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O Comandante Renato Bonatelli, no mês de fevereiro p,p, foi nomeado Delegado do CCMM - Centro dos Ca-
pitães da Marinha Mercante, no Estado do Pará, com base na cidade de Belém, passando a representar os inte-
resses do CCMM e dos seus sócios e associados junto as autoridades e a comunidade aquaviária na região. O 
endereço referencial situa-se na Travessa quatorze de março,  1155, Edifício Urbe 14, sala 207, Umarizal, Be-
lém - Pa,  CEP 60.055-450,   telefone (91) 99202-5599. E-mail; renato.bonatelli@rvbconsult.com.br 

      DELEGACIA DO CCMM EM BE-
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ANIVERSARIANTES  DO MÊS   

 

 

 

 

 

Em virtude do recesso do CCMM em cumprimento ao Decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, não foi 
possível o acesso à lista dos aniversariantes deste mês. Entretanto, o seu presidente  e diretores, os parabenizam, 
a todos desejando vida longa repleta de bênçãos com muita saúde e esperanças, sempre com forças renovadas 
para o enfrentamento de novos desafios, que certamente serão vencidos... e de quebra, muito din-din. 

“Dominus Tecum” 
 

********* 
RECESSO DO CCMM 
 
Conforme o decreto nº 47.027 de 13/04/2020 do Governador do Estado do Rio de Janeiro, informamos que man-
teremos a interrupção das atividades do Centro dos Capitães, a principio até 30/04/2020. A secretaria continuará 
a funcionar na condição "home office" também durante este período. Qualquer alteração deste planejamento en-
traremos em contato. 
Favor permanecer "em capa" na suas casas. 
Saudações marinheiras 

CLC Horacio Alberto Duarte 

Diretor Administrativo 

  *********** 
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AGENDA DE BORDO 

Transmissão de cargos 
¨ No dia 17 deste mês, em cerimônia exclusivamente administrativa, o Diretor de Portos e Costas, Vice-

Almirante Roberto Gondim Carneiro da Cunha transmitiu o cargo ao  Vice-Almirante Alexandre Cursino 
de Oliveira;  

¨ No dia 20, o Comandante do CIAGA,  Contra-Almirante Amintas da Silva Viamonte , em cerimônia 
interna, transmitiu o cargo ao Contra-Almirante André Moraes Ferreira; e 

¨ No dia 22, o Diretor de Engenharia Naval, Vice-Almirante (EN) Mario Ferreira Botelho Transmitiu o 
cargo ao Vice-Almirante (EM) Márcio Ximenes Virgíneo 

O presidente  e diretores do CCMM apresentam seus cumprimentos e votos de pleno sucesso em suas novas 
comissões. 

Condecoração 
 

 

  

 

 

 

 

 

No dia 16 de março deste ano, em singela cerimônia 
na sede do CCMM, nosso sócio e colunista CLC 
Ricardo Monteiro foi agraciado com a Medalha Ba-
talha de Monte Castelo.  

A entrega da condecoração foi feita pelo Comodoro, 
CLC Francisco Gondar.  

Prestigiaram o evento, o 2o.  Vice-Presidente do 
CCMM, CLC Plínio Calenzo e a CLC Hildelene 
Bahia. 

O Presidente e diretores do CCMM parabenizam o 
Comandante Monteiro por tão honrosa distinção. 
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O profissional do mar –  multidisciplinar –  principalmente o “triângulo de comando” - no seu dia a dia a bordo, faz uso dos 
diversos ramos da Ciência notadamente a Astronomia, e a Matemática, a Física e a Química, a Eletricidade e a Eletrônica, as 
Ciências Econômicas, Contábeis, Jurídicas e até a Medicina, entre outras. E a Ciência, assim como o mundo em que vive-
mos, é dinâmica; está sempre em evolução, através de pesquisas nos diferentes cantos do nosso e em outros planetas, para 
ampliar os conhecimentos da humanidade, aprimorando aqueles herdados dos nossos ancestrais, e, criando novos, técnicas e 
inventos mais eficientes e mais eficazes, com foco na melhoria da saúde, conforto, economia, enfim, da qualidade de vida. 

 O mundo, a cada segundo, sofre grandes mutações, está em constantes mudanças no seu processo evolutivo. E essas trans-
formações não trazem benefícios unicamente! Muitas vezes carregam consigo ameaças à vida, que, sem falar nas guerras, 
citamos  a Peste Negra (50 milhões de mortos na Ásia e Europa, 1333 a 1352); a Cólera (centenas de milhares de mortos na 
Ásia, Europa e Américas, 1817 a 1824), a Tuberculose (1 bilhão de mortos, 1850 a 1950), a Varíola ( 300 milhões de mortos,  
1896 a 1980) e a gripe espanhola, por exemplo. 

A peste negra também é denominada de peste bubônica, peste pneumônica e septicêmica, segundo a sua forma clínica. Na 
sua forma pneumônica, estágio mais avançado da peste, infecta os pulmões, e, na forma septicêmica, entra na corrente san-
guínea e se espalha por todo o organismo. 

A gripe indevidamente denominada espanhola, teve origem em um campo de treinamento de soldados no estado americano 
do Kansas. O vírus se alastrou rapidamente pelo mundo, mas os governos envolvidos na Primeira Guerra Mundial censura-
vam as notícias sobre a epidemia. A Espanha, neutra no conflito, divulgava informações sobre “milhões de mortes” na Euro-
pa. Esta situação criou a falsa impressão de que a gripe começara na Espanha. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920 infec-
tou 500 milhões de pessoas , ceifando cerca de 40 milhões de vidas. A doença chegou ao Brasil em setembro de 1918 a bordo 
do navio inglês Demerara, de passageiros, que desembarcou doentes em Recife, Salvador e Rio. O vírus se espalhou rapida-
mente pelo país e matou cerca de 35.000 pessoas. O presidente eleito Francisco de Paula Rodrigues Alves, contraiu a doença, 
não tomou posse e faleceu em janeiro de 1919, aos 71 anos. No Rio foram registradas 14.348 óbitos entre  outubro e dezem-
bro de 1918. Em São Paulo foram cerca de 6.000 mortes ao todo. 

Em passado mais recente, tivemos a invasão das gripes asiática (H2,N2, 1957-1958), Hong Kong (H3N2, 1968-1969), suína 
(H1,N1, 2009 - 2010), da AIDS (HIV), e atualmente a COVID-19 (Corona,Virus, Disease, 2019), terrível e temível , que 
“parou o mundo” como suas antecessoras aos seus tempos. Os cuidados preventivos da COVID-19, são basicamente os mes-
mos tomados para as pandemias mencionadas. 

“Quem vai para o mar se avia em terra”, e os homens, na antiguidade, eram classificados como “os que estão vivos, os que 

estão mortos, e os que estão no mar” (atribuída a Platão). 
Hoje não é mais assim, pelo menos essa é a minha crença. Com o aperfeiçoamento dos meios de comunicações, o homem do 
mar, embora em confinamento e distante da sociedade, não está mais isolado, nem pela fala nem pela escrita. 

