
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

COMITÊ TÉCNICO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ

ATA DA 71ª REUNIÃO

1) LOCAL DA REUNIÃO

Auditório da AES TIETÊ – BARIRI-SP.

2) DATA DA REUNIÃO

Em 25 de abril de 2018, das 09h10 às 17h00.

3) RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES

De acordo com o anexo.

4) DESENVOLVIMENTO

A reunião foi realizada com o seguinte cronograma:

- Boas Vindas pelo sr. Capitão dos Portos do Tietê-Paraná, Capitão de Fragata DANIEL

- Abertura da reunião pelo CMG (RM1) SPRANGER;

- Aprovação da última ATA pelo CMG (RM1) SPRANGER;

- Temas relevantes da hidrovia apresentados pelo CF DANIEL - Capitão dos Portos;

- Temas/assuntos propostos pelos palestrantes;

- Espaço aberto para perguntas, questionamentos e sugestões dos participantes aos palestrantes

(debate).

 5) ABERTURA

A reunião foi iniciada às 09h10 pelo CMG (RM1) SPRANGER, presidente do Comitê

Técnico da Hidrovia Tietê-Paraná, o qual cumprimentou todos os presentes e agradeceu a AES

pela disponibilidade das instalações para a 71º reunião. Em seguida, demonstrou a satisfação em

comparecer  ao evento,  citando a importância  da reunião e  o apoio da Marinha do Brasil  às

atividades que envolvam segurança da navegação, prevenção da poluição e salvaguarda da vida

humana em qualquer atividade marítima ou hidroviária.

Em seguida, o Segundo-Sargento GALLANE cumprimentou os presentes e convidou a
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todos cantarem o Hino Nacional. 

6) APROVAÇÃO DA ATA

O CMG (RM1) SPRANGER (DPC), Presidente do Comitê Técnico da Hidrovia Tietê-

Paraná (CTHTP),  mencionou a distribuição da  ATA da 70ª  Reunião do CTHTP, por  e-mail,

ressaltando  o  acerto  das  observações;  não  havendo  manifestação  dos  atores,  declarou  a

aprovação da referida ATA.

7) DESENVOLVIMENTO DOS TEMAS/ASSUNTOS

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ - CFTP

Capitão de Fragata Daniel Gomes Padilha - Capitão dos Portos.

TÓPICOS:

- Pendências e Uso do Sistema AIS na HTP

- Normas e Procedimentos da CFTP

- Andamento da Obra do Canal de Nova Avanhandava

- Sinalização Náutica (Índice do Balizamento)

O Capitão de Fragata Daniel ressaltou a importância em congregar os diversos assuntos

tratados por este Comitê, de maneira que todos os deveres e todos os interesses sejam colocados

e devidamente cumpridos, assim como ressaltou sobre o trabalho árduo da Capitania Fluvial do

Tietê-Paraná, a qual mantém sob sua jurisdição 367 municípios, além dos mais 147 na jurisdição

da  Delegacia  Fluvial  de  Presidente  Epitácio,  que  está  diretamente  subordinada  à  Capitania

Fluvial  do Tietê-Paraná,  totalizando mais  de 500 municípios  onde a  Marinha  do Brasil  visa

manter a segurança da navegação.

Ressaltou as pendências na utilização do sistema AIS. Ressalta-se que com a implantação

do  AIS,  há  um  aumento  significativo  na  segurança  da  navegação,  bem  como  a  facilidade

operacional das embarcações, organizando as atividades hidroviárias.

Mencionou as principais obras em execução na hidrovia, ressaltando a obra do canal de

Nova  Avanhandava,  a  qual  está  em execução,  assim  como  a  sinalização  e  balizamento  na

hidrovia e a implementação do sistema AIS.

Apresentou os pontos com cobertura do sistema AIS, demonstrando que alguns pontos

ainda estão intermitentes, e que após a cobertura do AIS em toda a hidrovia, melhoraria muito a

- 2 -



MARINHA DO BRASIL

(Continuação da ATA da 71ª Reunião CTHTP..…………..........................................…………….)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
navegação  em relação  à  segurança,  programação  das  eclusagens  e  os  desmembramentos  de

comboios.

