. Disponível em: https://goo.gl/dbfyxy. Acesso em setembro de 2017. 

98 A crise de água no Sudeste ganhou repercussão na imprensa e causou conflitos políticos. Um desses conflitos teve 

o STF como mediador: a Ação Civil Ordinária (ACO 2550 RJ) foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF) 

em face da União, da Agência Nacional de Águas (ANA), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), da Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e 

da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Seu pedido principal foi para que a Agência Nacional 

de Águas se abstivesse de determinar a redução da vazão mínima afluente à barragem de Santa Cecília, no Rio 

Paraíba do Sul, redução esta estabelecida pela Resolução nº 1.309, de 29 de agosto de 2014. O final do processo 

resultou em uma resolução conjunta entre a Agência Nacional de Águas (ANA), o Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE), de São Paulo, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) e o Instituto Estadual do Ambiente 
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A paralisação decorreu da decisão de priorização do setor energético em detrimento ao 

setor de transportes, com o consequente deplecionamento do reservatório da UHE Três Irmãos, 

que opera interligada pelo Canal Pereira Barreto ao reservatório da UHE Ilha Solteira, sem que 

tal decisão tivesse sido discutida previamente com os atores envolvidos e os usuários da hidrovia 

(TCU, 2015). A Tietê-Paraná ficou paralisada por mais de um ano em razão, principalmente, da 

falta de planejamento e de organização entre os atores governamentais responsáveis 

(TCU,2015).99 

As conversas para gerir o conflito de uso desses recursos hídricos iniciaram somente após 

a deflagração desses conflitos.100 De todo modo, mesmo que os órgãos responsáveis tenham 

iniciado conversas para dirimir os entraves, deve-se dizer que as negociações foram mais 

circunstanciais que institucionais, sobretudo devido ao esforço de governadores e empresários da 

região Centro-Oeste, que utilizam a hidrovia para exportar produtos da região.101 Ressalta-se que 

este é um caso especial em que o conflito se deu entre um rio federal e um rio estadual, ligados 

por um canal. Em casos de uso múltiplo das águas federais, a ANA “tem tentado cumprir seu 

papel institucional de órgão mediador” (TCU, 2015, p. 43). Somado ao fato de serem, no caso, 

rios de diferentes jurisdições, cabe notar que o contrato de concessão da UHE da Ilha Solteira é 

anterior à criação da ANA, o que motiva a inexistência da outorga de uso dos recursos hídricos 

                                                                                                                                                              
(INEA), do Rio de Janeiro. A Resolução Conjunta ANA/DAEE/IGAM/INEA nº 1.382/2015 está disponível em: 

http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2015/1382-2015.pdf. Acesso em julho de 2017. 

99 “Em entrevista, o Ministério de Minas e Energia ressaltou que as reuniões do CMSE [Comitê de Monitoramento 

do Setor Elétrico] são abertas, porém o Ministério dos Transportes não costuma participar. Por sua vez, o Ministério 

dos Transportes alega não ter sido convidado para as reuniões do CMSE, ou qualquer outra reunião onde fosse 

discutido o rebaixamento dos níveis dos reservatórios anteriormente à execução da medida. Ressalta-se que nessa 

reunião de abril do CMSE a ANA estava presente, como convidada” (TCU, 2015, p.42). 

100 Nota-se que os mecanismos de resolução de conflitos no uso de recursos hídricos como os Comitês de Bacia e o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos não foram utilizados (TCU, 2015, p.39). 

101 Notícia amplamente divulgada, como se pode ver em: 

http://www.fenavega.com/noticia.php?noticia=1622;http://www.goiasagora.go.gov.br/retomada-navegacao-na-

hidrovia-paranaiba-tiete-parana/; https://www.brasil247.com/pt/247/goias247/220726/Marconi-aciona-retomada-da-

hidrovia-Tiet%C3%AA-Paran%C3%A1.htm; e http://aprosojago.com.br/em-brasilia-entidades-cobram-

funcionamento-da-hidrovia-tiete-parana/. Acesso em junho de 2017. 

http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2015/1382-2015.pdf
http://www.fenavega.com/noticia.php?noticia=1622
http://www.goiasagora.go.gov.br/retomada-navegacao-na-hidrovia-paranaiba-tiete-parana/
http://www.goiasagora.go.gov.br/retomada-navegacao-na-hidrovia-paranaiba-tiete-parana/
https://www.brasil247.com/pt/247/goias247/220726/Marconi-aciona-retomada-da-hidrovia-Tietê-Paraná.htm;%20e%20http:/aprosojago.com.br/em-brasilia-entidades-cobram-funcionamento-da-hidrovia-tiete-parana/
https://www.brasil247.com/pt/247/goias247/220726/Marconi-aciona-retomada-da-hidrovia-Tietê-Paraná.htm;%20e%20http:/aprosojago.com.br/em-brasilia-entidades-cobram-funcionamento-da-hidrovia-tiete-parana/
https://www.brasil247.com/pt/247/goias247/220726/Marconi-aciona-retomada-da-hidrovia-Tietê-Paraná.htm;%20e%20http:/aprosojago.com.br/em-brasilia-entidades-cobram-funcionamento-da-hidrovia-tiete-parana/
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no contrato – instrumento que possibilitaria melhor atuação da agência no caso em tela (TCU, 

2015).102 

De todo modo, essa falta de clareza e coordenação traz incerteza e insegurança para os 

que pretendem operar a navegação nas hidrovias brasileiras. Para minimizar os prejuízos gerados 

por tal cenário, o TCU recomendou, entre outras ações, que a ANA, junto com o Ministério dos 

Transportes e a ANEEL passem a incluir regras de operação dos reservatórios que observem 

níveis mínimos e máximos para navegação interior nos contratos de concessão de hidrelétricas. 

 

3 Estudo de caso: a hidrovia Solimões-Amazonas 

 

Em relação à navegação interior, a ANTAQ (2011) afirma que a hidrovia Solimões-

Amazonas é a mais importante do país “devido a suas características fisiográficas e do entorno 

em que se insere” (ANTAQ, 2011, p. 5). Em tal hidrovia, podemos encontrar todos os tipos de 

navegação interior (navegação de travessia; de percurso longitudinal estadual, interestadual e 

internacional de cagas e de passageiros; de cabotagem e de longo curso).  

Os rios são fundamentais para a estrutura de transportes das cidades amazônicas, pois ele 

é, muitas vezes, o principal ou único modal de transporte disponível para as cidades que se 

espalham pela região. “O Amazonas é um estado ribeirinho com baixo grau de integração por 

terra, o que explica a função econômica dos rios no escoamento das riquezas geradas pelos 

produtores” (NOGUEIRA apud PEREIRA e WITKOSKI, 2012, p. 134) e, ainda, ousa-se dizer 

que tal afirmação pode ser generalizada para a maior parte da região amazônica. Isto porque, 

historicamente, sabe-se que as cidades e comunidades amazônicas foram criadas ao longo das 

margens dos rios em um processo histórico ligado à defesa do território nacional (COUTO, 

2015). Desse modo, a figura do rio, na Amazônia, pode ser entendida como “a principal fonte de 

trocas [...] de valor simbólico cultural de resistência e sobrevivência” (COUTO, 2015, p. 78).  

                                                 

102 O MT/DNIT também não acionou o Comitê de Bacia nem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que, 

conforme a Lei nº 9.433/1997, detêm prerrogativas para arbitrar os conflitos relacionados aos recursos hídricos 

(TCU, 2015). 
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 A navegação interior no rio Amazonas começou a se desenvolver devido à decisão 

política “de incrementar a produção extrativista e agrícola da região numa escala de 

comercialização mundial” (COUTO, 2015, p. 94). De acordo com COUTO (2015), o marco 

inicial dos investimentos governamentais para a navegação interior na região se inicia com o 

monopólio da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas (CNCA), em 1852, operando 

a linha entre Manaus e Belém. A CNCA transformou-se, no boom da borracha, na Amazon Steam 

Navigation. Em 1940, a companhia tornou-se o Serviço de Navegação e Administração dos 

Portos do Pará e, depois, em 1967, virou a Empresa de Navegação Amazônia S.A. (COUTO, 

2015).  

Este capítulo segue organização semelhante ao Capítulo 2. O Capítulo 3 utiliza a mesma 

lente utilizada no Capítulo 2 para analisar a hidrovia Solimões-Amazonas e, eventualmente, 

trazer informações, também, sobre seus afluentes. Ou seja, neste Capítulo, assim como fizemos 

para o cenário nacional, aborda-se as características gerais sobre a hidrovia Solimões-Amazonas, 

com informações sobre morfologia do rio e dados de transporte de cargas e passageiros; e os 

principais portos existentes na hidrovia em análise. Em relação às instituições governamentais 

atuantes na região, busca-se responder quem planeja a Solimões-Amazonas; quem executa o 

planejamento; quem realiza a fiscalização e quem o regula. Adicionalmente, traz-se algumas 

questões sobre a segurança da navegação interior à luz de acontecimentos recentes que 

questionaram as condições em que se realiza o transporte de cargas e, principalmente, de 

passageiros na região Amazônica. 

 

3.1 Hidrovia Solimões-Amazonas: características da região, morfologia e dados sobre o 

transporte de cargas e passageiros 

 

A Amazônia brasileira possui cerca de 24 mil quilômetros de vias fluviais, das quais 

aproximadamente 15 mil quilômetros são navegáveis, com profundidades superiores a um metro 

durante 90% do ano (Keedi e Mendonça, 2000 apud PEIXOTO, 2006). A delimitação da região 

amazônica depende do critério adotado, podendo ter sua área estimada variando entre 6 a 7.9 

milhões de quilômetros quadrados. De todo modo, o Brasil possui mais de 60% do território da 
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Amazônia, englobando os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins, Mato Grosso e o oeste do Maranhão (Aragón, 2001).  

O rio Amazonas, objeto de estudo deste trabalho, é o segundo rio mais extenso do 

mundo,103 com 6.515 quilômetros de extensão - sendo que 3.220 quilômetros se encontram 

dentro do território brasileiro. A Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas é a maior do mundo,104 

com cerca de 6.000 km e abrange nove países da América do Sul (ANA, 2012).  

O rio Amazonas nasce nos Andes, no Peru, onde recebe vários nomes.105 Quando chega 

no Brasil, recebe o nome de Solimões até a confluência com o rio Negro, onde passa a ser 

chamado de Amazonas até sua foz, no Oceano Atlântico. É um rio de planície, com pouca 

declividade e queda média de 2 (dois) centímetros por quilômetro. O clima na região Amazônica 

é do tipo equatorial (quente e úmido), com temperatura média anual de 27 ºC e baixa amplitude 

térmica no período das chuvas. Seu período de cheia ocorre entre fevereiro e junho, e o de 

vazante entre julho e outubro (PHE, 2013). 

O Sistema Hidroviário do Amazonas abrange 13 bacias hidrográficas,106 totalizando uma 

área de aproximadamente 3.000.000 km², o que equivale a cerca de 35% do território brasileiro, 

                                                 

103 A definição de qual é o rio mais extenso do mundo ainda está em disputa, pois, a depender do estudo, o título 

varia entre o Amazonas e o Nilo. Informação disponível em: https://www.scientificamerican.com/article/ole-amazon-

longer-than-nile/. Acesso em novembro de 2017.  

104 De acordo com a ANA, “a Região Hidrográfica Amazônica é constituída pela bacia hidrográfica do rio 

Amazonas situada no território nacional, pelas bacias hidrográficas dos rios existentes na Ilha de Marajó, além das 

bacias hidrográficas dos rios situados no Estado do Amapá que deságuam no Atlântico Norte (Resolução CNRH n° 

32, de 15 de outubro de 2003), perfazendo um total de 3.869.953 km²”. Disponível em: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/amazonica.aspx. Acesso em novembro de 2017. O último censo do 

IBGE, de 2010, calculou que na região em tela vive 5,1% da população do Brasil (9.694.728 habitantes), porém 

apresenta baixa densidade demográfica - de apenas 2,51 habitantes/km². Já a Bacia Hidrográfica do Amazonas, a 

maior do mundo, nasce no Peru e termina no Brasil, que abriga 63% do total da Bacia. Para o PNRH, a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (art. 1º, V). A ANA possui o Plano Estratégico de 

Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Amazonas. Disponível em: http://margemdireita.ana.gov.br/. 

Acesso em novembro de 2017. Além disso, cabe notar que, com exceção do Acre e de Roraima, nenhum outro 

Estado da região norte possui um Plano Estadual de Recursos Hídricos. Disponível em: 

http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/informe-conjuntura-

2016.pdf. Acesso em novembro de 2017.   

