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DOMÍNIOS DA CIRCULAÇÃO MARÍTIMA

As massas oceânicas e os rios são os dois
maiores componentes da circulação marítima. As
massas oceânicas representam 71% da superfície
terrestre. As quatro mais importantes para a
circulação marítima são: O Pacífico (165 milhões
de quilômetros quadrados), o Atlântico (82
milhões de quilômetros quadrados), o Índico (73
milhões de quilômetros quadrados) e o Mar
Mediterrâneo (2,5 milhões de quilômetros
quadrados).
As partes mais ao norte do Atlântico, assim
como as mais ao sul do Atlântico, Índico e
Pacífico, não são muito usadas, sobretudo devido
às perigosas condições (principalmente gelo) e as
suas distâncias para os centros de atividades
econômicas.

Embora o transporte marítimo tenha
experimentado notáveis melhoramentos na sua
segurança e confiança, as rotas marítimas estão
ainda submetidas às ações dos ventos e correntes
marítimas dominantes e às condições atmosféricas
reinantes.

MÉDIA DAS VELOCIDADES DOS VENTOS EM
JANEIRO

O Atlântico Norte e o Pacífico Norte (de
50° a 60° norte) estão sujeitos à atividade de
grandes ondas durante o inverno que, algumas
vezes, prejudicam a navegação, e podem obrigar
os navios a seguir rotas em latitudes mais baixas,
desta maneira aumentando o comprimento das
rotas.
Durante a estação das moções de verão
(abril a outubro), a navegação pode se tornar mais
perigosa no Oceano Índico e no sul do Mar da
China.
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Os rios podem não ter utilidade para a
navegação comercial, se suas direções não
correspondem às direções da demanda por
transporte. Nesta situação está a maioria dos
grandes rios da Rússia que correm no sentido
norte-sul, enquanto os seus principais fluxos de
mercadorias e passageiros correm no sentido
leste-oeste.
Pouca profundidade e grandes obstáculos,
como corredeiras, podem também limitar a
navegação fluvial. Entretanto, muitos rios como o
Reno e o Yang Tse Kiang são importantes artérias
para o transporte aquaviário porque eles fornecem
acesso dos oceanos para os mercados do interior.
Geograficamente, as atividades marítimas podem
ser divididas em duas grandes categorias:
 Aquavias Interiores: O transporte fluvial é
adequado para o transporte de cargas a
granel, possui custos baixos e é aquele que
possui maior apelo ecológico. Ele
desempenha um importante papel para
diversos países que possuem grandes
sistemas hidroviários interiores, tais como
os do Volga, São Lourenço / Grandes
Lagos, Mississipi e Reno.
 Aquavias Transcontinentais: O comércio
marítimo tem experimentado um grande
crescimento, especialmente no Oceano
Pacífico. Isso está grandemente ligado à
dependência das nações desenvolvidas por
energia, minerais e produtos agrícolas.



o serviço mais ou menos regular, de ida e
volta, entre dois portos, geralmente com o
transporte de carga em uma única direção,
com o retorno em lastro. É o que acontece
com o transporte de matérias primas, como
o petróleo e os minérios, entre as zonas de
extração e as regiões industriais;
Pêndulo (Pendulum): Este tipo de rota é
utilizado pelo tráfego de navios
conteineiros e compreende um itinerário
regular entre uma seqüência de portos,
situados geograficamente próximos, em
um determinado litoral oceânico, seguido
de uma travessia oceânica e a repetição do
mesmo processo no litoral oceânico
oposto. O termo “pêndulo” é devido ao
fato do serviço marítimo ser de ida e volta
entre duas regiões marítimas. Este é o caso
do tráfego entre a Europa Ocidental e
Costa Leste dos Estados Unidos ou o
tráfego entre a Costa Asiática do Pacífico e
a América di Norte;
Ao-Redor-do-Mundo (Round-the-World):
Compreende o serviço de escalas
contínuas a uma seqüência de portos,
geralmente nos dois sentidos, ao redor da
Terra, atendendo a um número limitado de
portos, de cada continente. Este tipo de
rota marítima é executado, principalmente,
por navios conteineiros e envolve uma
série
de
transbordos
em
portos
concentradores de cargas (hub ports).

