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Cadeia de Valor Finalística 3 - Objetivo Naval 8

Infográfico 5 – Cadeia de Valor do Objetivo Naval 8.
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1) AEN - Aperfeiçoar o serviço de busca e salvamento e expandir a quantidade de 
meios para emprego nestas atividades.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
Os Navios Distritais e as embarcações de apoio da MB realizam Operações de 
Busca e Salvamento (SAR), sob área de responsabilidade do Brasil. O Serviço de 
Busca e Salvamento Marítimo brasileiro está organizado dentro das regras bali-
zadas na Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 
(Convenção SOLAS), Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNU-
DM, Jamaica 1982) e Convenção Internacional de Busca e Salvamento Marítimo 
(Hamburgo, 1979) e regulamentado pela Organização Marítima Internacional 
(IMO), que incluem: o atendimento ao Sistema Marítimo Global de Socorro e 
Segurança (GMDSS); a divulgação de Informações de Segurança Marítima (MSI); 
o estabelecimento de uma Região de Busca e Salvamento (SRR); a existência 
de Centros de Coordenação SAR (MRCC/RCC), conforme necessário; meios ade-
quados para atender as emergências SAR; e a organização de um Sistema de 
Informações de Navios. Conforme a necessidade é efetuada coordenação com 
o Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico. A Região de Busca e Salvamento 
(SRR) Marítimo sob a responsabilidade do Brasil compreende uma extensa área 
do Oceano Atlântico, que abrange toda a costa brasileira e se estende na direção 
leste até o meridiano de 10ºW. As atividades de supervisão do Serviço de Busca 
e Salvamento Marítimo são da competência do SALVAMAR BRASIL (MRCC BRA-
ZIL), situado na cidade do Rio de Janeiro. Tendo em vista as dimensões da Região 
de Busca e Salvamento Marítimo do Brasil, esta foi dividida em sub-regiões, sob 
responsabilidade dos Centros de Coordenação SAR regionais. Este serviço visa 
atender as emergências relativas à salvaguarda da vida humana no mar, que 
possam atingir os navegantes no mar e nas vias navegáveis interioranas do Brasil. 
Neste contexto, as seguintes prioridades foram estabelecidas:
• Realizar Operações de Socorro e salvamento para todos os incidentes SAR 

ocorridos;
• Perseguir a meta de salvar o nº total de pessoas em perigo nos incidentes SAR 

ocorridos; e
• Perseguir a meta de encontrar o nº total de pessoas em perigo, que ficaram 

desaparecidas, por ocasião dos incidentes SAR ocorridos.
b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e

impactos:
• Deslocamento da aeronave UH-15 N-7202 (H225M), com dois militares do 

Grupo de Busca e Salvamento (GSAR) do CIAAN, a fim de prestar apoio as 
ações da Defesa Civil, operações de busca e resgate em Brumadinho – MG;

• Os sinais náuticos, projetados para aumentar a segurança e a eficiência da na-
vegação ou do Tráfego Marítimo, foram constantemente inspecionados quan-
to às suas condições de manutenção, posição e indicações luminosas. Ao longo 
do ano de 2019, 399 sinais, entre fixos e flutuantes, foram inspecionados na 
área de jurisdição do Com4ºDN. O apoio do 1º Esquadrão de Helicópteros de 
Emprego Geral do Norte (EsqdHU-41), do Com4ºDN, e o do 1º Esquadrão de 
Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91) do Com9ºDN, foram 
essenciais para o acesso aos sinais localizados no litoral dos Estados do Pará, 
Maranhão, Piauí e Amapá;

• Oficiais e praças do Com6ºDN participaram do Curso Básico de Busca e Salva-
mento (SAR 005), promovido pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo 
(DECEA), no período de 19 a 23 de agosto. Durante uma semana, os alunos 
foram submetidos a experiências de aprendizagem relacionadas aos conceitos 
de busca e salvamento, de forma a valorizar a atividade SAR no Brasil. Minis-
trado por militares da Força Aérea Brasileira especializados em Busca e Salva-
mento, o curso visa, ainda, a divulgar atividades relacionadas à salvaguarda da 
vida humana, à temática do Sistema SAR Aeronáutico (SISSAR) e do Serviço de 
Busca e Salvamento do Comando da Aeronáutica, proporcionando uma visão 
geral da atividade;