105 “Ao longo de seu percurso recebe, ainda no Peru, os nomes de Carhuasanta, Lloqueta, Apurímac, rio Ene, rio 

Tambo, Ucayali e Amazonas”. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amazonas. Acesso em novembro 

de 2017.  

106 “Compreende as hidrovias do Amazonas, do Solimões, do Madeira, do Negro e Branco, do Purus, do Juruá, do 

Tapajós, do Trombetas, do Xingu, do Marajó e de muitos outros rios navegados e de menor porte” (ANA, 2005).  

https://www.scientificamerican.com/article/ole-amazon-longer-than-nile/
https://www.scientificamerican.com/article/ole-amazon-longer-than-nile/
http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/amazonica.aspx
http://margemdireita.ana.gov.br/
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/informe-conjuntura-2016.pdf
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/informe-conjuntura-2016.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carhuasanta
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lloqueta&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apur%C3%ADmac
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ene
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tambo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tambo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ucayali
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Peru)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amazonas
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segundo informações da ANA (2000), abrangendo os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Mato 

Grosso, Pará e Roraima. Durante esse percurso, encontram-se diversos rios afluentes, que 

compõem uma rede de quase 7.000 km de extensão (ANTAQ, 2013).107 

A hidrovia Solimões-Amazonas, especificamente, passa pelos Estados do Amazonas, 

Amapá e Pará.108 Sua abrangência e percurso podem ser observados na ilustração a seguir: 

 

Figura 1- Hidrovia Solimões-Amazonas 

 

Fonte: LabTrans/UFSC (2017) 

 

O rio Amazonas possui largura média de 5 km e a profundidade mínima de 30m, e largura 

de 1,5km em seu ponto mais estreito, denominado de Estreito de Óbidos. A profundidade média a 

jusante de Manaus é de cerca de 45 metros, o qual escoa vazões médias da ordem de 109.000 

m³/s e 290.000 m³/s, nas estações de seca e úmida, respectivamente. O médio Amazonas, ou rio 

Solimões, tem o leito alterado com frequência, deslocando bancos e alterando a rota dos canais 

navegáveis durante o ano (SEP/MT, 2017). Já o trecho do baixo Amazonas, que vai da Manaus a 

                                                 

107 Seus principais afluentes são: rios Napo, rio Içá, rio Japurá, rio Piorini, rio Negro, rio Manacapuru, rio Uatumã, 

rio Nhamundá, rio Trombetas, rio Curuá, rio Maicuru, rio Paru, rio Jari, rio Javari, rio Jandiatuba, rio Jutaí, rio Juruá, 

rio Tefé, rio Coari, rio Purus, rio Solimões, rio Madeira, rio Tapajós, rio Uruará e rio Xingu.  

108 Não há eclusas na hidrovia Solimões-Amazonas. A única eclusa existente na região Norte é a de Tucuruí, porém 

esta fica localizada na hidrovia Tocantins-Araguaia, que não faz parte da Bacia Amazônica. 
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Belém, também apresenta alterações de suas margens e canais, porém devido a intensas 

atividades geomorfológicas, necessitando, do navegante, constante acompanhamento da 

profundidade (SEP/MT, 2017).  

De acordo com a Marinha do Brasil, a Solimões-Amazonas é navegável durante o ano 

todo, com exceção da época de seca, em que os navegantes podem encontrar trechos com 

visibilidade restrita em razão de queimadas, chuvas ou nevoeiros.109 No entanto, o rio é, em 

maior parte, longilíneo, com poucos meandros, contudo, em alguns trechos, há arquipélagos 

fluviais. Além disso, ocorrem desbarrancamento causando instabilidade das margens e depósitos 

de sedimentos (PHE, 2013):110 

 

 “Afloramentos rochosos aparecem na época de seca no trecho 124, próximo à 

cidade de Itacoatiara (AM). No trecho 138, a cerca de 60 km a jusante de Manaus 

(AM), a profundidade fica reduzida na época de seca, podendo afetar as 

condições de navegabilidade de embarcações de grande calado. Outro ponto de 

atenção é o considerável volume de tráfego de embarcações em alguns portos, 

que pode interferir na velocidade de passagem dos comboios em determinados 

trechos” (PHE, 2013, p.208) 

 

Essas especificidades precisam ser observadas pelas autoridades responsáveis, que devem 

informar constantemente sobre as condições de navegabilidade da via. 

O rio Amazonas é central para o fluxo de transportes da região como um todo, pois agrega 

as cargas provenientes das outras bacias (ANTAQ, 2013). Em âmbito nacional, o complexo 

hidroviário Solimões-Amazonas é considerado como o principal corredor hidroviário do país em 

volume transportado e distância percorrida. Contribuem para isso o perfil hidrológico do rio 

Amazonas, sua ligação com a hidrovia do rio Madeira e do Tocantins-Araguaia e, também, 

devido a seu acesso ao mar (ANTAQ, 2014).  

                                                 

109 No rio Amazonas, são permitidas navegações de longo curso e de cabotagem, podendo ser realizadas navegações 

com calado de até 11 (onze) metros durante a cheia e de cerca de 8 (oito) metros de calado durante a seca (AHIMOR, 

2011).   

110 O Solimões, na época da estiagem, apresenta maiores dificuldades para navegação. Em 2016, a forte estiagem 

prejudicou e até mesmo paralisou a navegação em alguns trechos, conforme noticiado em: 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2016/08/seca-dos-rios-se-intensifica-e-prejudica-navegacao-no-

amazonas.html. Acesso em outubro de 2017.  

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2016/08/seca-dos-rios-se-intensifica-e-prejudica-navegacao-no-amazonas.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2016/08/seca-dos-rios-se-intensifica-e-prejudica-navegacao-no-amazonas.html
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Classifica-se o transporte fluvial realizado na Amazônia em três segmentos: navegação de 

transporte exclusivo de cargas; transporte de derivados de petróleo; e o transporte misto de 

passageiros e de cargas (COUTO, 2015). Em 2016, as principais mercadorias transportadas na 

região amazônica, em ordem decrescente, foram: bauxita (23,2 milhões de toneladas); soja (6,4 

milhões de toneladas); petróleo (4,8 milhões de toneladas); contêineres (4,7 milhões de 

toneladas); milho (2,5 milhões de toneladas); semirreboque baú (1,3 milhões de toneladas); e 

madeira (0,7 milhões de tonelada) (ANTAQ, 2016).  

De acordo com o PHE (2013), a hidrovia do rio Solimões-Amazonas atravessa bacias 

em seis Estados (Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima), totalizando 281 

municípios, incluindo algumas capitais (Manaus, Macapá, Boa Vista e Porto Velho). De acordo 

com o IBGE (2010), a população desses municípios é de 3.461.794 habitantes, sendo que a maior 

parcela dessa população vive em Manaus (52%), seguida de Macapá (11,5%) e Santarém (8,5%). 

A média do índice FIRJAN desses municípios é de 0,58 (PHE, 2013), considerado regular.111 

No trecho do rio Solimões, a via passa por municípios importantes, como Tabatinga 

(54.440 habitantes), Benjamin Constant (34.950 habitantes), Tocantins (17.199 habitantes), Tefé 

(77.305 habitantes), Coari (61.00 habitantes), Codajás (23.643 habitantes), Iranduba (41.497 

habitantes), Manacapuru (86.985 habitantes) e Manaus (1.861,838 habitantes) – dados do Censo 

2010 – todos no estado do Amazonas (CFA, 2013). Já no trecho do rio Amazonas, a hidrovia 

percorre por cidades como Itacoatiara (89.064 habitantes), Urucará (37.575 habitantes), Parintins 

(103.828 habitantes) e a capital paraense, Belém (1.402,056 habitantes) (CFA, 2013). Em 2014, 

transportou-se cerca de 1.3 milhões de pessoas pela Solimões-Amazonas (SINDARMA, 2015). 

 

3.2 Principais portos existentes na hidrovia Solimões-Amazonas 

 

                                                 

111 “O IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – é um estudo do Sistema FIRJAN que acompanha 

anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de 

atuação: Emprego & renda, Educação e Saúde. Criado em 2008, ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas 

públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde”. Disponível em: 

http://www.firjan.com.br/ifdm/. Acesso em novembro de 2017.   

 

http://www.firjan.com.br/ifdm/
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Os portos na Amazônia atendem à navegação de longo curso e a cabotagem, assim como 

atendem ao fluxo regional de transporte de cargas e de passageiros. A maioria dos terminais 

portuários na Solimões-Amazonas são de uso misto (passageiros e cargas) e poucos são 

exclusivamente para passageiros, visto que as embarcações que transportam passageiros 

comumente também transportam cargas (COUTO, 2015). Dados de 2013 sobre a região 

amazônica, da ANTAQ, mostram que haviam 92 empresas atuando no transporte de cargas na 

região e apenas duas trabalhando somente com passageiros, além de sessenta e quatro empresas 

transportando tanto cargas quanto passageiros (COUTO, 2015). 

Para atender a esse fluxo, há diversas instalações portuárias espalhadas pela região – a 

maioria clandestinas, como se verá adiante. Os principais portos localizados na hidrovia 

Solimões-Amazonas são os portos de Manaus (AM); de Santarém (PA); de Santana (AP); e o 

Terminal Graneleiro de ltacoatiara (AM) (ANTAQ, 2008). A seguir, discorremos sobre as 

principais características desses portos, sua localização, e meios de acesso por outros modais de 

transporte. 

O Porto de Manaus está localizado à margem esquerda do rio Negro, a 13 km da 

confluência com o rio Solimões, no centro da capital amazonense.112 Sua administração é 

realizada pela Superintendência de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas 

(SNPH). De acordo com o Ministério dos Transportes, sua área de influência abrange o 

Amazonas e os Estados de Roraima e Rondônia, além de possuir área de 94,4 mil m², dos quais 

16,8 mil m² são de área flutuante.113 

A conexão intermodal com o Porto de Manaus ocorre por meio dos modais rodoviário, 

marítimo e fluvial, e não há conexão ferroviária. Por rodovia, tal porto pode ser acessado pela 

AM-010 (Manaus-Itacoatiara); pela AM-070 (Manaus-Manacapuru); pela BR-174 (Manaus-Boa 

Vista); e pela BR-319 (Manaus-Porto Velho).114 O acesso marítimo se dá pela foz do rio 

                                                 

112 Informação disponível em: https://www.portodemanaus.com.br/?pagina=apresentacao. Acesso em novembro de 

2017.  

113 Informação disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/05-mar/1-portos/Manaus.pdf. Acesso em outubro 

de 2017.  

114 Nenhuma dessas rodovias apresenta condições adequadas para atender ao tráfego de caminhões de carga 

(SEP/UFSC, 2013). Disponível em: http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-

sumarios-executivos/se19.pdf.  Acesso em outubro de 2017. 

https://www.portodemanaus.com.br/?pagina=apresentacao
http://www2.transportes.gov.br/bit/05-mar/1-portos/Manaus.pdf
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se19.pdf
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se19.pdf
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Amazonas no Oceano Atlântico, que possui 1500km de via naturalmente navegável. O acesso 

fluvial, por sua vez, ocorre pelo rio Negro.115 O Porto de Manaus também se conecta a Terminais 

de Uso Privativo (TUPs) existentes no Complexo e no Distrito Industrial da cidade. Entretanto, 

tal ligação se dá por diversas vias públicas, frequentemente congestionadas (SEP/UFSC, 2013). 

Outro importante complexo portuário está em Santana, a 18 km de Macapá, capital do 

Amapá, na margem esquerda do rio Amazonas, no canal de Santana. O Complexo é composto 

pelo porto público de Santana; e pelos Terminais de Uso Privado Zamin Ferrous Sistema Amapá, 

inoperante, e pelo Terminal Cianport Santana, em fase de projeto. A administração do Porto de 

Santana está a cargo da Companhia Docas de Santana (CDSA), que é uma empresa pública 

pertencente à administração indireta do município de Santana (SEP/MT, 2017). 

