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NOSSA CAPA
CLC Afonso de Almeida Corrêa (*)
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
correa.afonso@gmail.com (Prv.)
(21) 99410 - 2627

Prezados leitores,
A capa desta edição procura estampar a evolução de dois instrumentos utilizados na navegação, e a evolução da
própria navegação no que se refere aos seus meios de propulsão:
·
·
·

Instrumentos de determinação da direção;
Instrumentos de observação de astros;
Meios de propulsão.

Instrumentos para determinação da direção
No passado utilizava-se somente a agulha magnética, já conhecida pelos árabes e pelos chineses há mais de dois
mil anos, de uma forma bem simples e imprecisa, mas que ajudava na determinação da direção a seguir. Ao longo
dos anos foi aperfeiçoada, passando de uma simples barra imantada, para os modelos atuais com as esferas de Barlow e barras de Flinders, e até de fluxo elétrico para permitir a instalação de repetidoras. Foi substituída pela agulha giroscópica que indica diretamente o Norte Geográfico, enquanto a magnética indica o Norte Magnético, com
desvios, que trazem a necessidade de constantes correções para determinação do rumo verdadeiro. Todavia ainda
nos dias de hoje é mantida a bordo, pois a giroscópica, que utiliza eletricidade é passível de avaria grave, e nesse
caso lançamos mão da velha magnética.
Instrumentos de observação de astros
Na primeira edição deste ano publicamos, em verso, a origem e operação do Sextante. Seus mais distantes antecessores - o Quadrante e a Balestilha - se perderam no tempo e não são mostrados na nossa capa e nem foram invocados no poema. De qualquer forma a “árvore genealógica”, a origem do Sextante, está no Quadrante .
O astrolábio (1) foi criado pelos árabes e aperfeiçoado pelos gregos. Servia, como o sextante, para se medir alturas
de astros e outros corpos, e, no mar, para determinação da posição da embarcação e da hora.
Derivado do astrolábio, surgiu o octante, e deste, o sextante, todos com a mesma finalidade.
Meios de propulsão
Como meios de propulsão iniciamos a ilustração com o vento - embarcações a velas - entretanto não mencionamos seus antecessores - a força humana direta (braços e pernas, na pré-história) e a força humana indireta (remos),
e nem a propulsão híbrida, e a LNG (GNL) , adotadas em épocas bem mais recentes.
Para efeito comparativo, na utilização de velas, mostramos uma embarcação chinesa e outra portuguesa, aquela
com 120 metros de comprimento, e esta com 30 metros. Provavelmente os chineses detinham uma tecnologia de
construção muito mais avançada que as possuídas por outros povos.
Com o advento da revolução industrial surgiram as máquinas a vapor, e daí foram criados os navios de propulsão
mecânica, com caldeiras para vaporização da água com finalidade propulsiva..
Do navio a vapor, o avanço tecnológico permitiu a chegada às embarcações de propulsão mecânica a motor ilustrada pelo navio de passageiros.
Recentemente, tem sido introduzido o conceito de propulsão híbrida e a gás natural líquido na navegação marítima.
O combustível nuclear é utilizado por alguns países, em embarcações militares.
Em outras edições falaremos individualmente desses instrumentos.
______________________________________________________
(1)

Internet, Toda Matéria - https://www.todamateria.com.br/astrolabio/ 11/05/2020
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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, expressando
as opiniões profissionais consideradas dos ComandanEstamos empenhados na promoção da segurança no tes sobre questões marítimas;
mar, prevenção da poluição marítima, educação náuti- Incentivar e promover avanços na educação náutica,
ca, melhoria dos padrões de formação e no apoio à pupadrões de treinamento e publicação de literatura problicação de literatura profissional.
fissional para o comandante brasileiro;
O CCMM monitora, comenta e toma posições sobre a Promover ações de incremento sobre a importância da
legislação e regulamentações locais, estaduais, fedeMarinha Mercante brasileira e dos Comandantes brasirais e internacionais atinentes à função de comando.
leiros.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
Fábio Mello Fontes

10/05

Sérgio Roberto Souza Brabo

16/05

Eudvan de Melo Lucena

17/05

Bruno Fonseca Lelis

18/05

Fabio Guilherme Lima Torres

18/05

Gisele da Silva Mangifeste

18/05

Carlos Alberto Costa

20/05

Giovana da Silva Almeida de Morais

22/05

Rui Luis Schmidt Felippe

24/05

Paulo Roberto Lopes da Silva

26/05

Luis Otávio Virgens da Silva

26/05

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

Gustavo Henrique Alves Martins

27/05

“Dominus Tecum”

Álvaro Dória Orselli Júnior

27/05

Arionor Castro de Souza

29/05

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

RECESSO DO CCMM
De acordo com a situação atual do COVID 19, informamos que continuaremos a manter a interrupção das atividades do Centro dos Capitães, a princípio até 15/06/2020. A secretaria continuará a funcionar na condição "home
office" também durante este período. Qualquer alteração deste planejamento entraremos em contato.
Favor permanecer "em capa" nas suas casas.
Saudações marinheiras.
CLC Horácio Alberto Duarte
Diretor Administrativo.

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

Transmissão de cargos
¨

No dia 15 deste mês, em cerimônia interna, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra
Celso Luiz Nazareth transmitiu o cargo ao Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros.
O Presidente e Diretores do CCMM apresentam seus cumprimentos e votos de pleno sucesso em suas novas
comissões.