Pendências no trecho AHRANA:

-  Permanência  das  pendências  para  a  aquisição  do  sistema  AIS  no  trecho  sob

responsabilidade da AHRANA. 

- Apresentar Cronograma da aquisição dos equipamentos e implantação do sistema AIS,

na sua área de responsabilidade ; 

- Aquisição de equipamentos pela TIJOÁ;

 - Aquisição de equipamentos pela CTG Brasil; e

- Disponibilização do sinal para a MB e usuários (disponibilizado em grande parte do

trecho administrado pelo DH).

Pendências no trecho DH:

- Implantação e operacionalização nas eclusas (AES-Tietê): 

Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão e Nova Avanhandava disponibilizado sinal para

SISTRAM IV - ComCoNTraM

- Funcionamento nas 6 (seis) pontes sob responsabilidade do DH: 

SP-191, SP-225, SP-333, SP-425, SP-463, SP-595; e

- Implantação em andamento em outras seis pontes sob responsabilidade do DH.

Alguns importantes aspectos sobre as Normas e Procedimentos (NPCF) para a navegação

dirigidos  pela  Capitania  Fluvial  do  Tietê  Paraná  foram  ressaltados  e  mencionados  na

apresentação, conforme conta em anexo.

Destaca-se a importância da eliminação ou diminuição dos conflitos entre os atores da

hidrovia, provendo um melhor gerenciamento da mesma, onde a maior parte dos interesses possa

ser atingida.

Foi apresentado o parecer técnico do Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes

Rego,  mencionando  a  mudança  da  rota  no  canal  da  Volta  do  Grande,  por  meio  de  um

destocamento na área, onde será possível executar um trecho alternativo, visando a redução da

navegação  de  16  (dezesseis)  para  7  (sete)  km.  Para  que  o  trecho  fique  operante,  além do

destocamento,  há  a  necessidade  da  alteração  na  posição  de  algumas  boias  de  sinalização  e

balizamento no local, informando a nova derivação do canal.
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A apresentação do Capitão de Fragata Daniel segue anexa.

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ - CFTP

Inspetor Naval Evandro Tozzi – Grupo de Vistoria e Inspeções, GVI

TÓPICOS:

- Principais deficiências encontradas

- Alterações na NORMAM-02/DPC

O  inspetor  naval  Evandro  ressaltou  sobre  a  importância  dos  cuidados  com  os

equipamentos de segurança e salvatagem das embarcações de transporte de passageiros, os quais

devem ser  mantidos  em  bom estado  para  utilização  e  apresentou  algumas  das  deficiências

encontradas por ocasião de algumas inspeções.

Mencionou  sobre  a  importância  dos  dispositivos  antitransbordo  nas  balsas  e  a

importância do dispositivo de fixação para cadeirantes apropriadas para sua utilização eficaz.

Manter as boias e balsas para a pronta utilização em caso de necessidade, não obstruindo

a sua localização e acesso.

Alertou sobre as alterações da NORMAM-02/DPC, mudanças relacionadas a estivagem

dos coletes salva-vidas, as quais foram revisadas na Portaria nº 80/2018, da Diretoria de Portos e

Costas.

“Os coletes salva-vidas deverão ser estivados de maneira a poderem ser prontamente

utilizados,  em  local  visível,  bem  sinalizado  e  de  fácil  acesso.  Se  estiverem  estivados  em

armários, estes não poderão possuir portas ou qualquer dispositivo de fechamento, de maneira a

facilitar a retirada dos coletes em caso de emergência” (DOTAÇÃO DE COLETES SALVA-

VIDAS).

Mencionou que a Capitania intensificou as Inspeções em embarcações de transporte de

passageiro e turismo nos últimos meses, tendo inspecionado cerca de 20% destas embarcações

na  área  de  jurisdição  até  o presente  momento,  ações  estas  que serão  mantidas  até  que  seja

coberto a totalidade (100%).