• A MB, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), prestou socorro, por 
volta de 16h de sábado, 29 de junho, a uma embarcação que naufragou no Rio 
Paraguai, em frente ao Porto Geral de Corumbá-MS, salvando quatro pessoas 
da mesma família. A equipe da CFPN realizava Ações de Fiscalização do Tráfego 
Aquaviário (AFTA), acompanhando a procissão fluvial em homenagem a São 
Pedro, quando a embarcação naufragou, devido a ondas provocadas por um 
rebocador que passou pelo trecho. Os militares da MB agiram rapidamente na 
hora do acidente e todos os ocupantes faziam o uso correto do colete salva-vi-
das, assegurando que não houvesse feridos e nem poluição hídrica;

• Condução de 61 eventos SAR na área de jurisdição, contribuindo diretamente, 
com as lições apreendidas de cada caso, com o aperfeiçoamento do serviço de 
busca e salvamento e com a consolidação do Grupamento de Patrulha Naval 
do Sul Sudeste, com a expansão da quantidade de meios para emprego nestas 
atividades;

• Ativação do Serviço de Sinalização Náutica do Sul-Sudeste (SSN-8), com as atri-
buições de operar e manter os sinais de auxílio à navegação e de fiscalizar os 
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sinais administrados pela Administração dos Portos e Terminais;
• A principal realização, em relação a fiscalização da área de fronteira sob juris-

dição do Com4ºDN, em 2019, foi a implantação da Agência do Oiapoque no 
segundo semestre. Isto aumentará a capilaridade das Operações, contribuindo 
para o incremento das AFTA, das operações interagências e da ação de presen-
ça do Estado Brasileiro;

• O Com4ºDN, por intermédio da CPAOR efetuou a entrega de coletes salva-vi-
das em comunidades ribeirinhas, no entorno do Rio Tauá, na Comunidade Vila 
do Espírito Santo do Tauá, no município paraense de Santo Antônio do Tauá, 
além de realizar IN, e retirada de lixo. O apoio da CPAOR foi para o Instituto 
Sócio Ambiental Progresso, na ação ambiental que teve como objetivo a retira-
da de lixo e de materiais recicláveis que estão sendo despejados no Rio Tauá. 
A ação faz parte do Projeto “Educando O Pequeno Navegante”, do Programa 
de Segurança da Navegação na Amazônia (PSNA), que visa atingir primordial-
mente o navegante de poucos recursos para o desenvolvimento de uma men-
talidade fluvial voltada para a segurança da navegação e preservação da vida 
humana no meio hídrico; e

• Com a participação de integrantes da Sociedade Amigos da Marinha no Pará 
(SOAMAR-PA), Hospital Naval de Belém (HNBe), Centro de Hidrografia e Nave-
gação do Norte (CHN-4), Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) Rio Tocan-
tinse Lancha Balizadora (LB) Denébola, foi realizado o "Natal dos Ribeirinhos" 
na localidade da Ilha do Combu, na Região Metropolitana de Belém-PA. O 
evento contou com diversas atividades, tendo início com uma missa, seguido 
por palestras sobre cuidados bucais e segurança da navegação, contando ain-
da com a distribuição de coletes salva-vidas, kits de higiene bucal e brinquedos 
para as crianças presentes. Por fim, cerca de 200 livros didáticos foram doados 
para as escolas da região à luz do projeto “Maré do Saber”, levando às crianças 
ribeirinhas daquela região, diversão, conscientização e educação.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto 
observado, com uso de indicadores:

ANO
INDICADORES

1 2 3 4

2018 (188÷188)x100
= 100%

(358÷494)x100
= 72,46%

(19÷494)x100
= 3,84%

(117÷494)x100
= 23,68%

2019 (514÷14)x100
= 100%

(2.830÷3.111)x100 
= 90,96%

(82÷3.111)x100
= 2,63%

(199÷3.111)x100
= 9%

Conforme demonstrado por meio de indicadores, é possível verificar que, em 
2019, houve manutenção ou melhoria de todos os indicadores:

• mesmo com o aumento do nº de Incidentes SAR em 2019, foi possível realizar 
o atendimento de todos eles (100%);