PRINCIPAIS ROTAS MARÍTIMAS MUNDIAIS
A arte de planejar travessias marítimas tem
sido praticada desde tempos imemoriais. A seleção
da melhor rota, para uma determinada viagem,
requer a avaliação abalizada de todos os fatores
que controlam o referido trecho da travessia.

TIPOS DE ROTAS MARÍTIMAS

Existem três tipos principais de rotas
marítimas:
 Porto-a-porto (Port-to-port): Compreende

CARTA-PILOTO DO ATLÂNTICO NORTE NOVEMBRO
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No passado, a maioria dos planejamentos,
era feita com o auxílio de estatísticas sobre o
tempo, correntes marítimas e clima que, juntos
com a experiência de viagens anteriores, levavam
à publicação de rotas sugeridas para uma grande
quantidade de travessias.
Estas rotas, baseadas em estatísticas ou em
condições climáticas, geralmente estão sujeitas a
fatores que podem variar sazonalmente e, desta
maneira, têm apenas valor informativo para o
navegante, porque não levam em conta variações
de curto prazo no padrão das estatísticas que,
atualmente, podem ser detectadas e igualmente
previstas por meio de modernos métodos e
anexadas ao plano de travessia.

DENSIDADE DE TRÁFEGO – 2007

O mapa abaixo foi obtido com
informações fornecidas por 16.693 navios
mercantes, que utilizaram dados do “Lloyd’s
Register Fairplay” e empregaram o “Automatic
Identification System – AIS” em suas viagens,
durante o ano de 2007.
Chegou-se à conclusão que os portos que
apresentaram maior movimentação de navios
foram:

PLANEJAMENTO METEOROLÓGICO DE VIAGEM

Existe também a possibilidade de serem
utilizados os serviços de organizações de
“Weather Routeing”, estabelecidas em terra, que
transmitem dados meteorológicos para os navios
no mar, sugerindo rotas ou alteração de rotas, com
grande benefício para a imediata condução de suas
viagens.

1) Canal do Panamá;
2) Canal de Suez;
3) Shangai.
4) Singapura;
5) Antuérpia;
6) Pireus;
7) Terneuzen;
8) Plaquemines;
9) Houston;
10) Ijmuiden;
11) Santos;
12) Tianjin;
13) New York / New Jersey;
14) Europort;
15) Hamburg;
16) Le Havre;
17) São Petersburgo;
18) Bremerhaven;
19) Las Palmas;
20) Barcelona.

ROTA METEOROLÓGICA E ROTA COMUM
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ROTAS MARÍTIMAS DO MAR DO NORTE

PONTOS DE ESTRANGULAMENTO (CHOKE
POINTS)
Pontos de estrangulamento são pontos para
onde convergem as rotas marítimas dos navios
que transportam matérias-primas para a geração
de energia, basicamente petróleo e gás natural,
para economizar distâncias ou por ser a opção
recomendada para atender às suas limitações,
geralmente calados.

CHOKE POINTS

O impedimento ou a dificuldade oferecida,
algumas vezes, para a passagem dos navios por
esses pontos impacta não só a economia regional,
onde estão situados, como, também, a economia
mundial, como ocorreu durante a Guerra IranIraque, entre 1980 e 1988, na então denominada
“Tanker War”.

NAVIO-TANQUE COMBOIADO PELA MARINHA
AMERICANA NA “TANKER WAR”

Durante aquele conflito 543 navios
mercantes foram atacados e 200 tripulantes foram
mortos.
É importante notar que a maioria dos
navios mercantes atacados não era das nações
beligerantes.
Mais de 80 navios foram afundados ou
declarados perdas totais, com perda de mais de 2
bilhões de dólares, em cargas e cascos.
O seguro aumentou 200% no mundo
inteiro, que foram passados aos consumidores, na
forma de aumento de preços.
Os principais pontos de estrangulamento
das linhas de navegação são;
1) Estreito de Hormuz;
2) Estreito de Bab-el-Mandeb;
3) Canal de Suez;
4) Estreito de Málaca;
5) Estreito de Sunda;
6) Estreito de Lombok;
7) Estreito de Dardanelos;
8) Estreito de Bósforo;
9) Estreito de Gibraltar;
10) Canal do Panamá;
11) Cabo Horn;
12) Cabo Agulhas (Cabo da Boa Esperança);
13) Canal Inglês (Canal da Mancha); e
14) Passagem entre a Groenlândia, Islândia e
Reino Unido (GIUK
Gap).

