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MISSÃO E VALORES DO CCMM

MISSÃO

VALORES

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.

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

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

Recesso do CCMM
Conforme determinação da Diretoria do CCMM, devido à situação atual na cidade do Rio de Janeiro
da pandemia do COVID 19, informamos que manteremos a interrupção das atividades do Centro dos
Capitães até 31 de março de 2021. A secretaria continuará a funcionar na condição "home office"
também durante este período, excetuando-se às terças-feiras quando somente a secretária Cristina irá
à sede do Centro dos Capitães. Qualquer alteração deste planejamento entraremos em contato.
Até lá, favor permanecer "em capa" nas suas casas.
Saudações marinheiras!
CLC Horácio Alberto Duarte
Diretor Administrativo
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO

Matusalém Gonçalves Pimenta

01/02

Luiz Carlos Monteiro Soares

02/02

Luiz Gustavo Reis de Oliveira

08/02

Marco Aurélio de Souza Rodrigues

09/02

Fabio André de Oliveira Balbo

10/02

Jayro Fernandes Cardoso

18/02

Mario Cesar Peres de Freitas

25/02

Jorge Luiz Mendonça Cardoso

25/02

Herivelto Rodrigues Nascimento

28/02

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

Deus os abençoem.

MUSEU VIRTUAL DA MARINHA MERCANTE
CLC Afonso de Almeida Corrêa

.

O Portal Navios e Portos – A História da Marinha Mercante Brasileira - criou muito apropriadamente
“O Museu Virtual da Marinha Mercante”, que tem por objetivo pesquisar, organizar e disponibilizar
na Internet a história de objetos e navios, por meio de depoimentos, documentos e materiais iconográficos fornecidos por colaboradores ou na Internet, retomando, assim, a memória desta importante atividade econômica.
O Museu resgata, do passado, imagens e histórias de navios, instrumentos e equipamentos náuticos,
que os profissionais da Marinha Mercante mais antigos tiveram oportunidade de utilizá-los.
Conheça o Museu acessando o link:
Fonte: Navios e Portos, A História da Marinha Mercante Brasileira, 10/03/2021.
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NOTAS DE FALECIMENTOS