Em adição, o homem do mar precisa estar preparado técnica, física e mentalmente, com a saúde em dia, para execução do 
trabalho que escolheu. 

Assim, necessita, como os demais, acompanhar as evoluções da ciência; reduzir, evitar e resolver problemas, afinal essa é 
uma das funções do Comandante, além daquelas elencadas na NORMAM 13. 

Para isso, tem que acompanhar os avanços do conhecimento, e se manter atualizado sobre o que ocorre no mundo. Desafios e 
obstáculos estarão presentes, devemos lembrar sempre. 

Dado o caráter multidisciplinar do profissional do mar, conforme mencionamos no caput desta matéria, a partir desta edição 
adiciona-se mais uma seção intitulada “Tecnologia”, que pretende divulgar os avanços das ciências, e assim participarmos 
ainda mais do  universo multiplicador de conhecimentos. 

Você, Comandante, faz parte disso. Você também é um multiplicador. Assim, aguardamos sua participação. 
_________________________________________________________ 

* Capitão de Longo Curso. Economista, “Tow Master”. “Safety Surveyor”. Auditor Interno. Consultor na ASM Marítima. “Real State”: Consultor e Avaliador Imobiliário. 
Instrutor qualificado pela Academia Marítima de Warsah (U.K). Instrutor de “Proteção do Navio”  �   ISPS Code  �   credenciado pela DPC nos cursos MB Martins e Fox. Ex-
professor  das ”Faculdades Integradas Colégio Moderno”. Ex-instrutor do CIABA / CIAGA / FEMAR / DLA Internacional.  

Nota:  os dados estatísticos foram extraídos da INTERNET, revistas Saúde e Super  Interessante , jornal  Physis e Enciclopédia Wikipédia, 
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CLC Afonso de Almeida Corrêa (*) 

diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br 
              correa.afonso@gmail.com  (Prv) 
                           (21) 99410 - 2627  
 

O Profissional do Mar e o Conhecimento 
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NOSSO ESTATUTO (PARTE II) 

estatuto * 

associação  profissional dos capitães-de-longo-curso e de cabotagem 
 da marinha mercante 

 
CAPÍTULO 11 

DA FINALIDADE 

Art. 10o -  O Centro dos Capitães da Marinha Mercante, pessoa jurídica de direito privado, fundada em 19 de outu-
bro de 1933, pelo Capitão-de-Longo-Curso, Antônio José Pires Cavalcante e mais sessenta e nove Capitães, con-
forme registrado na Ata inaugural, realizada na sede provisória da Rua do Rosário número sessenta e nove, primei-
ro andar, na cidade do Rio de Janeiro, onde tem sede e foro por tempo indeterminado, tem por finalidade congre-
gar os seus sócios e associados, relacionados no art. 14°, c om os seguintes objetivos: 

I - representar os sócios membros e associados perante a sociedade e autoridades constituídas; 

II - colaborar com o Estado e com organizações marítimas nacionais e internacionais, como órgão técnico 
consultivo, no estudo e solução dos problemas relacionados com a Marinha Mercante, particularmente os 
que dizem respeito às categorias de Capitães-de-Longo-Curso e de Cabotagem e, em especial, com o co-
mando de navios; 

III - assessorar e / ou colaborar com o Órgão de Classe dos oficiais de Náutica e de Práticos de Portos da 
Marinha Mercante nas Convenções Coletivas de Trabalho, no que diz respeito a seus sócios e associados; 

IV - colaborar ainda com outras associações, no sentido de solidariedade profissional e sua subordinação 
aos interesses nacionais; 

V - manter serviços de assistência jurídica e técnica profissional aos seus sócios e associados, visando à 
proteção das categorias profissionais e da função de comando; 

VI - criar e manter um setor de informações que possa auxiliar na indicação de profissionais competentes 
para execução de serviços pertinentes à à atividade de Capitàes-de-Longo-Curso e de Cabotagem, tais como 
peritagem e Inspeções em geral, de segurança operacional, casco, carga, navios, compensação de agulhas 
magnéticas, etc; 

VII - assinar convénios, criar e manter cursos que visem à especialização do pessoal da Marinha Mercan-
te, patrocinar conferências, painéis e outras atividades do género, interagindo com os Centros de Instru-
ções de Formação de Oficiais da Marinha Mercante; 

VlIl - criar outras vantagens de acordo com o que dispõem o presente Estatuto e sua regulamentação 
aprovada por Assembleia Geral. 

§ 1° - Servirá como procuração, instrumento necessário á representação de que trata o inciso I do art. 10-, tão 
somente o pedido de inscrição dos sócios e associados ao CCMM, na forma deste Estatuto; 
§ 2- - O mandato será exercido pelo Presidente do CCMM ou por sua Diretoria, legalmente constituída na for-
ma do Estatuto, dentro dos limites legais e dos interesses de seus sócios e associados. 

Art. 11- - O CCMM poderá manter Delegacias, Órgãos ou Representações em outros locais fora da sede, cabendo 
à Diretoria, a nomeação do Delegado ou Representante, conforme o caso. 
Art. 1 2 - - P a r a obter seus fins e objetivos, o CCMM deverár: 

I - Representar seus sócios e associados na defesa de seus interesses e no de seus associados, judicial e 
extrajudicialmente; 

II - Adquirir, receber por doação, alocar ou locar imóvel, bem como administrar o patrimônio do CCMM; 

III - Promover o bom relacionamento, não só entre seus sócios, mas, também com terceiros, mantendo 
assim, a tradicional solidariedade dos homens do mar; 

IV - Promover o melhor relacionamento possível com os Armadores e Autoridades constituídas; 

__________________________ 
* Transcrito do original, na íntegra. 
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CAPÍTULO III 
DA ADMISSÃO. DEMISSÃO OU EXCLUSÃO 

DOS SÓCIOS E ASSOCIADOS 
 
Art. 13- - Todo aquele que pertença às categorias de Capitães-de-Longo-Curso ou de Cabotagem da Marinha Mercante, e que 
satisfaça as exigências do Estatuto e seus regulamentos, tem o direito de se candidatar à admissão ao CCMM; 

§ 1- - a admissão de sócio será feita mediante apresentação de proposta assinada pelo candidato e subscrita por um 
membro efetivo em pleno gozo de seus direitos, ou por Delegado ou Representante do CCMM; 

§ 2- - no caso de admissão, se a proposta não for aceita pela Diretoria após sindicância, caberá ao proponente recurso á 
primeira Assembleia Geral que for convocada após a recusa;  

Art. 14- - O quadro social do CCMM é dividido nas seguintes categorias: 

I. Sócio Fundador: são os sócios que tenham participado da Assembleia Geral de Fundação do CCMM; 

II. Sócio Efetivo: os atuais sócios contribuintes que não tenham sido fundadores, bem como aqueles que vierem a 
ser admitidos, na forma do presente Estatuto; 