_____________
________
_______
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NOSSO ESTATUTO (PARTE III)

estatuto
associação profissional dos capitães-de-longo-curso e de cabotagem
da marinha mercante
CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS E D E V E R E S DOS SÓCIOS E ASSOCIADOS
Art. 16- - São direitos dos sócios e associados:
I - Sócios:
1. Tomar parte e votar nas Assembleias Gerais, conforme determina o
Regulamento para Assembleias Gerais do CCMM;
2. Requerer, juntamente com outros sócios, em número superior a 2 0% (vinte por
cento), convocação de Assembleia Geral Extraordinária, justificando-a;
3. Candidatar-se a cargo eletivo do CCMM, conforme preceitua o Capítulo III;
II - Associados
1. Gozar dos benefícios concedidos pelo CCMM, exceto o direito de voto.
§ 1° - os direitos dos sócios são pessoais e intransferíveis.
§ 2- - perderão seus direitos os sócios ou associados, quando for o caso, que por qualquer
motivo, deixar de pagar suas mensalidades durante seis meses consecutivos, sem
justificativa.
§ 3- - De todo ato emanado da Diretoria, lesivo ao direito ou contrário a este Estatuto, poderá,
qualquer sócio, recorrer á primeira Assembleia Geral convocada depois do ato, ou se
for o caso, à Assembleia Extraordinária.
Art. 17° - São deveres dos Sócios e Associados:
I. Pagar pontualmente a mensalidade fixada em assembleia Geral;
I. Comparecer às Assembleias Gerais;
II. Bem desempenhar o cargo para que for eleito;
III. Prestigiar o CCMM e propagar o espírito associativo entre os sócios;
IV. Comparecer às sessões comemorativas de datas festivas do CCMM;
V. Não tomar deliberações que interessem ao CCMM sem prévio consentimento do
mesmo;
VI. Respeitar as Leis e acatar as Autoridades constituídas;
VII. Cumprir o presente Estatuto e Regulamentos dele decorrentes;
VIII. Respeitar o Código de ética.
Art. 18 - São penalidades aplicáveis aos sócios e associados do CCMM:
I. Advertência verbal;
II. Advertência por escrito;
III. Suspensão dos direitos sociais por tempo determinado;
IV. Eliminação do Quadro Social.
Art. 19- - Serão excluídos do Quadro Social do CCMM:
I. Os que, por má conduta profissional, espírito de discórdia ou por falta cometida
CCMM — CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE
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contra patrimônio moral ou material do CCMM, se constituírem elementos nocivos à entidade;
II. Os que, sem motivo justificado, se atrasarem por mais de 12 (doze) meses no pagamento de suas
mensalidades;
§ 1°. As penalidades serão aplicadas pela Diretoria, cabendo recurso à Assembleia Geral.
§ 2°. Precederá á aplicação da penalidade, a audiência do sócio ou associado acusado, assegurado o direito
ao contraditório e à ampla defesa, pessoalmente ou por procuradores.
§ 3°. Os sócios ou associados excluídos do quadro social poderão solicitar reingresso na Associação desde
que reabilitados ou que liquidem seus débitos, quando se tratar de atraso de pagamento, a juízo da Assembleia Geral;
§ 4°. Os aposentados, que não usufruírem qualquer sistema de aposentadoria especial e que não tenham
outra atividade remunerada terão direito ao desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor que for arbitrado em Assembleia aos demais sócios e associados, no valor das mensalidades do Centro dos Capitães;
§ 5°. Em qualquer caso de readmissão, o sócio ou associado, sem prejuízo da contagem de tempo, só receberá o mesmo número de matrícula se aceitar o pagamento dos atrasados, a critério da Diretoria.
CONDIÇÕES PARA VOTAR E S E R VOTADO
Art. 20- - São condições para DAS o exercício do voto em eleição:
I. Ter mais de 12 (doze) meses de inscrição no quadro social como membro;
II. Estar em pleno gozo de seus direitos associativos;
III. O sócio inadimplente não poderá votar ou ser votado;.
(Continua na próxima edição)

HOMENAGEM PÓSTUMA
Comandante Roberto Azeitone
Faleceu no dia 14 , em sua residência em Niterói, acometido de um AVC, o Comandante Roberto Azeitone, excelente profissional e amigo, e muito querido pela comunidade marítima.
Carioca, nascido em 28 / 10 / 1937, ao longo da sua impecável carreira passou várias décadas na extinta Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, onde comandou diversas unidades, inclusive o N/ M Itaité, exercendo outras
funções nessa empresa, como Gerente de Manutenção e Assistente da diretoria. Foi ainda Professor de Navegação
no CIAGA, e convidado pela Marinha do Brasil para participar da “Operação Unitas”.
Sua neta Eliza, é Oficial de Máquinas da Marinha Mercante.
O Presidente e diretores do CCMM, lamentam profundamente essa perda e se solidarizam com seus familiares
neste momento de profunda dor, rendendo suas homenagens ao ilustre e insubstituível amigo, rogando ao Criador
que o tenha sempre ao seu lado em mais essa jornada.
--------------------------------

Comandante Walter Barros Barbosa
Falecido no dia 13 deste mês , o Comandante Walter iniciou sua carreira na Empresa de navegação Aliança, estagiando no Bulk Carrier Rafaela, sob o comando do Comandante Francisco M. Gondar, depois, exercendo a função de 2ON no N/M Ana Luísa - navio de carga fracionada. Mais tarde, aprovado em concurso para Oficiais da
Marinha do Brasil, atingiu o posto de Capitão de Corveta, quando foi para a reserva.
Já na reserva, assumiu, no porto de Santos, as funções de Superintendente de Operações Portuárias, e, aos 55 anos,
faleceu, quando se preparava para assumir o cargo de Diretor de Infraestrutura e Logística do porto de Imbituba/
SC.
Muito querido e respeitado, não só por sua excelência profissional, mas sobretudo pela sua simplicidade e sua maneira de ouvir e falar. o Comandante Walter certamente será eternamente lembrado.
O Presidente e diretores do CCMM, lamentam profundamente essa perda e se solidarizam com seus familiares
neste momento de profunda dor, rendendo suas homenagens ao ilustre e insubstituível amigo, rogando ao Criador
que o tenha sempre ao seu lado em mais essa jornada.
**********************
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DEUS E A CIÊNCIA
CLC Alvaro José de Almeida Junior
(Presidente do Centro dos Capitães da Marinha Mercante)

Na Primeira Guerra Mundial, morreram 9,7 milhões de militares e 10 milhões de civis.
Logo após a Primeira Guerra, a Gripe Espanhola dizimou cerca de 50 milhões de pessoas.
Na Segunda Guerra Mundial, o mundo perdeu entre 21 e 25 milhões de militares, e entre 50 e 55
milhões de civis, incluindo civis e militares brasileiros.
Foi o aniquilamento entre seres humanos.
Em 1945, no final da Segunda Guerra, os americanos resolveram testar um artefato mortífero
contra duas cidades populosas do Japão: Hiroshima e Nagasaki.
Na primeira, morreram entre 90.000 e 146.000 pessoas. Na segunda, entre 39.000 e 80.000.
Hoje, uma guerra atômica, com o poder de destruição que oferece, aniquilará o planeta.
Essa é a razão de se temer uma guerra nuclear.
Diante da pandemia do COVID 19, que estamos vivenciando, evento inimaginável, de gravidade
ímpar, me ocorreu a lembrança de uma palestra de um renomado cientista, que tive a oportunidade de assistir, na qual ele dizia que a ciência por mais desenvolvida que seja, com os robôs auxiliando médicos nas cirurgias, com os carros, aviões e navios, sem motoristas, pilotos e comandantes, a chamada inteligência artificial, não resolve todos os problemas do mundo, como o que
ora assola a humanidade.
Esse pensamento, mais atual do que nunca, nos revela que a ciência não deve prescindir da religião.
A crise é gravíssima, entretanto não devemos perder a confiança em um ser superior.
Não podemos nos esquecer de Deus ao atravessar essa longa jornada que nos espera.
**************************************
*******************
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TECNOLOGIA
MEIO AMBIENTE