NAVIO CARGUEIRO SOB ATAQUE NA “TANKER
WAR”
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ESTREITO DE HORMUZ

Estreito situado entre Djibouti e Yemen.
Por esse ponto, que na sua parte mais estreita
mede 18 milhas, em 2008, passaram cerca de 3,3
milhões de barris de petróleo por dia, originários
do Golfo Pérsico e destinados a terminais da
Europa e Estados Unidos da América.
EXPANSÃO DAS OPERAÇÕES PIRATAS

ESTREITO DE HORMUZ

O Estreito de Hormuz está situado entre
Oman e Irã, e liga o Golfo Pérsico (Golfo
Arábico) ao Mar Arábico.
Em 2008, por esse ponto, cuja passagem
mais estreita tem aproximadamente 21 milhas,
passaram aproximadamente 16,5 – 17 milhões de
barris de petróleo por dia.
O petróleo transportado tem origem nas
nações do Golfo Pérsico, incluindo a Arábia
Saudita, Irã, Iraque e Emirados Árabes Unidos e
se destina ao Japão, Estados Unidos da América,
Europa Ocidental e outros países asiáticos.
Em 1980, durante a Guerra Irã–Iraque,
foram instaladas minas nesse estreito e após o dia
11 de setembro de 2001 ocorreram ameaças
terroristas.
Como rota alternativa para escoamento do
petróleo do Golfo Pérsico pode ser utilizado o
oleoduto de 745 milhas de extensão, que corre no
sentido leste-oeste, através da Arábia Saudita, para
o Mar Vermelho.
Existem outros oleodutos orientados para
terminais do Mar Mediterrâneo, mas que estão
desativados.

No ano de 2000, ao largo de Aden, no
Yemen, foi atacado e avariado o contratorpedeiro
norte-americano “Cole” e, em 2002, um petroleiro
francês.
Na região do Golfo de Aden, acesso ao
Estreito de Bab-el-Mandeb, nos anos de 2008,
2009 e 2010, ocorreram diversos casos de ataques
de piratas somalis contra embarcações mercantes
de diversas nacionalidades.

Como rota alternativa, para se evitar a
passagem por Bab-el-Mandeb, pode ser utilizado
o oleoduto leste-oeste, que corre através da Arábia
Saudita ou a rota passando pelo sul da África (o
Cabo Agulhas), mas adicionando cerca de 4.500
milhas marítimas à nova rota.

ESTREITO DE BAB-EL-MANDEB

ESTREITO DE MÁLACA
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Por esse ponto, cuja passagem mais
estreita mede 1,7 milhas de largura, em 2008,
passaram cerca de 15 milhões de barris de
petróleo por dia, que tiveram como origem nações
do Golfo Pérsico e da África Ocidental e, como
destino, todos os consumidores da Ásia/Pacífico,
incluindo Japão e China.

possibilidade de construção do Canal Kra (Kra
Canal), que uniria o Mar de Andaman com o
Golfo da Tailândia

CANAL DE KRA

ESTREITO DE SUNDA
Permite a passagem de navios com calados
até 20,5 m, navegando pela sua Rota de Águas
Profundas (Deep Water Route – DWR)..

O Estreito de Sunda está situado entre as
ilhas indonésias de Sumatra e de Java. Ele liga o
Oceano Índico ao Mar de Java.
Ele está disposto no sentido SW/NE e
apresenta uma largura mínima de 24 km (13
milhas náuticas), na sua extremidade nordeste,
onde apresenta profundidades de 20 m (65,6 pés).
A sua navegação é tida como difícil devido
à existência de bancos de areia, fortes correntes de
maré e muitas obstruções, a maioria formada por
plataformas petrolíferas situadas ao largo da costa
de Java, o que o faz ser evitado pelos grandes
navios petroleiros e graneleiros.