III. Sócio Benemérito: os membros efetivos ou pessoas da sociedade civil que prestarem relevantes serviços ao 
CCMM, a critério da Assembleia Geral; 

IV. Associado Honorário: é aquele membro que não sendo sócio ou associado, prestaram relevantes serviços à Ma-
rinha Mercante ou ao CCMM, a juízo da Assembleia Geral especificamente convocada; 

V. Associados: 

1.Os Capitães de Marinha Mercante, estrangeiros, indicados e admitidos a critério da Diretoria, cabendo recurso 
á Assembleia Geral; 

2. Os Oficiais da Marinha Mercante que, não sendo Capitães-de-Longo-Curso ou de Cabotagem, tenham, no en-
tanto, exercido o efetivo comando de navios pelo mínimo de cinco anos e que estejam na Marinha Mercante há 
doze ou mais anos; 

3. Os Capitães Fluviais; 

4. Os Capitães Amadores, após aprovação pela Diretoria reunida em sessão ordinária. 

VI. Conselheiro Especial: todo membro efetivo que tenha exercido o cargo de Presidente do CCMM, e, a critério 
da Assembleia Geral, toda pessoa que por sua experiência e notável saber técnico profissional, da comunidade ma-
rítima ou civil, possa contribuir com os objetivos e finalidades do Centro dos Capitães. 

Parágrafo Único - Só os sócios em dia com suas obrigações possuem direito a voto nas Assembleias, não cabendo aos 
associados esse direito 

Art. 15 -  O registro de Inscrição do sócio será feito, obrigatoriamente, em livro próprio ou ficha individual, que deverá con-
ter o seguinte; 

I. Nome completo, sem abreviações; 

II. Data e local de nascimento (cidade ou vila, município, estado e país); 

III. Estado civil; 

IV. Carta e relação de outros diplomas ou cursos 

V. Local e data de expedição da CIR - Carteira de Inscrição e Registro, com número; 

VI. Número de inscrição, registro ou identificação na Previdência Social, se houver; 

VII. Número da carteira de identidade, data da expedição e órgão expedidor, ou de documento que o substitua; 

VIII. Número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, CIC, quando houver; 

IX. Número de inscrição no programa de Integração Social (PIS) ou programa de formação de Patrimônio do ser-
vidor público (pasep), quando couber; 

X. Função que exerce (manter sempre atualizada); 

XI. Residência, telefone, celular e e-mail; 

XII. "Curriculum Vitae" 

Parágrafo Único: Os sócios devem manter seus "Curriculum Vitae" atualizados. 

 
(Continua na próxima edição) 
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TECNOLOGIA 
Conforme falamos, nesta edição estamos iniciando a publicação de novidades na área tecnológica que acreditamos 
ser de interesse dos nossos leitores. Referem-se a pesquisas ainda em processamento, ou já concluídas, nas mais 
variadas áreas da ciência, e que resultam em grandes benefícios para a humanidade. 

Escolhemos, para dar partida, o artigo que trata da miniaturização do giroscópio, que cabe na “ponta do dedo”, já 
nosso conhecido, porém em escala muito maior. 

Os colegas que desejarem participar desta seção, ou em outras deste boletim, poderão fazer contato telefônico ou 
enviar seus artigos para um dos endereços constantes da coluna “Fale Conosco”. 

 
Giroscópio em miniatura para navegação sem GPS 

 
 
 
 
 
 
 

Navegação sem GPS 
Este giroscópio - pequeno, de baixo custo e altamente preciso - era o que faltava para permitir que drones e carros autô-
nomos naveguem sem precisar de um sinal de GPS. 
A maioria dos celulares têm giroscópios para detectar a orientação da tela e ajudar a descobrir para que lado estamos 
andando, mas a precisão deles é baixa. É por isso que é tão comum que eles nos deem informações incorretas sobre nos-
sa navegação. 

"Nosso giroscópio é 10.000 vezes mais preciso, mas apenas 10 vezes mais 
caro que os giroscópios usados nos telefones celulares típicos. Este giros-
cópio é 1.000 vezes mais barato do que os giroscópios muito maiores com 
desempenho semelhante," afirmou Khalil Najafi, da Universidade de Mi-
chigan, nos EUA.” 
A chave para tornar este giroscópio pequeno e acessível é um ressonador 
mecânico quase simétrico com menos de um centímetro de largura. 
Como acontece em uma taça de cristal, a duração do tom produzido quan-
do o vidro é tocado depende da qualidade do vidro. Mas, em vez de ser 
uma característica estética, o tom produzido é crucial para o funcionamen-
to do giroscópio. O dispositivo completo usa eletrodos colocados ao redor 
do ressonador de vidro para empurrar e puxar o vidro, para fazê-lo resso-
nar e mantê-lo funcionando. 
"Basicamente, o ressonador de vidro vibra em um determinado padrão. Se 
você girá-lo repentinamente, o padrão vibratório tenta permanecer em sua 
orientação original. Assim, monitorando o padrão de vibração, é possível 
medir diretamente a taxa e o ângulo de rotação," explicou o pesquisador 
Sajal Singh. 

A maneira como o movimento vibratório se move através do vidro revela quando, quão rápido e o quanto o giroscópio 
moveu-se no espaço. 
Fabricação 
Para tornar seu ressonador o mais perfeito possível, a equipe começa com uma folha quase perfeita de vidro puro - síli-
ca fundida - com cerca de um quarto de milímetro de espessura. Um maçarico aquece o vidro, que é então moldado no 
formato de uma forma de bolo de cabeça para baixo. 
Em seguida, um revestimento metálico é adicionado à concha de vidro e eletrodos são colocados ao seu redor, para ini-
ciar e medir as vibrações no vidro. Tudo é finalmente envolto em uma embalagem a vácuo, que evita que o ar atenue as 
vibrações muito rapidamente. 
 
Bibliografia: 

Artigo: 0.00016 deg/rt-hr angle random walk (ARW) and 0.0014 deg/hr bias instability (BI) from a 5.2M-Q and 1-cm precision shell inte-
grating (PSI) gyroscope 
Autores: Jae Yoong Cho, Sajal Singh, Jong-Kwan Woo, Guohong He, Khalil Najafi. 
Revista: 7th IEEE international Symposium on Inertial Sensors & Systems. 

Fonte: Site Inovação Tecnológica. Giroscópio em miniatura para navegação sem GPS. 01/04/2020. Online. Disponível em 
www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=microgiroscopio. Capturado em 11/04/2020. 
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Micro giroscópio  

Apresentou precisão inédita, além de ser ba-
rato. 

[Imagem: Najafi Group/Universidade de Michi-
gan] 

 

 

 

 
Unidade já montada em um chip, pronta para 

ser inserida no aparelho onde será usado. 
[Imagem: Najafi Group/Universidade de Michi-

gan 
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A Evolução do transporte marítimo - Parte III (Final). 