Nova tecnologia de saneamento elimina
contaminantes emergentes
CLC Afonso de Almeida Corrêa
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
correa.afonso@gmail.com (Prv.)
(21) 99410 - 2627

A sedimentação primária quimicamente aprimorada com ferro (Fe) roda em paralelo com a acidogênese.
[Imagem: The University of Hong Kong]

Saneamento do futuro
Praticamente tudo no mundo mudou muito nas últimas décadas, dos produtos industrializados e alimentícios aos
hábitos de vida.
Assim, não é surpresa que nosso lixo também tenha mudado, surgindo novos poluentes inexistentes pouco tempo
atrás - são os chamados contaminantes emergentes, que incluem dos micro plásticos aos restos de medicamentos
não processados pelo corpo humano.
Atendendo a essas novas necessidades de novas tecnologias de saneamento, pesquisadores da Universidade de
Hong Kong desenvolveram uma tecnologia de tratamento de águas residuais que consegue não apenas remover os
poluentes - os velhos e os novos - como também recuperar vários deles que possuem valor comercial, como o fósforo e alguns materiais orgânicos.
O novo sistema combina a tradicional sedimentação primária do esgoto - acrescida de um aprimoramento químico com a fermentação acidogênica do lodo.

Remoção de contaminantes emergentes
Os testes em escala piloto demonstraram que a combinação das duas técnicas remove os contaminantes químicos
emergentes das águas residuais mesmo quando eles se apresentam em quantidades-traço - com uma concentração
mínima.
Uma das maiores preocupações está nos retinoides e nos disruptores endócrinos. Retinoides, como os ácidos retinóicos e seus metabólitos, que são derivados da vitamina A, podem causar desenvolvimento morfológico anormal
em anfíbios, peixes e caracóis. Já os desreguladores endócrinos estrogênicos, como os alquifenóis e o bisfenol A,
podem induzir a feminização de peixes machos e o desenvolvimento anormal em organismos aquáticos. Isto, é claro, sem contar os malefícios causados ao ser humano quando as águas tratadas retornam para o consumo humano.
Além de eliminar esses compostos químicos, o novo sistema de tratamento de esgoto mostrou-se mais eficiente
economicamente em comparação com os sistemas convencionais de tratamento de águas residuais.
CCMM — CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE
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Um ganho adicional é que a fermentação acidogênica permite recuperar do lodo matérias-primas de carbono e fosfato, que podem ser utilizados para produzir fibras de carbono e fertilizantes, respectivamente, segundo a equipe.
Outro ganho é a possibilidade de coleta do hidrogênio, um combustível limpo por excelência.

Unidade semi-industrial
Uma unidade de tratamento de esgoto usando a nova tecnologia já está em construção na localidade de Shenzhen.
"Estamos muito felizes em reunir evidências para dar suporte à nossa hipótese de que nosso novo sistema de tratamento de esgoto pode efetivamente remover os contaminantes químicos emergentes. Com a planta-piloto ampliada
em Shenzhen, investigaremos mais a eficiência de remoção de outras classes de poluentes comuns por esse novo
sistema de tratamento," disse o professor Kenneth Leung.

Detalhes da planta-piloto em escala de laboratório. Uma unidade em escala real já
está em construção.
[Imagem: The University of Hong Kong]
Fonte: SITE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. Nova tecnologia de saneamento elimina contaminantes emergentes.
31/03/2020. Online. Disponível em www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=novatecnologia-saneamento-elimina-contaminantes-emergentes. Capturado em 04/05/2020.
**********************
*****************
*********

9/20
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TRANSPORTE MARÍTIMO
COMO NASCERAM AS ROTAS MARÍTIMAS

CLC – Alberto Pereira de Aquino
apanavigator2@gmail.com

Observando-se um mapa-múndi constatamos que a
maior parte da superfície do nosso planeta está coberta
pelas águas de oceanos e mares.
Ao longo dos tempos, determinadas áreas marítimas
foram, durante certo período, mais importantes que
outras. Hoje o Mediterrâneo, Báltico, Mar do Norte,
Atlântico Norte, Atlântico Sul, Índico e Pacífico, apresentam áreas de interesse para a navegação mercante,
bem diferente daquelas que apresentavam, por exemplo, nos séculos XV a XVI.

ÁREAS MÁRITIMAS DE INTERESSE NOS SÉCULOS XV XVI

Quando a totalidade da navegação mercante era feita à
vela, eram raros os abalroamentos em alto mar. Nos
portos, porém, eram frequentes tendo em vista a difícil
manobra do aparelho vélico das embarcações, em
águas restritas e congestionadas.
Navegando à vela, a rota, para se ir de um ponto a outro da superfície dos oceanos, não é a mesma na torna
viagem. Assim, para se ir de Lisboa à Capetown e voltar, descreve-se uma derrota com a forma aproximada
de um gigantesco 8, com uma das metades no Atlântico Norte e a outra metade no Atlântico Sul.

Com o aparecimento e desenvolvimento da propulsão
mecânica, as rotas marítimas passaram a tomar uma
forma mais retilínea.
Os desenvolvimentos da cartografia, da navegação e de
outras ciências náuticas contribuíram, ainda mais, para
que os navios passassem a procurar o menor e melhor
caminho entre os pontos de interesse.
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Assim, chegamos a atual situação em que, em determinados tráfegos, as rotas se superpõem e, o mar realmente navegado, passou a se constituir em estreitas
faixas, de algumas milhas de largura, por onde circulam todos os navios.
A consequência, dessa concentração de rotas, foi a do
aumento do número de abalroamentos.
Em 1854, o abalroamento do “VESTA” com o
“ARTIC”, ocorrido durante espesso nevoeiro ao largo
de Cape Race (Terra Nova), que ocasionou a perda de
300 vidas, levou os interessados no transporte de passageiros no Atlântico Norte a pensar em medidas que
reduzissem os riscos daquele tráfego.
Em 1855, baseado em estudos desenvolvidos pelo tenente Matthew Fontaine Maury, da Marinha dos Estados Unidos, foi publicado, no SAILING DIRECTIONS, as denominadas Steam Lanes Across the
Atlantic, que separavam as rotas entre a Europa e a
Costa Leste dos EUA, em rotas para oeste e rotas para
leste. Ainda hoje, a carta-piloto do Atlântico Norte
apresenta aquelas rotas, recomendadas para diversas
épocas do ano.