O acesso ao Porto de Santana pode se dar pelas vias rodoviária, fluvial, marítima e 

ferroviária – esta, com restrições. Pelo modal rodoviário, é possível acessar o Porto de Santana 

por meio da AP-010 (Macapá-Mazagão); da BR-210 (a Perimetral Norte), que se liga à BR-156 

(Macapá-Oiapoque); e da rua Filinto Müller, em área urbana. Pela via fluvial, o acesso ao Porto 

ocorre pelo rio Amazonas e seus afluentes, especialmente o rio Jari. Pelo modal marítimo, o 

acesso ao Porto acontece pelo rio Amazonas, utilizando o canal natural de Santana. Já o acesso 

por ferrovia, diretamente, inexiste, no entanto, a Estrada de Ferro Amapá fica a 2 km do Porto de 

Santana.116117 

O Porto de Santarém (PA), está localizado à margem direita do rio Tapajós, próximo à 

confluência com o rio Amazonas. De acordo com seu Plano Mestre (SEP/UFSC, 2013), tal porto 

possui como vocação exportadora de granéis sólidos, carga geral solta e madeira em amarrados. 

O Porto é administrado pela Companhia Docas do Pará, uma sociedade de economia mista, cujo 

acionista majoritário é o Governo Federal. 

                                                 

115 Informação disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/05-mar/1-portos/Manaus.pdf. Acesso em outubro 

de 2017.  

116 Informação disponível em: http://web.antaq.gov.br/Portal/pdf/Portos/2012/Santana.pdf. Acesso em outubro de 

2017.  

117 De acordo com o Plano Mestre do Porto de Santana (2017), as principais cargas movimentadas neste Porto foram: 

cavaco; derivados de petróleo (exceto GLP); minério de ferro; trigo; e soja em grão; nota-se, portanto, que a maior 

parte da carga é de granel sólido. Em 2015 e 2016, os volumes movimentados foram de 1,5 milhão e 799 mil 

toneladas, respectivamente. Disponível em: http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-

mestres-sumarios-executivos/se17.pdf. Acesso em outubro de 2017.  

http://www2.transportes.gov.br/bit/05-mar/1-portos/Manaus.pdf
http://web.antaq.gov.br/Portal/pdf/Portos/2012/Santana.pdf
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se17.pdf
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se17.pdf
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O principal acesso ao Porto de Santarém ocorre por meio da BR-163, chamada de avenida 

Cuiabá no perímetro urbano (SEP/UFSC, 2013). Tal rodovia, que vai do Rio Grande do Sul ao 

Pará, possui um trecho importante para o escoamento da produção de grãos do Centro Oeste do 

Brasil - o trecho que liga Cuiabá (MT) a Santarém, que possui cerca de 1700 km. Também há 

conexão ao Porto pela BR-230, a Transamazônica, e por rodovias estaduais ao entorno: a PA-

254; a PA-437; a PA-429; a PA-427; a PA-423; a PA-435; a PA-433; a PA-431; a PA-370; e a 

PA-457 (SEP/UFSC, 2013).118 O acesso fluvial-marítimo acontece  “a partir da barra do rio Pará 

ou barra Norte do rio Amazonas e através deste até a foz do rio Tapajós”.119 Não há acesso 

ferroviário ao Porto. 

Já o Terminal Graneleiro de Itacoatiara, é um terminal de uso privado,120 sob 

administração da Hermasa Navegação da Amazônia Ltda.121 Sua principal movimentação é de 

farelo de soja, soja, óleo de soja, milho e fertilizantes. 

Abaixo, figura com um mapa destacando a localização dos principais portos públicos da 

Amazônia: 

 

                                                 

118 Algumas das rodovias estaduais citadas vão direto a Santarém, outras requerem acesso à cidade por meio de 

balsas (SEP/UFSC, 2013). 

119 Disponível em: https://www.cdp.com.br/porto-de-santarem. Acesso em outubro de 2017.  

120 “Terminal de uso privado: instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto 

organizado (art. 2º, IV, Lei nº12.815). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12815.htm. Acesso em outubro de 2017. 

121 Informação disponível em: https://webportos.labtrans.ufsc.br/Tup/Index/64. Acesso em outubro de 2017.  

https://www.cdp.com.br/porto-de-santarem
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12815.htm
https://webportos.labtrans.ufsc.br/Tup/Index/64
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Figure 2 - Portos Organizados da Amazônia 

 

Fonte: ANTAQ122 

Estima-se que cerca de 70% dos terminais portuários de Manaus não sejam regularizados 

e que esse número chegue a 90% de portos sem qualquer tipo de registro no interior do 

Amazonas.123 Em outubro de 2016, a ANTAQ emitiu a Resolução Normativa nº 013/2016 a fim 

de flexibilizar as regras para regularização de portos.  

Questão interessante seria analisar a qualidade dos portos existentes na Solimões-

Amazonas. Entretanto, esse não é objeto deste trabalho. Aqui, ocupou-se de trazer informações 

gerais sobre os principais portos da Solimões-Amazonas para melhor compreensão da hidrovia 

em estudo. 

 

                                                 

122 Informação disponível em: 

http://antaq.gov.br/Portal/Imagens/InformacoesGeograficas/Original/PortosOrganizados.png. Acesso em novembro 

de 2017.  

123 Informação disponível em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38229-terminais-

portuarios-do-am-terao-ate-julho-para-regularizacao-perante-antaq. Acesso em outubro de 2017.  

http://antaq.gov.br/Portal/Imagens/InformacoesGeograficas/Original/PortosOrganizados.png
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38229-terminais-portuarios-do-am-terao-ate-julho-para-regularizacao-perante-antaq
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/38229-terminais-portuarios-do-am-terao-ate-julho-para-regularizacao-perante-antaq
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3.3 Instituições envolvidas no planejamento, execução, regulação e fiscalização da 

hidrovia Solimões-Amazonas 

 

A hidrovia Solimões-Amazonas impressiona pela extensão, possuindo, assim, grande 

número de atores governamentais e não governamentais atuando em diversas áreas. Desse modo, 

adianta-se que este tópico não tem intenção de esgotar os detalhes sobre as responsabilidades e 

competências sobre todos os agentes que atuam na hidrovia Solimões-Amazonas e zona de 

influência. Ao longo das próximas páginas, foca-se nas competências daquelas instituições que 

atuam no serviço de transporte interestadual, o que não impede de se trazer informações sobre, 

por exemplo, as agências reguladoras estaduais, que cuidam, primariamente, do transporte 

intermunicipal de cargas e de passageiros. 

Conforme já explanado no início deste Capítulo, organiza-se este tópico de modo 

semelhante ao que fizemos no Capítulo 2, em que o foco era o âmbito nacional. Desse modo, as 

próximas páginas estão organizadas da seguinte maneira: quem planeja a hidrovia Solimões-

Amazonas? Quem executa o planejamento? Quem fiscaliza? E, finalmente, quem o regula? Estas 

perguntas são respondidas a fim de facilitar o entendimento, porém tal divisão não é estanque, 

visto que uma mesma instituição pode realizar a regulação e a fiscalização ao mesmo tempo, 

como a ANTAQ, por exemplo. 

 

3.3.1 Quem planeja a hidrovia Solimões-Amazonas? 

 

Por se tratar de hidrovia interestadual, o planejamento da Solimões-Amazonas é realizado 

por órgãos federais. No presente momento, encontra-se em fase final de elaboração o EVTEA da 

hidrovia Solimões-Amazonas, iniciado em novembro de 2013 e que tinha previsão de conclusão 

para outubro de 2017 - e contratado por R$ 14,5 milhões.124125 Na região, há somente o Plano 

                                                 

124 Em resposta a pedido de acesso à informação realizado pelo autor, o DNIT informou que o EVTEA para a 

hidrovia Solimões-Amazonas não foi concluído: “Prezado Senhor Harllos, informa-se que o referido EVTEA não 

está concluído, portanto não poderá ser disponibilizado no momento. Atenciosamente, Mary Rose de Oliveira 

SIC/DNIT”. De todo modo, o consórcio responsável pelo Estudo está percorrendo as capitais da região Norte e 

Brasília para apresentação preliminar do EVTEA, conforme disponível em: http://evtea.laghi.com.br/o-evtea-do-rio-

amazonas/. Acesso em outubro de 2017.  

http://evtea.laghi.com.br/o-evtea-do-rio-amazonas/
http://evtea.laghi.com.br/o-evtea-do-rio-amazonas/
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Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Amazônica – Afluentes da Margem Direita, 

disponibilizado pela ANA em 2011,126 que, no entanto, não é um plano específico para a via em 

estudo. 

Os Estados do Amazonas, Amapá e Pará não possuem Planos Estaduais de Recursos 

Hídricos.127 No começo de 2017, resultado de ação civil pública movida pelo MPF/AM, a Justiça 

Federal suspendeu a emissão de outorga de direitos de uso de recursos hídricos pela ANA em 

processos de licenciamento ambiental na Bacia do Solimões. De acordo com a sentença, tal 

impedimento deve durar até que se instale o Comitê da Bacia Hidrográfica da região e a 

implementação dos Planos de Recursos Hídricos.128 A ANA informou que, atualmente, existem 

“265 interferências com outorgas válidas emitidas pela autarquia na bacia do rio Amazonas; três 

pedidos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e outorgas de aproveitamentos 

hidrelétricos em análise no momento, na bacia do rio Amazonas; e um projeto de captação de 

água do rio Negro”.129 O MPF/AM entrou com ação civil pública com pedido similar para a 

Bacia do Rio Negro e afluentes.130 

                                                                                                                                                              

125 A informação sobre o valor da contratação para elaboração do EVTEA da Solimões-Amazonas foi encontrada 

em: http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=37. Acesso em novembro de 2017.  

126 Informação disponível em: http://margemdireita.ana.gov.br/. Acesso em outubro de 2017.  

127 Informação disponível em: 

http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=29ef3cf04a584c0da35cf267ae69d0ea. Acesso em 

novembro de 2017.   

128 ACP nº 0016399-54.2014.4.01.3200: “A presente demanda tem por objeto a obrigação de não fazer, no sentido de 

impedir que a ANA emita Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), nos processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos na Bacia do Rio Solimões/Amazonas (inclusas bacias menores 

interligadas como do Rio Japurá e as da Margem Direita do Rio Amazonas (MDA), como dos Rios Javari, Jutaí, 

Juruá, Purus e outros), até a implementação do Comitê de Bacia Hidrográfica e aprovação de seus respectivos Planos 

de Recursos Hídricos”. Disponível em: https://goo.gl/NFnRSw. Acesso em novembro de 2017.  

129 Informação disponível em: https://racismoambiental.net.br/2017/03/09/agencia-nacional-de-aguas-nao-pode-

outorgar-direitos-de-uso-na-bacia-do-rio-solimoes/. Acesso em outubro de 2017.  

130 ACP nº 0016398-69.2014.4.01.3200: “A presente demanda tem por objeto a obrigação de não fazer, no sentido de 

impedir que a ANA emita Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), nos processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos na Bacia do Rio Negro (inclusos Rios Marié, Cubaté, Preto, Aracá, 

Unini, etc), até a implementação do Comitê de Bacia Hidrográfica e aprovação de seu respectivo Plano de Recursos 

Hídricos”. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/acp-bacia-hidrografica-rio-negro. 

Acesso em outubro de 2017.  

http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=37
http://margemdireita.ana.gov.br/
http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=29ef3cf04a584c0da35cf267ae69d0ea
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?trf1_captcha_id=83b0c61cd691b228a5b08938a0fdae1f&trf1_captcha=jvpq&enviar=Pesquisar&proc=00163995420144013200&secao=AM
https://goo.gl/NFnRSw
https://racismoambiental.net.br/2017/03/09/agencia-nacional-de-aguas-nao-pode-outorgar-direitos-de-uso-na-bacia-do-rio-solimoes/
https://racismoambiental.net.br/2017/03/09/agencia-nacional-de-aguas-nao-pode-outorgar-direitos-de-uso-na-bacia-do-rio-solimoes/
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=163986920144013200&secao=AM&nome=AGENCIA%20NACIONAL%20DE%20AGUAS-ANA&mostrarBaixados=N
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/acp-bacia-hidrografica-rio-negro
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Os documentos de planejamento do setor hidroviário abordados no Capítulo 2 desta 

monografia trazem análises e propostas para a Bacia Amazônica. A seguir, destaca-se o que há 

dito de mais relevante sobre a hidrovia em estudo. 

O PHE (2013) é um plano que traz pontos fracos, oportunidades e sugestões de melhorias. 

Tal Plano apresentou pontos fracos e das oportunidades da hidrovia Solimões-Amazonas, e aqui 

traz-se os principais levantamentos.  