Ações de inspeção naval também serão mantidas em areeiros e comboios.

A apresentação do IN Evandro segue anexa.

- 4 -



MARINHA DO BRASIL

(Continuação da ATA da 71ª Reunião CTHTP..…………..........................................…………….)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AES TIETÊ

sr. Haroldo Silva

TÓPICOS

- Ativos da empresa em operação

- Indicadores de eclusagens e de disponibilidade

- Manutenção Bienal das eclusas

- Pneus retirados das eclusas: Riscos operacionais

O sr. Haroldo iniciou sua apresentação destacando os indicadores de eclusagens nas 5

eclusas operadas pela AES Tietê e ressaltou a problemática no acúmulo de pneus nas eclusas e na

hidrovia,  os  quais  são  utilizados  como  defensa  para  as  embarcações  e  caem  no  rio

constantemente. Apresentou um demonstrativo da quantidade de pneus retirados das eclusas/rios,

os quais são realizados a cada dois anos, cerca de 6.000 pneus e custam em média R$ 28.000,00,

pois faz-se necessária a limpeza do pneu para sua destinação correta.

Demonstrou  algumas  manutenções  realizadas  nas  eclusas  e  o  seu  nível  de

disponibilidade, sendo as principais destacadas:

- Substituição de vedações das portas e comportas de tomada e descarga;

- Manutenção e substituição de correntes das portas;

- Reforma geral dos motores das comportas de tomada e descarga;

- Peritagem correntes e alinhamento das portas;

- Manutenção nos motores das portas montante e jusante;

- Substituição defensas danificadas muro guia; e

- Retirada de pneus e sua destinação, conforme legislação vigente e procedimentos da área de

Meio Ambiente.

Apresentou dados sobre a quantidade de eclusagens ao longo dos anos:
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Eclusas/Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Barra Bonita 3.463 4.573 2.469 1.143 2.043 2.422 380

Bariri 4.231 5.240 2.672 704 2.483 3.515 466

Ibitinga 3.257 3.813 1.194 30 1.312 2.513 477

Promissão 3.046 4.040 1.148 33 1.201 2.384 461

Nova Avanhandava 2.460 3.746 1.253 35 1.302 2.443 481

Total/Ano 16.457 21.412 8.736 1.945 8.341 13.277 2.265

Apresentou o índice de disponibilidade das eclusagens ao longo dos anos:

Eclusas 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Barra Bonita 99,96% 99,96% 99,82% 99,99% 100% 99,45%

Bariri 100% 99,50% 98,37% 99,90% 98,55% 99,82%

Ibitinga 99,88% 99,73% 99,24% 100% 99,95% 97,30%

Promissão 98,68% 99,94% 99,82% 97,28% 98,79% 98,86%

Nova Avanhandava 99,97% 99,81% 98,33% 100% 99,82% 99,33%

Terminou a apresentação com o seguinte questionamento:

“Pneu utilizado como defensa é eficiente?”

Ressaltou  como  proposta  para  descontinuar  o  uso  de  pneus  como  defensas  nas

embarcações, durante as eclusagens, e prever ações que impeçam a queda dos pneus nas eclusas,

cujo questionamento foi levantado e discutido nos debates ao final da reunião.

A apresentação do sr. Haroldo Silva segue anexa.

SINDICATO DOS ARMADORES DE NAVEGAÇÃO FLUVIAL DO ESTADO DE SÃOSINDICATO DOS ARMADORES DE NAVEGAÇÃO FLUVIAL DO ESTADO DE SÃO

PAULO - SINDASPPAULO - SINDASP

sr. Luizio V. Rizzo

TÓPICOS:

- Discussão para definição/orientação de prioridades de investimentos na manutenção e execução

de projetos e obras na Hidrovia Tietê Paraná a cargo dos administradores da via, Departamento

Hidroviário de São Paulo e DNIT
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- Consequências do Projeto de Lei Nº 199, de 2018