.Ao formular as suas rotas para os navios a vapor no Atlântico Norte, Matthew Fontaine Maury, baseou-se em cerca de 46.000 dados extraídos de diários náuticos dos navios que trafegavam pela região. Isso prova a seriedade
com que conduziu o estudo do problema. Sabemos, porém, que a implantação e aceitação de rotas padrão, naquela
área, só iniciaram, para navios de passageiros, por volta de 1891 e, para a navegação mercante, em geral, após
1929.

ROTAS MARÍTIMAS PARA NAVIOS DE PROPULSÃO MECÂNICA

CCMM — CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE
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CARTA-PILOTO DO ATLÂNTICO NORTE - MAIO

O paulatino aumento do número, tamanho e velocidade dos navios colocou em relevo a necessidade de separar o
tráfego marítimo, sobre tudo, nas principais vias de navegação e canais estreitos, onde se produz congestão de tráfego ou convergência de rotas.
Em 1961, os Institutos de Navegação da República Federal Alemã, França e Reino Unido, realizaram um estudo
acerca das medidas, que deveriam tomar, para separar o tráfego marítimo no Canal Inglês (Canal da Mancha).
O esquema de separação de tráfego, daquele canal, foi implantado e ficou em operação, em caráter não oficial, por
alguns anos. Mas, em 1º de setembro de 1972, tornou-se obrigatório para os navios britânicos que por ali passam.
A aprovação da legislação necessária, pelo Parlamento do Reino Unido, só ocorreu depois de investigações muito
detalhadas e de extensas discussões, a nível nacional e internacional, sobre os méritos dos esquemas de separação e
de como tais esquemas poderiam operar no canal em questão.
Os navegantes estão bem conscientes dos perigos à navegação e dos riscos de abalroamento, naquelas águas de
denso tráfego, frequentes tempestades e de má visibilidade. Adicionados a esses, existem os problemas dos navios
de grande calado, com área restrita de mar para navegar e de manobrabilidade difícil.
Os estudos desenvolvidos para o Canal Inglês (Canal da Mancha) e outros efetuados posteriormente, em outras zonas onde as estatísticas assinalavam um incremento do risco de abalroamento, culminaram na apresentação de propostas concretas a IMCO (atual IMO). Uma vez examinados pelos órgãos competentes daquela Organização, os
dispositivos propostos de separação de tráfego foram aprovados por sua Assembleia.
Até agora, a IMO já aprovou mais de 100 dispositivos, em todas as partes do mundo. Todos, quase na totalidade,
em zonas de congestionamento ou de convergência de tráfego. À medida que adquire experiência, e ao compasso
da expansão do tráfego marítimo, os dispositivos aprovados pela IMO são logo incorporados à uma publicação denominada SHIPS’ ROUTEING.
Quanto à navegação aérea, verificamos que as cartas aéreas, preparadas pelo Instituto de Cartografia Aeronáutica –
ICA, da Diretoria de Eletrônica e da Proteção ao Voo, do Comando da Aeronáutica, apresentam a separação do tráfego aéreo, nos vários sentidos e níveis de voo, já perfeitamente equacionada.
Assim, obedecidas as recomendações nelas contidas, torna-se praticamente impossível, ao longo das aerovias,
acontecer um choque material entre duas aeronaves.
Mesmo nas proximidades dos aeroportos, onde a segurança se torna mais crítica, o acompanhamento e a orientação
das aeronaves são bastante eficientes. Esta organização do tráfego aéreo foi sendo implantada de maneira natural,
com o desenvolvimento da aviação comercial.
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Assim, para melhorar a segurança da navegação marítima, na costa brasileira, seria necessário que fosse adotado
algo semelhante ao que foi adotado para as nossas aerovias como, por exemplo, os esquemas de separação de tráfegos marítimos, ao longo do litoral e nas entradas e saídas dos portos, adotando os padrões da IMO, como os já
adotados em várias partes do mundo.
Na publicação SHIPS’ ROUTEING, a IMO esclarece que o propósito da ordenação dos fluxos de tráfego marítimo
é de aumentar a segurança da navegação nas áreas:
·

De convergência de rotas;

·

De grande densidade de tráfego;

·

De dimensões restritas, onde é tolhida a liberdade de movimentação dos navios;

·

Onde existem perigos à navegação;

·

De profundidades limitadas;

·

De condições meteorológicas adversas.

A mesma publicação define termos que são empregados nos assuntos relacionados com a ordenação de rotas marítimas:
·

Sistema de Ordenamento de Rotas (Routeing System):
Qualquer sistema de uma ou mais rotas, e/ou medidas de ordenação de rotas, objetivando redução dos
riscos de acidentes. Ele inclui Esquemas de Separação de Tráfego, Rotas com Duas Vias de Tráfego,
Derrotas Recomendadas, Áreas a Serem Evitadas, Zonas de Tráfego Costeiro, Rótulas, Áreas de Precaução e Rotas de Águas Profundas.

·

Esquema de Separação de Tráfegos (Traffic Separation Scheme):
Sistema de ordenamento de rotas objetivando a separação de fluxos de tráfegos opostos, empregando
meios apropriados e o estabelecimento de vias de tráfego.

·

Zona de Separação ou Linha de Separação (Separation Zone or Separation Line):
Zona ou linha separando vias de tráfego, nas quais os navios trafegam em direções opostas ou separando vias de tráfego de uma área marítima adjacente ou separando vias de tráfego, designadas para determinadas classes de navios, demandando a mesma direção.

·

Via de Tráfego (Traffic Lane):
Área dentro de limites definidos, na qual é estabelecido tráfego de uma só direção. Obstáculos naturais,
incluindo aqueles formando zonas de separação, podem constituir uma divisa.

·

Rótula (Roundabout):
Compreende um ponto de separação ou zona circular de separação e uma via de tráfego circular, dentro
de limites definidos. O tráfego dentro da rótula é separado pela movimentação dos navios, na direção
contrária a dos ponteiros de um relógio, em torno do ponto ou zona de separação.

·

Zona de Tráfego Costeiro (Inshore Traffic Zone):
Área situada entre a divisa do lado de terra de um esquema de separação de tráfegos e a costa adjacente,
normalmente não utilizada pelo tráfego de passagem, e onde se aplicam regras especiais locais.

·

Rota com Duas Vias de Tráfego (Two-way Route):
Rota dentro de limites definidos, dentro da qual são estabelecidas duas vias de tráfego, objetivando oferecer passagem segura para navios, através de águas onde a navegação é difícil ou perigosa.

·

Derrota Recomendada (Recommended Track):
Rota que tenha sido especialmente examinada para assegurar, tanto quanto possível, que está livre de
perigos e ao longo da qual os navios são aconselhados a navegar.
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·

Rota de Águas Profundas (Deep Water Route):
Rota dentro de limites definidos, que tenha sido acuradamente levantada para se determinar sua profundidade e os obstáculos submersos, por ventura existentes.