ESQUEMA DE SEPARAÇÃO DE TRÁFEGO MÁLACA CINGAPURA

No Estreito de Málaga existe a ameaça
constante de ataques de piratas, incluindo um
ataque terrorista, que ocorreu em 2003.
Abalroamentos e derramamento de óleo
são também problemas importantes, que podem
ocorrem na área.
Como rota alternativa, para se evitar a
passagem pelo Estreito de Málaca, pode-se usar os
Estreitos de Sunda e de Lombok, na Indonésia.
Existe também a possibilidade de
construção de um oleoduto entre a Malásia e a
Tailândia, para evitar o Estreito de Málaca, que
teria também a finalidade de reduzir o número de
navios petroleiros que passam pelo referido
estreito.
O Governo da Tailândia estuda, também, a

ESTREITO DE SUNDA

Nele está situado o famoso vulcão
Krakatoa (Krakatau, em indonésio) que, em 1883,
explodiu em uma formidável erupção.
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O Estreito de Makassar está situado entre
as ilhas de Bornéus e Sulawesi, na Indonésia, e
liga o Mar de Java ao Mar de Celebes.
Este estreito é usado pelas rotas de
navegação dos grandes navios que não podem
passar pelo Estreito de Málaca.
ESTREITOS DE DARDANELOS E BÓSFORO

ERUPÇÃO DO KRAKATOA EM 31/03/2014

ESTREITO DE LOMBOK

Este estreito liga o Oceano Índico ao Mar
de Java e está localizado entre as ilhas de Bali e de
Lombok, na Indonésia.
O seu ponto mais estreito esta na sua
abertura sul, que apresenta uma largura de 18 km
(9,7 milhas náuticas), mas a sua abertura norte
possui uma largura de 40 km (21,6 milhas). O seu
comprimento é de cerca de 60 km (32,4 milhas
náuticas).
Devido ao fato de ser um estreito com
águas bastante profundas (profundidade mínima
de 250 m), e, portanto, mais profundo do que os
estreitos de Málaca e Sunda, Lombok é utilizado
pelos navios do tipo “post malaccamax”.
ESTREITO DE MAKASSAR

Os Estreitos de Dardanelos e Bósforo,
também conhecidos como os Estreitos Turcos,
separam a Europa da Ásia.

ESTREITO DE DARDANELOS

O Estreito de Dardanelos, na antiguidade
conhecido como “Helles Ponto”, é uma estreita
passagem do Mar Egeu para o Mar de Mármara e,
deste, através do Estreito de Bósforo, para o Mar
Negro.
O Bósforo é um estreito que divide a
cidade de Istambul em duas partes e separa
fisicamente a Europa da Ásia, ligando o Mar
Negro, ao norte, com o Mar de Mármara, ao sul,
que por sua vez está ligado ao Mar Egeu e Mar
Mediterrâneo, pelo Estreito de Dardanelos.
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Para se reduzir o número de passagens de
petroleiros pelos referidos estreitos, estão sendo
estudados vários oleodutos.
Em 2005, foi inaugurado o oleoduto BakuTbilisi-Ceyhan, de 1.768 km de extensão e
capacidade de transferência de 1 milhão de
barris/dia, ligando o terminal de Baku, no Mar
Cáspio ao terminal turco de Ceyhan, no Mar
Mediterrâneo.
BÓSFORO

Existem duas pontes sobre o Bósforo. A
Ponte do Bósforo de 1.510 m de comprimento
(vão entre os dois pilares: 1074 m), que foi
completada em 1973. A segunda ponte, Ponte
Fatih Sultão Mehmet tem 1.510 m de
comprimento (vão entre os dois pilares: 1.014 m),
foi completada em 1988 e está situada a 5 km ao
norte da primeira.
O estreito é também atravessado por dois
túneis submarinos, sendo um ferroviário e o outro
rodoviário.. .
Em 2006, estimou-se que cerca de 2,4
milhões de barris de petróleo por dia, oriundos dos
campos petrolíferos da região do Mar Cáspio e
com destino à Europa Meridional e Ocidental,
tenham passado por essa importante via de
comunicação.
Acredita-se que, no futuro, com o aumento
da produção e da exportação do petróleo do
Azerbaijão e Kazaquistâo haverá um grande
aumento de tráfego pelos estreitos.
Os Estreitos Turcos são uma das mais
difíceis vias para se navegar, devido a sua
geografia sinuosa e com uma parte muito estreita
medindo 0,5 milha.
Por eles passam cerca de 50.000 navios
por ano, incluindo 5.500 petroleiros, tornando-os
uma das mais congestionadas vias de navegação
do mundo.