- Ações imediatas visando segurança da navegação

- Status das demandas apresentadas em reuniões anteriores do CTHTP

- Relação de ocorrências na HTP em 2018

O sr. Luízio Rizzo, iniciou sua apresentação com um breve resumo sobre as atividades

do SINDASP, o qual representa as empresas de transporte de carga e passageiros no estado de

São  Paulo  na  hidrovia  do  Tietê-Paraná,  assim  como  ressaltou  alguns  aspectos  importantes

constatados, sendo eles:

Boias de amarra  ção jusante da eclusa de Nova Avanhandava:

Foram instaladas  duas  boias,  porém encontram-se  muito  próximas,  podendo  causar

abalroamento entre embarcações, sugere-se a instalação de mais duas boias para amarração proa

e popa ou o afastamento das boias existentes.

Boia de atracação a jusante de Ibitinga:

Necessidade de instalação de boia de atracação de frente ao PE, hoje há apenas um

ponto de amarração no barranco.

Boia de atracação jusante da Ponte de Araçatuba SP 436:

Necessidade de Reinstalação de boia de atracação, esta faltando; 

 Balizamento na obra de Nova Avanhandava:

Necessidade de melhorar a sinalização da rota de navegação;

Muro Guia de Bariri:

Devido a paralisação da obra, foi instalada uma luminária no final do muro guia,  a

montante,  para  iluminar  as  ferragens  ali  existentes,  essa  luminária  atrapalha  a  visão  dos

comandantes  ao  se  aproximarem  da  entrada  da  eclusa.  Se  faz  necessário  melhorar  o

posicionamento da mesma, de modo que não atrapalhe a visão em manobras noturnas.

Canal Pereira Barreto:

Faltam placas refletivas de sinalização nas margens no interior do canal de navegação e

solicita-se a remoção urgente da vegetação (aguapés) ao longo da HTP, (lago UHE Ibitinga).  

Eclusa Promissão:

Ações  que foram tomadas referente  ao incidente  de abertura  da  porta  da  eclusa  da

montante. 

Apresentou também, o status de demandas anteriores CTHTP, os quais demonstrou a

importância nos seguintes segmentos:
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- Retomada de obras paralisadas, conclusão das obras iniciadas, manutenção da via e

prioridade de investimentos;

-  Desassoreamento do canal de Anhembi;

-  Obras dos Muros Guia e Garagem de Barcos na UHE Bariri;

-  Instalação  dos  Protetores  de  Pilares  na  ponte  da  rodovia  SP 333  (Ponte  Ferrão).

Mencionou sobre a agilidade na obra de protetores dos pilares da ponte da SP 333, onde hoje o

vão de travessia é de apenas cerca de 60m, o qual passará para 120m após a conclusão da obra de

proteção dos pilares; 

- Retomada da obra de expansão do vão de navegação da ponte da rodovia SP 425

(Ponte Barbosa);

- Cronograma PLANEJADO/REALIZADO obras de derrocamento do Canal de Nova

Avanhandava;

-  Manutenção  perene  do  balizamento  (boias)  da  rota  de  navegação.  Há  relatos  de

comandantes que navegaram por cerca de 4 horas sem observarem boias; 

- Torres de retransmissão de sinal de AIS no trecho do DNIT;

-  Plano de Contingência para resgate de pessoas na área de segurança no interior das

eclusas, envolvendo Marinha do Brasil, DH, AES Tietê, Tijoá, CESP, Armadores e Usuários; e

- Programação das obras (obras que encontram-se paradas).

A apresentação do sr. Luizio Rizzo segue anexa.

DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO - DH

sr. Luiz Roberto Corrêa

TÓPICOS:

- Obras Concluídas

- Obras em Andamento

- Obras a Licitar

- Projetos a Licitar

- Obras a serem Retomadas

- Operação Remota das Eclusas

- Eclusagens de Embarcações de Turismo e Lazer / Recreio

- 5ª Revisão das Normas de Tráfego
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O Sr. Luiz Roberto Corrêa iniciou sua apresentação agradecendo a utilização do espaço

da AES e versou sobre os tópicos que serão apresentados. Citou sobre as obras, as quais vão de

encontro ao que foi apresentado pelo SINDASP.

