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MISSÃO E VALORES DO CCMM

MISSÃO

O Centro de Capitães da Marinha Mercante é dedicado a apoiar e fortalecer a Marinha Mercante
do Brasil e a posição do Comandante, promovendo o intercâmbio de informações marítimas e
compartilhando nossa experiência.

VALORES

Promover uma Marinha Mercante ética, eficaz,
eficiente e próspera, que seja de benefício máximo
para a nação, os marítimos, armadores e sociedade;

Prestar um serviço de utilidade pública, expresEstamos empenhados na promoção da segurança sando as opiniões profissionais consideradas dos
no mar, prevenção da poluição marítima, educa- Comandantes sobre questões marítimas;
ção náutica, melhoria dos padrões de formação e
Incentivar e promover avanços na educação náutino apoio à publicação de literatura profissional.
ca, padrões de treinamento e publicação de literaO CCMM monitora, comenta e toma posições tura profissional para o comandante brasileiro;
sobre a legislação e regulamentações locais, estaPromover ações de incremento sobre a importânduais, federais e internacionais atinentes à função
cia da Marinha Mercante brasileira e do Comande comando.
dante brasileiros.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

Durval Menezes Gama

02/08

Antonio Judas Tadeu Bechara Arero

20/08

Geraldo Cortegiano

27/08

José Carlos Ferreira Gonçalves

30/08

O presidente do CCMM e seus diretores parabenizam a todos, desejando saúde, paz , e prosperidade.

“Dominus Tecum”

*********************

Recesso do CCMM
Devido a situação atual na cidade do Rio de Janeiro da pandemia do COVID 19, informamos que manteremos a interrupção das atividades do Centro dos Capitães, a princípio até 15/09/2020. A secretaria continuará a funcionar na condição "home office". Qualquer alteração deste planejamento entraremos em
contato.
Favor permanecer "em capa" nas suas casas.
Saudações marinheira!
CLC Horacio Alberto Duarte
Diretor Administrativo

AGENDA DE BORDO

NT Dragão do Mar—Passagem de Comando
No dia dois do mês em curso, o Comandante Ricardo Monteiro da Fonseca
passou o comando do NT “Dragão do Mar” — atracado no Terminal de São
Sebastião, SP — ao Comandante Ricardo Alfredo Pereira da Cruz.
O Comandante Ricardo Monteiro, que desembarca para merecidas férias,
brindou o Comandante Ricardo Alfredo com o livro “Entre Cristas e Cavados — Lições ao nível do mar “ de autoria do Comodoro Francisco Gondar,
Conselheiro do CCMM.
Boas férias ao Comandante Ricardo Monteiro e sucesso ao Comandante Ricardo Alfredo na sua nova missão.

.
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TECNOLOGIA
GERADOR A ÁGUA
CLC Afonso de Almeida Corrêa
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
correa.afonso@gmail.com (Prv)
(21) 99410 - 2627

Eletricidade é gerada pela evaporação da água
Conforme divulgado pelo site Inovações Tecnológicas, pesquisadores chineses construíram um gerador de eletricidade a água - a energia é gerada quando a água se evapora de um nanomaterial de carbono.
Cada gerador tem cerca de 2,5 cm de comprimento e cria uma tensão de 1,5 V, similar à de uma pilha AA padrão.
Embora a corrente seja pequena, na casa dos nanoamperes, a equipe conectou vários geradores para alimentar um
display de cristal líquido.
Com futuras otimizações, escreve a equipe das universidades de Nanjing e Huazhong, o gerador a água poderia ser
usado para alimentar equipamentos de esterilização e para purificar ou dessalinizar a água em regiões quentes do
planeta.
A fabricação de cada célula do gerador começa com a deposição de nanotubos de carbono de paredes múltiplas em
um substrato de quartzo para criar dois eletrodos - o substrato tem cerca de 25 milímetros (mm) de comprimento e
os eletrodos de 2 mm ficam posicionados em cada extremidade. A seguir é depositado negro de fumo - ou fuligem,
pequenas partículas de carbono de cerca de 20 nanômetros de diâmetro - sobre todo o substrato, até uma espessura
de cerca de 70 micrômetros. O aparelho a ser alimentado deve ser conectado por fios aos dois eletrodos.
Para começar a gerar energia, a célula é colocada em um copo com uma pequena quantidade de água desionizada,
de modo a mergulhar apenas poucos milímetros da parte inferior do dispositivo. A ação capilar faz com que a água
suba, atingindo uma altura de até 20 mm em cerca de 1 h. À medida que a água sobe através da célula, a tensão
através dos eletrodos começa a subir, atingindo um valor de cerca de 1 V em 1 h.
Quando o gerador e o copo foram colocados em um ambiente fechado, do qual o vapor de água não podia escapar,
a tensão caiu para zero em cerca de 15 minutos, recuperando-se rapidamente quando o ambiente foi ventilado. O
fluxo de ar, que se sabe aumentar a evaporação, aumentou a tensão no dispositivo até 1,5 V. Por outro lado, um
aumento na umidade ambiental baixou a tensão ao inibir a evaporação. Tomados em conjunto, escrevem os pesquisadores, essas observações confirmam que é a evaporação a responsável pela geração da eletricidade.
Mas desvendar o processo propriamente dito exigiu um estudo mais aprofundado, usando espectroscopia de infravermelho. Os dados sugerem que a energia elétrica é criada através de um processo eletroquímico chamado corrente de fluxo, que ocorre quando um eletrólito é movido por um gradiente de pressão através de um canal ou poro - a
Otimização
Para testar o lado mais prático do seu gerador de eletricidade
evaporativo, a equipe conectou quatro células em série, criando
uma fonte de energia que disponibiliza cerca de 380 nA a 4,8 V.
Isto foi suficiente para alimentar uma pequena tela de cristal líquido.