É com profundo pesar que participamos o falecimento do OSM Paulo Vitor, professor do CIABA - Centro de Instrução Braz de Aguiar, ocorrido no dia treze do corrente mês, em Belém do Pará. Juntos com sua
família estamos de luto e pedimos ao Criador que conforte seus entes queridos.
Homenagem Póstuma do CIABA ao Professor Paulo Vitor
Eis as palavras escritas pelo Comandante do CIABA, Capitão de Mar e Guerra Josué Fonseca Teixeira
Júnior, em homenagem póstuma ao Professor Paulo Vitor:
“Belém, PA, 13 de fevereiro de 2021.
Prezados Oficiais, Praças, Docentes, Discentes, Servidores e Funcionários Civis do CIABA, boa noite!
Aqui escreve o Comandante.
Na manhã deste Sábado (13FEV) deixou o nosso convívio no plano terreno o querido Decano do Corpo
Docente do CIABA, Professor Paulo Vitor, aos 64 anos, vítima da COVID-19.
Docente há 40 anos no CIABA, desde 01FEV1981, nosso CHEMAQ (Chefe de Máquinas) foi uma referência para superiores, pares e subordinados, tanto civis quanto militares. Era um entusiasta pela Marinha
Mercante e pelo CIABA. Não media esforços para a melhoria do Centro e para a formação dos alunos.
O Professor Paulo Vitor era do Magistério Superior e fez parte de uma geração ímpar de Docentes que
não perguntava "o que a Marinha poderia fazer por ele", mas "o que ele poderia fazer pela Marinha". Dentre várias ações, atuou de forma capital e ativa na parte acadêmica do CIABA: subsidiou a aplicação dos
recursos do PROMIMP em um importante momento de reestruturação do Centro; reorganizou os laboratórios; foi decisivo para a instalação do atual Simulador de Passadiço; foi fundamental para colocar em
operação o Aviso de Instrução do CIABA a fim de proporcionar a vivência da parte prática para os Alunos da EFOMM.
Ademais, foi responsável pela formação de vários alunos da Marinha Mercante. Por tudo isso, e muito
mais, foi reconhecido com todas as honras e condecorações que um Servidor Civil de carreira poderia receber, por merecimento, na Marinha do Brasil. Foi exemplo de ser humano, professor, pai, avô, marido e
amigo. Seu legado nunca será esquecido.
Lutou como um verdadeiro guerreiro em seus últimos dias contra um inimigo invisível e silencioso. Mas
engana-se quem acha que ele perdeu a batalha, muito pelo contrário, nosso astuto CHEMAQ Paulo Vítor
apenas transferiu o controle das máquinas do plano terreno para o plano eterno. Ele sempre esteve no controle das manetes da sua vida.
Se estivesse aqui, estaria levantando o moral de todos. E é isso que todos devem fazer: não se abalar com
as dificuldades, ter firmeza e serenidade para encarar os desafios, manter a proa e seguir a vida, com rumo
definido e máquinas adiante.
Como forma de eternizar seu nome junto ao CIABA, Organização Militar de Ensino em que ele dedicou
mais da metade da sua vida lecionando disciplinas do Ensino Profissional Marítimo, informo que a nova
"Sala de Estudos dos Professores", que será remontada no corredor dos Laboratórios, se chamará "Sala de
Estudos dos Professores - Professor Paulo Vitor Zigmantas".
Que Deus conforte a Família neste grande momento de dor e que ilumine a passagem do nosso querido
Professor Paulo Vítor para a eternidade.
Como Maquinista que sou, tenho a certeza que o Professor Paulo Vitor já está no céu, ao lado de Deus,
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com as máquinas prontas e balanceadas, para mais uma nova singradura.
Encerro estas singelas palavras com uma passagem bíblica, que muito nos faz lembrar o Professor Paulo
Vitor:
"Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça,
que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; (...)" - 2 Timóteo 4:7-8
Tripulação, máquinas adiante toda a Força!
O CIABA, nossa "Universidade do Mar", não pode parar!
CMG JOSUÉ
Comandante do CIABA.
"Educar e Navegar, CIABA!" “
NT “João Cândido” também homenageia o Professor Paulo Vítor
O CLC Ricardo Monteiro, Comandante do NT “João Cândido”, registra em vídeo a homenagem póstuma
prestada ao Professor Paulo Vitor a bordo dessa unidade.
Acesse o link para assistir o vídeo

RESGATANDO NAVIOS DO PASSADO

S/S CURVELO

CLC Horácio Alberto Duarte

Características do vapor “Curvello”
1925-1927
Armador: Companhia Lloyd Brasileiro, Rio de Janeiro
Nº Oficial: N/s - Iic: N/s - Porto de registro: Rio de Janeiro
Construtor: Reiherstiegwerft, Hamburgo, 28.08.1907
ex “Gertrud Woermann”, Woermann Line, Hamburgo, 1907-1917
ex “Curvello”, Governo brasileiro, Rio de Janeiro, 1917-1925
(O navio amarrou no porto do Rio de Janeiro em Agosto de 1914. Foi requisitado pelo governo brasileiro à Alemanha, em 1 de Junho de 1917, entrando em serviço sob operação do Lloyd. Passou a integrar a frota do Lloyd Brasileiro em 1925).
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TRANSPORTE MARÍTIMO
LATITUDE E LONGITUDE
CLC – Alberto Pereira de Aquino
apanavigator2@gmail.com

Por definição, a latitude de um lugar é igual a altura do
Polo Elevado neste lugar ou igual a declinação do Zênite.

.No hemisfério norte, na época das Grandes Navegações, a determinação da latitude de um lugar, com

certo erro, podia ser conseguida com a observação da altura da Estrela Polar sobre o horizonte, devido ao
fato dela estar localizada próxima do Polo Norte.

Em qualquer hemisfério, observando a altura do Sol, no instante da sua passagem meridiana, com o
auxílio de instrumentos náuticos como o quadrante, astrolábio ou balestilha, o navegante obtinha a
distância zenital (z), complemento da altura do astro.