Mencionou sobre a operacionalização remota das eclusas, a qual é um aspecto facilitador

para na sua utilização.

Ressaltou o término na obra da Eclusa da Barragem da Penha, a qual encontra-se na área

metropolitana de São Paulo e foi executada pelo Departamento Hidroviário, a qual foi iniciada

no ano de 2013 e concluída e entregue no dia 15 de janeiro de 2018 (Foi apresentado um vídeo

demonstrando a obra).

Apresentou a conclusão da  obra de proteção dos pilares da SP 595 em 16 de agosto de

2017.

Mencionou  sobre  a  execução  da  obra  de  derrocamento  e  ampliação  do  Canal  de

Navegação  a jusante da Eclusa de Nova Avanhandava, na qual foi necessário fazer um termo

aditivo para a conclusão da obra,  aumentado o seu prazo inicial  de 29 para 33 meses,  com

previsão  de  término  para  o  final  de  2019.  Ressaltou  que  quando  se  faz  um termo aditivo,

automaticamente o prazo é zerado e recomeçado. A obra atualmente encontra-se com 9,46%

concluída.

- Colocação do Sr. Capitão dos Portos do Tietê-Paraná, em relação ao apresentado:

“Refente ao processo da obra do canal de Nova Avanhandava, em meados de janeiro de

2018,  a  obra encontrava-se em torno de  5% concluída e  no hoje já  está  com 9,46%, tendo

praticamente dobrado o seu desenvolvimento em aproximadamente 3 meses”.

Apresentou  também  que  será  construída  uma  nova  ponte  na  SP  147,  sob  a

responsabilidade  do  DER.  O  recurso  da  obra  será  por  conta  do  Banco  Internacional  para

Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD/DER.

Foi apresentado o desenvolvimento de projeto executivo e estudos ambientais do Canal

de Aproximação da ponte sob a rodovia SP-425, com previsão de conclusão para julho de 2019.

Apresentado a obra de implantação de Atracadouros de Espera a Montante e Jusante da

Eclusa de Bariri, contemplando instalação de dolfins e ampliação de Muro Guia, com previsão

de conclusão para agosto de 2019.

Foi apresentada a conclusão da obra da ponta da SP 333, restando apenas a parte de

proteção dos pilares para navegação. Previsão de término para outubro de 2019. Cabe ressaltar

que o Contrato rescindido em maio/2015, com 38% dos serviços executados.

Apresentou as dificuldades para a realização das obras, dada a complexidade dos serviços

e dificuldades nas licitações.
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OPERAÇÃO REMOTA DAS ECLUSAS OPERADAS PELA AES TIETÊ

ECLUSA DATA DE HOMOLOGAÇÃO PELO DH

BARRA BONITA 15/03/2018 – EM CARÁTER EXPERIMENTAL

BARIRI  27/05/2013

IBITINGA 12/05/2016

PROMISSÃO 28/06/2017

NOVA AVANHANDAVA 12/12/2017

Foi solicitado horários distintos para a eclusagem de embarcações de turismo e lazer,

onde foi decidido em comum acordo DH e AES, onde foi solicitado à Capitania o aviso rádio

náutico com horários específicos para tais embarcações, porém, houve reclamação pelos usuários

da Marinas, pois havia prejuízo à navegação de lazer pelos seus clientes. O DH reconhece que

houve um equívoco na distribuição dos horários, os quais serão revistos no momento do debate.

O  DH  propõe  a  revisão  das  normas  de  navegação  para  a  navegação  na  hidrovia,

solicitando subsídios aos atores para que seja disposto em um próximo encontro.

            A apresentação do sr. Luiz Roberto Corrêa segue anexa.

DEBATE

Foi iniciado o debate e os representantes mantiveram-se em seus lugares para elaboração

das perguntas e respostas.