·

Área de Precaução (Precautionary Area):
Área dentro de limites definidos, onde os navios devem navegar com particular precaução e dentro da
qual pode se recomendada a direção do fluxo de tráfego.

·

Área a ser Evitada (Area to be Avoided):
Área dentro de limites definidos, na qual a navegação seja particularmente perigosa, ou na qual seja
excepcionalmente importante evitar acidentes, e que deva ser evitada por todos os navios ou certas classes de navios.

·

Direção Estabelecida do Fluxo de Tráfego (Stablished Direction of Traffic Flow):
Orientação de fluxo de tráfego indicando o movimento direcional do tráfego, como estabelecido dentro
do esquema de separação de tráfegos.

·

Direção Recomendada para Fluxo de Tráfego (Recommended Direction of Traffic Flow):
Orientação de fluxo de tráfego indicando um movimento direcional, recomendável para o tráfego, onde
seja impraticável, ou não necessário, adotar uma direção estabelecida para o fluxo de tráfego.

Toda vez, que se propõe um dispositivo novo, se examina se os auxílios à navegação existentes no local, e/ou os
que o Estado se propõe a instalar, são adequados aos efeitos do dispositivo projetado e se permitem ao navegante
determinar a sua posição com precisão, como exige a navegação segura naquela zona.
O Estado interessado mantém a responsabilidade da posição exata e da manutenção das características dos auxílios
à navegação instalados ao longo de suas costas assim como a difusão da informação pertinente, pelos meios de
costume.
O RIPEAM-72, em sua Regra 10, estipula os princípios que devem seguir os navios, quando estão utilizando dispositivos de separação de tráfegos.
Concluindo, esperamos que não venha ocorrer, em nossas águas, um grande acidente marítimo com perdas de vidas e/ou que cause um grande desastre ecológico, para se julgar, finalmente, que é necessário estudar o assunto,
quando tudo poderia ter sido evitado, com antecedência, com a adoção de um simples esquema de separação de
fluxos de tráfego ou com a implantação de uma pequena zona de separação de tráfego, desenhada numa carta náutica.
__________________________________
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ÁGUAS RESTRITAS V E ÁGUAS RASAS

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

No planejamento da navegação, ao checarmos as ÁGUAS RESTRITAS na derrota que está sendo programada,
lembramo-nos imediatamente de verificar e marcar os trechos de águas rasas.— águas de pouca profundidade.—
que tememos, justificada e, principalmente se estamos guarnecendo uma unidade de grande calado.. Evidentemente verificamos outros fatores que podem afetar o handling – o manuseio do navio – e restringir as nossas ações de
manobras, como ventos predominante e swells, correntes marinha e de marés, densidade de tráfego, sand waves, ,
bancos e altos-fundos etc.
Lembro-me muito bem da intensidade de tráfego no Golfo da Biscaya, Mar do Norte, Rio Elba, Canal de Kiel,
Mar Báltico, Mar Mediterrâneo, Canal de Suez, Port Said, Mar Vermelho, Rio Yang Tsé, etc.
Na realidade a caracterização de águas restritas não é tão somente “águas rasas, até porque, por exemplo, o que
pode ser “águas rasas” para um VLCC ou para um graneleiro de 400.000 TPB ou ainda para um porta-contêineres
com capacidade para 18.000 TEUs, mesmo nos seus deslocamentos leves, pode não ser para uma embarcação de
porte menor ,como um rebocador, ou um iate.
Vários fatores contribuem para a conceituação de águas restritas, e que devem ser considerados no planejamento
de uma derrota, inclusive eventuais restrições temporárias à navegação determinadas pela Autoridade Marítima,
pois não só apresentam margens de segurança críticas, mas também tempo limitado para ações corretivas, principalmente para embarcações de grande porte que apresentam elevado momento de inércia.´
Em uma conceituação genérica, poderíamos dizer que Águas Restritas são aquelas que de alguma forma dificultam as ações de manobra do navio, requerendo cuidados especiais à navegação, e, como mencionado acima, apresentam margens de segurança críticas e tempo limitado para ações corretivas.
No mar territorial e nas vias navegáveis interiores brasileiras, a Navegação em Águas Restritas é definida pela
NORMAM 28 / DHN – Normas da Autoridade Marítima para Navegação e Cartas Náuticas, Capítulo I , item
0103, como a navegação que se pratica em portos ou suas proximidades, em barras, baías, canais, rios, lagos,
lagoas, proximidades de perigos ou quaisquer outras situações em que a manobra do navio é limitada pela estrita
configuração da costa ou da topografia submarina. É este, também, o tipo de navegação utilizado quando se navega à distância da costa (ou do perigo mais próximo) menor que três milhas (realce do autor) . É o tipo de navegação que maior precisão exige.
Na prática da navegação, podemos considerar águas restritas:
·

Águas rasas – shallow water ;

·

Rios, e canais estreitos – enclosed channels and rivers;

·

Esquemas de separação de trafego – Traffic Separation Schemes – TSS;

·

zonas costeiras – coastal zones;

·

zonas de praticagem – pilotage zones;

·

zonas de alta densidade de tráfego – high density traffic zones

ÁGUAS RASAS - shallow water:
Toda água considerada rasa é restrita, mas nem toda água
restrita é água rasa
Águas rasas são definidas pela relação de 1:1.50, entre profundidade e o calado, ou seja, são considerada rasas, as
áreas cuja profundidade são iguais ou menores que uma vez
e meia o calado da embarcação
Tomemos como exemplo uma embarcação “A”, calado
estático de quatro metros, e uma embarcação “B” calado
estático de oito metros, demandando uma área de profundidade de 11 metros. Então, temos: P=11m; DA= 4m; DB=
8m.

