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 Todo lançamento de óleo, lixo e outras substâncias nocivas proveniente de  
Embarcações, Plataformas e Instalações de Apoio, na dúvida sobre sua 
origem, deverá ser investigado com seguintes finalidades:

I.Contribuir para o estudo da adoção de futuras medidas preventivas e corretivas;

I.Informar órgão ambiental competente (CETESB em SP; IAP em PR), para tornar 
possível ação cível de indenização por danos causados ao meio ambiente e a terceiros; e 

I.Face à necessidade de subsidiar julgamentos de infrações, tanto quanto na
      interposição de recursos.

Prevenção e C ombate à Poluição hídrica
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 Lei nº 9.966 ,de 28 de abril de 2000  (“L ei do Óleo”) : 
- prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento 
de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 
nacional e dá outras providências; 

 Agente da Autoridade Marítima cabe alertar toda comunidade aquaviária: 
 É proibida a descarga, em águas sob jurisdição nacional, de quaisquer substâncias que 
tragam riscos tanto para a saúde humana como para o ecossistema aquático, tais como 
água de lastro, resíduos de lavagem de tanques ou outras misturas que contenham tais 
substâncias.

 A Autoridade Marítima Brasileira (CM), por intermédio desta Capitania dos Portos, 
fiscalizará embarcações, instalações de apoio e as cargas embarcadas, de natureza nociva 
ou perigosa, autuando os infratores na esfera de sua competência.

 Complement, o decreto nº 4.136 de 20 de fevereiro de 2002, o qual regulamenta a lei 
acima citada, prevê aplicação de multas com valores entre R$1.000,00 à R$ 
50.000.000,00.

Prevenção e C ombate à Poluição hídrica



       A partir do momento que o óleo é derramado no rio, muito pouco pode 
ser feito pelo navio. 

      Sugere-se que as embarcações dotem um “Kit Resposta”, composto por 
equipamentos e materiais em caso de derramamento de óleo.

A DOÇ Ã O DE  K IT RE SPOSTA
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 Os itens básicos do kit de resposta (kit SOPEP – Ship Oil Polution Emergency 
Plan) devem ser compostos por: 

- barreiras absorventes (do tipo “salsicha”, para contenção do óleo no convés, 
em seções com cerca de 3 metros de comprimento e 5 polegadas de diâmetro); 

- mantas absorventes (com cerca de 50 cm x 50 cm e 10 mm de espessura); 

- bomba de óleo portátil, antichama (para aspiração do óleo derramado no 
convés); 

- serragem, trapos e estopas de algodão; 
 
- pás, pás côncavas (tipo concha), baldes e vassouras; 
- sacos plásticos reforçados, com lacres, para armazenamento dos resíduos; e 

- roupas de proteção (botas, luvas e óculos) apropriadas, para o pessoal 
envolvido. 

M ODE L O K IT RE SPOSTA    
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      Dia 08SET, a CFTP tomou conhecimento do naufrágio de uma draga de 
extração de areia (Nogueira VII), em Guatapará-SP, e enviou uma equipe para 
realização de perícia inicial do acidente da navegação. 

      Posteriormente, foi divulgado pelo “Jornal O Imparcial Araraquara” e pelo 
“Araraquara 24Horas” que havia derramamento de óleo no local do naufrágio.

      No dia 10 de setembro, militares da CFTP retornaram ao local para 
averiguar a denúncia, mas não foi constatado indícios de derramamento algum, 
com o tanque da embarcação intacto.

C A SO G UATA PA RÁ -SP    



M ATE RIA L DA C FTP    

Barreiras Contentoras

Kit para Coleta de Amostra de Óleo
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 NORMAM-02/DPC - estabelece (0913) a respeito de poluição em eclusagem:

a) É  proibido  lançar  na  água,  no  interior  da  eclusa,  qualquer  objeto  sólido  
ou líquido,  pois  poderá  acarretar  danos  à  câmara  da  eclusa.  O  
operador  da  eclusa comunicará a infração à CP, DL ou AG para serem 
aplicadas as sanções previstas em legislação específica; e 

 
b) A aplicação das sanções previstas aos infratores por poluição não isenta os 
responsáveis pelas demais obrigações que lhes forem imputadas pelos órgãos 

do meio ambiente federal  ou  estadual,  nem  das  despesas decorrentes  da 
 remoção  do  material lançado ou da recuperação dos danos causados à 
eclusa

POL UIÇ Ã O - E C L USA G E M
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 NORMAM-02/DPC estabelece (0522, alínea e) que toda embarcação com AB 
maior que 20 e que transporta MAIS DE 200 M³ de petróleo e seus derivados,  
deve  possuir  e  manter  a  bordo  um  Plano  de  Emergência  de  Bordo  para 
Poluição por Óleo.