7

Empregando o ALMANACH PERPETUUM, de Abraham Zacuto, o navegante obtinha, com certo erro, a
declinação (δ) do Sol para o dia da observação.
A latitude (φ) era obtida com a fórmula: φ = δ ± z.
Como não se conhecia ainda um método seguro para se determinar a longitude, o navegante, para atingir
um determinado porto de latitude conhecida, procurava atingir a referida latitude e passava a navegar para
leste ou para oeste (conforme o caso), seguindo o paralelo que passava pelo porto desejado.
Este tipo de navegação estendia uma viagem por dias e até por semanas, impedindo que os navios de seguir uma rota mais adequada, utilizando ventos e correntes marítimas mais favoráveis.

MAPA DE CORRENTES MARÍTIMAS

Este sistema perdurou até o advento da determinação da longitude pelo método das distâncias lunares, que era muito complexo e sujeito a grandes
erros.
MÉTODO DAS DISTÂNCIAS LUNARES

Em 29 de setembro de 1707, um esquadrão de 21
navios da marinha real inglesa, sob o comando de
Sir Cloudesley Shovell, partiu de Gibraltar com
destino a Portmouth.
ENTRADA DO CANAL INGLÊS (CANAL DA MAN-

Na noite do dia 22 de outubro de 1707 a frota penetrou na entrada do Canal Inglês (Canal da Mancha).
Os ingleses achavam que estavam navegando, com segurança, numa posição a oeste da Ilha de Ouessant
(Ushant) situada ao largo da Bretanha.
Entretanto, devido aos desvios de rota provocados pelo mau tempo e pela imprecisão no cálculo da latitude e da longitude, a frota estava em uma posição próxima das Ilhas Scilly, contra os rochedos das quais
vários navios se chocaram e soçobraram, ocasionando a morte de, aproximadamente 1.400 marinheiros
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Este acidente, que causou grande consternação na Inglaterra, em 1714, deu origem ao “Longitude Act”,
que tinha como finalidade encontrar algo melhor que os métodos adotados na Navegação Estimada, para
determinar a posição de um navio quando navegando em águas perigosas.
Aquele documento estabeleceu o Comitê de Longitude (Board of Longitude), que estabeleceu um grande
prêmio, em dinheiro, para aquele que encontrasse um método para determinar, com precisão, a longitude
no mar.
Esta façanha foi realizada por John Harrison (1693 – 1776), que em 1761, com o seu cronômetro H-4
atendeu aos critérios da “Board of Longitude”.
Mas, para receber o devido prêmio foi necessária a intervenção do Rei da Inglaterra, depois de muitos
anos de luta.
A longitude é dada pela comparação de horas homogêneas num mesmo instante, sendo essas horas referidas, respectivamente, aos meridianos de Greenwich e local.
A comparação dos ângulos no polo em Greenwich e no local fornece, portanto, a longitude.
O ângulo no polo, em Greenwich, é obtido, no Almanaque Náutico, em função do astro, dia, mês e hora
do cronômetro regulado para aquele meridiano.
O ângulo no polo, no local, é dado por um triângulo esférico de posição, cujos lados são a colatitude (c),
distância polar do astro (p) e distância zenital do astro (z) .
Para se minimizar erros, a observação de um astro, para o cálculo da longitude, deve ser feita no instante
em que ocorrem as circunstâncias favoráveis para a sua determinação, isto é:
Quando a declinação do astro (δ) é menor que a latitude (φ), a trajetória do astro corta o Primeiro Vertical,
ocasião que o azimute do astro é igual a 90° (A= 90°);
Quando a declinação do astro (δ) é maior que a latitude (φ) e o ângulo paralático é igual a 90° (Ap = 90°).
Resumindo:
O erro cometido na determinação da longitude será mínimo quando φ=0º, δ=0º, A=90º e Ap=90º, isto é
nas baixas latitudes, corte do primeiro vertical, na máxima digressão quando δ>φ ou observando astros
de pequena declinação, como o Sol.
Quanto à latitude, o erro cometido na sua determinação será mínimo quando φ=90º, A=0º ou 180º, t1=0º
ou 180º, isto é, nas altas latitudes ou na passagem meridiana.
Onde:
φ = Latitude do Observador
δ = Declinação do Astro
A = Azimute do Astro
Ap = Ângulo Paralático
t1 = Ângulo no Polo do Astro
_____________________________________________________