P: profundidade
D: calado
>>>águas rasas

Para a embarcação “A”, não haverá restrições. Todavia,
para a embarcação “B”, a área demandada é considerada de
águas rasas, e cuidados especiais deverão ser tomados, como por exemplo alívio do lastro para diminuição do calado,
e redução da velocidade para redução do efeito de agachamento (squatt) , do qual falaremos na próxima edição.
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A IMPORTÂNCIA DAS INSPEÇÕES ANUAIS DAS CLASSIFICADORAS NOS NAVIOS:
CONVÉS E CARGA

CLC Ricardo Monteiro
ricardo.monteirobr@hotmail.com

Na última estadia no Porto de Angra dos Reis-RJ, o NT “Abdias Nascimento” recebeu a bordo os inspetores da
Sociedade Classificadora “American Bureau of Shipping – ABS” para a realização da Vistoria Anual do navio.
Tais vistorias são previamente agendadas e informadas com uma antecedência não inferior a 30 (trinta) dias, de
acordo com as Normas da Autoridade Marítima – NORMAN 6.
Sociedades Classificadoras são organizações reconhecidas com Delegação de Competência estabelecida de acordo
com as Normas da Autoridade Marítima para Reconhecimento de Sociedades Classificadoras para Atuarem em
Nome do Governo Brasileiro – NORMAM 06, na implementação e fiscalização da correta aplicação dos requisitos
das Convenções e Códigos Internacionais ratificados pelo Brasil e Normas Nacionais pertinentes, relativas à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição ambiental.
As vistorias das Sociedades Classificadoras (SC) têm como objetivo fiscalizar a construção das embarcações, realizando testes nos equipamentos e fazendo a marcação da borda livre a fim de conceder um certificado de classificação, ou seja, dizendo se a embarcação está apta ou não a navegar. As SC’s também são responsáveis por verificar
as condições das embarcações já em viagem, com vistorias periódicas, não só no estaleiro. Em caso de alguma
avaria, fazem inspeção para analisá-la e por fim, aprovar se a embarcação poderá continuar navegando ou terá que
entrar em reparo.
Em regra, a inspeção inicia-se pela verificação dos certificados e da documentação aplicável ao navio e à tripulação, estando presente o comandante do navio durante toda a fase. Em seguida, o inspetor procede a verificação do
estado geral de conservação, manutenção e funcionamento dos equipamentos do navio e verifica a capacidade da
tripulação para a execução dos procedimentos operacionais que se enquadram nas suas funções a bordo, levandose em conta a dotação do Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) e exigências do STCW.
Após a fase de verificação da documentação, o Comandante acompanha ou designa um Oficial de bordo para
acompanhar o Inspetor no exame geral do navio. Esse exame geral inclui, obrigatoriamente, a verificação do funcionamento dos principais equipamentos e das condições estruturais do navio.
A vistoria anual é efetuada de uma maneira idêntica à vistoria inicial, assegurando uma condição satisfatória dos
equipamentos, estando estes aptos para a atividade que se destinam, tendo em vista as disposições estabelecidas
nas convenções aplicáveis.
Os principais campos abordados na inspeção são: Conferência de documentação; Equipamentos e dotações do passadiço; Estação GMDSS; Convés principal e paióis; Compartimento do Diesel Gerador de Emergência; Compartimento da Bomba de Incêndio de Emergência; Casa da Máquina do Leme; Praça de Máquinas e Casa de Bombas.
A vistoria do convés é efetuada de modo a certificar que os equipamentos estejam em condições satisfatórias para
as suas respectivas funções. Nela, diversos testes são realizados para tal constatação. Como exemplo, verifica-se a
operacionalidade dos sistemas e equipamentos de proteção contra incêndio, equipamentos e dispositivos de segurança e embarcações de salvatagem, onde se observa a validade dos equipamentos, suas especificações e funcionalidade no modo teste, partida elétrica das baleeiras, acionamento do sistema de borrifo e liberação dos gatos para
navegação, inspeção visual da condição do casco, da estrutura, das linhas e das conexões dos aparelhos de carga e
das instalações elétricas.

O ECDIS é um dos Equipamentos do Passadiço em que o Classificador realiza os testes anualmente.
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Em relação a carga são observadas a conformidade com o “International Oil Prevent Pollution - IOPP”, a inspeção
do alarme visual e sonoro do “HI-HI” para o alto nível de carga nos tanques, os testes dos sensores de “Gas Sampling” e vistorias no “Vacum Breaker”, onde é observado o nível da água existente nele para que ocorra o equilíbrio da pressão nos tanques. Os guindastes de operação são movimentados em ambos os bordos, testando a mobilidade do equipamento e o desarme automático do mesmo, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos pelo fabricante.
Após o término dos testes e inspeções visuais, e antes da execução da reunião de encerramento, são relatadas as
não conformidades porventura detectadas, possibilitando qualquer esclarecimento adicional. Os trabalhos são finalizados com uma reunião de encerramento, quando será apresentado um resumo dos trabalhos executados.
Dada execução da auditoria, a equipe de auditores emite um relatório, denominado “Relatório de Auditoria de Sociedade Classificadora”, onde é apresentado um resumo das atividades desenvolvidas, descrição das não conformidades e observações verificadas, classificação atribuída para cada uma dessas não conformidades e os comentários
e sugestões julgados pertinentes.
Por fim, Auditoria da Sociedade Classificadora tem a importante missão de assegurar a capacitação e qualificação
dos tripulantes, bem como a segurança geral da embarcação, garantindo a sua navegabilidade e operacionalidade
Visando obter a Certificação Anual do navio, para que este esteja apto ou não a seguir viagem, é realizada inspeção de classificação.
Focando na praça de máquinas, são feitos os seguintes testes:
·

Alarmes de nível alto das dalas, detectando se a boia de alarme está atuando corretamente;

·

Alarme de incêndio através de detecção de fumaça;

·

Homem morto;

·

Bomba de incêndio de emergência (se está atuando nos conformes);

·

Bomba de incêndio e serviços gerais;

·

Separador de água e óleo;

·

Gravinner para detecção de neblina no cárter do MCP, onde gotículas de óleo vaporizam e ao passar
para uma região mais fria do cárter condensam gerando uma neblina de óleo e em contato com a própria superfície quente pode gerar uma explosão no cárter;

·

Parada de emergência do motor de combustão auxiliar por alta temperatura, por sobre velocidade e
temperatura da água de resfriamento;

·

Máquina do leme com o governo no local e pelo passadiço;

·

Falha de chama da caldeira para corte de emergência em caso de apagar a chama por algum motivo;

·

Válvula de segurança da caldeira para atuar em caso de excesso de pressão;

·

Válvulas de Corte Rápido para cortar o fluxo de combustível nos tanques em caso de emergência;

·

Partida do diesel gerador de emergência (DGE) elétrica e pneumática; e

·

Fechamento das ventilações e dampers em caso de emergência (se está tudo atuando normalmente).