• o percentual de pessoas salvas aumentou de 72,46% para 90,96%;
• o percentual de pessoas desaparecidas diminuiu de 3,84% para 2,63%;
• o percentual de pessoas mortas diminuiu de 23,68% para 6,39%;
• Nos portos da Jurisdição do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), o nú-

mero de embarcações estrangeiras aumentou 41% em relação ao período an-
terior, evoluindo de 2.784 em 2018 para 3.936 em 2019;

• Registraram-se 58 acidentes com navios de 14 bandeiras estrangeiras diferen-
tes, sendo 16 deles sob a bandeira das Ilhas Marshall;

• Quanto ao número de inscrições de embarcações nacionais, houve um au-
mento de 110%, evoluindo de 2.243 em 2018 para 4.724 em 2019. O número 
de profissionais aquaviários registrados é de 188.448, sendo 69.349 referentes 
a pescadores, dos quais 58.192 constam como inativos. As demais categorias 
(oficiais marítimos, subalternos marítimos e fluviários) somam os 119.099 res-
tantes;

• O número de autos de apreensão de embarcações, nas AJ do Com1ºDN dimi-
nuiu 116%, evoluindo de 470 em 2018, para 217 em 2019, sendo uma embar-
cação estrangeira;

• Foram instaurados 210 Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos da 
Navegação (IAFN), com aumento de 37% em relação ao anterior (153 instau-
rados);

• O sistema de atendimento ao público na jurisdição do Com1ºDN observou um 
aumento de 233%, evoluindo de 23.747 para 79.314;
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• Foram registrados 65 incidentes de poluição causada por navios, plataformas e 
instalações de apoio, correspondentes ao aumento de 20% em relação a 2018, 
quando constaram de 54 incidentes;

• As atividades náuticas são intensificadas, sobretudo, no período de férias e 
feriados prolongados e os locais de maior tráfego de embarcações são mape-
ados como pontos sensíveis, de modo que sejam priorizados nas fiscalizações;

• No dia 05 de dezembro de 2018, ocorreu a ativação da sede da Capitania Flu-
vial de Minas Gerais (CFMG), na cidade de Belo Horizonte, que está contri-
buindo para o aumento da eficiência dos serviços já prestados pela Marinha, 
junto à sociedade mineira. Em Minas Gerais estão concentradas importantes 
bacias hidrográficas do País, como as bacias do São Francisco, do Paraná e a do 
Leste, todas desembocando no Oceano Atlântico (Amazônia Azul). Além das 
atividades inerentes à Segurança do Tráfego Aquaviário, ao EPM e à prevenção 
da poluição hídrica, a CFMG também executa atividades atinentes ao Serviço 
Militar e apoia o pessoal militar da Marinha e seus dependentes quanto a pa-
gamento, saúde e assistência social; e

• Em 2019, foram criados 05 cursos afetos à atividade SAR, sendo que um deles 
foi em substituição ao que já existia, de modo a melhorar a qualificação do 
pessoal envolvido na coordenação e/ou execução de um Incidente SAR, contri-
buindo também para a melhoria dos índices. São eles:
I) Curso Expedito Básico de Busca e Salvamento (C-EXP-BAS-SAR);
II) Curso Expedito Básico de Busca e Salvamento à Distância (C-EXP-BAS-SAR-
-EAD);
III) Curso Expedito de coordenação de Missão SAR (C-EXP-COORD-SAR). Este 
substituiu o antigo Curso Expedito de Busca e Salvamento (C-EXP-SAR);
IV) Curso Expedito de Coordenador na Cena de Ação SAR (C-EXP-CCA-SAR); e
V) Curso Especial de Tripulante Aéreo de Resgate para Busca e Salvamento 
(C-ESP-TAR-SAR).

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
• As principais causas e impedimentos são que grande parte das informações 

dos Incidentes SAR demoram a chegar ao conhecimento da MB, com conse-
quente retardo para desdobramento das Operações de Socorro, bem como 
as condições meteoceanográficas serem inconstantes, seja no tempo e/ou no 
espaço;