Imagem: Noic
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ORIENTAÇÃO GLOBAL CONTRA PIRATARIA PARA AS COMPANHIAS, COMANDANTES E TRIPULANTES – PARTE 4.
CLC Afonso de Almeida Corrêa
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
correa.afonso@gmail.com
(21) 99410 - 2627

SEÇÃO 5 - PLANEJAMENTO DA COMPANHIA

5.1 Planejamento da empresa antes de entrar em uma área de alto risco.
Esta seção detalha os procedimentos que devem ser realizados pela empresa antes de um navio entrar em
uma área de maior risco, identificada através do processo de avaliação, a fim de mitigar o risco de ataque.
Deve-se notar que o risco de pirataria e roubo à mão armada vai variar entre as regiões da derrota
5.1.1 Cadastro do navio em relevantes Reporting Centres
Recomenda-se fortemente que as empresas se inscrevam para acessar todos os sites que oferecem informações adicionais e atualizadas antes de entrar em uma área de maior risco identificada através da avaliação de risco. Por exemplo, a seção restrita do site do MSCHOA e o site UKMTO, contém informações
adicionais e atualizadas. Observe que isso não é o mesmo que registrar o movimento de um navio – veja
abaixo.
5.1.2 Obtenha informações de risco e ameaças mais recentes de fontes regionais designadas
Deve-se tomar muito cuidado no planejamento da viagem e a empresa deve obter as últimas informações
de ameaça dos sites relevantes (veja os anexos conforme apropriado).
5.1.3 Revisão da Avaliação da Proteção (SSA) e do Plano de Proteção de Navios (SSP)
Após concluir a avaliação de risco, a empresa deve revisar a avaliação de proteção e a implementação do
plano de proteção do navio, garantindo que quaisquer ações de acompanhamento necessárias sejam tomadas conforme apropriado.
5.1.4 Siga as medidas de proteção de navios em vigor
A empresa deve garantir onde e quando o rigor das SPMs (Medidas de Proteção) destacadas em um SSP
em vigor para passagem por uma área de maior risco e, que isso seja exercido, informado e discutido com
o Comandante e o Oficial de Proteção do Navio (SSO).
5.1.5 Monitorar sites relacionados à pirataria para ameaças atuais
Certifique-se de que as tripulações sejam informadas de qualquer ameaça de pirataria e assalto à mão
armada que possa ser encontrada durante a viagem. Os procedimentos da empresa devem estimular
os Comandantes para monitorar todos os avisos de NAV – SAT C (NAVTEXT em áreas limitadas) conforme apropriado. (veja os anexos conforme apropriado).

5.1.6 Ofereça orientação ao Comandante quanto à rota recomendada
Ofereça ao Comandante as orientações sobre a rota recomendada através de áreas de maior risco identificadas pela avaliação de risco. As orientações devem ser fornecidas sobre o uso de corredores de trânsito
recomendados ou outras rotas suportadas (por exemplo, um Transporte coletivo ou comboios nacionais
onde estes existem). Se fundear, deve-se considerar o uso de fundeadouros protegidos quando disponíveis, reconhecendo que os padrões de proteção variam amplamente. A empresa deve admitir que o trajeto
da viagem pode precisar ser revisto e alterado em curto prazo à luz das informações atualizadas.
5.1.7 Planejamento para manter a proteção de informações críticas
Para evitar que informações críticas caiam em mãos erradas, considerações deverão ser avaliadas para garantir que:


A correspondência de e-mail para agentes, fretadores e fornecedores deve ser controlada
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e as informações dentro do e-mail mantidas concisas, contendo as informações mínimas que são contratualmente necessárias.