Por fim, é feita uma inspeção geral na Praça de Máquinas, quanto a limpeza, organização, iluminação nos compartimentos, sinalização de saídas de emergência e quanto a existência de vazamentos de água, vapor ou combustível
mediante riscos. Portanto, a inspeção anual classificadora é importante para validar o navio no quesito de segurança: para navegação e operação, se está apto a navegar e operar sem risco, conforme foi dito anteriormente.
________________________
_________________
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NOTÍCIAS

(clc Afonso de Almeida Corrêa)

Propulsão Marítima GNL (LNG)
CMA CGM lança navio de 23 mil TEUs com propulsão a GNL

Foto: créditos marilheus.com
O grupo CMA CGM lançou, em setembro de 2019 na China, navio apontado como maior porta-contêineres movido a gás natural liquefeito (GNL) do mundo. Com 23 mil TEUs, o CMA CGM Jacques Sade é o primeiro de uma
série de nove navios que está em construção no estaleiro Shanghai Jiangnan-Changxing. Esses novos conteineiros
serão incorporados à frota do grupo em 2020, na linha entre Ásia e o norte europeu, sob o registro de bandeira
francesa (RIF). Os navios têm 400 metros de comprimento e 61 metros de largura e vão estampar o logotipo “LNG
Powered”. O nome da primeira unidade da nova série homenageia o fundador do grupo..
Fonte: Internet - Portos e Navios, Notícias- 18/10/2019, capturada em 7/maio/2020
HMM Algecires - Maior porta-contêineres do mundo incorporado à frota da Hyundai Merchant Marine
Em setembro de 2018, a HMM assinou um contrato formal para seus 20 ecológicos mega navios de contêineres
com três estaleiros – DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering), HHI (Hyundai Heavy Industries) e
SHI (Samsung Heavy Industries).
A DSME e SHI estão construindo sete e cinco porta contêineres com capacidade de 24.000 TEU, respectivamente,
com entrega prevista para setembro de 2020. Já a HHI constrói oito unidades de porta contêineres com capacidade
de 16.000 TEU a serem entregues a partir do segundo trimestre de 2021
As embarcações estão equipadas com um sistema de depuração de acordo com o regulamento IMO 2020.
O design otimizado do casco e o motor altamente eficiente também devem melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões de carbono.
A HMM, Hyundai Merchant Marine, realizou uma cerimônia para apresentar o maior navio porta-contêineres do mundo, o “HMM Algeciras’, com capacidade para 23.996 contêineres, 200 q mais do que o seu mais próximo concorrente
A cerimônia ocorreu no estaleiro Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME) e contou com a presença do
presidente da Coréia do Sul, Moon Jae-in.
O HMM Algeciras é o primeiro de uma frota de meganavios a ser entregue sequencialmente.

O “HMM Algeciras” será implantado no serviço do Extremo Oriente Europa 4 (FE4), uma das rotas comerciais da
Ásia-Norte da Europa da The Alliance, com sua rotação de portos começando em Qingdao, Busan, Ningbo, Xangai, Yantian, Canal de Suez, Roterdã, Hamburgo, Antuérpia, London Gateway e Cingapura via Canal de Suez.
Suas principais características são:
Comprimento total – LOA- 399,90 m
Boca – Breath – 61,00 m
Pontal – draft – 33,20m

Peso morto – Deadweight – 200.0000 mt
Calado max – max. drfat – 18,00m
TAB – Gross tonnage – 228.283

Capacidade Cont. 20 pés – TEUS
capacity – 23.996
No. Tripulantes – Crew - 23

Fonte: Internet, Datamar News, notícias – www.datamar.com, captura em 11/05/2020
Internet, Jornal Portuário, notícias – www.jornalportuario.com.br , captura em 11/05/2020
Internet, Portos e Navios, notícias - www.portosenavios.com.br, captura em 11/05/2020
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NOTAS INFORMATIVAS
RECICLAGEM
(CLC Afonso de Almeida Corrêa)

Resgate de Pessoas da Água (*) - Recovery of Persons from the Water
Desde julho de 2014 (1), todos os navios, pelas novas regras da IMO (Solas, Regra III/17-1) , são obrigados a possuir a bordo, planos e procedimentos específicos para o resgate de pessoas da água. Os planos e procedimentos
devem identificar os equipamentos pretendidos para uso nessa faina, bem como os procedimentos a serem seguidos para minimizar os riscos dos tripulantes envolvidos na operação de resgate.. Navios Ro-Ro de passageiros sob
o foco da Convenção Solas, Regra III/26.4 também estão sujeitos a essa nova regra.(*)
Na maioria dos casos, o transporte de equipamentos dedicados adicionais, provavelmente será desnecessário.
As Orientações (Guidelines) da ICS tem sido desenvolvidas para assistir as companhias para o cumprimento dessa
regra, que deverão ser usadas em conjunto com o “IMO Guidelines for the Development of Plans and Procedures
for Recovery of Persons from the Water (MSC 1/Circ.1447”, o “Guide to Recovery Techniques (MSC.1/
Circ.1182) e o “Guide for Cold Water Survival (MSC.1/Circ.1185/Rev.1)”.
No final desta edição, anexamos o “ Guidelines for the Development of Plans and Procedures for Recovery of Persons from the Water”, produzido pela ICS, e a Circular IMO 1/1447 de 14/12/2012.
Fonte: International Chamber of Shipping, Guidelines on Plans for Recovery of Persons from the Water https://
www.ics-shipping.org/docs/recoveryofpersons, capturado em 6 / 07 / 2020
________________________________________________________
(*) Tradução livre
(1) Navios construídos antes de 1 /07/2014 devem cumprir com estes requerimentos na próxima vistoria periódica ou renovação - o que
ocorrer primeiro - depois de 1 / 7 / 2014.
*************************

EMENDAS SOLAS EM VIGOR A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2020
(CLC AFONSO DE ALMEIDA CORRÊA)