Esse plano deverá conter: 

-  Descrição detalhada das ações a serem tomadas pelas pessoas a bordo para reduzir 
ou controlar incidentes com vazamentos de óleo; 

-  Procedimento a ser seguido pelo Comandante (ou Encarregado da EMB)  
  para informar um incidente por poluição por óleo; 

-  Lista  de  autoridades  e  pessoas  a  serem  contatadas, caso  de  um incidente de 
poluição com óleo; 

-  Procedimentos  para  ação  coordenada  de  bordo  com  autoridades 
nacionais e locais no combate à poluição; 
-  Localização dos equipamentos para contenção e recolhimento do óleo derramado.

PRE V E NÇ Ã O E  C OM BAT E  À  POL UIÇ Ã O
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 NORMAM-02/DPC também estabelece (0522, alínea e), que as embarcações 
com AB maior que 20 devem possuir seguintes requisitos de construção:

1) Borda de contenção contínua no convés (pelo menos) de 150  mm  de  altura  
no  entorno  da  área  de  carga - eventuais vazamentos de óleo para o 
convés sejam contidos a bordo;

2) Tomadas de carga e descarga providas de bandejas, com capacidade nunca 
inferior a 200 litros - um dos drenos da bandeja deverá estar conectado ao 
tanque de carga, através de rede onde deverá estar instalada uma válvula. 
Suspiros dos tanques de carga, tubulações independentes, onde estejam  
instaladas válvulas de segurança e qualquer dispositivo; 

PRE V E NÇ Ã O E  C OM BAT E  À  POL UIÇ Ã O
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3)  Tomadas de  carga,  redutores,  redes  de  carga  e  descarga  e  válvulas 
associadas deverão ser de aço ou outro material adequado. Não é permitido o 
emprego de ferro fundido ou alumínio. Todas as tomadas e redes devem ser 
fixadas e rigidamente apoiadas, de modo a prevenir tanto os movimentos 
laterais como verticais; 

4)  Possuir  flanges  das  redes  integralmente  aparafusados  e  estanques. 
Redes  abertas  ou  tomadas  não  utilizadas  devem  ser  dotadas  de  flanges  
cegos integralmente aparafusados. Esses flanges cegos devem ter resistência 
suficiente para suportar a pressão de trabalho da tubulação; 

5)  Efetuar  teste  de  pressão  de  todo  o  sistema  de  mangotes  e  redes  de 
carga a uma pressão de teste de 150% da pressão máxima de trabalho, a 
intervalos não maiores  que  12  meses.  Esses  testes  deverão  ser  
registrados  e  os  registros  serem mantidos a bordo à disposição de uma 
eventual fiscalização; 

PRE V E NÇ Ã O E  C OM BAT E  À  POL UIÇ Ã O
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6)  Instalar em seu sistema de controle de carregamento um alarme de nível alto 
do(s) tanque(s) de carga, que deverá alarmar quando o nível do tanque alcançar 
95% da sua capacidade. O alarme deverá ser individual para cada tanque e 
audível em toda área de operação da embarcação; 

7)  A  rede  de  descarga  deverá  ser  dotada  de  um  manômetro,  instalado 
imediatamente  após  a  bomba,  que  permita  o  monitoramento  da pressão  
de  operação. Para monitoramento da pressão de operação de carregamento, 
deverá ser instalado outro manômetro junto a(s) tomada (s) de carga/descarga; 

8)  As embarcações deverão ser dotadas de tomada(s) de carga/descarga; 

9) Não deve haver nenhuma conexão direta dos tanques de carga, tanques de  
retenção de resíduos oleosos, bombas de esgoto de porão e de quaisquer 
outros espaços ou equipamentos que possam resultar no lançamento acidental 
de óleo nos meios hídricos; ..... 

E outras especificações.