Dos pontos fracos apontados pelo PHE (2013), destaca-se: (i) o fato de surgirem, na 

estação da seca, obstáculos naturais que podem limitar a navegabilidade; (ii) a baixa conexão 

intermodal; (iii) o Rio Solimões apresenta baixa profundidade na estação da seca; (iv) a 

sedimentação elevada dos rios da margem direita do Amazonas; (v) a presença elevada de rochas 

nos rios da margem esquerda do Amazonas; (vi) as intervenções devem levar em conta a alta 

concentração de áreas de preservação ambiental e áreas indígenas.  

Em relação às oportunidades, destaca-se: (i) a previsão de construção da barragem do 

Bem Querer, no Rio Branco (RR), que permitirá a navegação entre Manaus e Boa Vista (RR) e, 

assim, facilitará conexão, também, com a Venezuela; (ii) que já existe estrutura portuária na 

região, necessitando de menos intervenções; (iii) a produção agrícola brasileira está se 

deslocando para o Norte, o que pode beneficiar o modal aquaviário (PHE, 2013). 

O PNLT, por sua vez, traz em seu portfólio um projeto específico para a Solimões-

Amazonas, qual seja, um estudo de melhoria da navegabilidade de tal hidrovia.131 O PNLI, da 

EPL, traz informações detalhadas sobre a oferta e demanda de transporte em todos os modais, 

assim como pesquisas referentes ao serviço de transporte, mas não há estudo específico para a 

hidrovia Solimões-Amazonas. 

O PNIH, da ANTAQ, lançado em 2013, traz um relatório técnico e um relatório executivo 

da Bacia Amazônica – assim como faz com as demais bacias existentes no Brasil. Juntos, eles 

trazem informações detalhadas sobre as áreas de influência das hidrovias da Bacia; identificação 

das principais mercadorias transportadas; apresentam um diagnóstico da rede de transporte à 

                                                 

131 Informação disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/04-pnlt/portifolioPNLT/PNLT-AM.pdf. 

Acesso em novembro de 2017.  

http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/04-pnlt/portifolioPNLT/PNLT-AM.pdf
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época; necessidade e viabilidade de melhorias e de novas instalações portuárias, assim como a 

viabilidade financeira dos projetos. 

O PAC, por sua vez, incluiu em sua carteira de projetos obras voltadas para as hidrovias 

na Amazônia. Para a Solimões-Amazonas, especificamente, está prevista: (i) a dragagem e 

sinalização no Estado do Amazonas, no valor de R$ 16.730.000, que está em execução;132 a 

construção dos terminais hidroviários de (ii) Alvarães (AM), no valor de R$ 22.260.000, em 

execução;133 (iii) de Anamã (AM), de valor não divulgado, em estágio de ação preparatória;134 

(iv) de Anori (AM), no valor de $13.870.000, em execução;135 (v) de Itacoatiara Novo (AM), no 

valor de R$66.030.000,00, em obras;136 (vi) de Parintins (Vila Amazônia), orçado em 

R$4.150.000,00, em execução;137 (vii) de Belém (PA), no valor de R$6.100.000,00, em obras;138 

(viii) de Juruti (PA), no valor de R$12.600.000,00, em obras;139 (ix) de Oriximiná (PA), no valor 

de R$9.000.000,00, em obras;140 (x) de Óbidos (PA), de valor não divulgado, em ação 

preparatória;141 (xi) de Santarém (PA), no valor de R$2.470.000,00, concluído.142 

O Conselho Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) realiza estudos 

e projetos para o planejamento da infraestrutura na Amazônia.143 Uma das funções estratégicas 

                                                 

132 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/9420. Acesso em novembro de 2017.  

133 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/9465. Acesso em novembro de 2017.  

134 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/9466. Acesso em novembro de 2017.  

135 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/9467. Acesso em novembro de 2017.  

136 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/9471. Acesso em novembro de 2017.  

137 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/90054. Acesso em novembro de 2017.  

138 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/9444. Acesso em novembro de 2017.  

139 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/9447. Acesso em novembro de 2017.  

140 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/9449. Acesso em novembro de 2017.  

141 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/90059. Acesso em novembro de 2017.  

142 Informação disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/2302. Acesso em novembro de 2017.  

143 O COSIPLAN possui uma atuação ampla e história cujo início remonta ao ano de 2000. Neste ano, durante a 

primeira reunião de presidentes da América do Sul, em Brasília, criou-se a Iniciativa para a integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) cujo propósito principal era o de melhorar a integração da 

infraestrutura da região. Em 2011, a IIRSA foi incorporada ao COSIPLAN, atuando como braço técnico do 

http://www.pac.gov.br/obra/9420
http://www.pac.gov.br/obra/9465
http://www.pac.gov.br/obra/9466
http://www.pac.gov.br/obra/9467
http://www.pac.gov.br/obra/9471
http://www.pac.gov.br/obra/90054
http://www.pac.gov.br/obra/9444
http://www.pac.gov.br/obra/9447
http://www.pac.gov.br/obra/9449
http://www.pac.gov.br/obra/90059
http://www.pac.gov.br/obra/2302
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do Conselho é o de elaborar projetos que melhorem a navegação nos rios da Amazônia, inclusive 

o Solimões-Amazonas. Entre esses projetos, encontra-se o de melhoramento da navegabilidade 

da hidrovia Solimões-Amazonas, considerado projeto âncora para a realização de melhoria das 

demais hidrovias da região. Tal projeto já foi concluído por parte do governo brasileiro, com 

investimento de U$ 8 milhões.144 

Também há a presença de órgãos estaduais e municipais no planejamento do sistema 

portuário e de transporte de cargas e passageiros quando se trata de navegação intermunicipal ou 

circunscrita a apenas um município.  

No Amazonas, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico auxilia, com 

a realização de estudos e pesquisas, na formulação de políticas públicas para transporte, entre 

outras (TCU, 2012). 

A Secretaria de Transportes do Pará (SETRAN-PA) desenvolveu o Plano Estadual de 

Transportes em 2010. Em tal documento, dá-se grande importância ao modal hidroviário, 

afirmando-se que apenas 0,1% dos rios paraenses não são navegáveis. Na carteira de projetos do 

plano, há previsão de diversas obras de melhorias de terminais portuários e de hidrovias, mas não 

há obras significativas previstas especificamente para a Solimões-Amazonas (SETRAN/PA, 

2010). 

 

3.3.2 Quem executa o planejamento da Solimões-Amazonas? 

 

Duas administrações hidroviárias, vinculadas ao DNIT, conforme visto no tópico 2.2.2 

desta monografia, atuam na Solimões-Amazonas: a Administração das Hidrovias da Amazônia 

Ocidental (AHIMOC) e a Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental (AHIMOR). A 

primeira possui jurisdição no Estado do Amazonas e a segunda, no Estado do Pará (ANTAQ, 

                                                                                                                                                              
Conselho. Informação disponível em: http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=121. Acesso em novembro de 

2017.  

144 Informação disponível em: http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=37. Acesso em novembro de 

2017.  

http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=121
http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=37
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2011).145 Abaixo, segue ilustração para visualização do espaço territorial sob responsabilidade da 

AHIMOR e da AHIMOC:  

 

Figura 5 - Divisão da competência entre AHIMOR e AHIMOC 

 

Fonte: ANTAQ, 2011 

 

 

As administrações hidroviárias, conforme já abordado, executam, acompanham e 

fiscalizam estudos, obras e serviços realizados nas vias navegáveis interiores e portos fluviais 

lacustres, conforme sua área de atuação. 

Em âmbito estadual, encontrou-se a atuação da Superintendência Estadual de 

Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas (SNPH/AM), autarquia estadual, 

responsável pela maior parte dos portos do Amazonas. A SNPH tem como finalidade “o 

                                                 

145 De acordo com a ANTAQ (2013), os principais rios administrados pela AHIMOC são os rios Solimões (AM); 

Negro (AM); Branco (RR); Madeira (RO e AM); e o rio Amazonas (trecho no Estado do Amazonas). Já os principais 

rios administrados pela AHIMOR, ainda segundo a ANTAQ (2013), são o trecho do Amazonas localizado no Pará; o 

Trombetas (PA); o Jari (AP e PA); o Tapajós (AM e PA); e o Teles Pires ou São Manuel (MT, AM e PA).  
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desenvolvimento das vias navegáveis interiores e da navegação no Estado do Amazonas”.146 Suas 

competências principais dizem respeito a atividades envolvendo a infraestrutura estadual para o 

transporte de navegação interior.147  

Em 1997, o Estado do Amazonas firmou o Convênio de Delegação nº 007/1997 com a 

União, por meio do Ministério dos Transportes, para a SNPH administrar e explorar o Porto de 

Manaus e os portos fluviais de Coari (AM), Itacoatiara (AM), Parintins (AM) e Tabatinga (AM). 

Entretanto, tal Convênio foi denunciado, acarretando o retorno do papel de autoridade portuária 

para a União. Como consequência, retomaram-se os bens, as instalações portuárias e as 

atividades relacionadas a elas em favor da União.  

Segundo o TCU (2012), “com a denúncia do convênio referido, tais atividades passaram 

a ser desenvolvidas pela Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC) e a 

atividade de autoridade portuária foi assumida pelo DNIT” (TCU, 2012, p. 17). Desse modo, a 

SNPH passou a ser responsável por operar diretamente o serviço público de transporte aquaviário 

intermunicipal de travessia, transportando passageiros e veículos entre “Manaus (terminal da 

Ceasa), no rio Negro e o município de Careiro da Várzea (Terminal Careiro da Várzea), rio 

Solimões, por força do Convênio de Delegação 003, de 30 de março de 2006, celebrado entre a 

União, Ministério dos Transportes e o Governo do Amazonas” (TCU, 2012, p. 17).148 

                                                 

146 Informação disponível em: http://transparencia.snph.am.gov.br/. Acesso em outubro de 2017.  

147 De acordo com o Decreto n°. 36.232/2015, a SNPH tem como competências: (i) a implantação e promoção da 

manutenção e a fiscalização da infraestrutura estadual para o transporte aquaviário interior do Estado do Amazonas, 

abrangendo a navegação e às vias navegáveis interiores; (ii) a execução da política estadual de infraestrutura para o 

transporte aquaviário interior do Estado, no tocante à navegação e às hidrovias; (iii) a proposição de desapropriação 

dos bens necessários à consecução de suas finalidades; (iv) o estabelecimento, em cooperação com as entidades 

públicas e privadas, dos gabaritos exigidos das obras que interfiram nas vias navegáveis interiores; (v) o 

oferecimento de subsídios ao Governo do Estado, bem como à instituições públicas e privadas, em estudos e políticas 

relacionadas ao desenvolvimento da navegação interior intermunicipal que não sejam regulamentadas pela União; 

(vi) celebração de convênios com instituições públicas e privadas relativas às áreas de abrangência e/ou atuação da 

SNPH; (vii) prestar apoio técnico à fiscalização, segurança e proteção dos serviços de transporte de cargas e 

passageiros nas vias navegáveis interiores; (viii) propiciar estudos técnicos e planejamento de navegabilidade das 

vias navegáveis interiores; (ix) promover a ampliação, melhoria, manutenção e desenvolvimento das vias navegáveis 

já existentes; e (x) a execução de outras ações e atividades pertinentes aos seus objetivos ou que lhe sejam delegadas 

pela União ou por suas entidades. 

148 Um Termo de Autorização firmado em 2006 entre o Governo do Amazonas e o Ministério dos Transportes 

autorizou o Estado a explorar a navegação de travessia entre o Porto do Ceasa, em Manaus, no Rio Negro, a Careiro, 

município localizado às margens do rio Solimões. Disponível em: http://transparencia.snph.am.gov.br/. Acesso em 

outubro de 2017. 

http://transparencia.snph.am.gov.br/
http://transparencia.snph.am.gov.br/
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3.3.3 Quem fiscaliza a execução do planejamento na Solimões-Amazonas? 

 

A Marinha do Brasil, como mencionado no tópico 2.2.4, fiscaliza, por meio das 

Capitanias dos Portos, sobretudo, a segurança dos transportes realizados na navegação interior. 

Na hidrovia Solimões-Amazonas, a Marinha realiza o controle do tráfego, fiscaliza as condições 

das embarcações, e controla os registros das embarcações e da tripulação, entre outras atividades. 