 
                  

 CLC – Alberto Pereira de Aquino          
    apanavigator2@gmail.com 

 

 
NAVIOS PARA CARGAS SÓLIDAS A GRANEL 

A Associação Internacional das Sociedades de Classificação (International Association of Classification Societies 
– IACS reconhece três categorias de graneleiros: 

BC-I: Graneleiros projetados para transportar cargas secas a granel com uma densidade inferior a 1,0 tonelada 
métrica/m³; 

BC-II: Graneleiros BC-I com capacidade para transportar cargas com densidade de 1,0 toneladas por m³ e aci-
ma (com todos os porões de carga carregados); 

BC-III: Graneleiros BC-II com capacidade para transportar cargas com densidade de 1,0 tone-
ladas por m³ e acima (com os porões especificados vazios, no calado máximo). 

GRÃOS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MINERALEIRO  

Os navios mineraleiros (ore carriers) são navios destinados ao transporte de minérios pesados. São altamente refor-
çados e utilizam somente uma parte do volume destinado ao transporte de carga. O volume ocupado será menor 
quanto maior for o peso específico da carga. 

Os graneleiros, eventualmente, possuem guindastes (cranes) no convés, para operação com caçambas automáticas 
(grabs). 

Recentemente, muitos portos de carregamento e terminais de descarga têm sido construídos para atender crescen-
tes registros de automação do comércio de granéis. Correias transportadoras são usadas para carregamento em ra-
zões superiores a 6.000 toneladas por hora e as caçambas e garras, geralmente empregadas nos terminais de des-
carga e nas instalações típicas, podem ter a capacidade de 20 t, operando com um ciclo de 40 segundos, sendo ca-

paz de descarregar cerca de 2.000 t /hora.  
Os graneleiros têm sofrido modificações, para se adequar aos variados tipos de cargas, como: 

a) Transporte de toras (logs); 
 

CEREAIS PESO ESPECIFICO ÂNGULOS DE REPOUSO 

Cevada (Barley  0,645 46°  
Milho (Corn)  0,710 21° 
Linhaça (Linseed)  0,645 21°  
Aveia (Oats)  0,516 21° 
Arroz (Rice)  0,773 20°  
Centeio (Rye)  0,750 32°  
Semente de açafrão ((Safflower seed) 0,530    28° 

Sorgo (Sorghum)  0,735 31°  
Soja (Soyabeams)  0,722 22° 
Trigo (Wheat)  0,800 23°  
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TRANSPORTE MARÍTIMO 
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b) Transporte de madeiras em pranchas (lumber); 
c) Contentores (Containers); 
d) Minérios (navios reforçados para cargas pesadas, carregando em porões alternados); 
e) Carros (em cardecks instalados nos porões.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRANELEIROS E MINERALEIROS COMBINADOS  

São navios normalmente dedicados a transportes alternados, sendo os mais conhecidos os dos tipos: 

NAVIOS ORE-OIL (O-O)  
Também conhecidos como transportadores combinados (combined carriers), são navios destinados ao transporte 
de minério e de óleo cru em viagens alternadas, evitando as viagens em lastro, como acontece nas viagens com mi-
nério do Brasil para o Extremo Oriente e nas da Austrália para a China e o Japão com minério de ferro e carvão. 
Possuem porões centrais, reforçados para minério, além de instalações para o transporte de petróleo 

ORE-BULK-OIL (OBO) 

São navios destinados ao transporte alternado de minérios (ores), grãos (grains) ou óleo cru (oil) e possuem carac-
terísticas semelhantes às dos graneleiros (bulk carriers) e também instalações especiais para o transporte de petró-
leo. 

Quanto ao porte bruto se classificam em: 

a) Handysize  (20-34.000 tpb) ; 
b) Handymax  (35-50.000 tpb); 
c) Capesize    ( >   80.000 tpb); 
d) Small Cape (80-99.999 tpb); 
e) VLBC           ( > 150.000 tpb). 

NAVIOS PARA CARGAS ROLANTES 

Como característica geral, deste tipo de navio, tem-se que o embarque e o desembarque de cargas são feitos hori-
zontalmente, através de rampas externas e internas. 

NAVIOS PARA O TRANSPORTE DE TRENS 
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MINERALEIRO (ORE CARRIER) 

 

São navios de travessia de 
trens (train ferries), que 
transportam vagões ferro-
viários e seus passageiros, 
geralmente, em serviço 
regular entre dois pontos, 
fazendo integração entre 
seus terminais ferroviários  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAIN FERRY TRAIN FERRY 
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NAVIOS PARA O TRANSPORTE DE CARROS / CARRETAS / REBOQUES 

Os navios de embarque e desembarque por rolamento 
(roll-on/roll-off vessels) são empregados no transporte 
de cargas sobre rodas como: carros (cars), carretas 
(trucks), reboques (trailers) e contentores (containers) 
estivados por empilhadeiras (fork-lift trucks). 

Até os anos 60 predominavam os de cabotagem, sempre 
com serviços combinados de carga/passageiros, mas a 
partir daí o seu uso se expandiu para as rotas transoceâ-
nicas e com a pluralidade de cargas. 

A configuração dos navios Ro-Ro tem sido desenvolvi-
da para facilitar o rápido carregamento/descarregamento 
e, normalmente, os navios são adaptados para atender 
requisitos de um variado padrão de unidades de carga,       
como contentores (containers), bandejas de carga (cargo 
pallets), veículos de um modo geral, caminhões carrega-
dos, etc., até grandes cargas indivisíveis, como partes de 
instalações industriais. 

A grande rapidez da operação deste tipo de navio é al-
cançada graças aos equipamentos de acesso ao seu inte-
rior como rampa de proa (bow ramp), rampa de popa 
(stern ramp) e rampas laterais (side ramps), como tam-
bém a sua subdivisão interna, constituída por conveses 
fixos e móveis, acessíveis através de rampas fixas e/ou 
móveis e de elevadores 

 

RAMPA DE EMBARQUE / DESEM-
BARQUE 

TRANSPORTADORES DE CARROS 

 

Os transportadores de carros (car carriers) são navios 
especiais para o transporte exclusivo de carros (cars) 
como carga, que possuem grande número de conveses 
e que são carregados / descarregados utilizando rampas 
de acesso. 

 

 

PURE CAR CARRIER 

NAVIOS DE PASSAGEIROS 

 

Os navios de passageiros de linha regular, tanto de ca-
botagem, quanto de longo curso, a partir do final da 
Segunda Guerra Mundial, foram sendo substituídos 
por aviões comerciais, que, ao longo dos anos, aumen-
taram a sua capacidade de transporte de passageiros e 
autonomia . 

 

 

NAVIO DE CRUZEIRO  “MAJESTY OF THE 
SEAS” 



     

 

  CCMM — CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE 

 

Hoje, os denominados navios de passageiros são, geralmente, navios de cruzeiro marítimo, que trafegam em rotas 
transoceânicas ou turísticas (Caribe, Mediterrâneo, etc.), e que têm o objetivo de proporcionar conforto e bem estar 
aos passageiros. 