Imagem: Guobin et al.—10.1038/nnano
2016300

água se movendo pelos nanotubos ou pelos canais do negro de fumo.
A equipe afirma que o desempenho do dispositivo poderá ser melhorado através da otimização dos processos de
evaporação e do fluxo da água pelo material de carbono.
Fonte: Site Inovação Tecnológica . Eletricidade é gerada pela evaporação da água. 09/02/2017. Online. Disponível
em www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=eletricidade-gerada-pela-evaporacao-agua. Cap5

TRANSPORTE MARÍTIMO
A NAVEGAÇÃO COSTEIRA NO INÍCIO DO SÉCULO XX

CLC – Alberto Pereira de Aquino
apanavigator2@gmail.com

Nos dias de hoje, ao entrarmos no passadiço de
qualquer navio mercante moderno, que executa a
nossa navegação de cabotagem, constatamos que
eles estão dotados de vários equipamentos que
permitem realizar uma navegação segura, em qualquer condição de tempo, como o radar e o GPS.
Também possuem roda do leme, com comando
manual e hidráulico, piloto automático, agulhas
giroscópica e magnética com rosa circular em
graus, radar (banda S), radar (banda X), ecobatímetro, odômetro Doppler, registrador de rumos,
cartas náuticas eletrônicas, AIS, telecomunicações
por satélites, comando das máquinas propulsoras
pelo passadiço, etc.
PASSADIÇO MODERNO

Entretanto, no início do século XX, no passadiço
do mais moderno navio mercante, da época, só se
constatava a existência de uma roda do leme de
controle manual e hidráulico, agulha magnética,
com rosa dividida em rumos cardeais (N. S, E. W),
colaterais (NE, SE, SW, NW) e sub-colaterais
(NNE, ENE, ESE, SSE, SSW, WSW, WNW,
NNW) e estes em 32 quartas de 11º15’. Estas, por
sua vez, eram divididas em quartos de 2º48’45”.
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Depois apareceram as rosas divididas em quartas e quartos, que indicavam os rumos, marcações e azimutes com maior precisão.

ROSA DIVIDIDA EM QUARTAS

ROSA DIVIDIDA EM QUARTAS E QUARTOS

Havia também as rosas quadrantais. que eram divididas por dois diâmetros perpendiculares entre si,
formando os quadrantes NE, SE, SW e NW.
Nelas os rumos eram contados:
A partir do N para E e do N para W
A partir do S para E e do S para W
Nesse tipo de rosa quadrantal, o rumo pode ser indicado pelo número de quartas ou graus seguidos do
quadrante, como: S 4 quartas SE ou N 6 quartas
NW ou ainda N 60º NE.

Depois apareceram as rosas circulares graduadas em
quartas e graus, que começaram a facilitar os trabalhos de correção dos rumos;

ROSA GRADIADA EM QUARTAS, QUARTOS E
GRAUS

Porque na época em que cursei a EMMRJ (1956-1958) ainda havia, na nossa Marinha Mercante, muitos navios apreendidos dos alemães durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com esse tipo de
graduação da rosa, minha turma teve que usá-lo no estudo da navegação.Isso, algumas vezes, nos fazia perder alguns pontos, porque havia muitas maneiras de se “cartear” uma rosa da agulha..
Cartear a rosa da agulha em quartas era a maneira de se dizer, seguidamente, todos os rumos nela indicados.
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No passadiço também havia o telégrafo das máquinas e os tubos acústicos. Para a determinação da posição além da agulha magnética havia o importante prumo de mão, binóculos, sextante, cronômetro, cronógrafo, cartas náuticas e roteiros. Estes dois últimos baseados em levantamentos hidrográficos precários, realizados durante o século XIX.

O odômetro, para o cálculo da velocidade e da distância percorrida ainda, em muitas embarcações, era o do tipo de barquinha”.

Que, depois, foi substituído por odômetros de relógio mecânico,
como o do tipo Walker, ao lado indicado.

Tudo era muito precário mas, na época, era o estado da arte, no
que dizia respeito ao progresso da navegação marítima!
Para comunicação com outros navios, situados à curta distância,
utilizava-se um megafone no formato de cone.

Muitas vezes, o passadiço ficava exposto às intempéries.