Seção 6 – Planejamento do Comandante do Navio

6.1 Planejamento do Comandante do navio antes da entrada em uma área de alto risco
Esta seção detalha os procedimentos que devem ser realizados pelo Comandante do navio antes de entrar
em uma área de alto risco identificada através d processo de avaliação, a fim de mitigar o risco de ataque.
6.1.1 Implementação das Medidas de Proteção (SPMs)
As SPMs devem ser implementadas conforme determinado através da avaliação de risco.
6.1.2 Reunião com a tripulação, verificação dos equipamentos e realização de treinamentos
A tripulação deve ser informada sobre as providências de proteção necessárias identificadas no SSP. Os
exercícios devem ser realizados antes da chegada em uma área de risco elevado, conforme identificado
através da avaliação de risco. Devem devem ser não anunciados, para garantir que a tripulação responda
adequadamente no caso de um ataque real. Se necessário, os exercícios devem ser repetidos para melhorar
os tempos de resposta. O pessoal deve ser informado sobre suas funções, incluindo a familiaridade com o
sinal de alarme indicando um ataque, um sinal totalmente claro, e a resposta apropriada a cada um. Devese considerar também o seguinte:
Teste das SPMs e proteção física, incluindo todos os pontos de acesso.
Remoção de equipamentos desnecessários do convés.
Proteger o bloco de acomodações.
Teste do Ship Security Alert System (SSAS) – com aviso antecente.
Teste todos os equipamentos de comunicação, alarmes, etc.
Teste de todas as luzes do convés e holofotes de busca.
Certifique-se de que os membros da tripulação não retidos no interior do navio, durante um ataque ou durante uma emergência, por exemplo, fogo ou inundação. A localização de qualquer Ponto de Reunião
protegido e/ou Cidadela – Quarto de Pânico - deve ser conhecido por todos os membros da tripulação. Este local só deve ser compartilhado com terceiros relevantes, como autoridades militares ou policiais que
respondem a um incidente. O local não deve ser compartilhado livremente com terceiros, por exemplo,
autoridades portuárias, estivadores, etc.
6.1.3 Plano de Comunicação de Emergência
Os Comandantes são instruídos a garantir que um Plano de Comunicação de Emergência tenha sido desenvolvido de acordo com a avaliação de risco, que inclui todos os números de contato de emergência essenciais e mensagens preparadas, e que devem estar prontos ou permanentemente exibidos próximo de
todas as estações de comunicação externas (por exemplo, números de telefone de centros regionais, CSO,
IMB RPC etc.)
6.1.4 Sistema de Identificação Automática
Recomenda-se, sujeito a avaliação frequente, que a transmissão do Sistema de Identificação Automática
(AIS) seja deixada em todas as áreas de risco, mas que esteja configurada para transmitir apenas a identidade, posição, curso, velocidade, status de navegação e informações relacionadas à segurança. Deve-se
reconhecer que certas regulamentações de bandeira e/ou estado costeiro podem exigir que a AIS seja deixada em ação.
(Continua na próxima edição)
Fonte: Fonte: Global Counter Piracy Guidance for Companies, Masters and Seafarers (BIMCO, ICS,
IFSMA, IGP&I, INTERTANKO, INTERCARGO, INTERMANAGER and OCIMF).
_________________
________
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ESTALEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(Extraído do livro “A Construção Naval no Brasil” do Prof. Pedro Carlos da Silva Telles.)

CLC Horácio Alberto Duarte

No auge da construção naval brasileira nas décadas de 70 e 80, no Século XX, foram os seguintes principiais estaleiros do estado do Rio de Janeiro, que mais se destacaram.

ESTALEIRO MAUÁ
Este estaleiro está situado no mesmo local histórico
na Ponta d’Areia em Niterói, onde existiu no Século XIX o Estaleiro do Visconde Mauá. Nesse mesmo local já havia, desde 1907, o dique seco Lahmeyer.

O Estaleiro ocupava uma área de 180.400 m², dispondo de uma carreira de construção, inicialmente com
194 m de comprimento, ampliada depois para 250 m. Há também um dique seco com capacidade para navios até 22.000 t. Esse estaleiro foi o pioneiro na retomada da grande construção naval no Brasil, iniciada
com a construção do cargueiro Ponta d’Areia, em 1960. O Estaleiro também construiu a primeira plataforma brasileira, a Petrobras I. Construiu depois dezenas de navios com até 50.000 tpb de deslocamento e
embarcações diversas, muito dos quais para exportação, e também dois navios patrulha para a Marinha do
Brasil.