Atualmente, são muito utilizadas embarcações de travessia marítima (ferries), (nos quais os passageiros embarcam 
seus carros e viajam confortavelmente nos conveses superiores), como ocorre na Escandinávia, Japão, etc.. 

SISTEMA INTEGRADO EMPURRADOR-BARCAÇA 

.EMBARCAÇÕES DE APOIO MARÍTIMO 

Nos últimos anos o setor internacional das embarcações de apoio às operações marítimas de prospecção, 
exploração e produção de petróleo tem vivido um período de grande crescimento com as novas descobertas de 
campos petrolíferos no mar. Assim, nos próximos anos, continuarão as encomendas de novas construções dos tipos 
de embarcações apropriadas para aquelas atividades, pelos estaleiros nacionais. 

As atividades petrolíferas no mar têm propiciado o desenvolvimento de uma grande variedade de tipos de 
embarcações, para executarem funções específicas ou cumulativas. 

Assim encontramos embarcações aptas a executarem as seguintes funções  
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O Sistema Integrado Empurrador-Barcaça (Integrated Tug Barge System) 
é muito utilizado em várias partes do mundo, inclusive aqui, no Brasil. 

Cada unidade é formada por uma barcaça, com o formato semelhante 
àquele de um navio e que possui um recesso de formato adequado na po-
pa, para receber a proa do empurrador. Da proa do empurrador, mediante 
controle hidráulico, são projetados, para fora, munhões que se alojam em 
recessos existentes na barcaça, formando um conjunto rígido com a mes-
ma. 

Nenhuma alteração é exigida nas dimensões e formas do empurrador, ex-
ceto para a altura do passadiço, que deve ser alto o bastante para se ter 
uma visão ampla sobre a barcaça carregada.  

Por esse sistema, ao chegar ao porto de destino, o empurrador desacopla a 
barcaça que transportou, deixando-a para ser descarregada, e acopla outra 
barcaça, já carregada, para efetuar a viagem de retorno. 

Do ponto de vista econômico, a vantagem está no melhor aproveitamento 
do empurrador e de sua tripulação. 

 

a) Suprimento (Supply); b) Manuseio de Âncoras (Anchor 
Handling); 

c) Reboque (Tow, Tug); 

d) Prontidão (stand by) e) Combate a incêncio (fire figh-
ting) 

f) Recolhimento de Óleo Derrama-
do (Oil Spill Recovery);  

g) Apoio a Mergulho (Diving Sup-
port); 

h) Manuseio de Âncoras/Reboque 
(Anchor Handling/Tug); 

i) Manuseio de Âncoras/Reboque/
Suprimento (Anchor Handling/
Tug/ Supply); 

j)  Suprimento/Reboque (Supply/
Tug); 

k) Suprimento/Manuseio de Ânco-
ras (Supply/Anchor Handling); 

l) Prontidão/Salvamento (Stand-
by/Rescue); 

m) Lançamento de Linha de Tubos 
(Pipe Laying); 

n) Armazenagem Flutuante 
(Floating Storage); 

o) Içamento de Grandes Pesos 
(Heavy Lift); 

p) Levantamento Hidrográfico 
(Hydrographic Survey); 

q) Levantamento Sísmico (Seismic 
Survey); 

r) Estimulação de Poços (Well Sti-
mulation); 

s) Transporte de Pessoal (Crew 
Transportation); 

t) Alojamento de Pessoas 
(Accommodation); 

u) Resposta a Emergências 
(Emergency Response); etc. 
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As embarcações de suprimento (supply boats) são embarcações de apoio marítimo às plataformas de perfuração e 
prospecção, com funções as mais variadas possíveis, operando sob condições ambientais bem adversas. Devido a 
isto, apresentam boas características de manobra, posicionamento e aptidão para o mar (seakeeping), isto é, resis-
tência a esforços (strenght), estabilidade (stability) e autonomia (endurance). 

As características e funções apresentadas pelas modernas embarcações de apoio marítimo surgiram como decor-
rência do desenvolvimento das plataformas offshore.  

Dentre os tipos mais empregados, podemos citar as embarcações de suprimento de plataformas, como as do tipo da 
imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A marinha mercante mundial ainda está sofrendo mutações em vários setores e, por certo, em breve teremos novi-
dades importantes para relatarmos nesse boletim. 

 

 

 

 

 

____________________ 

____________ 

______ 
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EMBARCAÇÃO DE SUPRIMENTO DE PLATAFORMAS 
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OPERAÇÕES SEGURAS EM NAVIOS. 
 

 

 

 

 
 

Uma operação é dita como segura quando é realizada de forma a minimizar os riscos, mantendo o ambiente seguro 
e seguindo todas as práticas de segurança recomendadas. Sendo esse conceito, também é inerente às atividades de 
bordo. Dentre as diversas manobras realizadas nas embarcações, falaremos sobre as operações de manutenções, 
abastecimentos, amarrações e operações de carga. 

Os navios-tanques transportam o produto na forma líquida. Esses produtos são inflamáveis, sendo alguns asfixian-
tes e tóxicos e, por serem transportados em grande quantidade, é fundamental que todos os cuidados necessários 
sejam tomados para minimizar vazamentos e limitar por completo as fontes de ignição. Por esses motivos, medidas 
particulares de segurança são impostas, a fim de minimizar os riscos de acidentes com as pessoas, propriedades e 
meio ambiente. Sendo assim, mostra-se necessário conhecer a forma segura de se realizar essas operações e é so-
bre isso que será tratado nessa matéria. 

Operações com carga: 

As operações com carga incluem as manobras de carregamento e descarga. Ela é uma operação conjunta entre o 
terminal e o navio. Os procedimentos podem ser divididos em três partes: antes da operação, durante a operação e 
após a operação. 

Antes da operação são realizados procedimentos que buscam assegurar a segurança e a eficácia de todo o processo.  
Nessa etapa, verifica-se qual o produto irá se carregar. Em caso de uma operação de carregamento, as redes de car-
ga são inspecionadas visualmente a fim de verificar se não há nenhum vazamento e os alarmes de nível alto dos 
tanques são testados. 

Manobra de amarração: 
 

 

 
O principal risco de dessa manobra é o cabo se partir. Sendo assim, em uma operação com cabos, é necessário 
muito cuidado e atenção redobrada durante a faina. O Oficial responsável deve realizar uma conversa de seguran-
ça, a fim de alertar todos os tripulantes envolvidos sobre os riscos da manobra e os procedimentos a serem realiza-
dos. Todos devem estar equipados com EPIs completos: Macacão, botas, capacete e luta de vaqueta. As manobras 
realizadas na popa exigem cuidados adicionais para que o cabo não enrole no hélice, tendo em vista que alguns 
tipos de cabos não são flutuantes. Além disso, é proibida a circulação de pessoas que não estejam participando da 
amarração durante a realização da mesma. 
 