Na época, não existiam meios eletrônicos de comunicação com a terra e navegava-se confiando na prática adquirida em anos de idas e vindas por determinadas rotas, anotando-se as características geográficas
e meteorológicas de cada região.
Quando navegando na Marinha Mercante, durante o ano de 1960, tive a oportunidade de conhecer vários
navios do Lloyd Brasileiro, da Costeira e uns poucos, da Fronape, que também eram despojados dos modernos equipamentos de navegação como, por exemplo, os navios tipo “Salte”.
Mas, na Fronape, já no final dos anos 1950, começaram a ser incorporados navios dotados de agulha giroscópica, agulha magnética, piloto automático, radiogoniômetro e o importantíssimo radar.
Sempre tive uma curiosidade em saber como os antigos navegadores, do início do século XX, com tão
poucos recursos para executarem uma navegação segura, navegavam na nossa cabotagem.
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Há muitos anos, essa curiosidade foi satisfeita quando eu encontrei, em uma livraria, do tipo “sebo”, umpequeno livrinho precioso denominado “ROTEIRO E PRATICAGEM DA COSTA DO BRASIL ENTRE
PERNAMBUCO E MONTEVIDEO” (Ilustrado com fotogravuras e vistas panorâmicas, para a praticagem dos portos), de autoria de Francisco Xavier Tinoco Junior, publicado em 1901, editado nas oficinas
do Jornal do Brasil.
BARRA DO RIO DE JANEIRO

“A barra do Rio de Janeiro é franca, podendo ser
investida de um ou outro lado da Fortaleza da Laje.
Ao seguir-se o caminho entre Laje e S. João descrever-se-á a curva desta montanha, a umas 15
braças dela.
Popa no Passeio Público, proa entre as Ilhas Cotunduba e Pai e fazendo em seguida a curva sobre
a Cotunduba, que irá aparecendo, á medida que se
avança nesse canal.
Por outra pode-se dividir a distância entre a Laje e
S. João em três partes, das quais se darão duas, de
resguardo ás pedras da Laje, esparsas no canal e
ao banco que se forma por fora dessa fortaleza.

BARRA DO RIO DE JANEIRO NO INÍCIO DO SÉCULO XX

As reversas d’água fazem desconfiar dessa superfície mas, na outra barra, se dá o mesmo fato, se
bem que em menor escala.
Costeado o Pão de Açúcar se há sobre a Cotunduba a passar entre ela e a Praia de Copacabana e,
assim costeando o Rio de Janeiro pelo Oeste, se
irão vendo os seguintes pontos;
Por BE – o Pão de Açúcar, o Morro da Babilônia –
Praia Vermelha – Copacabana – Arpoador – Dois
Irmãos da Tijuca – as Ilhas Tijucas e o Cabo da
Gávea.
Por BB – a Cotunduba – Cagarras – Palmas –
Comprida – Redonda e seu grupo e, mais ao largo,
a Rasa.

FORTALEZA DA LAJE

Todo esse caminho entre as ilhas e o continente é
profundo e deve ser preferido por qualquer navio
de boa marcha e de bom governo, como fazem os
paquetes que se destinam ao Sul.
Isto não quer dizer que não se possa vir da barra –
sobre o canal entre Redonda e Comprida, mas é
que estas ilhas são perfeitamente abordáveis pela
parte interna, enquanto que, externamente, são orladas de pedras soltas, além de que, o canal o canal interno sempre abriga alguma coisa, permitindo ao navio avançar com melhor marcha.

FORTALEZA DA LAJE VISTA DO MORRO DE SÃO JOÃO
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Outro trecho que me interessou, do roteiro, foi o da navegação no trecho entre o cabo de Santa Marta e o
porto de Rio Grande.
Assim, saindo do Rio de Janeiro para o Sul, os navios faziam escalas em São Sebastião, Santos, Paranaguá, S. Francisco do Sul, Florianópolis e Rio Grande. Não havia um grande afastamento da costa em todos os trechos percorridos.
Assim, todo navio que saía diretamente do Rio de Janeiro com destino ao porto de Rio Grande não traçava o rumo diretamente para Santa Marta e sim para um ponto ao norte na Ilha de Santa Catarina, de onde,
após o reconhecimento da costa, seguiam para o Cabo de Santa Marta.
Essa precaução era devida ao fato de se por algum motivo devido à ação de vento, corrente ou má visibilidade, não fosse possível visualizar Santa Marta e os faróis que se seguiam, haveria um grande problema
para determinar a posição por marcações de pontos conspícuos de terra porque, ao sul daquela posição,
eles não existem até Torres.
Assim vale a pena saber como o roteiro tratava sobre o assunto:
“Em toda esta navegação, mais que em nenhuma outra costeira, se deve atender aos ventos reinantes,
que produzem por efeito da vaga e do vento, certo abatimento sobre a costa, se eles são de fora.
Deve-se então dar meia quarta para fora do rumo que se deveria fazer, ou mesmo mais, si se tratar de um
temporal violento.
Se o temporal vier de cima da costa, o navio cosido com ela segue abrigado do vento e do mar.
Assim, é preciso guiar-se com inteligência e acerto em certas emergências, principalmente se, o navio é
de pequena marcha.
Na costa baixa do Rio Grande a sonda será sempre o bastão do cego; ninguém a despreze, nem mesmo
em boas condições de tempo, porque a sonda, pelo menos, nos dá uma das coordenadas: a longitude, a
distância da terra.
A outra coordenada, a latitude, nos será dada pela observação da meridiana.
Assim pois, lançado o paralelo de latitude sobre a costa, a sonda nos dará a que distância estamos dela e
se, portanto o rumo vai bem.”
O Roteiro é repleto de detalhes da navegação de cabotagem que se praticava no litoral brasileiro e é uma
prova de que, muitos acidentes marítimos que, então ocorreram, foram devidos a escassez de recursos para determinar uma simples posição geográfica.
Aqueles que hoje gozam do conforto de utilizar as informações do GPS ou de seus similares não devem
esquecer os ensinamentos daqueles que nos precederam.