ESTALEIRO ISHIBRÁS
Este estaleiro, que era o maior e mais bem equipado não só do Brasil como de todos os do Hemisfério Sul, ocupava uma área de mais de 392.000 m²
na Ponta do Caju, no Rio de Janeiro.

O estaleiro tinha dois diques secos para construção naval, sendo um com 160 m de comprimento e outro
com 360 m de comprimento, podendo este último acomodar navios de até 400.000 tpb.
O primeiro navio construído foi o cargueiro Volta Redonda, de 5.800 tpb, entregue em 1961. Até 1989, já
havia construído 66 navios de todos os tipos, inclusive dois diques flutuantes e os dois graneleiros gigantes de 305.000 tpb.
Além de todas as oficinas convencionais de um estaleiro de grande porte, contava também com uma oficina de fabricação de motores diesel, que fabricou muitas dezenas de motores navais, de propulsão e auxiliares, com potência unitária de até 48.000 cv.
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ESTALEIRO VEROLME
Esse estaleiro, na Baia de Jacuacanga, próximo a
Angra dos Reis, ocupava uma área de 1.000.000
m² de áreas cobertas. Tinha inicialmente, duas carreiras de construção naval, com respectivamente
310 e 175 m. O estaleiro tinha ainda um dique seco, com 80 m x 70 m, e um dique flutuante.
Iniciou as atividades de construção naval em 1960, com o cargueiro Henrique Laje, de 10.500 tpb, chegando a construir navios de até 170.000 tpb; construiu muitos navios para armadores estrangeiros e também duas corvetas para a Marinha do Brasil.
ESTALEIRO CANECO
Fundado em 1886 como um estaleiro de reparos e pequenas construções, o Caneco expandiu-se a partir do
final dos anos 50, atingindo a capacidade de construir navios até 50.000 tpb na década de 70.

O estaleiro construiu quase 300 embarcações em suas instalações no Caju, Rio de Janeiro, tendo exportado vários navios até os anos 80. A maior unidade construída nessas instalações foi um cargueiro de
42.000 tpb para o mercado brasileiro.
ESTALEIRO EMAQ-EISA
Situado na Praia da Rosa, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, esse estaleiro, passou a chamar-se depois
Estaleiro Ilha – EISA. Dispõe de duas carreiras de construção, com 160 m e 250 m de comprimento, respectivamente, ambas para lançamento lateral.

O primeiro navio construído foi o cargueiro Procyon, de 3040 tpb, entregue em 1965. Até 1993, já havia
construído um total de 366 unidades, sendo a maioria pequenas embarcações de até 100 tpb. Os maiores
navios construídos foram cargueiros de 33.100 tpb e os roll-on/roll-off de 33.600 tpb.
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Liquefação de carga: 'Poder Efetuar o Teste’ determina a possibilidade de
fluxo
(CLC Luiz Jorge Thompson)

Sabe-se que cargas a granel sólidas que liquefazem podem matar, enquanto navios e vidas
marítimas foram perdidas. Seguindo a situação, o North P&I Club observa os benefícios
do 'Teste de Lata'.
Para lembrar, ao transportar uma carga do Grupo A, o Código IMSBC exige que o embarcador forneça ao
Comandante do navio uma declaração de carga e mostre que a carga é segura para o transporte, testando
amostras representativas usando procedimentos de teste aprovados em laboratório.
Como o North Club acrescentou e explicou, em alguns embarques essas declarações e certificados de
resultados de testes laboratoriais nem sempre são confiáveis.
A fim de ajudar a tripulação a se proteger, há um teste que pode fornecer um aviso antecipado do
potencial de uma carga que poderá se liquefazer, e quando realizado corretamente pode salvar vidas,
conhecido como "Teste de Lata".
Na verdade, o teste de lata é uma verificação simples e útil disponível para a tripulação do navio. Quando
realizado corretamente, pode ajudar a determinar se uma carga pode ser insegura.
"O Teste de Lata não é uma substituição para testes laboratoriais
adequados e, como tal, não deve ser usado como um meio de
determinar se a carga é segura para o carregamento
... como North comentou.
O Código IMSBC reconhece que o Teste de Lata determina a "possibilidade de fluxo". Não é um
indicador absoluto. Se, após o teste ter sido conduzido corretamente, a superfície da amostra tiver
umidade livre ou exibir condições fluidas, então há a possibilidade de a carga liquefazer.
É claro, portanto, que o Teste de Lata não pode ser usado para avaliar se uma carga é segura para o
carregamento. Não existe um resultado 'VERDADEIRO' ou 'FALSO' para um Teste de Lata.
Se um Teste de Lata mostrar condições de umidade ou fluidos livres, o Comandante deve fazer mais
perguntas sobre a adequação da carga para o carregamento, mas isso pode não significar que a carga é
definitivamente insegura para o transporte.
"Se você tiver um resultado de teste de lata mostrando condições livres de umidade ou fluido, pare de
carregar e procure assistência especializada. Se você tiver preocupações com a confiabilidade da
documentação ou os resultados do Teste de Lata (mesmo que o resultado do teste pareça seco), tire
fotos do Teste de Lata, antes e depois, e procure aconselhamento geotécnico especializado".
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Desafios decorrentes do transporte de carga de minério de níquel da Costa
do Marfim