 

 

 

 

CLC Ricardo Monteiro 
 ricardo.monteirobr@hotmail.com 

Após a atracação, é realizada uma reunião na qual é 
discutido o planejamento da operação. Os representan-
tes do terminal juntamente com o Oficial de Serviço e 
Imediato devem preencher a “Lista de Segurança Ope-
racional Navio/Terminal”. 
Durante a operação, deve ser mantido no mínimo 2/3 
da tripulação, para que em caso de emergência, consiga 
atender as situações de perigo e cumprimento rigoroso 
das listas padrão do “Sistema de Gerenciamento de Se-
gurança” (ISM-Code). Rondas operacionais devem ser 
efetuadas, verificando as tomadas de cargas e possíveis 
vazamentos. Os níveis dos tanques, temperaturas e 
pressões devem ser acompanhados do início ao fim da 
operação. 
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Os tripulantes não devem passar por cima dos cabos tesados e nem permanecer na área de “chicoteamento” dos 
mesmos. É importante que os cabos não fiquem em contato com quinas e nem em contato direto com outros cabos, 
a fim de evitar desgaste ou se partirem. 

A conservação dos cabos, a correta manutenção dos equipamentos de amarração e o treinamento dos tripulantes 
envolvidos nas manobras são fatores fundamentais para a prevenção de acidentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção 
 
Os navios são projetados de tal modo que, em operação normal, as pessoas em momento algum precisem estar ex-
postas aos riscos dos produtos que estão sendo transportados, desde que seus equipamentos tenham adequada ma-
nutenção. 

As manutenções na área do Convés Principal devem ser realizadas com cautela. Uma análise preliminar de risco 
deve ser realizada pelos envolvidos na operação, principalmente nas áreas próximas dos tanques de carga. 

Trabalhos como tratamento de ferrugem e outros serviços a quente (serviços que podem emitir faíscas) devem ser 
realizados sempre com equipamentos de combate a incêndio próximos do local. Serviços nos interior dos porões 
dos tanques são considerados em espaços confinados, sendo assim é necessária a abertura de uma permissão para 
trabalho, ter um vigia na entrada, ventilação adequada no local antes da entrada e utilizar equipamentos de medi-
ção de gases. 

Mensalmente, devem ser realizadas manutenções nos equipamentos de carga seguindo rigorosamente os procedi-
mentos  

As operações de abastecimentos de navios são fontes com grandes potenciais de riscos de incêndios e poluições. 
Os procedimentos adotados devem ser executados com o máximo de atenção. Toda operação deve ser previamente 
planejada com os envolvidos (tripulação, terminal, embarcações, etc) e os mesmos não devem se ausentar das fai-
nas de abastecimentos até suas conclusões. 

Quando a operação for entre embarcações em áreas portuárias, é necessário lançar barreiras de contenções de óleos 
nos entornos das embarcações envolvidas e manter uma embarcação extra, dedicada para responder a qualquer in-
cidente de derramamento de óleo. Em operações noturnas entre embarcações fundeadas só poderá ser realizada 
com o uso de barreiras de contenção de óleo. 
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O abastecimento pode ser realizado através de terminais, barcaças ou mesmo através de outros navios por meio de 
conexões e mangotes.  

O início e o fim da operação devem ser sempre com vazão reduzida, evitando assim riscos de vazamentos e trans-
bordos acidentais. O alinhamento das válvulas deve ser sempre checado e todas as conexões revisadas antes e du-
rante o bombeamento. As tomadas de abastecimento devem ser guarnecidas durante toda a operação. O volume 
dos tanques envolvidos deve ser constantemente monitorado. A bordo, um tanque extra, deve se receber o óleo em 
caso de transbordo acidental.  

Todos os envolvidos devem ter comunicação aberta durante todo o período, mantendo as informações sempre atu-
alizadas e de prontidão para emergências. 

Os sistemas de combate a incêndio devem estar de prontidão ao uso e direcionados às tomadas de abastecimento. 
Um kit de contenção também deve ser disponibilizado próximo às tomadas.  

Todas as operações geram um risco, cabe a nós nos conscientizarmos dos perigos e tomar as precauções com a fi-
nalidade de reduzir os acidentes e os impactos a propriedade, meio ambiente e tripulação.  

 

 

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

 

 

A Essencialidade do Marítimo e a Facilitação das Trocas de Tripulações  

no Contexto da Crise do COVID-19  
 

Devido aos problemas globais causados pelo COVID-19, em carta conjunta datada de 19 de março p.p., dirigida 
aos organismos da ONU envolvidos no transporte marítimo (OIT, OMI, UNCTAD e OMS), a ICS – International 
Chamber of Shipping, que representa 80% da tonelagem da frota mundial, e a ITF – International Transport Wor-
kers’ Federation, que fala em nome de cerca de dois milhões de marítimos empregados em navios de tráfego inter-
nacional, argumentam que 90% do transporte das mais variadas mercadorias, inclusive, energia, alimentos e supri-
mentos médicos, essenciais à vida, no comércio internacional, é realizado por navios, e que a essencialidade do 
trabalhador marítimo deve ser considerada da mesma maneira que os aeroviários e profissionais de saúde, reque-
rem que permitam, além da continuidade do acesso dos navios aos portos do mundo, a facilitação da movimenta-
ção e a agilização nas trocas de tripulantes que alcança 100.000 a cada mês. 

Enfatizam que é de necessidade vital que aos marítimos sejam feitas exceções às restrições impostas durante as 
viagens para ingresso ou saída de seus navios, a fim de manter o tráfego internacional em operação em todo o perí-
odo da crise COVID-19 

Em vista do seu papel vital na pandemia que assola o mundo, sugerem que os marítimos devem receber considera-
ção especial, e, apesar da necessidade de terem de cumprir os protocolos de saúde de emergência, serem tratados 
com pragmatismo e compreensão. 

Em 7 de abril, a Câmara Internacional de Navegação, juntamente com o sindicato dos marítimos, a Federação In-
ternacional dos Trabalhadores em Transportes enviou uma carta aos líderes do G20, incluindo a UE, para apoiar os 
“Heróis Não-Conhecidos do Comércio Global” e implementar medidas coordenadas para facilitar a segurança. e 
mudanças efetivas de tripulação e no dia 8, congratulou-se  com  Comissão Europeia, que solicita aos Estados 
membros da UE, em coordenação com a Comissão, que designem portos nas costas da UE para mudanças rápidas 
de tripulação, com instalações adequadas para os marítimos realizarem exames médicos, quarentena, se exigido 
pelo país em questão, e as conexões de transporte para o país de origem. 

 

(Fonte:  Internet, ICS – Notícia/Mar – 19/03/2020 e 08/04/2020) 
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    marinha autoriza início de testes para aumento do calado no canal da 
barra norte 

A Marinha do Brasil autorizou, nesta segunda-feira, o início dos testes para o aumento do calado de 11,70 metros para 
11,90 metros no canal da Barra Norte, no Rio Amazonas. A Portaria 122/2020 foi assinada, no dia 30 de março, pelo 

Vice-Almirante Newton de Almeida Costa Neto, comandante  do 4° Dis-
trito Naval. 