• Foi observado, em 2019, pelo Com4ºDN, que o SALVAMAR NORTE - cuja tarefa 
é salvaguardar a vida humana no mar e hidrovias interiores nas águas juris-

dicionais deste Comando, que compreende as águas marítimas do litoral do 
Estado do Amapá até o Estado do Piauí e as águas interiores da totalidade do 
Amapá, Pará, Maranhão, Piauí e parcela do Tocantins  - que um significativo 
número de acidentes fatais ocorreu pela falta ou uso indevido dos coletes sal-
va-vidas. Desta forma, o Com4ºDN tem organizado campanhas de doações de 
coletes salva-vidas para comunidades carentes, bem como tem coordenado a 
interação entre as diversas esferas do poder público para a adoção de políticas 
de Estado voltadas para a segurança da navegação. Ressalta-se a implementa-
ção do EsqdHU-41, que adiciona a capacidade de realização de uma evacuação 
aeromédica de embarcação em situação de emergência na área de jurisdição, 
além da realização de exercícios para maior conhecimento das capacidades e 
limitações de navios e aeronaves; e

• No aspecto da segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar, 
o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das populações ribeirinhas, 
principalmente no aspecto educacional (baixa escolaridade), acesso à informa-
ção (desconhecem leis em vigor e não acessam com facilidade) e cultural, são 
fatores responsáveis pela dificuldade de qualificar os ribeirinhos como aquavi-
ários, o que reduz a mentalidade de segurança e cultura do risco.

e) Desafios para o futuro:
Perseguir continuamente a meta de atingir o grau máximo dos indicadores, qua-
lificar o maior número de militares envolvidos na coordenação e execução dos 
Incidentes SAR, certificar o SPAD-SAR e minimizar os efeitos meteoceanográfi-
cos com um melhor planejamento das Operações de Socorro. Foi assinado um 
Acordo entre a MB e as Empresas Shell e Prooceano para o desenvolvimento de 
um Sistema de Planejamento e Apoio à Decisão em Operações de Busca e Sal-
vamento (SPAD-SAR), a fim de agilizar os procedimentos e cálculos atinentes aos 
planejamentos das Operações de Socorro.

2) AEN - Ampliar a estrutura do Sistema de Coleta, Processamento e 
Disseminação de dados Ambientais.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
No que tange à ampliação e manutenção das atividades inerentes ao Serviço 
Hidrográfico Nacional (SHN), relativo ao estabelecimento de uma base de da-
dos integrada para produtos e serviços meteoceanográficos e hidrográficos, as 
prioridades estabelecidas no exercício 2019 para atingimento das metas foram:
a.1) Aquisição de dados meteoceanográficos;
a.2) Planejamento da aquisição de novos equipamentos;
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a.3) Planejamento das ações necessárias visando o carregamento das feições 
meteorológicas da Carta Sinótica em formato Digital (CSD) e os produtos de 
Previsão Númerica do Tempo na supramencionada base de dados ambientais 
integrada, além do processamento, análise, carga nas bases de dados, editora-
ção, geração de produtos e controle de qualidade em proveito ao estabelecido 
no Plano de Trabalho da Cartografia (PT-CART/2019), no Plano de Trabalho de 
Hidrografia (PT-HIDRO/2019) e nos Termos de Execução Descentralizada (TED) 
em vigor; e

a.4) Desenvolvimento da Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos, visando à 
ampliação da disseminação de dados e metadados para além das funcionali-
dades do Banco Nacional de Dados Oceanográfico.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e 
impactos:
b.1) Celebração do Termo de Cooperação com a Petrobras chamado de “Rede de 

Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO)”, que ampliou a capacidade 
de coleta de dados ambientais por meio da aquisição de equipamentos e ins-
trumentos oceanográficos, da reforma do pátio de boias e da estrutura física 
da Divisão de Oceanografia Operacional, do CHM, e do apoio ao desenvolvi-
mento de uma boia nacional de coleta de dados oceanográficos;

b.2) Desenvolvimento de um novo sistema de consulta ao BNDO, que comple-
mentou o sistema existente e ampliou a capacidade de utilização das informa-
ções armazenadas. A aplicação dos recursos está prevista para ocorrer até o 
ano de 2023 no valor total de R$ 14,7 milhões;

b.3) Validação do Sistema de Qualificação de Dados de Batitermógrafo Descar-
tável e Conductivity, Temperature and Depth (CTD) desenvolvido pelo Instituto 
de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), que é utilizado para a 
análise da qualidade dos dados ambientais coletados pela MB;

b.4) Implementação de um grupo de trabalho (GT-CSD) que elaborou o planeja-
mento das ações necessárias a possibilitar o carregamento da base de dados 
ambientais integrada, consistindo de 7 etapas: (1) adoção da linha de ação 
mais adequada para gerar a carta sinótica digital; (2) treinamento do pessoal 
na aplicação da linha de ação escolhida; (3) validação dos testes com a apli-
cação escolhida; (4) operacionalização da CSD; (5) adoção da linha de ação 
mais adequada para transferir as feições meteorológicas da CSD para a base 
de dados integrada, em conformidade com o padrão a ser homologado pela 
Organização Hidrográfica internacional (OHI); (6) validação dos testes de car-
regamento; e (7) operacionalização do carregamento. 

