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DEFINIÇÃO

Na navegação, defensa é um equipamento utilizado para absorver a energia cinética 

de um barco ou embarcação atracando contra um molhe, um cais ou outra 

embarcação. Defensas, usadas em todos os tipos de navios, evitam danos a 

embarcações e estruturas de atracação. Para realizar esta tarefa, as defensas 

devem possuir alta capacidade de absorção de energia e baixa força de reação. As 

defensas podem ser fabricadas em vários tipos de materiais como: borracha, 

elastômero de espuma, plástico ou madeira.
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NORMAS DE TRÁFEGO NAS ECLUSAS DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ E SEUS CANAIS

CAPÍTULO VI
 
“Procedimentos para o processo de eclusagem ”
 
Artigo 15º. – Nas operações de eclusagem, além dos equipamentos e tripulantes regulares, as embarcações e comboios deverão ter a bordo e 
pronto para emprego, os seguintes equipamentos:

I. Defensas fixas de cada lado da embarcação e nas quantidades definidas no quadro abaixo, solidamente amarradas a partes fixas da 
mesma, com cabos de espessura apropriada e que estejam em bom estado de conservação e arranjados de forma que, somente as 
defensas entrem em contato com as muralhas das eclusas. Recomenda-se o uso de defensas móveis de modo a evitar o contato da 
embarcação com a eclusa nas partes não protegidas pelas defensas fixas

 

Comprimento total (L) da embarcação ou comboio (m) Número mínimo de defensas fixas por bordo

L ≤ 20,00 02

20,00 ≤ L ≤ 40,00 03

40,00 ≤ L ≤ 60,00 04

60,00 ≤ L ≤ 80,00 05

80,00 ≤ L ≤ 110,00 06

110,00 ≤ L ≤ 140,00 07

140,00 ≤ L ≤ 160,00 08

160,00 ≤ L ≤ 180,00 09

L ≥ 180,00 10



ARTE NAVAL

Defensas (fig. 8-112 a 8-114) – Podem ser confeccionadas em sisal, couro, plástico ou 
borracha. As defensas são usadas, temporariamente, para proteger o costado das embarcações 
por ocasião das manobras de atracação e desatracação.

12.36. Utilização de defensas – As defensas deverão estar dispostas no bordo de atracação, 
defendendo o costado e suas projeções fixas do cais, sendo ajustadas de acordo com a maré e 
a altura do cais. 
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NORMAN 02

0904 - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO DA EMBARCAÇÃO

a) As embarcações deverão possuir, para eclusagem, defensas solidamente amarradas. As 
defensas devem estar em bom estado de conservação e distribuídas ao longo do costado, 
em quantidades suficientes, para que somente elas fiquem em contato com as muralhas 
das eclusas nas manobras de eclusagem;

b) As embarcações cujas dimensões de boca máxima não permitam a eclusagem com 
defensas disparadas ao longo do costado deverão possuir verdugo devidamente 
reforçado;



WATERWAY GUIDELINES 2011

The chamber width takes account of a 0.2 m wide timber fender on either side of 
the ship while it is moored up. The narrow width measurements given assume 
that guide fenders are present to correct the course of ships entering the lock.

A largura da câmara leva em conta uma defensa de madeira de 0,2 m de  
largura em ambos os lados da embarcação, enquanto ela estiver atracada. As 
medidas da largura da câmara presumem que as defensas estão presentes 
para corrigir o curso das embarcações que entram na eclusa.
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SITUAÇÃO ATUAL



Situação Atual



Situação Atual

04/2015 65ª Reunião UNESP Protótipo de defensa confeccionado com poliuretano 
derivado de óleo de mamona visando a eliminação do 
uso de pneus

04/2018 71ª Reunião AES Tietê Proposta para descontinuar o uso de pneus durante 
eclusagens e prever ações que impeçam a queda de 
pneus nas eclusas



Situação Atual



Considerando:

a) 90% de eclusagens com comboios;

b) Não considerando eclusagem com o empurrador escoteiro.

Cai 1 pneu a cada 3 eclusagens.
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Tipos de defensas

CILÍNDRICAS



Tipos de defensas

HORIZONTAL LAMINAR



Tipos de defensas

EMBUTIJOS



Tipos de defensas

PRISMÁTICAS



Tipos de defensas

PLACAS



Tipos de defensas

VERDUGO



Tipos de defensas

ENVOLTÓRIA





PROPOSTA



Proposta

Conclusão

1. As defensas utilizadas atualmente (pneus) são simples, baratas 
e atendem ao seu principal propósito;

2. Têm sido observadas ocorrências de mau estado e amarração 
deficiente das defensas;

3. Embora eficiente para proteger choques, a borracha não 
“desliza” entre as superfícies do barco e da eclusa, provocando 
esmagamento dos pneus e rompimento da amarra, com 
consequente queda na câmara da eclusa;

4. Não foi identificado um padrão adotado em outras hidrovias;

5. Há uma quantidade significativa de alternativas.



Proposta

Contratação, pelas concessionárias de energia e 
operadoras das eclusas, no âmbito de P&D, para 
indicação da(s) melhor(es) solução(ões) de 
defensas a serem empregadas na Hidrovia Tietê-
Paraná.

Os tipos de defensas a serem sugeridas deverão 
atender aos requisitos exigidos em termos de 
eficiência, praticidade e economicidade.



Proposta



Obrigado !

Pedro Victoria Junior
Assistente Técnico

pedrojunior@sp.gov.br

Tel.: 11 3702-8215

mailto:pedrojunior@dh.sp.gov.br




CAPÍTULO 5 

TRANSBORDO DE PESSOAL ENTRE EMBARCAÇÕES EM ÁGUAS NÃO  ABRIGADAS 

0502 - REQUISITOS 

b) Da embarcação 

A partir de 1° de agosto de 2017 toda embarcação destinada ao transbordo regular de pessoal deverá 
possuir as seguintes características:
 
8) possuir defensas suficientes, em quantidade e tipo, para amortecimento do impacto entre as  
embarcações e/ou ser dotada de verdugo com capacidade de amortecimento; 

SEÇÃO II 

PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO ENTRE NAVIOS (OPERAÇÃO SHIP TO 
SHIP- STS) 

0603 - REQUISITOS GERAIS PARA OPERAÇÃO STS 

possuir Certificação ISO 17537, na sua versão mais atualizada, para as defensas pneumáticas  
flutuantes a serem utilizadas na operação STS; 
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