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Rio de Janeiro, RJ.	
Em 10 de setembro de 2020.	

 
 

A Marinha do Brasil, por meio da Diretoria de Portos e Costas, identifica equívocos no artigo 

“Amazônia Azul em risco”, publicado no sítio do jornal Estado de São Paulo. A matéria, com a 

pretensão de esclarecer, além de misturar assuntos distintos, efetua análise superficial. Assim, essas 

impropriedades contribuem para divulgar a desinformação decorrente de ilações dúbias. 

 

Diferentemente do apontado, inexiste qualquer tipo de “aventura” na certificação prevista no 

Pilot Exemption Certificate (PEC), que contempla a habilitação de comandantes para dispensarem o 

serviço de praticagem em determinadas situações, amplamente adotada em muitos países. No 

Brasil, segue o previsto nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM-12) e estão em 

consonância com a Lei no 9.537/97, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas 

sob jurisdição nacional. 

 

Nesse processo está previsto um plano detalhado de gerenciamento de riscos, com o concurso 

das partes interessadas, incluindo as entidades de praticagem e a autoridade portuária, no qual os 

potenciais riscos são identificados, mitigados e, sempre que possível, eliminados. Além disso, os 

comandantes dos navios do porte mencionado devem ser submetidos a um período de qualificação, 

que inclui a utilização de simuladores e manobras reais, assim como são avaliados de maneira 

similar aos praticantes de prático, na qual também participa um prático habilitado. Adicionalmente, 
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o PEC é concedido para um trinômio específico, composto por: comandante, navio e porto. 

Atualmente, estão autorizados pela Autoridade Marítima, após criteriosa avaliação, cerca de duas 

centenas de PEC para Comandantes de navios de 3.000 a 5.000 de Arqueação Bruta, demonstrando 

ser um procedimento regular e consolidado dentro das atividades relacionadas à segurança da 

navegação.    

 

Quanto aos comentários relacionados ao Navio Mercante Tucunaré, os trâmites no Tribunal 

Marítimo cumprem, rigorosamente, o previsto no ordenamento jurídico nacional, estando 

disponíveis canais competentes e legais para consultas e eventuais contestações. 

 

No que tange aos levantamentos hidrográficos, conforme previsto na NORMAM-25, esta 

atribuição é da Diretoria de Hidrografia e Navegação, em consonância com o Decreto-Lei nº 243, 

de 28 de fevereiro de 1967.  

 

A Marinha prima pela proteção dos mais de 5,7 milhões de km² que compõem as Águas 

Jurisdicionais Brasileiras, a Amazônia Azul, realizando inspeções navais, investigando os acidentes 

no mar e em águas interiores e prevenindo a poluição hídrica. Em 2019, o esforço pôde ser 

acompanhado no recolhimento de mais de 5.000 toneladas de resíduos oleosos, lançados a cerca de 

700 km da costa. Nas atividades de limpeza, a Marinha coordenou o emprego de mais de 16.000 

militares e civis, incluindo ampla parcela da comunidade científica, órgãos ambientais federais, 

estaduais e municipais e voluntários, bem como realizou a operação “Amazônia Azul – Mar Limpo 

é Vida!”, com inúmeros meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais. 

 

Portanto, diferentemente do mencionado no artigo, a Marinha do Brasil não coaduna com 

“ameaças” ao meio ambiente, mas, pelo contrário, as combate em prol da segurança da navegação, 

da prevenção da poluição hídrica e da preservação dos recursos naturais do nosso País. 

 

 

Contato:	
Departamento de Imprensa	
Centro de Comunicação Social da Marinha	
Telefones: (61) 3429-1293 / 99238-9790	
Email: imprensa@marinha.mil.br 