Foi dado início à etapa (1), tendo sido planejadas cinco linhas de ação prefe-
renciais, dentre todas as opções vislumbradas, para a mudança da elaboração 
da carta sinótica em papel para o formato digital: GEMPAK, METVIEW, Sistema 
de Informação Geográfica, Luciad, e mesa digitalizadora;

b.5) Lançamento da versão 2.0 do Sistema de Previsão de Correntes de Maré 
em Águas Rasas (SISCORAR 2.0), que incluiu previsões para a área da Baía de 
Sepetiba. O SISCORAR é uma aplicação desktop capaz de prever a intensida-
de e a direção da corrente gerada pela interação da maré astronômica com 
a variação da batimetria existente em regiões de águas rasas. Esta aplicação 
disponibiliza os produtos de previsão de forma digital, uma vez que substitui 
antigas cartas de maré em papel;

b.6) Celebração do Termo de Convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). Entre as diferentes metas do convênio a serem cumpridas 
entre 2019 e 2024, encontra-se o desenvolvimento de aplicações com vistas 
à recepção, decodificação e visualização de dados. O intercâmbio de conheci-
mento promovido nesta cooperação apóia o desenvolvimento da CSD;

b.7) Conversão dos dados de corrente produzidos pelo CHM para formatos com-
patíveis com as especificações da Surface Currents Product Specification (S-
111), visando o carregamento dessas informações nos Electronic Chart Display 
and Information System (ECDIS). Esta ação foi realizada a partir de entendi-
mentos horizontais com pesquisadores da National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA);

b.8) Homologação do sistema para o desenvolvimento da Infraestrutura de Da-
dos Espaciais Marinhos pela DCTIM, estando em andamento o processo de 
hospedagem do servidor no Centro de Tecnologia da Informação da Marinha 
(CTIM) (área de internet de acesso ao público extra-Marinha). A Infraestrutura 
de Dados Espaciais Marinhos visa implementar um geoportal com as funcio-
nalidades de catálogo de metadados e servidor de mapas para visualização 
de dados/informações, sendo uma tendência mundial no que diz respeito à 
geoinformação, que possibilita uma padronização na disponibilização, acesso e 
compartilhamento dos dados, sendo estimulada pela OHI e pela Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais (INDE). A Infraestrutura de Dados Espaciais Ma-
rinhos da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) funcionará como uma 
base para busca, gerenciamento e intercâmbio de dados espaciais e produtos 
do CHM relativos à Hidrografia e Segurança da Navegação;

b.9) Os metadados de cartas náuticas Raster, cartas sinóticas e aviso aos nave-
gantes foram catalogados no padrão de geoinformação ISO-19115, que ga-
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rante a interoperabilidade da informação, sendo publicados no catálogo de 
metadados da INDE;

b.10) Retomada da participação de representantes nos grupos de trabalho da 
OHI, onde a troca de experiência entre os participantes colabora com a melho-
ria do fluxo de produção por meio da sua qualificação. Foram empregados R$ 
254.490,22 para permitir a capacitação de pessoal com recursos oriundos do 
Contrato de Autonomia de Gestão por intermédio da EMGEPRON;

b.11) Reformulação da infraestrutura de todas as Divisões da Superintendência 
do CHM, otimizando-se os recursos visando o enfrentamento da perda de mão 
de obra qualificada (recursos humanos) nos últimos anos, tornando mais efi-
ciente o fluxo de trabalho;

b.12) Renovação do parque computacional a partir de recursos do TED do Rio 
Paraguai (Tramo Sul), o que potencializou a produção com o emprego de novas 
ferramentas, antes impossibilitada pelo hardware ultrapassado;

b.13) Investimento no Sistema de Controle de Produção (SISCOP) para aumento 
da automatização dos processos, minimizando o uso de mão de obra especia-
lizada em atividades administrativas. Foram aplicados R$ 17.400,00 oriundos 
de recursos orçamentários; e