O presidente da ATP (Associação de Terminais Portuários Privados), 
Murillo Barbosa considera a ação da Marinha positiva. De acordo com 
ele, o aumento do calado incrementa significativamente a movimentação 
de cargas e potencializa a produtividade da operação, além de contribuir 
para atração de investimentos, como a instalação de novos terminais e, 
consequentemente, para o desenvolvimento econômico com geração de 
emprego e renda na Região Norte. 

“A ampliação de 20 cm do calado pode representar um aumento da capa-
cidade de transporte de carga da ordem de 1,800 toneladas para cada na-

vio. Além de permitir o transporte de maior quantidade de carga, a mudança promove uma melhoria de eficiência e a 
diminuição dos custos logísticos no norte do País.”, explica Barbosa. 

A região é rota de escoamento da safra de grãos e de minério, principalmente do Centro-Oeste, e registra aumento anual 
do volume transportado, impulsionado pelos recordes na produção de soja e milho. 
Segundo Barbosa, o entendimento da Marinha do Brasil sobre o tema é importante para o avanço na resolução de um 
dos gargalos da operação na região. “A medida vai gerar aumento da competitividade dos terminais que fazem uso do 
Barra Norte, no Rio Amazonas. A ampliação do calado aumenta significativamente a produtividade da operação.”, 
completa. 

TESTES  

A Portaria 122/2020, com efeito imediato, determina que os dez testes sejam feitos por práticos com, pelo menos, três 
anos de experiência e deverão contar com a presença de um representante da Autoridade Marítima. 
Nos testes, para efetuar a passagem pelo Arco Lamoso, os navios devem estar carregados com 11,70 metros de calado 
de carga e 20 centímetros de lastro. Trata-se de uma precaução de segurança adotada pela Marinha para que, em caso de 
problemas, como encalhe, possam ser esgotados os centímetros e, assim, seja possível retornar aos 11,70 metros. 
Após cada teste de navegação, o prático responsável deverá emitir relatório conclusivo, em até 10 dias, que deve infor-
mar se a navegação ocorreu de forma segura ou se ofereceu risco à segurança. 
Além disso o documento deve apresentar dados técnicos das manobras, como o calado utilizado pelo navio, a plotagem 
da posição do navio a cada 10 minutos com a respectiva profundidade local e a velocidade do navio. 
Após a conclusão dos testes, a análise dos relatórios pelo Comando da Marinha sobre a viabilidade do aumento de cala-
do na região será definida em até 30 dia  

(Fonte: Portos e Navios— Notícias— 06/04/2020) 
 

 unctad diz que transporte marítimo é crucial na batalha contra covid -19  
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 Enquanto o mundo luta contra a pandemia de coronavírus, o setor de trans-
porte marítimo global está desempenhando um papel crítico na resposta ao 
vírus, de acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (Unctad). 

A Câmara Internacional de Transporte Marítimo (ICS) enviou uma carta a 
todos os governos em 19 de março para manter o comércio marítimo em 
movimento e a Unctad assinala a alta importância disso na luta contra o 
Covid-19. 

Diante da atual pandemia, os movimentos transfronteiriços de socorro, co-
mo alimentos e suprimentos médicos, aumentarão drasticamente. Restri-
ções ao comércio e transporte transfronteiriço podem interromper a ajuda e 
o suporte técnico necessários, podem atrapalhar as empresas e ter efeitos 
sociais e econômicos negativos nos países afetados, segundo um comuni-
cado da entidade. 

(Fonte; Portos e Navios – Notícias: 3103/2020) 
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 BNDES suspende cobrança de empréstimos do FMM por até 6 meses 

18/21 

 O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) suspendeu a co-
brança de empréstimos por até seis meses para reduzir os impactos 
das ações de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). A medida 
emergencial aprovada pelo banco poderá ser estendida aos financi-
amentos celebrados pelo BNDES com recursos do Fundo da Mari-
nha Mercante (FMM), sujeita aos prazos máximos de carência es-
tabelecidos na legislação e observadas as políticas e normas de cré-
dito do banco de fomento.  
.O Ministério da Infraestrutura, que administra o fundo por meio 
de um conselho diretor, informou que a suspensão temporária não 
prejudicará a execução do orçamento de 2020 para novas contrata-
ções porque o FMM acumulou excedentes de arrecadação nos últi-
mos anos. Procurado pela Portos e Navios, o ministério confirmou 
que, no momento, somente o BNDES suspendeu a cobrança dos 
empréstimos do fundo. Segundo a pasta, cabe a cada banco definir 
eventuais alterações, conforme sua política. Já o Banco do Brasil 
informou em nota que "o banco está atento à questão e analisa a 
situação dos financiamentos caso a caso".  

Os financiamentos com recursos do FMM possuem prazo de até 
quatro anos de carência e até 20 anos de amortização, de acordo 
com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN). O 
BNDES é o principal agente financiador do FMM, com saldo em-
prestado de R$ 23,5 bilhões. Principal fonte de financiamento de 
longo prazo do setor naval, o FMM disponibiliza recursos para a 
instalação e modernização de estaleiros e para que as empresas 
brasileiras possam estabelecer-se, renovar ou ampliar sua frota de 
embarcações.  

As medidas do BNDES foram bem recebidas por agentes do se-
tor. "A decisão está em linha com o esforço nacional de auxílio de 
caixa às empresas para minimizar ao máximo o desemprego e os 
riscos de insolvência", comentou o presidente do Sindicato da In-
dústriada Construção Naval do Pará (Sinconapa), Fábio Vasconcel-
los  

(Fonte: Portos e Navios – Notícias: 3103/2020) 

____________________________________________________ 
_______________________________ 

_______________ 
________ 

___ 

__ 



     

 

  CCMM — CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE 

NORMAM 33/DPC 
Aprova as Normas da Autoridade Marítima para Implantação 
e Operação de Sistemas para determinação de Folga Dinâmi-
ca Abaixo da Quilha 

Portaria nº 430/DPC, de 10 de dezembro de 
2019 

NORMAM RECENTE 

NORMAM 01/DPC  Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto  Portaria nº 102/DPC, de 7 de abril de 2020 

NORMAM 02/DPC Embarcações Empregadas na Navegação Interior Portaria nº 103/DPC, de 7 de abril de 2020  

NORMAM 03/DPC 
Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Ca-
dastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entida-
des Desportivas Náuticas 

Portaria nº 104/DPC, de 7 de abril de 2020 

NORMAM 05/DPC Homologação de Material Port nº 21/DPC, de 29 de janeiro de 2020 

NORMAM 08/DPC Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicio-
nais Brasileiras 

Portaria nº 54/DPC, de 13 de fevereiro de 
2020 

NORMAM 11/DPC Obras, Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e 
às Margens das Águas sob Jurisdição Brasileira 