OLEODUTO BAKU – TBILISI – CEYHAN

ESTREITO DE GIBRALTAR

O Estreito de Gibraltar é uma ligação
natural entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano
Atlântico e separa a África da Europa.
Ao norte estão situados os litorais da
Espanha e do território britânico de Gibraltar e ao
sul estão os litorais de Marrocos e de Ceuta,
exclave espanhol no norte da África.
A menor distância entre os litorais
europeus e africanos é de 14,4 km.
As profundidades, ao longo desse estreito,
variam entre 280 m e 1.000 m.

SINUOSIDADE DO ESTREITO DE BÓSFORO
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Através desse estreito penetram, por cima,
as águas relativamente mais frias e menos salinas
do Atlântico e, por baixo, saem as águas mais
quentes e mais salinas do Mediterrâneo,
provocando correntes fortes e variáveis.

DESENVOLVIMENTO DA ÁREA TRANSVERSAL DO
CANAL DE SUEZ – 1956-2010

Como meio alternativo para se evitar a
passagem por Suez, existe a alternativa dos
petroleiros utilizarem o oleoduto Sumed, de 200
milhas de extensão e capacidade de transferência
de 2,3 milhões de barris de petróleo por dia, que
liga o terminal de Ain Sukhna, no Mar Vermelho,
ao terminal de Sidi Kerir, no Mar Mediterrâneo,
situado próximo a Alexandria.

Este fenômeno foi usado pelos U-boats
alemães, na Segunda Guerra Mundial, para entrar
e sair do Mediterrâneo, sem a utilização de
máquinas propulsoras, dificultando a sua
detecção.
A densidade de tráfego marítimo desse
estreito é muito grande, com uma média anual de
85.000 navios.
CANAL DE SUEZ
O Canal de Suez, inaugurado em 1869, é
considerado uma das importantes obras da
engenharia mundial. Possui 193,3 km (104,2
milhas marítimas) de comprimento, está
localizado no Egito e liga o Mar Vermelho ao Mar
Mediterrâneo.
Em 2006, pelo Canal de Suez, passaram
2,4 milhões de barris de petróleo por dia, oriundos
do Golfo Pérsico e destinados à Europa e aos
Estados Unidos da América.

Após a Guerra dos Seis Dias, ocorrida em
1967, o Canal de Suez permaneceu fechado até
1975. Este fato deu motivo para a construção de
grandes navios petroleiros (VLCC e ULCC) e
graneleiros (ULBC), para tornar econômica a
viagem pelo sul da África, que passou a
acrescentar cerca de 4.430 milhas náuticas à rota
Bombaim – Londres.
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h) Recessão;
i) Revolta na Líbia.
Durante a Idade Média, do século V ao
século XV, o comércio entre o Oriente e o
Ocidente, primeiro começou através de um
caminho terrestre, conhecido como “Rota da
Seda”.

Na figura acima as milhas utilizadas são as
terrestres, que equivalem a 1.609 metros, diferente
da milha náutica internacional que equivale a
1852 metros.
VARIAÇÃO DO PREÇO DO BARRIL DE
PETRÓLEO

Na figura acima pode ser verificada a
variação dos preços do petróleo, do ano de 1947
até o ano de 2010, devida a ocorrência de vários
fatos e conflitos no Oriente Médio como:
a) Crise de Suez;
b) Guerra do Yom Kippur;
c) Revolução Iraniana;
d) Guerra Irã / Iraque;
e) Cortes da OPEC (OPEP);
f) Greve na PDVSA, guerra no Iraque, aumento
do consumo na Ásia, queda do dólar;
g) Baixa capacidade de aumento da produção;

ROTA DA SEDA

Era um caminho longo e difícil através de
montanhas e desertos, utilizando caravanas de
animais. Era um comércio que dependia do
pagamento de muitos intermediários e, por isso, os
preços dos artigos transportados atingiam preços
astronômicos no destino final.
Com o tempo, foram aparecendo outras
rotas terrestres secundárias, completadas com
rotas marítimas.

ROTAS MARÍTIMAS E TERRESTRES

Para reduzir os preços das mercadorias e
aumentar a segurança do seu transporte, o
comércio passou a ser realizado, na sua quase
totalidade, por transporte marítimo, utilizando a
época apropriada das monções, para as viagens.
Primeiro utilizando rotas costeiras e,
depois, rotas oceânicas utilizando o Kamal,
instrumento para determinar a latitude dos portos,
pela Estrela Polar.
Cada nó, do cordão do Kamal, indicava a
latitude dos portos de escala.
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Para estar na latitude de um porto
desejado, o nó desse porto deveria estar na boca
do observador e a parte inferior do Kamal deveria
estar tangenciando o horizonte. Nesse instante a
Estrela Polar deveria estar tangenciando a parte
superior do Kamal. Para atingir esse porto era só
navegar para leste ou para oeste, conforme a
direção da navegação, se para Arábia ou para a
Índia.