b.14) Realização de treinamentos em análise de dados hidrográficos e produção 
cartográfica apoiada em bancos de dados para os CHN-4 (Belém), CHN-6 (La-
dário) e CHN-9 (Manaus), objetivando aumentar a capacidade de produção 
da DHN, por meio da descentralização dos esforços de produção cartográfica. 
Tais OM, futuramente, estarão habilitadas a produzir as cartas náuticas da sua 
área de jurisdição.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto 
observado, com uso de indicadores:
c.1) Percentual de Carregamento de Dados Oceanográficos (PCDO): Indicador 

representa a porcentagem dos dados oceanográficos coletados e os utiliza-
dos para alimentação dos Bancos de Dados do CHM. Nem sempre é possível 
aproveitar as informações coletadas em campo, por diversas razões técnicas e 
operacionais, como por exemplo:
•  arquivo eletrônico dos dados adquiridos corrompido (devido a picos de ten-

são a bordo);
• dados ruidosos em virtude de terem sido adquiridos sob condições ambien-

tais adversas, o que faz com que os mesmos não sejam aproveitados para o 
BNDO; ou

• preenchimento incorreto de metadados (falha humana), o que impossibilita 

a indexação correta dos dados adquiridos junto ao BNDO.
Acompanhamento anual = 88,5%. Indicador classificado como satisfatório.
c.2) Percentual de Carregamento da Carta Sinótica em Formato Digital (PCCSD): 

Não mensurado. A meta não foi alcançada pela impossibilidade de inserção da 
CSD no Banco de Dados. O indicador representa a porcentagem das feições 
meteorológicas (frentes, centros de pressão, zonas de convergência etc.) da 
carta sinótica gerada em formato digital, e o que foi carregado na base de da-
dos ambientais do CHM, a fim de serem redistribuídas aos Electronic Chart Dis-
play and Information System (ECDIS). Ainda será necessário implementar uma 
plataforma de TI, ou seja, um Banco de Dados que integre estas informações. 
Atualmente elas são produzidas e armazenadas de formas independentes. 

c.3) PCPNT: Não mensurado. A meta não foi alcançada pela impossibilidade de 
inserção dos produtos de previsão numérica em uma base de dados integrada 
com informações cartográficas. OHI determinará os padrões necessários para 
a camada meteorológica em sistemas ECDIS, replicando e aperfeiçoando as 
cartas-fax. Será necessário ainda a implementação de um Banco de Dados que 
integre estas informações. Atualmente elas são produzidas e armazenadas de 
formas independentes.

c.4) Percentual de Índice Global de Dados Ambientais: O Indicador representa 
as apreciações amostrais dos processos que formam o sistema de coleta, pro-
cessamento e disseminação de dados ambientais, considerando-se os dados 
meteoceanográficos e os dados ligados aos processos de Levantamentos Hi-
drográficos (batimétricos, maregráficos e cartográficos).

Acompanhamento anual = 76,5%. Indicador classificado como satisfatório.
c.5) Índice operacional do Serviço Hidrográfico Nacional (ISHN) – O indicador 

exprime uma relação entre o resultado do fluxo cartográfico, da eficácia e efe-
tividade do BNDO e da eficácia da execução do Plano de Coleta de Dados Me-
teoceanográficos (PCD-METOC).

Meta ISHN deve ser maior ou igual a 80%.
Acompanhamento anual = 33,68%. Indicador classificado como insatisfatório.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Houve redução significativa da disponibilidade de recursos para a aquisição de 
dados ambientais e desenvolvimento das ações necessárias que possibilitariam 
o carregamento dos produtos meteoceanográficos na base de dados ambientais 
integrada. Desde 2018, não são distribuídos créditos do PM-WHISKEY para apoio 
à coleta de dados ambientais pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), 
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tendo sido necessário utilizar-se apenas de recursos do PM JULIETT, que são 
priorizados para o pagamento das obrigações legais contratuais e compromissos 
internacionais da DHN.
Foram identificadas duas causas para a dificuldade de avanço na execução da 
etapa (1) do planejamento do GT-CSD:

I) custo elevado das aplicações pagas, da ordem de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais) para desenvolvimento por empresa extra-MB e custos com licencia-
mento anual de seu software; e

II) necessidade de pessoal no CHM capacitado para desenvolvimento e ma-
nutenção de um sistema apoiado em software livre, com disponibilidade para 
atender à demanda de produção da carta sinótica em formato digital.