____________________
__________
_____
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Cuidados da navegação - Parte I

CLC Ricardo Monteiro
ricardo.monteirobr@hotmail.com

O meio marítimo é muito vasto. Temos vários tipos de embarcações para os diversos serviços em que são empregadas.
Mas todas elas têm algo em comum: o cumprimento das regras internacionais para evitar acidentes.
A publicação internacional que aborda essas regras de navegação é denominada de “Colreg” (Collision regulations), da
IMO. No Brasil, a DHN possui a publicação denominada de
“Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no
Mar”, onde também conhecemos como “Ripeam”
Publicação “COLREG” da IMO e “RIPEAM
da DHN

A DISTRAÇÃO se constitui num meio onde acidentes ou fatos da navegação possam ocorrer e por isso
deve-se evita-la o máximo possível.
Um dos relatos que farei nessa primeira parte da matéria aborda uma determinada manobra entre dois navios, onde os fatos descritos são fictícios, porém que já podem ter ocorrido em embarcações ou abordagens semelhantes que homens do mar já tenham vivido.
Podemos ouvir a pergunta de pessoas que não estão acostumadas com o meio marítimo: como pode acontecer um acidente num mar tão imenso?
Pois é, por incrível que pareça isso acontece. E normalmente esses acidentes, depois de investigados, são
atribuídos á falhas humanas, mesmo que não intencional.
Vamos então ao primeiro relato: um determinado navio (vamos aqui imaginar um VLCC) estava fundeado numa área de mar aberto, próximo da costa, quando então recebe ordens para suspender e seguir viagem até o próximo porto. Pela madrugada, estando o Comandante, o Oficial de Náutica de Serviço e o Timoneiro no Passadiço, o ferro foi colocado em cima, passando então a embarcação gigantesca a navegar,
com calado de 11,0 metros, ou seja, em lastro, já que em plena carga costumam ter calados superiores a
20,0 metros.
Após a máquina estar com toda a força adiante, já em regime de viagem, eis que outro navio (vamos aqui
supor um “NT” Navio Tanque), é avistado por bombordo, com rumo cruzado, a cerca de 6 milhas.
Normalmente, conforme regra do ISM-Code, o Comandante costuma colocar nas suas Ordens Permanentes o CPA mínimo, que é o ponto de maior aproximação em relação a sua embarcação. No caso, o Capitão
tinha determinado que fosse de 1,5 milhas.
A preocupação foi aumentando à medida que a distância entre os navios começou a diminuir. Percebendo
o VLCC que a embarcação NT não manobrava, solicitou que efetuasse chamada pelo VHF e combinasse
a manobra, levando em consideração as normas internacionais.
O VLCC, ao chamar o outro navio, combinou normalmente a manobra. Só que veio um fato inusitado: o
NT estava distraído com algum assunto extra navegação, que poderia ser desde a correção de cartas ou
publicações, escriturações de Diários de Navegação ou de Radiocomunicações, além de outras atividades
que possam tirar a atenção do serviço de quarto.
Enquanto isso, a distância entre os dois diminuía cada vez mais: 5 milhas, 4 milhas, 3 milhas. Isso mesmo, 3 milhas, já no visual das luzes de navegação. O VLCC, então, vendo que a navegação tinha sido co
11

locada em segundo plano, solicitou que o NT manobrasse imediatamente, já que era a sua obrigação.

O VLCC seria o de seta verde. O NT seria o de seta vermelha.

Pela norma internacional, o NT teria que manobrar.