Em
1453,
os
turcos
otomanos
conquistaram Constantinopla (atual Istambul) e
passaram a dominar todas as regiões do Oriente
Médio, interrompendo o comércio com o Oriente,
por vias terrestres e marítimas.

KAMAL

IMPÉRIO OTOMANO EM 1580

ROTAS MARÍTIMAS NO FINAL DA IDADE MÉDIA

Para chegar à Europa as mercadorias,
desde as origens até os consumidores finais,
passavam por chineses, malaios, indianos, árabes,
venezianos, genoveses, etc., continuando muito
caras.
O transporte marítimo, no Oceano Índico,
era dominado, principalmente, por indianos e
árabes.

Essa situação levou Portugal a procurar um
caminho marítimo para a Índia.
Desde do ano de 1415 Portugal vinha
realizando expedições marítimas de exploração
comercial da Costa Ocidental da África.
Em 1488 Bartolomeu Dias chegou a
extremidade sul do continente africano,
descobrindo o tão desejado Caminho Marítimo
para a Índia.
Dez anos depois, isto é, em 1498, uma
frota portuguesa, sob o comando de Vasco da
Gama, chegava à Costa Ocidental da Índia, para
tentar abrir o comércio direto, com aquela fonte de
produtos desejados pela Europa.
No início os portugueses encontraram forte
oposição, dos comerciantes árabes e indianos,
para instalar entrepostos comerciais ou feitorias.
As feitorias eram estabelecimentos
fortificados construídos em zonas costeiras,
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destinados a centralizar, e assim dominar, o
comércio dos produtos locais, para transportá-los
para Portugal e, de lá, para outros países europeus.
Os portugueses só conseguiram eliminar a
concorrência dos árabes e indianos, no transporte
marítimo no Oceano Índico, após conquistarem
Goa, na Índia, a cidade de Hormuz, na entrada do
Golfo Pérsico (Golfo Arábico), a ilha de Socotra,
na entrada do Mar Vermelho e Málaca, no Estreito
de Málaca.
Aquelas tarefas foram executadas,
magistralmente, pelo grande guerreiro português
Afonso de Albuquerque que, pelos referidos
feitos, foi agraciado com os títulos de Vice-Rei da
Índia Portuguesa e Duque de Goa, pelo Rei D.
Manuel I de Portugal.

Para concluir, verificamos que, em todas as
épocas, esses pontos de convergência das rotas
marítimas, sempre foram de importância para o
livre fluxo do tráfego marítimo.
CLC Alberto Pereira de Aquino
apanavigator2@gmail.com
***
SOCIEDADES DE CLASSIFICAÇÃO
HISTÓRICO
Mais de 95% do comércio internacional de
cargas é feito por mar. Por isso, o transporte
marítimo tem grande importância para a
independência econômica das nações. O navio
mercante é o veículo transportador dessas
riquezas.
No século XVII, a Inglaterra, então detentora
da maior frota mercante, perdia muitos navios por
naufrágios de vários tipos. O mesmo acontecia
com navios das frotas de outros países. As causas
das perdas, em sua grande maioria, eram devidas à
má construção dos navios perdidos e a sua
deficiente manutenção e/ou condução.
Naquela época, em Londres, existiam
diversos locais onde se reuniam todos os
envolvidos com o comércio marítimo. Um desses
lugares, o mais famoso, era a “coffee-house” de
Edward Lloyd, localizada, primeiramente, na Rua
Great Tower e, posteriormente, na Rua Lombard
n° 16.