Os Comitês de Bacia, que poderiam exercer papel fiscalizador, não existem em toda a 

extensão da hidrovia em estudo. Na região amazônica, há somente um Comitê de Bacia, porém 

esta pertence à Bacia do rio Tarumã-Açu, localizado na zona oeste de Manaus e vinculado à 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.149 

O TCU também possui atuação nas hidrovias da região amazônica, inclusive na 

Solimões-Amazonas por meio de relatórios de fiscalização. Em 2012, por exemplo, o Tribunal 

divulgou um relatório de auditoria operacional na SPNT/MT para realizar um diagnóstico da 

logística de transporte no Estado do Amazonas.150 Entre as recomendações nesta ocasião, 

destaca-se a recomendação para a Casa Civil, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

e o Ministério dos Transportes para que reanalisem as prioridades de alocações de recursos para a 

infraestrutura no Amazonas, sobretudo no que diz respeito ao transporte hidroviário; a 

recomendação para o governo do Amazonas que avalie a necessidade de criar uma secretaria que 

centralize as atribuições para o transporte estadual; melhorar a infraestrutura portuária no interior 

do Estado; e a regulamentação dos serviços de transporte intermunicipais concedidos. 

 

3.3.4 Quem regula a hidrovia Solimões-Amazonas? 

 

                                                 

149 Mesmo sendo o único Comitê de Bacia presente em toda a região, noticiou-se que, entre os anos de 2010 e 2016, 

suas atividades estavam paradas. Disponível em: http://www.amazonas.am.gov.br/2016/12/nova-diretoria-do-comite-

de-bacia-do-taruma-acu-e-eleita-para-bienio-2017-2018/. Acesso em outubro de 2017.  

150 TC 031.599/2012-5. 

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/12/nova-diretoria-do-comite-de-bacia-do-taruma-acu-e-eleita-para-bienio-2017-2018/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/12/nova-diretoria-do-comite-de-bacia-do-taruma-acu-e-eleita-para-bienio-2017-2018/
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A ANTAQ é responsável por emitir a autorização necessária para empresas que queiram 

realizar o serviço de transporte de cargas e de passageiros. As Unidade Regionais da ANTAQ, 

que foram criadas para descentralização das atividades da Agência, são responsáveis “pela 

fiscalização da prestação de serviços de transporte aquaviário, de apoio marítimo e portuário, 

arrendamentos e operadores portuários e da exploração da infraestrutura aquaviária e 

portuária”.151   

Em relação ao transporte intermunicipal, de competência estadual, o Estado do Amazonas 

possui uma agência reguladora para regular e controlar a prestação dos serviços públicos 

concedidos pelo Estado (Lei Estadual nº 2.568/99), a Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Concedidos do Estado do Amazonas (ARSAM), que “deverá regular os serviços de distribuição 

de gás natural e de transporte aquaviário intermunicipal coletivo de passageiros” (grifo 

nosso).152 A ARSAM ainda não editou normas para regular o transporte aquaviário interior, além 

disso, de acordo com o TCU (2012), “a atuação da entidade resume-se na identificação dos 

prestadores de serviço, no acompanhamento da evolução tarifária e na elaboração de projeto de 

lei e decretos para regulamentar o seguimento” (TCU, 2012, p. 17). 

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará 

(ARCON/PA) é a Agência similar à ARSAM no Estado do Pará, com atribuições semelhantes. 

Estabelecendo normas e fiscalizando a execução dos contratos de concessão, permissão e 

autorização, a ARCON/PA fiscaliza, calcula as tarifas e cadastra as empresas e embarcações para 

realização do transporte intermunicipal.153 

O Amapá também possui a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 

Estado do Amapá, com funções similares às demais agências estaduais citadas.154 Destaca-se a 

                                                 

151 As Unidades Regionais representam institucionalmente a ANTAQ. Informação disponível em: 

http://portal.antaq.gov.br/index.php/institucional/unidades-regionais/. Acesso em outubro de 2017.  

152 Informação disponível em: http://www.amazonas.am.gov.br/entidade/agencia-reguladora-dos-servicos-publicos-

concedidos-do-estado-do-amazonas-arsam/. Acesso em novembro de 2017.   

153 Informação disponível em: http://www.arcon.pa.gov.br/site/index.php/2012-05-03-11-21-28/sobre-a-arcon-pa. 

Acesso em novembro de 2017.  

154 Conforme dispões a lei de criação da Agência, a Lei nº 0625/2001 disponível em: 

http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=17347. Acesso em novembro de 2017.  

http://portal.antaq.gov.br/index.php/institucional/unidades-regionais/
http://www.amazonas.am.gov.br/entidade/agencia-reguladora-dos-servicos-publicos-concedidos-do-estado-do-amazonas-arsam/
http://www.amazonas.am.gov.br/entidade/agencia-reguladora-dos-servicos-publicos-concedidos-do-estado-do-amazonas-arsam/
http://www.arcon.pa.gov.br/site/index.php/2012-05-03-11-21-28/sobre-a-arcon-pa
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=17347
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existência da frente parlamentar de hidrovias e portos do Amapá criado para desenvolver estudos 

sobre o setor naquele Estado e para defender pautas para o setor.155 

 

3.3.4.1 Questões sobre segurança na navegação no Solimões-Amazonas e afluentes 

 

A segurança na navegação interior possui duas dimensões gerais: a relacionada à 

navegação de fato e a relacionada à má fiscalização e a crimes comuns da região. Neste tópico, 

pretende-se abordar brevemente algumas questões relacionadas a essas duas dimensões de 

segurança na navegação interior realizada no Solimões-Amazonas e seus afluentes, que possuem 

problemas semelhante aos da hidrovia em estudo.  

A depender da época do ano, podem surgir, ao longo dos rios, perigos significativos para 

os navegantes, tais como a formação de praias e o surgimento de bancos de areia no percurso. Em 

período de águas altas, é comum o aparecimento de galhadas de árvores e troncos que são 

arrastados pelas correntezas, eventualmente ocasionando choques com as embarcações 

(PEIXOTO, 2006). Ainda segundo Peixoto (2006), além desses perigos, a necessidade de trocas 

de margem de navegação em razão das mudanças das partes navegáveis dos canais também pode 

gerar problemas para a segurança das viagens. As principais causas de acidentes relacionados à 

navegação em si são a ingestão de bebidas alcoólicas pelos práticos; choques com troncos; 

colisões entre embarcações; e alagamento de tanques (PEIXOTO, 2006). 

Também são comuns acidentes em virtude das más condições da infraestrutura portuária e 

das embarcações que circulam pelos rios da Amazônia. Couto (2015), ao estudar sobre o 

transporte fluvial de passageiros na Amazônia, observou que um dos acidentes mais comuns 

nesse tipo de transporte é o escalpelamento, que ocorre quando passageiros têm seu couro 

cabeludo repentinamente puxado pelo motor das embarcações, que pode arrancar, também, pele 

do rosto, pescoço e orelhas da vítima.156 

                                                 

155 Conforme disposto na Resolução nº 0107/2008 disponível em: 

http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=24503. Acesso em novembro de 2017.  

156 Para informações detalhadas sobre a segurança e outras questões sobre o transporte fluvial de passageiros na 

Amazônia, ver: COUTO, Mayra Hermínia Simões Hamad Farias do. Qualidade de vida dos usuários do transporte 

fluvial na Amazônia: acessibilidade e políticas públicas. Disponível em: 

http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=24503
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Contudo, conforme mencionado, os desafios à segurança na navegação na região vão 

além de más práticas da tripulação ou a empecilhos de ordem natural. Três acontecimentos 

recentes levantaram questões sobre a segurança da navegação interior na Amazônia: um 

naufrágio no rio Xingu, que resultou na morte de 23 (vinte e três pessoas); a morte de uma atleta 

inglesa que fazia travessia de caiaque do rio Solimões-Amazonas;157 e o caso da família 

americana que também foi assaltada por piratas em Marajó (PA).158   

O primeiro caso ocorreu em agosto de 2017, quando um barco com 70 (setenta) 

pessoas naufragou no rio Xingu (PA), afluente do Amazonas, e resultou na morte de 23 

(vinte e três) pessoas. O barco-motor ia do porto da praça Tiradentes para Vitória do Xingu, 

com conexões. Na parada realizada em Porto de Moz, o barco-motor recebeu mais 40 

(quarenta) passageiros. A Marinha do Brasil informou que embarcação possuía autorização 

para trafegar somente por um terço do trecho que pretendia e informou também que, no 

despacho de saída, informou-se que somente duas pessoas haviam embarcado.159 Já a 

ARCON/PA informou à imprensa que a empresa Almeida e Ribeiro Navegação não possuía 

autorização para transportar passageiros e que ela já havia sido notificada em recente 

fiscalização realizada pela Agência.160  

A empresa responsável pela embarcação, denominada de Capitão Ribeiro, informou 

que não havia controle sobre a quantidade de passageiros que embarcaram no ponto de 

partida da viagem. À época do ocorrido, noticiou-se que circulam pelos rios paraenses cerca 

                                                                                                                                                              
http://www.repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/7773/1/Tese_QualidadeVidaUsuarios.pdf. Acesso em novembro 

de 2017.  

157 “Britânica morta em travessia no Solimões tuitou sobre homens com 'rifles e flechas' em rota do tráfico”. BBC. 

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41324066. Acesso em novembro de 2017. 

158 Família americana que sumiu após ataque de piratas chega a Belém. G1. Disponível em: 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/11/familia-americana-que-sumiu-apos-ataque-de-piratas-chega-

belem.html. Acesso em novembro de 2017.  

159 Informação disponível em: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/naufragio-do-navio-capitao-ribeiro-que-resultou-

na-morte-de-23-pessoas-completa-um-mes.ghtml. Acesso em outubro de 2017.  

160 Informação disponível em: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/embarcacao-que-naufragou-em-porto-de-moz-

estava-irregular-diz-arcon.ghtml. Acesso em outubro de 2017.  

http://www.repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/7773/1/Tese_QualidadeVidaUsuarios.pdf
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41324066
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/11/familia-americana-que-sumiu-apos-ataque-de-piratas-chega-belem.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/11/familia-americana-que-sumiu-apos-ataque-de-piratas-chega-belem.html
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/naufragio-do-navio-capitao-ribeiro-que-resultou-na-morte-de-23-pessoas-completa-um-mes.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/naufragio-do-navio-capitao-ribeiro-que-resultou-na-morte-de-23-pessoas-completa-um-mes.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/embarcacao-que-naufragou-em-porto-de-moz-estava-irregular-diz-arcon.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/embarcacao-que-naufragou-em-porto-de-moz-estava-irregular-diz-arcon.ghtml
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de 30 mil embarcações oficialmente autorizadas pela Marinha do Brasil. Entretanto, apenas 

128 estão autorizadas pela ARCON/PA a transportar passageiros. 161  

Problemas relacionados à vistoria e ao descumprimento das normas para navegação 

são comuns no Estado do Amazonas, semelhante ao que ocorre no Pará. Isto ocorre porque, 

de acordo com Frota (2006), podemos afirmar que há falhas em relação ao modo como se 

fiscaliza o tráfego de embarcações no rio Amazonas. Baseado em informações obtidas com a 

Capitania dos Portos de Manaus, Frota (2006) afirma que: 

 

“Todo barco que parte de algum porto importante ou com algum controle são 

vistoriados e sai com o número delimitado de carga e passageiros ditados pela 

Capitania [dos portos de Manaus], contudo, em face das dimensões continentais 

envolvidas e da quantidade de embarcações, todos os barcos fazem escalas 

durantes suas viagens. A partir da primeira escala, o número de passageiros deixa 

de ser controlado e notam-se flagrantes desrespeitos, tanto no volume e na forma 

de distribuição de carga quanto no número de passageiros. Quando a carga não 

pode ser alojada nos porões por falta de espaço, esta é empilhada no convés 

principal e amarrada de forma precária nas colunas de suporte do convés 

principal em meio aos passageiros, que em geral se acomodam em redes 

estendidas em áreas de circulação juntamente com sua bagagem” (FROTA, 2006, 

p. 112). 

 

Desse modo, a partir do trecho citado, observa-se que o acidente ocorrido no Xingu neste 

ano, 2017, parece ter ocorrido pelos mesmos motivos observado por Frota (2006) no Amazonas 

há mais de uma década. De acordo com o MT, “é grande o grau de clandestinidade nesta 

modalidade de transporte, pois a elevada quantidade de embarcações e a pulverização geográfica 

da atividade trazem dificuldades adicionais para o acompanhamento técnico e fiscalização” 

(DPNTH, 2010, p. 10). 

O segundo caso amplamente noticiado pela imprensa nacional se trata de um latrocínio 

cometido contra a turista inglesa que realizava a travessia do Solimões-Amazonas em um 

caiaque, em setembro de 2017, que alertou sobre os roubos frequentes a embarcações na 

região.162 O número de assaltos a embarcações quadriplicou entre 2015 e 2016.163 Os criminosos, 

                                                 

161 Dono de barco que naufragou no Pará será indiciado. Estado de Minas. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2017/08/25/interna_nacional,895159/dono-de-barco-que-naufragou-no-

para-sera-indiciado.shtml. Acesso em novembro de 2017.  