O sr. Edson Palmesan perguntou ao sr. Capitão dos Portos sobre a navegação no canal

Volta Grande, o qual está aguardando o parecer da TNPM; O mesmo tem caráter impeditivo para

a readequação da navegação na região?

O sr. Capitão dos Portos respondeu que o parecer da TNPM é uma exigência que deve ser

considerada pois a mesma estava presente na reunião anterior, onde foi proposta uma visita em

conjunto para verificação in loco (SINDASP, DH e CFTP).

O sr. Edson Palmesan ressaltou que a TNPM não faz parte do SINDASP e questionou o

porquê da valorização do seu parecer para que seja disponibilizada a navegação no canal Volta

grande, assim como o projeto já foi autorizado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

O sr. Capitão dos Portos mencionou que é importante o parecer da TNPM, não se opondo

à navegação proposta pois acredita ser importante para evitar transtornos futuros. A aprovação da

DHN foi referente à recolocação das duas boias e sendo sanada tal discrepância restará apenas o
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parecer da TNPM.

O sr.  Capitão  dos  Portos  se  comprometeu  a  encaminhar  uma Carta/Ofício  à  TNPM,

solicitando o seu posicionamento sobre a  navegação no canal Volta  Grande e caso não haja

manifestação, será entendido que a mesma nada se opõe, pois já foi notificada anteriormente e

nada respondeu. Trata-se também de uma questão judicial.

O sr. Edson Palmesan perguntou ao sr. Luiz Corrêa sobre a possibilidade de colocação de

duas novas boias de espera no canal de Nova Avanhandava. Pois os dois pontos estão muito

próximos, havendo a possibilidade de colisão no caso de giro das embarcações.

O sr. Luiz Corrêa não vê a possibilidade de inclusão de duas novas boias, mas se propõe a

verificar a possibilidade de distanciamento das boias existentes.

O sr. Edson Palmesan mencionou sobre a eclusagem das embarcações de turismo e de

esporte  e  recreio  juntas,  ressaltando  que  o  posicionamento  das  embarcações  deve  sempre

otimizar a utilização da eclusa, dentro da margem de segurança e no menor tempo possível.

Neste  aspecto,  perguntou  como ficará  decidido  o  critério  de  eclusagem de  embarcações  de

turismo e esporte e recreio junto com as comerciais. Na visão do mesmo, não haveria problema

algum, inclusive uma embarcação maior poderá auxiliar uma embarcação menor no momento da

eclusagem,  visto  que  as  embarcações  de  esporte  e  recreio  normalmente  não  tem  muita

experiência nas manobras de eclusagem.

O sr.  Valdeci  Goulart,  representante  da  AES-Tietê,  citou  que  é  obrigação  da  mesma

(empresa AES) realizar  a  eclusagem com segurança,  porém as regras de navegação não são

impostas ou deverão ser cobradas pelos operadores da AES. A empresa apenas se responsabiliza

pela segurança na manobra de eclusagem, cabendo aos demais atores, em especial à Marinha do

Brasil, determinar as regras de conduta para a navegação e ao comandante da embarcação em

conhecer as regras de navegação e segurança. Declarou que não vê problemas na eclusagem

solitária de embarcações de esporte e recreio. 

Destacou ainda que a empresa AES não se opõe a nenhuma medida determinada pelos

demais responsáveis sobre as manobras de eclusagem em comboios. Faz-se mister ressaltar que

não é responsabilidade do operador da eclusa fazer a verificação se as embarcações estão com os

equipamentos de salvatagem corretos.

O sr. Luizio Rizzo, representante do SINDASP mencionou que a forma mais segura para

a eclusagem das embarcações de esporte e recreio é a contrabordo das embarcações comerciais.

Uma reunião  ficou marcada  para  o  dia  8  de  maio,  na  CFTP,  em que  serão  tratados

novamente as questões de eclusagem de embarcações de esporte recreio e de turismo, com as

presenças de representantes da Marinha do Brasil, DH, AES-Tietê, representantes das marinas e
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empresas de navegação de turismo comercial.