Ressalta-se que nenhuma instituição nacional produz a carta sinótica em for-
mato digital com capacidade para exportar as feições meteorológicas. O enfren-
tamento dessas causas está sendo realizado por meio de emprego do pessoal 
do CHM que, por meios próprios, tem buscado capacitar-se em softwares livres, 
porém ainda sem lograr êxito em desenvolver um sistema que possa atender 
plenamente as demandas pela carta sinótica digital. Com esta medida, já foi pos-
sível gerar algumas feições meteorológicas em formato digital nas linhas de ação 
GEMPAK e MetView, mas que ainda precisam de maior tempo de desenvolvi-
mento. Desta forma, não foi possível mensurar o PCCSD.

Após estudo do cenário internacional e participação nos fóruns de discussão 
da OHI e da OMM, vislumbra-se que o planejamento do GT-CSD somente dispõe 
de condições atualmente de avançar até a etapa 4. A partir da etapa 5, será 
necessário aguardar que os países-membros da OHI definam qual o formato de 
dados no padrão S-100 a ser adotado para as feições meteorológicas, produtos 
de previsão numérica do tempo e observações meteoceanográficas, cujas dis-
cussões ainda estão em andamento. Dessa forma, a base de dados ambientais 
que será carregada com produtos e serviços cartográficos e meteoceanográfi-
cos para fornecimentos aos ECDIS ainda não tem condições de ser produzida, 
não havendo assim, onde inserir os elementos de previsão com seus respectivos 
atributos. O CHM permanece estudando os desenvolvimentos na área, e aponta 
seus esforços para a digitalização de seus produtos visando a facilitar a futura 
migração para a referida base. Desta forma, não foi possível mensurar o PCPNT, 
bem como o PCCSD.

Os servidores de cálculo de alto desempenho do CHM apresentam entre 7 
a 9 anos de uso e não são mais passíveis de atualização ou adição de módulos 
de processamento. A empresa fabricante deixou de comercializar upgrades para 

esses servidores e, a partir de NOV2020, não prestará mais o serviço de manu-
tenção, em função da indisponibilidade de peças de reposição.

Esses servidores têm se tornado obsoletos diante da crescente demanda por 
processamento, com o desenvolvimento de modelos de previsão que acompa-
nham a evolução dos processadores. Ao longo do ano de 2019, a capacidade 
computacional e de armazenamento de dados limitou o aperfeiçoamento dos 
produtos de previsão do CHM.

As contínuas restrições orçamentárias dificultam a consecução, com a dese-
jável celeridade, da adequação do BNDO às novas tecnologias e demandas, prin-
cipalmente no que se refere ao processo de acreditação do BNDO junto a IODE/
COI. Há carência de pessoal especializado para o desenvolvimento e qualificação 
de todo acervo de dados do BNDO, bem como de recursos orçamentários para a 
atualização do banco de dados e sistemas.

Em relação à Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos, após a homolo-
gação dos seus sistemas, evidencia-se a necessidade de qualificação de dados e 
informações meteoceanográficas para sua pronta utilização como ferramenta de 
auxílio à tomada de decisão. A qualificação de dados e informações está contem-
plada no Projeto de modernização do BNDO, no valor de R$ 4.500.000,00 (qua-
tro milhões e quinhentos mil reais) necessários para a contratação de pessoal 
especializado de dados ambientais e Tecnologia da Informação (TI), bem como a 
modernização dos parques tecnológicos.

O não recebimento de recursos do TED do rio Madeira com o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) impediu o prosseguimento e 
conclusão da obra nas instalações da Divisão de Análise de Levantamentos Hi-
drográficos e a contratação prevista de mão de obra especializada para produção 
cartográfica.
Em relação aos Levantamentos Hidrográficos (LH), foram adotadas medidas para 
diminuir o passivo de LH a serem analisados, sendo criado o curso especial de 
analista de LH (C-ESP-ALH) a fim de qualificar praças HN para exercerem a fun-
ção de analista de dados batimétricos, geomorfológicos e de maré, aumentando 
assim a disponibilidade de militares a serem selecionados para servirem no CHM 
com qualificação.

e) Desafios para o futuro:
A execução do Termo de Cooperação com a Petrobras é complexa, uma vez 

que envolve aquisições no país e no exterior, por meio de elaboração de termos 
de referência, pareceres técnicos e abertura de processo licitatório com apoio 
do interveniente previsto em contrato. Além disso, a capacitação do pessoal en-
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volvido será realizada por meio de treinamentos no país e no exterior, a serem 
coordenados pelos fabricantes dos equipamentos, e cuja retenção do pessoal no 
CHM é imprescindível.