162 Informação disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41324066. Acesso em novembro de 2017.  

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2017/08/25/interna_nacional,895159/dono-de-barco-que-naufragou-no-para-sera-indiciado.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2017/08/25/interna_nacional,895159/dono-de-barco-que-naufragou-no-para-sera-indiciado.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41324066
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conhecidos como piratas ou ratos d`água procuram, sobretudo, por combustível (cerca de 70% da 

carga roubada): 

 

“Com barcos pequenos e rápidos, os piratas cercam as embarcações, amarram 

uma corda e sobem na balsa, encapuzados, com luvas pretas e armas pesadas, 

fazendo arruaça. A tripulação é presa na cabine e os piratas tomam o comando. 

Eles levam a carga roubada para um barco maior, ancorado próximo às balsas. 

Em quase todas as ocorrências há também roubo de combustível dos tanques das 

embarcações. Muitas vezes, os piratas levam ainda todos os pertences da 

tripulação” (ESTADÃO). 164 

 

Em razão da recorrência do problema, em março de 2017 o SINDARMA e a Secretaria de 

Segurança Pública do Amazonas assinaram um termo de cooperação técnica com o objetivo de 

aumentar a segurança na navegação no interior do Amazonas, transformando em permanente a 

operação Ratos D`água, que combate crimes contra navegantes, com participação das duas 

instituições.165 O terceiro caso mencionado, da família americana atacada por piratas, encaixa-se 

na mesma situação de insegurança contra criminosos sofrido pela turista britânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

163 Piratas saqueiam R$ 100 milhões por ano na Amazônia. Estadão. Disponível em: 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,piratas-saqueiam-r-100-milhoes-por-ano-na-amazonia,70001900595. 

Acesso em novembro de 2017.  

164 Informação disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,piratas-saqueiam-r-100-milhoes-por-

ano-na-amazonia,70001900595. Acesso em novembro de 2017.  

165 SINDARMA e SSP-AM assinam acordo de cooperação para dar mais segurança nos rios. Portos e Navios. 

Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38790-sindarma-e-ssp-am-

assinam-termo-de-cooperacao-para-dar-mais-seguranca-nos-rios. Acesso em novembro de 2017.  

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,piratas-saqueiam-r-100-milhoes-por-ano-na-amazonia,70001900595
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,piratas-saqueiam-r-100-milhoes-por-ano-na-amazonia,70001900595
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,piratas-saqueiam-r-100-milhoes-por-ano-na-amazonia,70001900595
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38790-sindarma-e-ssp-am-assinam-termo-de-cooperacao-para-dar-mais-seguranca-nos-rios
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/38790-sindarma-e-ssp-am-assinam-termo-de-cooperacao-para-dar-mais-seguranca-nos-rios
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CONCLUSÃO 

 

 

No Brasil, verificou-se que a Constituição atribui à União a competência para a 

exploração do transporte aquaviário interestadual e internacional, sendo abrangente sua forma de 

outorga, visto que permite a possibilidade de concessão, permissão ou autorização. Ao mesmo 

tempo, a Constituição não deixa claro a natureza desse tipo de transporte, se é serviço público ou 

atividade privada regulamentada.  

Nesse sentido, observou-se que o transporte aquaviário interestadual é atividade privada 

regulamentada cuja autorização para fornecimento do serviço é de responsabilidade da União, 

que o faz por meio da ANTAQ. Em âmbito estadual, cabe ao legislador optar pela forma de 

outorga. No Amazonas, Amapá e Pará, objetos deste estudo, tratam o transporte aquaviário como 

serviço público, embora nos dois primeiros o setor ainda não esteja regulado pela agência 

estadual competente. 

Ao contrário do que se costuma pensar, a mera existência de um rio navegável não 

constitui uma hidrovia, que, para existir, depende de declaração formal estatal, obras de 

implantação, sinalização, manutenção e melhorias da via, como dragagem e, eventualmente, 

construção de eclusas. O Brasil possui uma extensa rede de vias naturalmente propícias à 

navegação interior, tendo em seu território a maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônica, 

onde está localizada a hidrovia Solimões-Amazonas, estudo de caso deste trabalho. Por ser 

recurso de uso comum, pela geração de externalidades positivas e pela necessidade de 

gerenciamento de seu uso múltiplo, regula-se, juridicamente, as hidrovias.  

Desde a década passada, o Governo Federal tem lançado documentos cujo objetivo 

principal é o de planejar o setor de transportes e, direta ou indiretamente, a navegação interior. 

MT, ANTAQ, EPL, DNIT, entre outros, em uma ou mais ocasiões, lançaram iniciativas para 

melhoria do transporte aquaviário e, todos eles, sem exceção, alertaram para a vantagem 

competitiva do Brasil por possui milhares de quilômetros de vias naturalmente navegáveis, 

importando no barateamento do transporte de baixo valor agregado a longas distâncias. 
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Esses órgãos criaram pelo menos uma dezena de documentos planejadores, como o 

PHE, PNLI, PNLT, entre outros. Observa-se que essas iniciativas não dialogam entre si, sendo 

tentativas individuais de planejar a navegação interior. Eles apresentam dados sobre o estado da 

arte do setor e traçam objetivos e projetos para serem cumpridos nas próximas décadas, porém 

não há esforço de traçar uma estratégia única e coerente, o que gera desperdício de recursos 

públicos. 

Esse discurso, da importância do transporte aquaviário e da impossibilidade de postergar 

ainda mais o desenvolvimento de tal modal no Brasil, contrasta com as políticas públicas 

implementadas na prática. Desse modo, observa-se, então, um paradoxo: se é, repetidamente, 

afirmada a importância do investimento do modal aquaviário para o país, por que não há um 

esforço conjunto de planejamento e implementação da política setorial?  

Em relação ao uso múltiplo dos recursos hídricos, nota-se que o transporte aquaviário 

tem sido colocado em segundo plano. No caso da paralização da hidrovia Tietê-Paraná, conforme 

observado, deu-se prioridade para o setor de geração de energia elétrica, deixando paralisada uma 

das hidrovias mais importantes do país – além disso, restou claro que o sistema de resolução de 

conflitos previsto no PNRH não fora executado. 

No caso da hidrovia Solimões-Amazonas, observa-se que, apesar de ser fundamental 

para toda a região e estar localizada na maior bacia hidrográfica do mundo, há baixo nível de 

institucionalidade e inexistem alguns documentos planejadores elementares, como Plano de Bacia 

ou os Planos Estaduais de Recursos Hídricos dos Estados que abrigam a via estudada.  

O Estado do Amazonas, por exemplo, ainda não possui regulação sobre o transporte 

intermunicipal. O Pará, por sua vez, já constituiu regras para outorga das linhas de transporte. O 

Amapá também apresenta as mesmas dificuldades do Amazonas em relação à regulação estadual 

– embora ressalte-se que houve dificuldades na pesquisa das políticas públicas de tal Estado em 

razão de problemas com as páginas na internet do governo durante o período de elaboração deste 

trabalho. 

Talvez a principal ação a ser tomada para planejamento e execução de obras no setor 

seria elaborar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para tomada 

de decisão informada e baseada em evidências empíricas. O EVTEA para a Solimões-Amazonas 
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está em processo de finalização – bem depois dos primeiros estudos de planejamento, como o 

PHE. 

Por fim, destaca-se que é necessário um planejamento mais coerente e coordenado entre 

as diferentes instituições governamentais responsáveis pelo setor. E, conforme observado, isso 

vale não somente para o âmbito federal, mas também para as Unidades da Federação que abrigam 

a hidrovia Solimões-Amazonas. 
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4 ANEXOS 

4.1 ANEXO 1 

Lista de hidrovias da Lei nº. 5.917 de 1973. 

 

VIA 

NAVEGÁVEL166 
TRECHO167 

EXTENSÃO
168 

(km) 

REGIÃO HIDROGRÁFICA AMAZÔNICA 

Abunã 
da cidade de Plácido de Castro (AC) à foz, no rio 

Madeira 
270 

Acre 
da cidade de Brasiléia (AC) à foz, no rio Purus, 

afluente do rio Solimões 
640 

Alegre (afluente do 

rio Guaporé) 

da latitude 15º50’ Sul à foz,  no  rio   Guaporé,   

afluente do rio Mamoré 
220 

Amazonas 
da confluência dos rios Negro e Solimões à foz, 

no Oceano Atlântico 
1.488 

Anajás (Ilha do 

Marajó) 
da longitude 49º33’ Oeste à foz, no rio Amazonas 240 

Arinos (afluente do 

rio Juruena) 

do rio Preto, afluente da margem esquerda, à foz, 

no rio Juruena, formador do rio Tapajós 
450 

Aripuanã (afluente 

do rio Madeira) 

da foz, junto à cidade de Novo Aripuanã, até o 

cruzamento com a BR-230 (Transamazônica), no 

Município de Prainha 

328 

Atuá (ilha do 

Marajó) 

do rio São Miguel, afluente da margem esquerda, 

à foz, no rio Tocantins, na Baía de  Marajó 
80 

Branco 
da confluência dos rios Uraricoera e Tacutu à foz, 

no rio Negro, formador do rio Amazonas 
594 

Canhumã   ou   

Arariazinho, Paraná 

do rio Canumã até à foz, no rio Madeira, próximo 

à cidade de Nova Olinda do Norte (AM) 
27 

Canumã 

da confluência dos rios Acari e Sucunduri, seus 

formadores, à foz, no paraná Canhumã 

(Arariazinho), que o interliga ao rio Madeira 

210 

Coari 
da foz, no lago Coari, até 60 km das bases da 

Petrobras 
358 

                                                 

166 As vias navegáveis compreendem: Rio, Riacho, Lago, Lagoa, Córrego, Ribeirão, Paraná e Canal. Quando não for 

explicitado o tipo, trata-se de Rio. 

167 Não havendo indicação contrária, os trechos são descritos de montante para jusante. 

168 Extensão aproximada, medida pelo talvegue do curso d’água. 



 97 

VIA 

NAVEGÁVEL166 
TRECHO167 

EXTENSÃO
168 

(km) 

Coari, lago (AM) do rio Urucu à confluência com o rio Solimões 65 

Cuminã / Paru 

D’Oeste 
da foz até 10km a jusante de Tiriós 430 

Embira ou Envira 

da cidade de Novo Japão (AC) à foz no rio 

Tarauacá, afluente do rio Juruá, tributário do rio 

Solimões 

280 

Guaporé 
da latitude 59º30’ Oeste até a foz, no rio Mamoré, 

formador do rio Madeira 
1.240 

Iaco 
da cidade de São Pedro do Icó (AC) à foz, no rio 

Purus, afluente do rio Solimões 
105 

Içá 
da fronteira do Brasil com a Colômbia à foz, no 

rio Solimões, formador do rio Amazonas 
390 

Iriri (afluente do rio 

Xingu) 

da latitude 6º20’ Sul à foz, no rio Xingu, afluente 

do rio Amazonas 
570 

Japurá 
da Vila Bittencourt (AM) à foz, no rio Solimões, 

formador do rio Amazonas 
721 

Jari 
do sopé da Cachoeira Santo Antônio à foz, no rio 

Amazonas 
150 

Javari 
da boca do rio Javari-Mirim, seu afluente da 

margem esquerda, à foz, no rio Solimões 
510 

Juruá 
da cidade de Marechal Taumaturgo (AC) à foz, no rio 

Solimões 
3.400 

Juruena 
da latitude 11º05’ Sul à confluência com o rio 

Teles Pires, formador do rio Tapajós 
550 

Jutai 
da confluência com o rio Mutum à foz, no rio 

Solimões 
800 

Machado ou Ji-

paraná (afluente do 

rio Madeira) 

da cidade de Ji-Paraná (RO) à sua foz, no rio 

Madeira, afluente do rio Amazonas 
700 

Madeira 
da confluência dos rios Beni (Bolívia) e Mamoré à 

foz, no rio Amazonas 
1.470 

Madeirinha 

(afluente do rio 

Madeira) 

da foz, no rio Aripuanã, até próximo a Ji-Paraná 480 

Mamoré 
do rio Guaporé à confluência com o rio Beni 

(Bolívia), formador do rio Madeira 
268 

Manacapuru da foz, no rio Solimões, até 319,34 km a montante 320 

Mapuera 
da foz (1 km a montante da cachoeira Porteira) à 

reserva indígena Nhamundá/Mapuera 
140 

Nhamundá 

da latitude 1º50’ Sul à foz, no rio Amazonas 

(grande calha), próximo à cidade de Nhamundá 

(AM) 