Um conjunto de emendas importantes à Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar SOLAS) e vários códigos obrigatórios nos termos da Convenção entraram em vigor em 1 de janeiro de 2020. Abaixo
transcrevemos algumas, sob tradução livre. (Recomendamos a leitura dos originais na língua inglesa).
Manutenção de Embarcações Salva-vidas: prevenção de acidentes
As alterações às regras SOLAS III / 3 e III / 20 tornam
obrigatórios os requisitos de manutenção, exame minucioso, testes operacionais, revisão geral e reparo de embarcações salva-vidas e de salvamento
aparelhos de lançamento e equipamentos de liberação .
Tem como objetivo evitar acidentes com embarcações
de sobrevivência e aborda questões como a necessidade
de um padrão uniforme, seguro e documentado relacionado à manutenção desses equipamentos, bem como os
requisitos de autorização, qualificação e certificação
requeridos para garantir a confiabilidade. dos serviços
realizados.
A intenção é garantir que os marítimos estejam seguros
de que podem confiar plenamente nas embarcações de
sobrevivência e de salvamento à sua disposição, e que
deve cumprir os requerimentos SOLAS aplicáveis.
Subdivisão e estabilidade de danos
Entra em vigor um conjunto de emendas ao capítulo II-1 da SOLAS relativas à subdivisão e estabilidade, que altera, entre outras coisas, os regulamentos sobre a subdivisão necessária dos navios de passageiros para aumentar sua
segurança, bem como os regulamentos relacionados às informações de estabilidade a serem fornecido ao capitão
do navio.
As alterações foram desenvolvidas na sequência de uma revisão substancial do capítulo II-1 da SOLAS, incidindo
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em particular nos novos navios de passageiros.
A revisão levou em consideração as recomendações decorrentes da investigação do acidente com a Costa Concordia em 2012.
Planejando a evacuação em navios de cruzeiro
Os requisitos para todos os novos navios de passageiros que transportam mais de 36 passageiros a serem construídos com prévia análise de evacuação no projeto entram em vigor.
As alterações à regra SOLAS II-2/13 estendem os requisitos para a análise de evacuação a todos os navios de passageiros, não apenas aos navios ro-ro de passageiros. A análise deve ser usada para identificar e eliminar, na medida do possível, o congestionamento que pode ocorrer durante um abandono devido ao movimento normal de passageiros e tripulação ao longo das rotas de fuga, incluindo a possibilidade de a tripulação precisar se mover ao longo dessas rotas em uma direção oposta. ao movimento de passageiros. Além disso, a análise deve ser usada para
demonstrar que os arranjos de fuga são suficientemente flexíveis para permitir a possibilidade de que determinadas
rotas de fuga, estações de montagem, estações de embarque ou embarcações de sobrevivência possam não estar
disponíveis como resultado de uma vítima.
Expansão de provedores de equipamentos de comunicações marítimas por satélite
As alterações ao capítulo IV da convenção SOLAS e em alguns códigos preveem a instalação de um "serviço móvel via satélite reconhecido" para comunicações marítimas de socorro e segurança. Anteriormente, os regulamentos especificavam apenas um dispositivo Inmarsat.
Lista completa das emendas à convenção SOLAS que entram em vigor em 1 de janeiro de 2020
Emendas adotadas pela 96.a sessão do Comitê de Segurança Marítima (MSC 96):
·

Amendments to SOLAS regulations III/3 and III/20 to make mandatory the Requirements for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats,
launching appliances and release gear.

·

Amendments to SOLAS regulation II-2/13 to extend the requirements for evacuation analysis to all
passenger ships, not just ro-ro passenger ships. (Associated revised guidelines on evacuation analysis
for new and existing passenger ships were also approved).

·

Amendments to chapter 8 of the International Code for Fire Safety Systems (FSS Code) regarding prevention of internal corrosion and clogging of sprinklers and the inclusion of a new chapter 17 in the
FSS Code, mandating requirements for helicopter facility foam firefighting appliances.

Amendments adopted by MSC 97:
Amendments to SOLAS regulation II-1/3-12 on protection against noise; and regulations II-2/1 and II-2/10 on firefighting and new regulation XI-1/2-1 on harmonization of survey periods of cargo ships not subject to the ESP Code.
Amendments to the 2008 International Code on Intact Stability (IS Code), relating to ships engaged in anchor handling operations and to ships engaged in lifting and towing operations, including escort towing.
Amendments to the International Code for Fire Safety Systems (FSS Code), clarifying the distribution of crew in
public spaces for calculating the width of stairways.
Amendments to the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in
Bulk (IGC Code), aligning the wheelhouse window fire-rating requirements in the IGC Code with those in SOLAS
chapter II-2.
Amendments adopted by MSC 98:
·

A set of amendments to SOLAS chapter II-1 relating to subdivision and damage stability. The amendments were

·

developed following a substantive review of chapter II-1, focusing in particular on new passenger
ships. In conjunction, the MSC adopted revised explanatory notes to SOLAS chapter II-1 subdivision
and damage stability regulations and revised guidance for watertight doors on passenger ships which
may be opened during navigation.

·

Amendments to SOLAS regulation II-2/3.56, relating to the definition of "vehicle carrier" and adoption
of new SOLAS regulation II-2/20.2 on fire safety requirements for cargo spaces containing vehicles
with fuel in their tanks for their own propulsion, specifically vehicles which do not use their own propulsion within the cargo space.

·

Amendments to SOLAS regulation II-2/9.4.1.3 to clarify the requirements for fire integrity of windows
on passenger ships carrying not more than 36 passengers and on special purpose ships with more than
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240 persons on board.
·

Amendments to SOLAS regulations III/1.4, III/30 and III/37 on damage control drills for passenger
ships, to require such drills to take place on all passenger ships from 2020.

Amendments adopted by MSC 99:
Amendments to SOLAS regulations II-1/1 and II-1/8-1, concerning computerized stability support for the ship's
master in case of flooding, for existing passenger ships.
Amendments to chapter IV of SOLAS, and the appendix to the annex to the Convention, replacing all references to "Inmarsat" with references to a "recognized mobile satellite service" and consequential amendments to
the International Code of Safety for High speed Craft, 1994 (1994 HSC Code), the International Code of Safety
for Highspeed Craft, 2000 (2000 HSC Code).
Amendments to update the IMDG Code (Amendment 39-18) in line with the latest recommendations of the
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, including new provisions regarding
IMO type 9 tanks, a set of new abbreviations for segregation groups and special provisions for the carriage of
lithium batteries and vehicles powered by flammable liquid or gas.
Amendments to annex 3 to the International Code for the Application of Fire Test Procedures, 2010 (2010 FTP
Code), concerning fire protection materials and required approval test methods for passenger ships and highspeed craft.
Amendments to the model forms of the Certificates of Fitness, clarifying the requirement for an approved loading and stability manual/booklet to be supplied to the ship, under the International Code for the Construction
and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code), International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), Code for the Construction and
Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (BCH Code), Code for Existing Ships Carrying
Liquefied Gases in Bulk (EGC Code), and the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (GC Code).
Fonte: Internet, IMO - http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/35-SOLAS-EIF-2020.aspx ,
capturado em 10/05/2020
__________________________
_________________
____________
_______
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PRORROGAÇÃO DO RECESSO
Conforme veiculado na página “5”, o CCMM manterá a interrupção das suas atividades, a princípio, até o dia 15.
de junho. Durante esse período, a secretaria permanecerá em funcionamento na condição “home office”.
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:

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-BELÉM

Travessa quatorze de março,
1155, Edifício Urbe 14, sala
207, Umarizal, Belém - Pa, (91) 99202-5599
CEP 60.055-450

renato.bonatelli@rvbconsult.com.br

____________________
___________
_____

Se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes
apenas para ti.
(Sócrates)

“”Navigare necesse est”
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ANEXO I

“ Guidelines for the Development of Plans and Procedures for Recovery of Persons from the Water”
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ANEXO II

Circular IMO 1/1447 de 14/12/2012
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ANEXO II

Circular IMO 1/1447 de 14/12/2012
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ANEXO II

Circular IMO 1/1447 de 14/12/2012
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