AFONSO DE ALBUQUERQUE

“CHOKE POINTS” DE AFONSO DE ALBUQUERQUE

A primeira notícia sobre a existência deste
estabelecimento foi dada na London Gazette, de
18 de fevereiro de 1688.
Em Londres, a maior parte dos negócios
marítimos do dia era fechada na sociável
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atmosfera das “coffee houses” do século XVII.
Vivendo no meio marítimo, entre capitães de
navios, armadores, afretadores e seguradores,
Edward Lloyd passou a tomar conhecimento de
muitas informações importantes, que ele
publicava em folhetos, que eram distribuídos entre
os seus fregueses.
Edward Lloyd faleceu em 1713, mas o seu
café continuou a existir.
Em 1760, alguns freqüentadores da “coffee
house”, na sua maioria seguradores, formaram a
“Register Society”, que foi a primeira Sociedade
Classificadora de Navios que, posteriormente, se
transformou em “Lloyd’s Register”.
Em 1764, a “Register Society” editou o
“Register of Ships”, que foi o primeiro a ser
publicado. O seu objetivo era o de dar, aos
seguradores e comerciantes, uma idéia dos navios
que eles seguravam e afretavam.

“REGISTER OF SHIPS” – 1764

Os primeiros registros continham detalhes
dos armadores, capitães, tonelagem, data da
construção, local de construção e número de
canhões. A condição do casco, equipamentos e a
“classificação” também eram incluídos. A
condição do casco era indicada pelas vogais: A, E,
I, O, U.
As mastreações e os seus aparelhos fixos e de
laborar eram classificados pelas letras G, M e B,
que significavam respectivamente: Good (Bom),
Middling (regular) e Bad (Mau). Um exemplo de
classificação combinada era “AG” ou “UB”.
Este sistema de classificação perdurou por
alguns anos e, então, as letras G, M e B foram
substituídas pelos números 1, 2 e 3. O “Register of
Ships”, para 1775-76, foi o primeiro a mostrar o
agora famoso símbolo de classificação “A1”.
Em 1914, a Sociedade se transformou em
uma organização internacional e passou a se
denominar “Lloyd’s Register of Shipping”.
Atualmente, por participar em vários setores

industriais, passou a se denominar “Lloyd’s
Register”.
As Sociedades Classificadoras têm como
missão primordial a classificação de navios,
durante a sua construção, seguindo as suas
próprias “Regras de Construção Naval”. Durante a
construção, emite os certificados relativos à
“classificação”, que são de sua responsabilidade.
As Sociedades Classificadoras podem,
representado a Autoridade Marítima, emitir
também “Certificação Estatutária”. A Certificação
Estatutária é a exigida pelas Convenções
Internacionais e/ou pelas Normas da Autoridade
Marítima Nacional.
A “classificação”, durante a construção, visa:
a avaliação do projeto, a vistoria de materiais e
equipamentos e a vistoria da construção do navio.
Durante a vida operacional do navio, as
“Regras de Classificação” são aplicadas através de
Vistorias Anuais, Intermediárias, Ocasionais e, a
cada 5 anos, por uma Vistoria de Reclassificação.
A “Certificação Estatutária”, durante
construção do navio, visa a aplicação das
Convenções Internacionais (Solas, Borda Livre,
Marpol, Arqueação) e Regulamentos Nacionais
(Normams), através de avaliação do projeto,
vistorias de materiais, de equipamento e da
construção, com a emissão dos Certificados
Estatutários.
A “Certificação Estatutária” continua durante
a vida operacional do navio com a aplicação das
Convenções Internacionais, acima referidas,
incluindo-se também os Códigos ISM e ISPS e os
Regulamentos Nacionais, através de vistorias
/auditorias periódicas e ocasionais, com a
renovação dos “Certificados Estatutários”.
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E CERTIFICADOS









Convenção
Internacional
para
a
Salvaguarda da Vida Humana no Mar,
1974 (SOLAS, 74):
Certificado de Segurança de Construção de
Navio de Carga;
Certificado de Segurança de Equipamento
de Navio de Carga;
Certificado de Segurança Radiotelefônica
para Navio de Carga.
Convenção Internacional sobre Linhas de
Carga, 1966 (Load Lines Convention, 66):
Certificado Internacional de Borda-Livre.
Convenção Internacional sobre Arqueação
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de Navios.1969 (Tonnage Convention,
69):
Certificado Internacional de Arqueação,
69.
Convenção Internacional para a Prevenção
da Poluição por Navios, 73/78 (Marpol
73/78):
Certificado Internacional de Prevenção de
Poluição por Óleo;
Certificado Internacional de Prevenção de
Poluição por Substâncias Líquidas
Nocivas Transportadas a Granel;
Certificado Internacional de Prevenção de
Poluição por Esgoto Sanitário;
Certificado Internacional de Prevenção de
Poluição do Ar.
Código Internacional de Gestão de
Segurança (ISM Code):
Documento de Conformidade - DOC;
Certificado de Gestão de Segurança –
SMC.
Código Internacional de Proteção de
Navios e de Instalações Portuárias (ISPS
Code):
Certificado Internacional de Proteção para
Navio.
Código Internacional de Construção e
Equipamento de Navios Transportadores
de Substâncias Líquidas Nocivas a Granel
(IBC Code):
Certificado Internacional de Conformidade
para o Transporte de Produtos Químicos
Líquidos Perigosos a Granel.
Código Internacional de Construção e
Equipamento de Navios Transportadores
de Gases Liquefeitos a Granel (IGC
Code):
Certificado Internacional de Conformidade
para o Transporte de Gases Liquefeitos a
Granel.