Devido ao recente aumento das exportações de minério de níquel da Costa do Marfim, o North
P&I Club aborda os desafios decorrentes dos navios que transportam a carga, destacando que as
principais preocupações estão no teor de umidade das cargas no momento do carregamento, na
validade dos resultados dos testes de amostra de carga e nas dúvidas sobre o status de uma
autoridade competente operacional.
Assim, o Executivo de Prevenção de Perdas do Clube, John Southam, explica que cada navio deve ter em mente:
1. o teor de umidade das cargas no momento do carregamento;
2. a validade dos resultados dos testes de amostra de carga; e
3. dúvidas sobre o status de uma autoridade operacional competente.
É importante garantir que tenham sido tomadas medidas que mantenham o transporte seguro durante as
operações de carregamento.
Recomendamos que os membros informem ao clube sua intenção de carregar minério de níquel em
qualquer um dos portos da Costa do Marfim para nos permitir ajudar sempre que possível e considerar a
nomeação de um representante local para auxiliar o Comandante em todas as verificações relevantes
para a carga antes e durante o carregamento,
....as notas do Clube.
Além disso, tendo em mente que obter todas as informações declaradas na lista de verificação seria uma coisa
difícil de fazer, é aconselhável obter o máximo possível, pois isso ajudará em uma verificação remota das
propriedades de carga e permitirá que mais conselhos de especialistas sejam fornecidos.
Amostragem e Teste
Em primeiro lugar, o embarcador é obrigado a providenciar que a carga seja devidamente amostrada e testada
antes do carregamento, de acordo com o Código IMSBC.
Em segundo lugar, o embarcador deve fornecer ao Comandante as informações e documentação necessárias em
tempo suficiente, antes do carregamento, para garantir que a carga possa ser carregada, transportada e
descarregada com segurança do navio; incluindo a certificação do limite de umidade transportável (TML) e do
teor de umidade da carga a ser carregada. Isso será emitido por uma entidade reconhecida pela autoridade
competente do país.
Ao Comandante também deve ser fornecido um documento emitido pela autoridade competente informando que
os procedimentos do transportador para amostragem, teste e controle de conteúdo de umidade foram aprovados.
É enfatizado que:

Na Costa do Marfim, há dúvidas sobre se as amostras colhidas são verdadeiramente representativas,
questionando a validade dos resultados dos testes para a remessa de carga apresentadas para
embarque. Há também reservas quanto à exatidão dos resultados do conteúdo de umidade das
instalações de laboratório locais.
Além disso, o status de uma autoridade operacional competente não é claro. De acordo com BC.1/Circ.74/
Corr.1 (3 de outubro de 2019), a Costa do Marfim tem uma autoridade competente listada. No entanto,
permanece uma incerteza em relação à possibilidade de a autoridade competente listada estar operacional.
De acordo com as investigações, duas empresas estão autorizadas pelo Ministério de Minas a realizar
testes, mas entende-se que atualmente não há envolvimento por parte de uma autoridade competente na
aprovação dos procedimentos.
15

TECNOLOGIA
COREIA DO SUL UTILIZA EXOESQUELETOS NA CONSTRUÇÃO NAVAL(1)