80 
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VIA 

NAVEGÁVEL166 
TRECHO167 

EXTENSÃO
168 

(km) 

Negro 
da cidade de Cucuí (AM) à confluência com o rio 

Solimões 
1.160 

Oiapoque 
da cidade de Oiapoque (AP) à foz, no Oceano 

Atlântico 
60 

Paru 
da latitude 0º20’ Sul à foz, no rio Amazonas, 

próximo a Almeirim (PA) 
200 

Pimenteiras 

(afluente do rio 

Guaporé) 

da foz, no rio Guaporé, até 48,75 km a montante 50 

Piracutu (afluente 

do rio Nhamundá) 

da latitude 2º05’ Sul à foz, na margem direita do 

rio Nhamundá, afluente do rio Amazonas 
30 

Purus 
da cidade de Manoel Urbano (AC) à foz, no rio 

Solimões, formador do rio Amazonas 
3.000 

Sangue (formador 

do rio Guaporé) 
da foz, no rio Juruena, até 313,45 km a montante 315 

Solimões 
da cidade de Tabatinga (AM) à confluência com o 

rio Negro, formador do rio Amazonas 
1.620 

Sucunduri 

(formador do rio 

Canumã) 

da latitude 6º45’ Sul à sua confluência com o rio 

Acari, também formador do rio Canumã 
280 

Tapajós 
da confluência dos rios Juruena e Teles Pires à 

foz, no rio Amazonas 
851 

Tarauacá 
da cidade de Tarauacá (AC) à foz, no rio Juruá, 

afluente do rio Solimões 
570 

Tefé 
da comunidade de Conceição, no Município de 

Tefé (AM) à foz, no Lago Tefé (AM) 
250 

Tefé, lago (Estado 

do Amazonas) 
do rio Tefé à confluência com o rio Solimões 40 

Teles Pires ou São 

Manuel 

do sopé da Cachoeira Oscar Miranda, no 

Município de Sinop (MT), à confluência com o 

rio Juruena, formador do rio Tapajós 

725 

Trombetas 
do sopé da Cachoeira Porteira, no Município de 

Oriximiná (PA), à foz, no rio Amazonas 
260 

Uapés 
da latitude 1º25’ Sul à foz, no rio Negro, afluente 

do rio Amazonas 
310 

Uatumã 
do sopé da Barragem da UHE de Balbina (AM) 

até à foz, no rio Amazonas 
295 

Urucu 
da longitude 64º45’ Oeste à foz, no Lago Coari 

(AM) 
400 

Xingu da latitude 10º45’ Sul à foz, no rio Amazonas 900 

Total                                                      28.890 
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VIA 

NAVEGÁVEL166 
TRECHO167 

EXTENSÃO
168 

(km) 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TOCANTINS-ARAGUAIA 

Anapu (afluente do 

rio Pará) 

da cidade de Carvalho (PA) à foz, no rio Pará, na 

Baía do Portel 
150 

Araguaia 
do ribeirão Guariroba, seu afluente da margem 

esquerda, à foz, no rio Tocantins 
1.938 

Caxiuanã (afluente 

do rio Anapu) 

da cidade de Carvalho (PA) até 10 km do divisor 

de águas 
150 

Capim 

do cruzamento com a rodovia PA-256, no 

Município de Paragominas (PA), à foz, no rio 

Guamá 

372 

Claro 
da cidade de Israelândia (GO) à foz, no rio  

Araguaia 
180 

Guamá 
da cidade de São Miguel do Guamá (PA) à foz, no 

rio Tocantins, na Baía de Marajó 
157 

Itacaiúnas (afluente 

do rio Tocantins) 

da latitude 6º30’ Sul à foz, na margem esquerda 

do rio Tocantins 
420 

Mortes (afluente do 

rio Araguaia) 

da cidade de Nova Xavantina (MT) à foz, no rio 

Araguaia 
500 

Moju da cidade de Cairari (PA) à foz, no rio Guamá 170 

Pará da cidade de Portel (PA) à foz, no rio Tocantins 140 

Paranã da cidade de Paranã (TO) à foz, no rio Tocantins 60 

Sono 
da nascente, na Lagoa Três Rios, na divisa 

BA/TO, à foz, no rio Tocantins 
400 

Tocantins 
do lago da Barragem de Serra da Mesa (GO), 

inclusive, à foz, no Oceano Atlântico 
2.100 

Total                                             6.737 

REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO NORDESTE OCIDENTAL 

Aurá de São Bento (MA) à foz, na Baía de São Marcos 40 

Grajaú (afluente do 

rio Mearim) 
da cidade de Grajaú (MA) à foz, no rio Mearim 624 

Gurupi 

da foz do rio Gurupi-Mirim, seu afluente da 

margem esquerda, à foz, na Baía Gurupi, no 

Oceano Atlântico 

160 

Mearim 
da cidade de Barra do Corda (MA) à foz, na Baía 

de São Marcos 
645 

Munim 
da cidade de Nina Rodrigues (MA) à foz, na Baia de 

São José 
110 

Pindaré (afluente do 

rio Mearim) 
da cidade de Buriticupu (MA) à foz, no rio Mearim 456 

Itapecuru 
da cidade de Mirador (MA) à foz, na Baía de São 

José 
650 

Total                                            2.685 
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VIA 

NAVEGÁVEL166 
TRECHO167 

EXTENSÃO
168 

(km) 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARNAÍBA 

Balsas da cidade de Balsas (MA) à foz, no rio Parnaíba 225 

Gurguéia   
da cidade de Canavieira (PI) à foz, na margem 

direita do rio Parnaíba 
130 

Igaraçu 
da embocadura do Canal de São José, situado na 

sua margem esquerda, à foz, no Oceano Atlântico 
18 

Parnaíba 
da cidade de Santa Filomena (PI) à foz, na baía 

das Canárias 
1.176 

São José, canal 
da embocadura no rio Parnaíba à embocadura no 

rio Igaraçu, próximo à cidade de Luiz Corrêa (PI) 
6 

Total                                             1.555 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO 

Carinhanha 
da cidade de Juvenília (MG), à foz, na margem 

esquerda do rio São Francisco 
80 

Corrente 

da confluência dos rios Correntina (ou Éguas) e 

Formoso, seus formadores, à foz, na margem 

esquerda do rio São Francisco 

105 

Grande 
da cidade de Barreiras (BA) à foz, na margem 

esquerda do rio São Francisco 
358 

Paracatu (afluente 

do rio São 

Francisco) 

da latitude 18º12’ Sul à foz, na margem esquerda 

do rio São Francisco 
430 

São Francisco 

(baixo rio) 

da cidade de Piranhas (AL) para jusante até a foz, 

no Oceano Atlântico 
208 

São Francisco 

(médio e alto rio) 

da longitude 46º10’ Oeste para jusante até a 

barragem de Itaparica (Luiz  Gonzaga), na divisa 

PE/BA 

2.292 

Urucuia 

do sopé da Cachoeira Poço Fundo, a jusante do 

córrego Constantino, seu afluente da margem 

direita, à foz, na margem esquerda do rio São 

Francisco 

138 

Total                                             3.611 

REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO SUDESTE 

Paraíba do Sul da foz do rio Pomba à foz, no Oceano Atlântico 126 

Pomba (afluente do 

rio Paraíba do Sul) 

da cidade de Santo Antônio de Pádua (RJ) à foz, 

na margem esquerda do rio Paraíba do Sul 
25 

Ribeira do Iguape 
da cidade de Registro (SP) à foz, no Oceano 

Atlântico 
70 

Total                                             221 

REGIÃO HIDROGRÁFICA ATLÂNTICO SUL 

Caí (afluente do rio 

Jacuí) 

da cidade de São Sebastião do Caí (RS) à foz, 

no Delta do rio Jacuí 
93 
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VIA 

NAVEGÁVEL166 
TRECHO167 

EXTENSÃO
168 

(km) 

Camaquã 
da cidade de São José do Patrocínio (RS) à foz 

na Lagoa dos Patos 
120 

Gravataí (afluente 

do rio Jacuí) 

da cidade de Gravataí (RS) à foz, no Delta do 

rio Jacuí 
12 

Guaíba, lago 
do delta do rio Jacuí à confluência com a lagoa 

dos Patos 
50 

Jacuí 
da cidade de Dona Francisca (RS)  à foz, no lago 

Guaíba 
370 

Jaguarão 
da cidade de Jaguarão (RS) à foz, na Lagoa 

Mirim 
32 

Mirim, lagoa 
do arroio São Miguel à embocadura de montante 

do canal de São Gonçalo (RS) 
180 

Patos, lagoa 
da confluência com o lago Guaíba à confluência 

com o Oceano Atlântico 
250 

São Gonçalo, canal da lagoa Mirim à foz, na lagoa dos Patos (RS) 70 

Sinos (afluente do 

rio Jacuí) 

da cidade de São Leopoldo (RS) à foz, no delta 

do rio Jacuí 
44 

Taquari (afluente do 

rio Jacuí) 
da cidade de Muçum (RS) à foz, no rio Jacuí 200 

Vacacaí (rio 

afluente do rio 

Jacuí) 

da latitude 30º35’ Sul à foz, no rio Jacuí 260 

Total                                             1.681 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO URUGUAI 

Cacequi (afluente 

do rio Santa Maria) 

de Azevedo Sodré (RS) à foz, no rio Santa 

Maria 
50 

Ibicuí da longitude 54º50’ Oeste à foz, no rio Uruguai 290 

Ijuí da longitude 55º08’ Oeste à foz, no rio Uruguai 50 

Quaraí da cidade de Quaraí (RS) à foz, no rio Uruguai 100 

Santa Maria 

(afluente do rio 

Ibicuí) 

da latitude 30º35’ Sul à foz, no rio Ibicuí 110 

Uruguai 
da longitude 52º55’ Oeste à fronteira com o 

Uruguai 
900 

Total                                             1.500 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARANÁ 

Amambai 
da cidade de Porto Felicidade (MS) à foz, na 

margem direita do rio Paraná 
90 

Aporé ou do Peixe 

(divisa MS/GO) 

do ribeirão da Cachoeira, afluente da margem 

direita, à foz, na margem direita do rio Paraná 
36 

Bois 
do rio Turvo à foz, no rio Paranaíba, formador do rio 

Paraná 
160 
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VIA 

NAVEGÁVEL166 
TRECHO167 

EXTENSÃO
168 

(km) 

Brilhante (formador 

do rio Ivinheima) 

da latitude 21º 25’ Sul à foz, no rio Ivinheima, 

tributário do rio Paraná 
120 

Corumbá 
da cidade de Pires do Rio (GO) à foz, no rio 

Paranaíba 
170 

Grande 
da barragem de Água Vermelha à confluência com o 

rio Paranaíba 
 83 

Iguaçu (baixo rio) 
do sopé das Cataratas do Iguaçu à foz, na margem 

esquerda do rio Paraná 
20 

Iguatemi 
do rio Jogui, afluente da margem esquerda, à foz, 

na margem direita do rio Paraná 
90 

Inhanduí ou 

Inhanduí-Guaçu 

(afluente do rio Pardo) 

da longitude 53º50’ Oeste à foz, no rio Pardo 70 

Ivaí 
da cidade de Teresa Cristina (PR) à foz, no rio 

Paraná 
632 

Ivinheima 
da confluência dos rios Brilhante e Santa Maria, 

seus formadores, à foz, no rio Paraná 
270 

Paraná 
da confluência dos rios Grande e Paranaíba à 

confluência com o rio Iguaçu 
828 

Paranaíba 
de Cachoeira Dourada à confluência com o rio 

Grande 
335 

Paranapanema de Ourinhos à foz, no rio Paraná 427 

Pardo 
da cidade de Ribas do Rio Pardo (MS) à foz, no 

rio Paraná 
280 

Piquiri 
do Salto do Apertados à foz, na margem esquerda do 

rio Paraná 
100 

Piracicaba (afluente 

do rio Tietê) 

da cidade de Paulínia (SP) à foz, na margem direita 

do rio Tietê 
153 

Sucuriú 
do remanso da barragem de Jupiá à antiga foz, no 

rio Paraná 
85 

Tietê da longitude 46º00’ Oeste à foz, no rio Paraná 820 

Verde 
da latitude 19º40’ Sul à foz, no lago da Represa de 

Porto Primavera, no rio Paraná 
315 

Total                                             5.084 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI 

Aguapeí (afluente 

do rio Jauru) 

da latitude 15º50’ Sul à foz, no rio Jauru, afluente 

da margem direita do alto rio Paraguai 
220 

Coxim (afluente do 

rio Taquari) 

da longitude 54º15’ Oeste, a montante da foz do 

ribeirão Camapuã, seu afluente da margem direita, 

à foz, no rio Taquari 

165 

Cuiabá 
da cidade de Rosário do Oeste (MT) à foz, no rio 

Paraguai 
785 
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VIA 

NAVEGÁVEL166 
TRECHO167 

EXTENSÃO
168 

(km) 

Jauru (afluente do 

rio Paraguai) 
do rio Aguapeí à foz, no rio Paraguai 170 

Miranda da latitude 20º55’ Sul à foz, no rio Paraguai 400 

Paraguai 

do ribeirão Vermelho, seu afluente da margem 

direita, à foz do rio Apa, seu afluente da margem 

esquerda 

1.650 

Piquiri ou Itiquira 

(afluente do rio São 

Lourenço) 

da cidade de Itiquira (MT) à foz, na margem 

esquerda do rio São Lourenço, tributário  do  rio 

Cuiabá 

215 

São Lourenço     

(afluente do rio 

Cuiabá) 

da cidade de Rondonópolis (MT)  à foz,  no rio  

Cuiabá, afluente do rio Paraguai 
370 

Taquari 
da cidade de Alto Taquari (MT) à foz, no rio 

Paraguai 
655 

Total                                                         4.630 

TOTAL GERAL                                            56.594 

 

 

 

4.2 ANEXO 2 

As características dos Meios de Transporte de cargas existentes no Brasil.  