O NT, manobrando de forma brusca, passa a 0,3 milhas pela popa do VLCC. Susto e medo nessa hora tomaram conta de todos em ambos os passadiços. Poderia ter sido desnecessário esse estresse.
Poderia ter acontecido um acidente? E como poderia ter ocorrido sim.
A distração é um dos momentos que contribui para vários tipos de acidentes. Até mesmo em casa ou no
trânsito, quando nos distraímos, dependendo da ocasião, podemos causar um acidente para nós mesmos
ou com terceiros, tendo lesões parciais ou fatais e perda de material, além da dor de cabeça de se fazer os
registros necessários e parar no Tribunal de Justiça.
No caso dos navios acima, apesar de vários relatos de erros virem a nossa cabeça, bem como das perguntas sempre começando pelo “Por que”, podemos ter muitos pontos de vistas relativos dependendo de
quem esteja analisando o fato. Todos podem estar certos, mesmo que tenham várias visões diferentes. Porém, também devemos levar em conta que algumas análises, se mal elaboradas, podem conter erros.
No meu ponto de vista, como Comandante, sem fazer uma análise profunda, relato os seguintes atos que
poderiam ter sido evitados.


O primeiro item já foi relatado: distração. Os navios devem se dedicar exclusivamente a navegação.
Conversas paralelas pelo VHF ou outro meio de comunicação a bordo devem ser evitadas durante os
quartos de serviços, principalmente quando há um navio em sua direção.



Os equipamentos de navegação devem sempre ser utilizados nessas manobras. O principal deles é o
Radar, que hoje tem o ARPA, que nos informa sobre o CPA (Ponto de Maior Aproximação – PMA em
português) e o TCPA (que é o tempo para ocorrer o CPA). Todos os navegadores devem sempre utilizar esse recurso de auxílio à navegação.



O fator humano também é muito importante e deve ser levado em conta. Jamais confie totalmente nos
equipamentos do passadiço, pois uma vez que são eletrônicos, podem ser passíveis de falhas ou erros.
Também um radar mal sintonizado pode contribuir para uma informação imprecisa. Estude sempre os
manuais dos equipamentos, pois além de melhorar o uso do equipamento, enriquecendo seus conhecimentos, também o auxiliará com novos comandos os quais são dispostos por alguns fabricantes.



Caso o Oficial tenha dúvida em uma manobra, deve chamar o Comandante imediatamente, independen
12

te do horário. Se o Comandante já estiver no Passadiço, a sua presença não isenta o Oficial de suas obrigações do serviço de quarto de navegação, a não ser que o mesmo deixe claro que esteja exclusivamente com a responsabilidade do quarto.


Os Oficiais de Quarto devem sempre ler e assinar as ordens do Comandante, tanto Permanente como as
Diárias. Nas Ordens Permanentes estava escrito que o CPA mínimo era de 1,5 milhas. O navio passou
pela popa a 0,3 milhas. Ou seja, por via de regra, uma delas deixou de ser cumprida. Nesses casos de
manobras, se houver dúvidas, chame o outro navio pelo VHF e deixe claro a sua intenção de manobra.



Se o outro navio não manobrar, e ao chama-lo não responder, manobre com antecedência e de forma
clara e objetiva, de modo a não deixar dúvidas que você efetuou a mudança de rumo ou outra manobra.
Não deixe para manobrar em cima da hora, pois poderá não ter mais o tempo necessário para evitar o
abalroamento.



Ao manobrar, verifique sempre se há outras embarcações ao redor, seja de forma visual, utilizando até
mesmo os binóculos, ou usando os equipamentos de auxílio à navegação. Esteja certo da manobra que
irá realizar.



O Comandante, com sua presença no Passadiço, deve sempre alertar o Oficial com antecedência para
evitar a distração, principalmente em momentos delicados de manobras.



Após as manobras, sempre é uma boa prática realizar um briefing, ouvindo os relatos do Oficial, debatendo os acertos e os pontos a se melhorar. Se o Comandante somente relatar os erros, poderá contribuir para a baixa estima do seu Oficial de Quarto, o que não seria um modo correto de agir, já que sua
função é treinar sua tripulação.

Conheça as regras de navegação.
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Nosso leitor que conhece bem o assunto, deve estar pensando que poderíamos ter colocado mais outros
itens essenciais. Como dissemos, existem várias análises para essas ocorrências. Por isso, quanto mais
pessoas participarem dos relatos, mais informações poderão ser obtidas para chegar a uma conclusão precisa. Aqui apenas colocamos o relato de uma pessoa.
O objetivo dessa matéria é despertar nos jovens Oficiais — acredito que muitos serão Comandantes —
o quanto é importante o Serviço de Quarto no Passadiço, bem como efetuar manobras corretas e com antecedência, obedecendo sempre as normas e regulamentos nacionais e internacionais.
Por isso, estejam sempre atentos durante os seus serviços, pois uma vez ocorrido um fato ou acidente da
navegação, não poderá ser dado o “pause e retornar o vídeo” para que se evite o acidente. O tempo somente navega para frente.
Na parte 2, em outra edição do informativo, abordaremos uma manobra de mudança de rumo precipitada
em alto mar.

Evite que seu navio seja responsável por um acidente ou fato da navegação.