PRE V E NÇ Ã O E  C OM BAT E  À  POL UIÇ Ã O
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 NORMAM-02/DPC - estabelece que as embarcações com AB maior que 20 
devem possuir a dotação para casos de derramamento de óleo no convés: 

   - serragem fina (10 kg);
   - manta absorvente(10kg);
   - areia  (10kg);
   - rodos (2);
   - pás  de  material  que  não  provoquem centelha (2);
   - botas  de  borracha  de  cano  longo (2  pares);
   - luvas  de  borracha impermeáveis (2);
   - baldes plásticos (4);
   - vassouras (2);
   - trapo (10 kg);
   - estopa (5 kg);
   - saco plástico reforçado (20);
   - tambores de 200 litros (2); e
   - produto  neutro  para limpeza de convés oleoso (20 li).

PRE V E NÇ Ã O E  C OM BAT E  À  POL UIÇ Ã O
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    Os Planos de Carga de embarcações com AB maior que 20 devem possuir 
essas informações: 

   -  distribuição de carga na chegada e partida;
   -  densidade, quantidade e temperatura do produto;
   -  tanques da embarcação a serem carregados/descarregados e sequência a 
ser seguida;
   -  identificação das redes de carga a serem usadas (embarcação/terminal);
   -  vazão máxima de transferência de carga;
   -  limites de pressão e de temperatura;
   -  restrições relativas à acumulação de ENERGIA ESTÁTICA;
   -  qualquer preparação de tanque requerida antes ou depois das operações de 
carga;
   -  método de comunicação e procedimentos de parada de emergência;
   -  qualquer operação simultânea, tais como carregamento de óleo combustível 
e armazenamento; e 
   -  carga anterior transportada.

PRE V E NÇ Ã O E  C OM BAT E  À  POL UIÇ Ã O
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ANO CURSO SIGLA nº INSCRIÇÃO REALIZAÇÃO

2019 Curso de Formação de Aquaviários – 
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e 

de Máquinas – Nível 1

CFAQ-II-C/M 
N1

10 ASD ASD

2019 Curso de Aperfeiçoamento para 
Aquaviários – Seção de Máquinas

APAQ-II M 1 07/03 a 08/04 06/05 a 17/06

2019 Curso de Aperfeiçoamento para 
Aquaviários – Seção de Convés

APAQ-II C 1 07/03 a 08/04 06/05 a 17/06

2019 Curso de Adaptação para Aquaviários – 
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e 

Auxiliar de Saúde

CAAQ CT/S 1 04/04 a 06/05 03/06 a 23/07

2019 Curso Especial Avançado de Combate a 
Incêndio

ECIA 1 16/05 a 17/06 15/07 a 22/07

2019 Curso de Formação de Aquaviários – 
Marinheiro Fluvial de Convés – Nível 3

CFAQ-II-C 
N3

1 06/06 a 08/07 05/08 a 06/11

2019 Curso de Formação de Aquaviários – 
Marinheiro Fluvial de Máquinas – Nível 3

CFAQ-II-M 
N3

1 06/06 a 08/07 05/08 a 06/11

2019 Curso Especial de Segurança de 
Embarcações de Passageiros

ESEP 1 18/07 a 19/08 16/09 a 24/09

TOTA L :  17 C ursos

PRE POM   2019
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Assistência e salvamento - serviço remunerado, prestado por entidades 
públicas ou privadas, às embarcações, coisas ou bens, em perigo no mar, áreas 
portuárias e águas interiores, por força de acidentes ou avarias, visando sua 
recuperação, manutenção das suas condições operativas ou reboque para reparos 
em estaleiro ou oficina especializada.

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E 
SALVAMENTO   



  Estudo de Situação

A execução de uma faina de assistência e salvamento deve ser precedida de 
um estudo da situação da embarcação.

Para a realização do estudo, o interessado deverá requerer a autorização junto à 
Capitania, Delegacia ou Agência da área de jurisdição do local da faina.

 Item 0202, da NORMAM-16/DPC

O estudo de situação deverá abranger os seguintes tópicos:

- Qual acidente (encalhe, colisão, incêndio, etc.);
- Situação da embarcação (situação da propulsão, máquina do leme, da energia 
elétrica de bordo, etc.);
- Situação da carga (líquida, sólida, radiativa, corrosiva, etc.); 
- Situação do local (tipo de fundo, profundidade, área abrigada, correnteza, etc.); e
- Condições meteorológicas reinantes.

PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DO 
PLANO DE REFLUTUAÇÃO DE EMB
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Item 0204, da NORMAM-16/DPC
 
• PLANO DE EXECUÇÃO DA FAINA

Realizado o estudo da situação, o interessado deverá elaborar o seu plano de execução, 
que contemplará, dentre outros itens, os seguintes:

a) cronograma dos eventos a serem executados, contendo as datas previstas para início e 
término dos trabalhos;

b) método a ser empregado para realização do salvamento, especificando os equipamentos 
e meios a serem utilizados na faina;

c) cálculos efetuados, especialmente nos casos de desencalhe e reboque;

d) riscos à vida humana e as providências para eliminá-los ou minimizá-los;

e) riscos ao meio ambiente e as providências para eliminá-los ou minimizá-los; e

f) riscos a terceiros e as providências para eliminá-los ou minimizá-los.

PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DO 
PLANO DE REFLUTUAÇÃO DE EMB



a) ser pessoa jurídica, devidamente constituída;

b) dispor dos necessários meios para execução de serviços, tais como reboque, encalhe, 
reflutuação, içamento de pesos, transferência de cargas líquidas, gasosas ou sólidas, 
eventualmente mergulho e outros que a situação exigir; 

c) dispor de pessoal devidamente habilitado para o exercício das diversas fainas 
requeridas;

d) ser cadastrado em Capitania, Delegacia ou Agência da área de Jurisdição; e

e) Poderá o interessado subcontratar meios ou equipamentos especiais, bem como 
pessoal especializado, conforme o exigir da situação da embarcação, coisa ou bem,a 
ser assistido ou salvo, caso não disponha do material ou pessoal requerido para 
aquela faina.

Item 0202, da NORMAM-16/DPC

REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE 
ASSISTÊNCIA E SALVAMENTO 

O interessado deverá atender os seguintes requisitos:

PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DO 
PLANO DE REFLUTUAÇÃO DE EMB



PL A NO DE  RE FL UTUA Ç Ã O – L A NC HA 

a) CRONOGRAMA
  Preparação dos flutuadores metálicos para a operação;
  1º dia: Instalação dos equipamentos e testes; e
  2º dia: Reflutuação da embarcação. 

b) APOIO A OPERAÇÃO:
  Equipe de Mergulhadores (amarração da estrutura a embarcação); e
  Duas embarcações de apoio (acomodar os equipamentos e apoio aos mergulhadores).

EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS
  Equipamentos de mergulho;  
  Dois cascos cilíndricos metálicos, armados em forma de catamarã, por meio de duas vigas 
metálicas  -  IÇAMENTO DO FUNDO; 
  Compressor industrial com mangueiras para injeção de ar nos compartimentos estanques do 
casco; e
  Duas bombas centrífugas para retirar a água do interior da embarcação. 
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PL A NO DE  RE FL UTUA Ç Ã O – L A NC HA 



PL A NO DE  RE FL UTUA Ç Ã O – L A NC HA 



c) CÁLCULOS EFETUADOS POR ENGENHEIRO NAVAL

d) RISCOS À VIDA HUMANA E PROVIDÊNCIAS PARA ELIMINAR / MINIMIZAR 

UMA EMBARCAÇÃO DE APOIO: impedir a aproximação de pessoas na operação;
Uma equipe de terra com ambulância (eventual emergência); e
Existência de câmaras hiperbáricas em prontidão (centros médicos especializados).

e) RISCOS AO MEIO AMBIENTE E PROVIDÊNCIAS PARA ELIMINAR / MINIMIZAR 

 Sugere-se adoção de barreiras de contenção – kit SOPEP

f) RISCOS À TERCEIRO E PROVIDÊNCIAS PARA ELIMINAR / MINIMIZAR 

Mesmo procedimento que a alínea d)

PL A NO DE  RE FL UTUA Ç Ã O – L A NC HA 
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PL A NO DE  RE FL UTUA Ç Ã O – L A NC HA 
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PL A NO DE  RE FL UTUA Ç Ã O – L A NC HA 
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PL A NO DE  RE FL UTUA Ç Ã O – L A NC HA 

VÍDEO
31



M A PA DE  E M BA RC A Ç Ã O NA UFRA G A DA S NA Á RE A DE  
JURISDIÇ Ã O DA C FT P



“ A GUARDIÃ DA HIDROVIA E SEUS AFLUENTES”

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁCAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ
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