Portaria nº 50/DPC, de 12 de fevereiro de 
2020 

NORMAM 12/DPC Serviço de Praticagem Portaria nº 53/DPC, de 13 de fevereiro de 
2020 

NORMAM 30/DPC Ensino Profissional Marítimo de Aquaviários (1ª. Revisão) Portaria nº 8 de 15/01/2020 

MODIFICAÇÕES 2020 

NORMAM 04/DPC Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicio-
nais Brasileiras 

Portaria nº 456/DPC, de 23 de dezembro de 
2019 

NORMAM 07/DPC Atividades de Inspeção Naval Portaria nº 456/DPC, de 23 de dezembro de 
2019 

NORMAM 09/DPC Inquéritos Administrativos Portaria nº 262 de 09/07/2019 

NORMAM 13/DPC Aquaviários Portaria nº 373 de 18/10/2019 

NORMAM 14/DPC -    
Em Vigor 

Cadastramento de Empresas de Navegação, Peritos e Socie-
dades Classificadoras - Em Vigor 

Portaria nº 456/DPC, de 23 de dezembro de 
2019 

NORMAM 21/DPC Uso de Uniformes da Marinha Mercante Nacional Portaria nº 412/2019-DPC 

NORMAM 27/DPC Registro de Helideques instalados em Embarcações e em Pla-
taformas Marítimas Portaria nº 422 de 02/12/2019 

NORMAM 29/DPC Transporte de Cargas Perigosas Portaria nº 459/DPC, de 23 de dezembro de 
2019 

NORMAM 20/DPC Gerenciamento da Água de Lastro de Navios Portaria 423 de 03 de dezembro de 2019 

MODIFICAÇÕES 2019 
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NORMAM - NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA * 
(CLC Afonso de Almeida Corrêa) 

MODIFICAÇÕES 2018, 2017  e 2016 

NORMAM 06/DPC 
Reconhecimento de Sociedades Classificadoras e Certificado-
ras (Entidades Especializadas) para Atuarem em Nome do 
Governo Brasileiro 

Portaria nº 102 de 28/03/2018 

NORMAM 14/DPC Cadastramento de Empresas de Navegação, Peritos e Socieda-
des Classificadoras - Art. 2º, da Port nº 229/DPC/2016: "As 
alterações de que trata o artigo 1o entrarão em vigor 90 
(noventa) dias a contar da publicação desta Portaria". 

Portaria nº 229 de 28 de Julho de 2016 

NORMAM 15/DPC Atividades Subaquáticas Portaria nº 222/DPC, de 20 de Julho de 
2016 

NORMAM 24/DPC Credenciamento de Instituições para ministrar Cursos e Trei-
namentos Complementares 

Portaria nº 397 de 18 de Dezembro de 2017 

NOTAS INFORMATIVAS 
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NORMAM 10/DPC Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de Coisas e 
Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos Portaria nº 03 de 14/01/2014 

NORMAM 16/DPC 

Estabelecer Condições e Requisitos para Concessão e Delega-
ção das Atividades de Assistência e Salvamento de Embarca-
ção, Coisa ou Bem em Perigo no Mar, nos Portos e Vias Na-
vegáveis Interiores 

Portaria nº 41 de 22/04/2008 

NORMAM 22/DPC Cerimonial da Marinha Mercante Nacional Portaria nº 01 de 03/01/2007 

NORMAM 23/DPC Controle de Sistemas Antiincrustantes Danosos em Embarca-
ções Portaria nº 76 de 30/07/2007 

NORMAM 32/DPC Portuários e Atividades Correlatas Portaria 276 de 09/09/2015 

MODIFICAÇÕES ANTERIORES a 2016 

20/21 

 

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

 

PREPOM 

Matrículas 

Dentre os critérios para matrícula contidos na NORMAM 30 - Normas da Autoridade Marítima para Ensino 
Aquaviário, revisão 1, as vagas para os cursos estabelecidos no PREPOM – Programa de ensino profissional 
marítimo, serão preenchidas em conformidade com a prioridade estabelecida no PREPOM para cada curso, on-
de os candidatos poderão ser classificados conforme as seguintes situações: 

· Aquaviários avulsos 

Þ São os aquaviários desempregados e sem vínculo com empresas de navegação ou aposenta-
dos; 

· Militares 

Þ São os Veteranos da Reserva de 1ª Classe da Marinha do Brasil; e 

· Demais Candidatos 

Þ São os aquaviários ou não aquaviários indicados por empresas de navegação e/ou Entidades 
representativas da comunidade marítima”. 

 

Em virtude do COVID-19, os curso para aquaviários previstos no PREPOM-2020, estão temporariamente sus-
pensos por determinação da Diretoria de Portos e Costas. 

(Fonte: Internet, DPC 09/04/2020 — http://www.marinha.mil.br/dpc/normas) 

CORONAVIRUS (COVID-19) - GUIA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE DE TRIPULANTES PARA OPE-
RADORES DE NAVIOS 

A ICS—International Chamber of Shipping publicou em sua Web page o “Coronavirus (COVID-19) Guidance 
for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers, versão 1.0, 20/março/2020 — “free download” 
— contendo, em 23 páginas,  informações de restrição de entrada nos portos e medidas preventivas, entre ou-
tras. O “download” deste  manual poderá ser obtido através do link: www.ics-shipping.org  

___________________ 
____________ 

______ 

 

Dada a importância dessa documentação, recomendamos  sua leitura  a todos que de alguma forma exercem atividades 
relacionadas ao meio aquaviário. 
__________________________________________________________ 
 
*Fonte: Internet, DPC 09/04/2020 — http://www.marinha.mil.br/dpc/normas 
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PRORROGAÇÃO DO RECESSO 
 
Conforme veiculado na página “3”, nossa sede permanecerá fechada até o dia 30. de abril, podendo esse prazo ser 
prorrogado conforme orientações das autoridades. 
 
 
 
 
Reservamos espaços para os nossos sócios e associados publicarem artigos técnicos, notícias e informações de in-
teresse da nossa comunidade, que poderão ser enviadas para os endereços constantes da coluna “Fale Conosco”. 

 

 
 
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 delega-
cia em Belém, ou obtido através do nosso site: http://centrodoscapitaes.org.br/ 

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

 
 

 

Telefones: (21) 2518-1638 | (21) 2253-4623 | (91) 99202– 5599 (Delegacia/Belém) 

Cel. / Whatsapp: (21) 98488-5316 

E-mail(1): contato@centrodoscapitaes.org.br 

E-mail(2) : diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br  

Endereço: Avenida Rio Branco, 45, salas 1907/1908, Centro. Rio de Janeiro-RJ. CEP: 20090-003. 

              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. 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

“Não fales bem de ti aos outros, pois não os convencerás. Não fales mal,  
pois te julgarão muito pior do que és”. 

                                                                                                 “Confúcio” 
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Disponibilização de espaço para artigos e informações 

Convite para novos sócios e associados 

FALE CONOSCO 