Educar e navegar
CMG - Marcelo Batista Santos
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NOTÍCIAS
(CLC Afonso de Almeida Corrêa)

O Governo envia BR do Mar ao Congresso Nacional
O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei 4.199 /2020 que institui o Programa de
Incentivo à Cabotagem, conhecido como BR do Mar. Essa é uma das pautas prioritárias do Palácio do
Planalto, e foi encaminhada para análise dos parlamentares em caráter de urgência nesta terça-feira (11)
após assinatura do presidente Jair Bolsonaro.
“Depois de um esforço muito grande nas ferrovias, nós estamos também agora dando uma dinâmica, uma
força, ao transporte aquaviário”, disse o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto.
Com o programa, o governo quer ajustar a legislação de forma incentivar o setor aquaviário no Brasil,
tornando-o uma alternativa logística às rodovias e ferrovias brasileiras. O país possui mais de 8 mil quilômetros de costa.
A cabotagem é a navegação entre portos ou pontos da mesma costa de um país. Se aprovado, o projeto
deve ampliar a concorrência, criar novas rotas e reduzir custos na navegação entre portos, como explicou
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
“É um projeto que vai impulsionar a navegação de cabotagem no Brasil. Vai permitir o barateamento dos
custos, e isso nós estimamos que vai permitir um aumento da frota de 40% até 2022. Então, é dinamizar o
setor de cabotagem. Isso é muito importante para o investimento nessa retomada da economia”, disse o
ministro.
Segundo o ministro, a cabotagem vem crescendo no país, em média, 11% ao ano, mesmo neste período
de pandemia de Covid-19. Com o projeto, o Ministério da Infraestrutura pretende também ampliar o volume de contêineres transportados. A expectativa é chegar a 2 milhões de contêineres movimentados por
ano até 2022. Atualmente, são transportados anualmente 1,2 milhão.
O ministro explicou que o projeto também cria novas regras para que a indústria naval trabalhe com a
possibilidade do Fundo da Marinha Mercante ser utilizado por empresas estrangeiras para financiarem a
docagem de suas embarcações em estaleiros nacionais.
"No final das contas, o que a gente está fazendo é criando uma série de possibilidades e facilidades para o
afretamento de embarcações, sem desprestigiar a indústria naval nacional. Então, a gente está, primeiro,
preservando a vocação da indústria naval, no que diz respeito ao apoio marítimo, ao apoio portuário, à
navegação interior. E também criando novas possibilidades para que a indústria naval trabalhe com a possibilidade do Fundo da Marinha Mercante ser utilizado por empresas estrangeiras que façam aqui a manutenção, docagem em estaleiros nacionais", explicou o ministro da Infraestrutura.
O programa foca em quatro eixos: frota, indústria naval, custos e porto e a expectativa do governo é que
ele ajude a incentivar a retomada da economia brasileira no período pós pandemia.
Transcrevemos abaixo o o Capítulo II, Seção II, Art, 9.o do desse projeto de lei, que estabelece as obrigações das embarcações afretadas:
“Art. 9º Ficam as embarcações afretadas na forma prevista nesta Lei obrigadas a:
I - submeter-se a inspeções periódicas pelas autoridades brasileiras;
II - ter tripulação composta de, no mínimo, dois terços de brasileiros em cada nível técnico do oficialato, incluídos os graduados ou subalternos, e em cada ramo de atividade, incluídos o convés e as máquinas, de caráter contínuo;
III - ter, obrigatoriamente, comandante, mestre de cabotagem, chefe de máquinas e condutor de máquinas brasileiros; e
IV - ter as operações de cabotagem amparadas em contrato de seguro marítimo, por meio do qual o segurador ficará obrigado a indenizar as perdas e os danos decorrentes de quaisquer fatos ou atos da
navegação objeto do contrato.
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§ 1º Em relação ao quantitativo de brasileiros a que se refere o inciso II do caput, na hipótese de o
cálculo resultar em fração igual ou maior que cinco décimos, o quantitativo será arredondado para
o número inteiro subsequente.
§ 2º Para efeito do cálculo do quantitativo de brasileiros em atividade de caráter contínuo, a que se
refere o inciso II do caput, os marítimos das seções de câmara e saúde, no nível técnico de subalterno, serão considerados conjuntamente à atividade de convés e separadamente da seção de máquinas.

Para mais detalhes siga os links ao lado

BR DO MAR

PL 4.199 /2020

Fonte: Gov.br , Presidência da República, Planalto, Notícias, captura em 12/08/2020.
____________________
__________
_____

Opinião pessoal

OM - João Carlos de Souza Figueira de Ornelas.

"O MAR COMO DESTINO"...
Livro escrito pelo Ilustre Comandante Alvaro José de Almeida Junior.
Muito mais que um livro, uma história arrebatadora de um jovem do Belém do Pará e seus sonhos.
Um livro que nos faz navegar a bordo do Maringá por mares Nórdicos.
Um livro que deveria ser lido por todos da Marinha Mercante, sem distinção de categorias ou grupos.
Um livro que deveria ser lido pela velha guarda , em que se navega por uma Marinha Mercante que não
mais existe, e pelos jovens para que resgatem e lutem por essa.
Muito mais que uma autobiografia, uma declaração de amor de um homem que nasceu, viveu e, se Deus
quiser, ainda muito viverá pela Marinha Mercante Brasileira.
Obrigado Comandante Alvaro, por encher-nos de orgulho e podermos dizer...assim como o Senhor....Nós tivemos, temos e teremos....
"O MAR COMO DESTINO”...
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INCOTERMS 2020
Em 1.o de janeiro deste ano, entraram em vigor os Incoterms-2020 , publicados pela ICC- International
Chamber of Commerce. Foram publicados pela primeira vez em 1936, e vem sendo atualizados continuamente ao longo do tempo.
São de fundamental importância para o comércio internacional, e é necessário que compradores e vendedores entendam claramente o que eles representam no contexto das suas obrigações na cadeia de transporte e suprimento.