 Hidroviário169 Rodoviário170 Ferroviário171 Marítimo172 

Representatividade 

no setor 

Não consta. Possui a maior 

representatividade 

entre os modais 

existentes 

Não consta. Não consta 

Distância adequada 

para o uso do modal 

Adequado para 

grandes distâncias 

Adequado para curtas 

e médias distâncias 

Adequado para 

grandes distâncias 

Adequado para 

grandes 

distâncias 

                                                 

169 Disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/hidro.html. Acesso em novembro de 2017.  

170 Disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/rodo.html. Acesso em novembro de 2017.  

171 Disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/03-ferro/ferro.html. Acesso em novembro de 2017.  

172 Disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/05-mar/mar.html. Acesso em novembro de 2017.  

http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/hidro.html
http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/rodo.html
http://www2.transportes.gov.br/bit/03-ferro/ferro.html
http://www2.transportes.gov.br/bit/05-mar/mar.html
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Custo Inicial de 

Implantação 

Se utiliza via 

naturalmente 

navegável, o custo é 

baixo. Se necessita 

infraestrutura 

especial, custo de 

implantação pode ser 

elevado 

Baixo custo inicial de 

implantação 

Alto custo de 

implantação 

Não consta 

Custo de 

manutenção 

Baixo custo de 

manutenção 

Alto custo de 

manutenção 

Baixo custo de 

manutenção 

Não consta 

Poluição e impacto 

ambiental 

Pouco poluente Muito poluente com 

forte impacto 

ambiental 

Pouco poluente Não consta 

Segurança no 

transporte 

Não consta Segurança no 

transporte 

comprometida devido 

à existência de roubos 

de cargas 

Possui maior 

segurança em 

relação ao modal 

rodoviário, visto que 

ocorrem poucos 

acidentes, furtos e 

roubos. 

Não consta 

Característica da 

entrega 

Não consta Serviço de entrega 

porta a porta 

Não consta Não consta 

Flexibilidade 
Baixa flexibilidade Maior flexibilidade 

com grande extensão 

da malha 

Baixa flexibilidade 

com pequena 

extensão da malha 

Flexibilidade 

superior ao 

transporte 

hidroviário 

Velocidade Transporte lento 

devido à velocidade 

das embarcações 

Transporte com 

velocidade moderada 

Transporte lento 

devido às suas 

operações de carga e 

descarga 

Transporte lento 

Custo do transporte Baixo custo de 

transporte 

Os custos se tornam 

altos para grandes 

distâncias 

Baixo custo de 

transporte 

Baixo custo de 

transporte para 

grandes 

distâncias 

Confiabilidade na 

previsão de entrega 

Não consta Tempo de entrega 

confiável 

Não consta. Não consta 

Capacidade de carga Grande capacidade de 

carga 

Baixa capacidade de 

carga com limitação 

de volume e peso 

Grande capacidade 

de carga 

Grande 

capacidade de 

carga, 

possibilidade de 

transportar 
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grandes 

tamanhos 

Integração da 

infraestrutura 

Não consta. Integra todos os 

estados brasileiros 

Baixa integração 

entre os estados 

Não consta 

Eficiência 

Energética 

Não consta Não consta. Elevada eficiência 

energética 

Não consta 

 

 

4.3 ANEXO 3 

 

Dados sobre a quantidade de autorizações emitidas pela ANTAQ entre 2010 e 2016173 

 

Empresas / Tipo de Embarcação TOTAL 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Número de empresas solicitantes 20 2 1 3 3 3 4 4 

Número de autorizações emitidas (CAAIs) 199 8 103 22 32 9 13 12 

EMBARCAÇÕES 

ESTRANGEIRAS 

Barcaças 398 1 – 278 119 – – – 

Rebocadores/ 

Empurradores 29 4 – 17 7 – 1 – 

Navios Tanques 58 7 103* 5 25 7 8 6 

TOTAL DE EMBARCAÇÕES 

AFRETADAS: 594 12 103 300 151 9 13 6 

* Inclui afretamentos por tempo e viagem 
 

Obs.: Somente autorizações da ANTAQ 

Fonte: SOG/GAF/ANTAQ 
 

 

 

                                                 

173 Disponível em: http://portal.antaq.gov.br/index.php/navegacao/interior/afretamentos-autorizados/. Acesso em 

outubro de 2017. 

http://portal.antaq.gov.br/index.php/navegacao/interior/afretamentos-autorizados/
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4.4 ANEXO 4  

Divisão geográfica das áreas de abrangência das Administrações Hidroviárias.174 

 

 

 

 

 

 

                                                 

174Disponível em: http://www.dnit.gov.br/modais-2/aquaviario/hidrovias/administracoes-hidroviarias-dnit.png/view.  

Acesso em outubro de 2017. 

http://www.dnit.gov.br/modais-2/aquaviario/hidrovias/administracoes-hidroviarias-dnit.png/view
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4.5 ANEXO 5 

Tabela com Projetos de Lei encontrados que envolvem o transporte aquaviário, com ementa e sua 

explicação. 

 

Projeto de Lei do Senado n° 34, de 2014:175  

 

Autoria: Senador Alfredo Nascimento (PR/AM) 

Ementa: Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre as receitas decorrentes da 

prestação de serviços regulares de transporte interestadual e intermunicipal fluvial de passageiros, 

e altera a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, para facilitar o acesso de recursos do Fundo da 

Marinha Mercante (FMM) às pessoas físicas. 

Explicação da Ementa: Reduz a zero as alíquotas da Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços regulares de transporte fluvial 

interestadual e intermunicipal de passageiros na Amazônia Legal. Altera a Lei nº 10.893, de 13 

de julho de 2004 (Dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - 

AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante - FMM, e dá outras providências), para dispor que os 

recursos do FMM serão aplicados em apoio financeiro reembolsável mediante concessão de 

empréstimo a empresa de navegação ou estaleiro brasileiros, e a pessoa física brasileira, no apoio 

financeiro à construção, reparo ou produção de embarcações em aço naval, destinadas ao 

transporte fluvial de passageiros, de elevado interesse social, até 100% (cem por cento) do valor 

do projeto aprovado, nas condições que especifica. Estabelece que a lei entra em vigor a partir do 

primeiro dia do ano subsequente ao de sua publicação. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 120/2015:176 

 

                                                 

175 Informação disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116151. Acesso em 

novembro de 2017.  

176 Informação disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1307297. Acesso em novembro de 

2017. 

http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/4527
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116151
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1307297
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Autor: Adilton Sachetti - PSB/MT 

Apresentação: 16/06/2015 

Ementa: Autoriza, nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos 

recursos hídricos, mediante realização prévia dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental - EVTEA, dos projetos de engenharia e dos demais Estudos Ambientais, na hidrovia 

do Rio Tocantins, localizada no trecho da sua foz, no Estado do Pará, até o Lago da Barragem de 

Serra da Mesa, na confluência com o rio Tocantizinho, no Estado de Goiás, na hidrovia do Rio 

Araguaia, localizada no trecho da sua foz, no rio Tocantins, no Estado do Pará, até a foz do 

ribeirão Guariroba, no Estado de Goiás e na hidrovia do Rio das Mortes, localizada na foz do rio 

Araguaia, no Estado do Mato Grosso, até Nova Xavantina, no Estado do Mato Grosso. 

 

  

 

4.6 ANEXO 6 

Uma informação importante sobre os portos na hidrovia Solimões-Amazonas é sobre a conexão 

com os demais modais de transporte. A seguir, seguem ilustrações com as principais ligações 

existentes nos portos analisados no trabalho. Vejamos: 

 

Conexões do porto de Manaus:177 

 

                                                 

177 Informação disponível em: http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-

executivos/se19.pdf. Acesso em outubro de 2017.  

http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=5310628
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se19.pdf
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se19.pdf
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a) Conexões do porto de Santana:178 

 

                                                 

178 Informação disponível em: http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-

executivos/se17.pdf. Acesso em outubro de 2017.  

http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se17.pdf
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se17.pdf
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b) Conexões do porto de Santarém:179 

 

                                                 

179 Informação disponível em: http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-

executivos/se28.pdf. Acesso em novembro de 2017.   

http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se28.pdf
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/planos-mestres-sumarios-executivos/se28.pdf
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4.7 ANEXO 7 

 

Principais rotas da navegação interior na Bacia Amazônica, com análise da oferta e demanda por 

trecho.180  

 

 

 

 

                                                 

180 Disponível em: http://www.sindarma.org.br/Pesquisa_Sindarma.pdf. Acesso em novembro de 2017. 

  

http://www.sindarma.org.br/Pesquisa_Sindarma.pdf
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 114 

4.8 ANEXO 8 

 

Tabela com informações sobre as eclusas existentes no Brasil até 2017.181 

 

Características das Eclusas Localizadas na Hidrovia Sul (m) 

 

 

Eclusa Rio Desnível  Largura  Comprimento  

 

 

Amarópolis  Rio Jacuí  5 17 120 

 

 

Anel de Dom Marco Rio Jacuí  7 17 120 

 

 

Bom Retiro do Sul Rio Taquari 12 17 120 

 

 

Fandango Rio Jacuí  4 15 85 

 

 

São Gonçalo Canal de São Gonçalo 0 17 120 

 

 

Características das Câmaras das Eclusas na Hidrovia Paraná - Tietê (m) 

 

 

Eclusa Rio Desnível  Largura  Comprimento  

 

 

Barra Bonita Tietê 25 12 142 

 

 

Bariri Tietê 24 12 142 

 

 

Ibitinga Tietê 23 12 142 

 

 

Promissão Tietê 27 12 142 

 

 

Nova Avanhandava - superior Tietê 32,6 12 142 

 

 

Nova Avanhandava - inferior Tietê 32,6 12 142 

 

 

Três irmãos - superior Tietê 24,3 12,1 142 

 

 

Três irmãos - inferior Tietê 25,5 12,1 142 

 

 

Jupiá Paraná 26 17 210 

 

 

Porto Primavera Paraná 23 17 210 

 

 

Hidrovia Tocantis / Araguaia 

 

 

Eclusa do Tucuruí Tocantins 72 33 210 

 

 

Hidrovia do São Francisco 

 

 

Eclusa de Sobradinho São Francisco 32,5 17 120 

 

 
Fonte: ANTAQ e DNIT 

      

                                                 

181 Informação disponível em: http://dados.gov.br/dataset/malha-hidroviaria/resource/3e5240d8-0f58-4c9c-9a84-

60447d45cade. Acesso em novembro de 2017.  

http://dados.gov.br/dataset/malha-hidroviaria/resource/3e5240d8-0f58-4c9c-9a84-60447d45cade
http://dados.gov.br/dataset/malha-hidroviaria/resource/3e5240d8-0f58-4c9c-9a84-60447d45cade
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