A revisão das Normas de Tráfego da hidrovia foi sugerida como pauta a ser apresentada

na próxima reunião do CTHTP. 

A respeito da eclusagem de embarcações de esporte e recreio, foi pré-determinado (até

que o tema seja tratado novamente na próxima reunião) que a eclusagem das embarcações de

esporte e recreio seja feita preferencialmente acompanhada de embarcações de turismo, a qual

ficará atracada a contrabordo e ficará em posição favorável em relação ao ângulo de visão do

operador  da  eclusa.  Entretanto,  as  mesmas  não  estão  impedidas  de  realizarem a  eclusagem

sozinhas.

Para as embarcações que não possuem rádio, estas deverão solicitar antecipadamente a

eclusagem, em situação especial, para serem autorizadas, visto que não é intenção interromper

ou  impedir  eventos  com  caiaques  ou  afins  que  ocorrem  de  tempo  em  tempo,  os  quais

normalmente são realizados em grupo de embarcações de mesmo porte. O mesmo procedimento

deverá ser feito para os motonautas.

O sr. Luizio Rizzo questionou o DH sobre a limpeza e retirada de aguapés dos rios.

O sr. Luiz Corrêa citou que existem apenas cerca de 5 boias fora da marcação, e que

apesar de ser uma das tarefas do DH, é muito difícil controlar o acúmulo de vegetação.

O sr. Haroldo da empresa AES colocou em pauta a problemática do acúmulo de pneus

que se desprendem das embarcações e caem nas eclusas e rios.

O sr. Edson Palmesan perguntou ao sr. Haroldo, representante da AES, como ficariam as

amarrações das defensas (pneus) para evitar que o mesmo se solte da embarcação, visto que não

é permitida a amarração do mesmo com cabos de aço, uma vez que a colocação de defensas na

própria eclusa tornar-se inviável. O mesmo entende que o problema não é apenas o pneu, mas

sim o modo de fixação da mesma na embarcação.

O sr. Capitão dos Portos sugere que o tema sobre defensas e amarrações seja tratado na

próxima reunião, onde os atores poderão trazer ideias para a resolução do problema do excesso

de pneus nas eclusas e rios.

A Tenente Adriana Pina, assessora da DPC, colocou que o tema sobre defensas já foi

questionado em alguns fóruns e que o assunto será estudado para a próxima reunião.

O sr. Douglas, representando a empresa Raízen, mencionou que há estudos da própria

empresa  sobre  a  amarração  das  defensas  nas  embarcações  de  maneira  mais  segura  em um

sistema similar ao de flange. O mesmo propõe apresentar o projeto aos demais atores.

O  sr.  Capitão  dos  Portos  frisou  sobre  a  importância  da  apreciação  do  projeto  de

amarração das defensas por todos os atores envolvidos. 
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Terminada  a  jornada  de  debate,  o  Comandante  Spranger,  Presidente  do  Comitê,

mencionou sobre a importância da preparação e envio das perguntas antecipadamente, visando o

melhor aproveitamento do debate, onde os atores poderão se preparar para responder da melhor

forma  possível,  atendendo  a  necessidade,  onde  poderão  ser  apresentadas  as  soluções  para

equalização dos problemas. Salienta das dificuldades dos atores em melhor atender as demandas

sugeridas pelos membros. 

Terminada a jornada de debate, o Comandante Spranger, Presidente do Comitê, encerrou

o debate e convidou todos participantes para a visitação às obras do reservatório de Bariri.

Ressaltou que a próxima reunião do Comitê será realizada dia 12 de setembro de 2018,

em  Foz  do  Iguaçu-PR.  E,  por  fim,  agradeceu  a  presença  de  todos  e,  principalmente,  a

coordenação  do  evento  pelo  CF  Daniel  e  integrantes  da  CFTP,  sendo  importante  conseguir

atender às expectativas. Desta forma, ensejou um feliz regresso a todos e declarou encerrada a

71ª reunião do Comitê Técnico da Hidrovia Tietê-Paraná.

DANIEL GOMES PADILHA
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos
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