Entendendo os Incoterms
São termos comerciais atrelados a um conjunto de regras relacionadas ao Direito Comercial Internacional,
onde, através de um contrato de compra e venda, o comprador e o vendedor são concordes no seu cumprimento. São aceitas pelos governos e autoridades no comércio globalizado. Estabelecem as obrigações,
custos e riscos que recaem sobre cada uma das partes do contrato - comprador e vendedor. Indicam quando os custos e riscos são transferidos do vendedor para o comprador.
Alguns abrangem qualquer modo de transporte - rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo - outros cobrem
apenas o transporte aquaviário.

Incoterms para transporte aquaviário - Infográfico
OBRIGAÇÕES
INCOTERM

COMPRADOR

VENDEOR

FAS - Free
Alongside
Ship

O vendedor efetiva a entrega quando as
mercadorias são colocadas no costado do
O comprador assume todos os custos e risnavio - em um cais ou barcaça - nomeado
cos a partir desse momento.
pelo comprador no porto de embarque nomeado.

FOB - Free
On Board

A reponsabilidade sobre risco de perda ou
dano às mercadorias cessa para o vendedor O vendedor entrega a mercadoria a bordo
quando os produtos estão a bordo do nado navio indicado pelo comprador no porto
vio. O comprador assume todos os custos a de embarque nomeado
partir desse momento.

O risco de perda ou dano às mercadorias
CFR - Custo cessa quando os produtos estão a bordo do
e Frete
navio. O comprador assume todos os custos a partir desse momento.

O vendedor entrega a mercadoria a bordo
do navio , deve contratar e pagar os custos
e frete necessários para trazer as mercadorias até o porto de destino nomeado

O comprador deve observar que, de acordo
com o CIF, o vendedor é obrigado a obter
CIF - Custo, seguro apenas com cobertura mínima. Se o
Seguro e Fre- comprador desejar ter mais proteção de sete
guro, precisará acordar expressamente com
o vendedor ou fazer seus próprios contratos
extras de seguro.

Entrega a mercadoria a bordo do navio. O
risco de perda ou dano às mercadorias cessa quando os produtos estão a bordo; contratar e pagar os custos e frete necessários
para trazer as mercadorias até o porto de
destino nomeado. E também contrata a cobertura de seguro contra o risco do comprador de perda ou dano às mercadorias durante o transporte.

Fontes:
1. International Chamber of Commerce - Incoterms 2020 - 13/08/2020
2.. Inco Docs, Global Trade Guide - 13/08/2020
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NOTAS INFORMATIVAS

Mudanças na Diretoria
O 2.o Vice Presidente CLC Plínio Rodrigues Calenzo assumiu a pasta do 1.o Vice Presidente em substituição ao CLC Paulo Afonso da Cruz Silva que pediu exoneração; o Diretor Técnico CLC Joselito
Guerra de Andrade Câmara assumiu a pasta da 2.a Vice Presidência, e o Diretor Suplente CMG Sergio
Silvan Brasileiro da Silva assumiu a pasta da Diretoria Técnica.
____________________
Disponibilização de espaço para artigos e informações
Reservamos espaços para os nossos sócios e associados publicarem artigos técnicos, notícias e informações de interesse da nossa comunidade, que poderão ser enviadas para os endereços constantes da coluna “Fale Conosco”.
Convite para novos sócios e associados
O CCMM está aceitando novos sócios e associados e convida seus membros a fazerem suas indicações.
O formulário da proposta poderá ser solicitado por telefone, e-mail, diretamente em nossa sede ou na
nossa delegacia em Belém, ou obtido através do nosso site: http://centrodoscapitaes.org.br/
Fale conosco
SEDE- RIO DE JANEIRO - RJ

Avenida Rio Branco, 45, sa- (21) 2518-1638
las 1907/1908, Centro. Rio (21) 2253-4623
de Janeiro-RJ. CEP: 20090(21) 98488-5316
003.

contato@centrodoscapitaes.org.br
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br

Nosso expediente comercial é das 09 hs. às 17hs. de 2ª. feira a 6.a feira.
Fora do expediente os contatos poderão ser feitos com o Diretor de Comunicação Social, CLC Afonso de
Almeida Corrêa, até às 21 horas inclusive sábados, domingos e feriados.
DELEGACIA EM BELÉM-Pa