CLC Afonso de Almeida Corrêa

Exoesqueleto biológico(2)
Exoesqueleto é uma estrutura de sustentação externa ou de revestimento, constituída por uma cutícula espessada e rígida presente em alguns animais, como insetos e crustáceos.
Exoesqueleto robótico(3)
O exoesqueleto robótico é um conjunto de materiais que, coordenado por um computador, permite alcançar feitos quase inacreditáveis, como levantar um peso de 90kg como se fossem “apenas” 4kg. Colocado
sobre o ser humano, esta armadura é composta de partes fixas e partes amovíveis, que imitam os nossos
braços e pernas. Possui diversas aplicações, podendo ser utilizados nas áreas, médica, militar, industrial,
etc.
Veja como funcionam e algumas das suas aplicações acessando o link  .
No estaleiro para construção de grandes navios que está sendo montado na Coreia do Sul, de acordo com
o “Portal Inovações Tecnológicas”, seus trabalhadores já utilizam esse traje robótico, em fase final de testes, na manipulação, com precisão, de componentes pesados, de até 100 kg, como se estivessem manuseando uma carga virtualmente sem peso.
O peso desse equipamento, composto de uma armação de 28 kg de fibra de carbono, ligas de alumínio e
aço, não é sentido pelo usuário, já que essa armação se auto sustenta e foi projetada para seguir os movimentos do trabalhador por meio de sensores.
Essa roupa especial pode ser vestida por qualquer pessoa de 1,60m a 1,85m de altura, e, com baterias como fonte e energia, tem autonomia de três horas.

Imagem: Daewoo

Vejam mais detalhes acessando o site Inovação tecnológica.
_____________________________________________________
(1) Fonte: Site Inovação tecnológica, Exoesqueleto dá força sobre-humana a trabalhadores. 21/08/2014.
Online. Disponível em www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=exoesqueleto-forcasobre-humana-trabalhadores. Capturado em 13/03/2021.
(2) Google / Oxford Languages.
(3) I –Técnico, Informática para todos .
16

NOTAS INFORMATIVAS

Aos leitores - pedido de opiniões e sugestões
As nossas mídias são dinâmicas. A cada edição procuramos incrementar inovações, que esperamos sejam para melhor. Por isso as opiniões e sugestões dos nossos leitores são muito importantes, e gostaríamos de recebê-las. Pedimos que as enviem para os endereços constantes da seção “Fale conosco”, aqui
repetidos. Serão sempre bem vindas.
contato@centrodoscapitaes.org.br
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
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 e nas
nossas delegacias em Belém e Manaus, ou obtido através do nosso site: http://
www.centrodoscapitaes.org.br/associe-se/
ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO CCMM
Devido a situação atípica que o país enfrenta, o CCMM continua em recesso, conforme informado na página 3, e por essa razão, não está recebendo nas suas instalações, seus sócios, associados e o público em geral.
Dentro do horário comercial, contatos poderão ser feitos pelo celular disponibilizado ou por e-mail, e, fora
do expediente, com o Diretor de Comunicação Social, CLC Afonso de Almeida Corrêa, até às 21 horas
inclusive sábados, domingos e feriados

FALE CONOSCO
SEDE RIO DE JANEIRO - RJ
Avenida Rio Branco, 45, salas (21) 2518-1638
contato@centrodoscapitaes.org.br
1907/1908, Centro, Rio de Ja- (21) 2253-4623
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
(21) 98488-5316
neiro-RJ, CEP: 20090-003
DELEGACIA EM BELÉM - PA.
Travessa quatorze de março,
1155, Edifício Urbe 14, sala
(91) 99202-5599
207, Umarizal, Belém - PA,
CEP 60.055-450.

renato.bonatelli@rvbconsult.com.br

DELEGACIA EM MANAUS - AM.
Rua Xavier de Mendonça, 77 Aparecida, Manaus / Am.

(92) - 99153 4488

rucimar.souza@bol.com.br

CEP 69.010 - 430
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Ilha de Moranguê, no passado.
Estaleiro da Cia. Nav. Costeira.
Crédito de Imagem: Pinterest

CONTRACAPA

Ilha de Moranguê, hoje. BNRJ
Crédito de Imagem: Tyba on line
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