Classificação é um tipo especial de
certificação aplicada para confirmar que as
estruturas e instalações marítimas cumpriram as
exigências requeridas pelas Regras da Sociedade
de Classificação, escolhida para executar a
referida tarefa, durante a elaboração do projeto,
construção e manutenção durante a vida
operacional do navio ou unidade “offshore”. As
regras e normas objetivam assegurar a segurança à
embarcação, tripulação e meio-ambiente contra os

perigos.
O objetivo da classificação é verificar que os
padrões de segurança requeridos durante a
construção, permaneçam, sejam observados e
mantidos.
Como vimos, na segunda metade do século
XVIII, em Londres, os comerciantes, armadores e
capitães de navios mercantes se reuniam na
“Coffee House” do Sr. Edward Lloyd, para
conversar e fechar acordos comerciais, inclusive
dividir riscos e recompensas em relação às
viagens que se realizavam.
Essa atividade passou a ser conhecida como
“underwriting” (subscrição / seguro), após a
prática de assinar o nome das pessoas no
documento, que se obrigavam a pagar parte das
perdas ocorridas durante a viagem, contra o
recebimento de certa percentagem dos lucros, caso
a viagem terminasse bem.
Cedo
os
seguradores
(underwriters)
compreenderam que era necessário ter
conhecimento da qualidade dos navios nos quais
em embarcadas as cargas que asseguravam.
As Sociedades de Classificação não projetam,
não constroem, não detêm a propriedade, não
operam, não gerenciam, não mantêm, não
reparam, não financiam, não seguram e não
fretam/afretam navios.
Uma construção apropriada e efetiva depende
do
projetista
e
do
construtor
naval,
adequadamente, executarem as suas funções.
A operação segura e a manutenção de um
navio, para o serviço que executa, dependem,
principalmente,
do
armador,
de
seus
representantes e da tripulação que o opera,
gerencia e executa a sua manutenção diariamente.
Atualmente (2017), as principais Sociedades
Classificadoras, são:








Lloyd Register – LR (1760);
Bureau Veritas – BV (1828);
Registro Italiano Navale – RINA (1861);
American Bureau of Shipping – ABS
(1862);
Det Norske Veritas – DNV (1864);
Germanischer Lloyd – GL (1867);
Nippon Kaiji Kyokai – Class NK (1899).

Nota: Em 12 de setembro de 2013 as
Sociedades Classificadoras Det Norske Veritas e a
Germanischer Lloyd foram fundidas em uma
única companhia, com a marca de classificação
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“DNV GL”.
NOTA: Não se deve confundir o Lloyd’s
Register, que é uma Sociedade de Classificação,
com o Lloyd’s of London, que é um mercado de
seguro e resseguro, com sede em Londres.
CLC Alberto Pereira de Aquino
apanavigator2@gmail.com
***
EVENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO
Lançamento
do
Livro
Utilização
de
Rebocadores nos Portos, de autoria do CLC
Plínio Calenzo, tradução do Dr. Leonardo
Saores e Anne Braune e revisão do CLC Sérgio
de Moura e Dr. Edson Mesquita.
Data: 6 de novembro, 14:30 às 16:00.
Local: Auditório da Diretoria de Portos e Costas ,
Rua Teófilo Otoni, n° 4, Centro, Rio de Janeiro –
RJ.

Para mais informações, contatar:
Centro dos Capitães da Marinha Mercante
Av. Rio Branco, 45, salas 1907/1908.
presidencia@centrodoscapitaes.org.br
+55 (21) 2518-1638 | +55 (21) 2253-4623
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