Travessa quatorze de março,
1155, Edifício Urbe 14, sala
(91) 99202-5599
207, Umarizal, Belém - Pa,

renato.bonatelli@rvbconsult.com.br

_________________________
_______________
_________

Quanto menos alguém entende, mais quer discordar;
Galileu Galilei.
18

ANEXO I - NOSSO ESTATUTO (PARTE VI)

estatuto
associação profissional dos capitães-de-longo-curso e de cabotagem
da marinha mercante
Art. 38 - Ao Presidente Compete:
..........................................................................................................................................................
V. Ordenar as despesas autorizadas e visar os cheques e contas a pagar, de acordo
com o Diretor-Financeiro;
VI. Nomear os funcionários e fixar seus vencimentos consoante as necessidades dos
serviços e aprovação da Diretoria;
VII. Organizar relatório das ocorrências do ano anterior e apresentá-lo â Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se na segunda quinzena de janeiro de cada ano, para
ser submetida à aprovação, devendo constar do mesmo:
1. Balanço do exercício financeiro, encerrado em 31 de dezembro de cada ano;
2. Demonstração da aplicação das rendas do Centro dos Capitães;
3. Resumo dos principais acontecimentos verificados no curso do ano;
4. Relação dos sócios admitidos durante o ano, de acordo com as
especificações exigidas nesse Estatuto e menção dos respectivos números
de matrícula;
5. Relação dos sócios que, durante o ano anterior, deixaram de pertencer ao
quadro social, declarando os motivos.
§ 1- - A primeira prestação de contas cobrirá o mês de dezembro após a posse, e fará menção à
situação em que foi encontrada a administração do Centro dos Capitães;
§ 2- - A segunda prestação de contas cobrirá o primeiro ano completo da atual administração;
§ 3- - A terceira prestação de contas cobrirá o segundo ano completo da atual administração;
§ 4- - A quarta prestação de contas cobrirá o terceiro ano da administração até a data da posse
da nova Diretoria.
Art. 39o - Ao Primeiro Vice-Presidente compete:
I. Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos l e g a i s ;
II. Auxiliar o Presidente na administração do Centro dos Capitães.
Art. 40° - Ao Segundo Vice-Presidente compete:
I. Substituir o Primeiro Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos legais;
II. Auxiliar o Presidente na administração de Centro dos Capitães.
Art. 41- - Ao Diretor-Administrativo compete:
I. Substituir o Segundo Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos;
II. Orientar a preparação da correspondência do Centro dos Capitães;
III. Administrar o expediente e o serviço da Secretaria do Centro dos Capitães, de
acordo com a orientação da Diretoria;
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IV. Administrar o arquivo do Centro dos Capitães, sendo por ele responsável;
V. Redigir e ler as Atas das Sessões da Diretoria;
VI. Proceder, ou mandar proceder, nas reuniões das Assembleias Gerais, a leitura do
expediente e material da Ordem do Dia;
VII. Redigir as Atas das Assembleias Gerais.
Art. 42- - Ao Diretor-Financeiro compete:
I. Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores do Centro dos Capitães;
II. Assinar, com o Presidente, os cheques e efetuar os pagamentos autorizados;
III. Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria;
IV. Apresentar ao Conselho Fiscal, balancetes trimestrais e um balanço anual;
§ 1° - O Diretor-Financeiro só poderá conservar em seu poder, no máximo, 10% (dez por cento)
da arrecadação mensal do Centro dos Capitães, depositando o restante em bancos,
cadernetas de poupança e investimentos garantidos pelo Governo Federal, a critério
da Diretoria;
§ 2° - A importância conservada em poder do Diretor-Financeiro não é acumulável
Art. 43- - Ao Diretor de Comunicação Social compete:
I. Acompanhar o Presidente, nos compromissos sociais do Centro dos Capitães;
II. Fazer expedir cartões de Festas de fim de ano, bem como telegramas a autoridades,
sócios e associados, quando solicitado;
III. Providenciar para que toda correspondência recebida seja devidamente respondida,
sendo por ela responsável;
IV. Comparecer ou providenciar para que o Centro dos Capitães se faça representar em
eventos para o qual foi convidado, ou outros que dispensem convites;
V. Fazer contatos com autoridades, armadores e outros setores da sociedade, sempre
que se fizer necessário ou requisitado pelo Presidente;
VI. Providenciar para que os associados sejam devidamente informados de almoços,
reuniões, assembleias e qualquer evento de interesso dos sócios e associados;
VII. Ser o responsável pela edição, impressão e distribuição do Boletim Informativo Diário
de Bordo, do CCMM.
Art. 44 - Ao Diretor-Procurador compete:
I. Indicar sobre as propostas de admissão de sócios, exarando nas mesmas seu parecer;
II. Fazer expedir cartões de Festas de fim de ano, bem como telegramas a autoridades,
sócios e associados, quando solicitado;
III. Providenciar para que toda correspondência recebida seja devidamente respondida,
sendo por ela responsável;
IV. Comparecer ou providenciar para que o Centro dos Capitães se faça representar em
eventos para o qual foi convidado, ou outros que dispensem convites;
.(Continua na próxima edição)
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