A execução do planejamento do GT-CSD ainda depende da capacitação do 
pessoal e sua disponibilidade para o desenvolvimento da aplicação que permi-
tirá a mudança da elaboração da carta sinótica de papel para o formato digital.

É esperado que sejam celebrados dois termos de cooperação com a Petro-
bras em 2020, visando à condução de projetos de infraestrutura e projetos de 
pesquisa e desenvolvimento (um termo aditivo ao TC em vigor desde 2017 e 
assinatura do TC que começaria a vigência em 2020). Estes TC aportarão recur-
sos para a continuidade das atividades da REMO e investimentos na capacidade 
computacional do CHM.

Após a implementação da Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos, a 
DHN passará a atuar como um nó próprio da INDE, ou seja, administrando e 
dando carga em seus próprios sistemas interoperáveis, garantindo o atendimen-
to de seus próprios objetivos. O catálogo de metadados, além de ser um compo-
nente essencial da Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos para promover 
o intercâmbio e gerenciamento dos dados, também consta como um requisito 
do Programa de Intercâmbio Internacional de Dados Oceanográficos (IODE) para 
acreditação do BNDO junto ao Comitê Oceanográfico Intergovernamental (COI).

Outro desafio é o incremento da capacidade de qualificação de pessoal ten-
do em vista o advento da S-100 da OHI, aumentando a quantidade e a comple-
xidade de produtos a serem gerados. É esperada uma elevação na quantidade 
de programas a serem adquiridos e mantidos, necessitando consequentemente 
dos respectivos recursos adicionais.

3) AEN - Desenvolver e consolidar um sistema de despacho de embarcações
informatizado (“Porto sem Papel”), em cooperação com outros órgãos, visan-
do tornar ágil a liberação e o fluxo de embarcações.

O sistema de despacho denominado Porto sem Papel (PSP) encontra-se opera-
cional desde 2011. Atualmente, abrange 34 portos públicos e 100 Terminais de Uso 
Privado (TUP). O processo de despacho de embarcações utilizando o PSP está conso-
lidado na Norma da Autoridade Marítima nº 8 (NORMAM-08/DPC). O PSP atende às 
recomendações da Convenção para a Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional 
(FAL Convention), da Organização Marítima Internacional (IMO – International Mariti-
me Organization). O PSP faz parte do conceito de “Janela Única” (Single Window) ado-
tado na Convenção FAL, onde há previsão para a interligação entre sistemas de países 
participantes.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
a.1) Acompanhamento da implantação do PSP nos TUP localizados junto às áreas 

de jurisdição das CP/DL/AG seguindo a execução da programação da Secretaria 
Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/
MTPA) e do Serviço Federal de Processamento de dados (SERPRO);

a.2) Alocação de recursos do Plano de Metas Lima, para a cobertura dos custos 
de certificação digital e aquisição de tokens necessários à operação do siste-
ma;

a.3) Adestramentos sobre o PSP nas CP/DL/AG; e
a.4) Desenvolvimento do Sistema de Despacho Eletrônico (SISDESP-WEB).

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e 
impactos:
A Diretoria de Portos e Costas (DPC) está desenvolvendo um sistema de des-
pacho eletrônico, denominado SISDESP-WEB, que irá abranger as embarcações 
não atendidas pelo PSP (ex.: embarcações de pesca, embarcações regionais de 
transporte de passageiros, dentre outras). O SISDESP-WEB apoiará o processo 
de despacho de embarcações, permitindo a troca de informações com o siste-
ma PSP, além de sistemas corporativos da DPC (SISGEVI, SISAQUA, SISGEMB), da 
DHN (SISTUF) e do Centro Integrado de Segurança Marítima (CISMAR), o que 
contribuirá para a tomada de decisão dos Agentes da Autoridade Marítima. O 
SISDESP-WEB tem previsão de implementação em 2020.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto 
observado, com uso de indicadores:
Como indicador relevante junto às CP/DL/AG, a meta estabelecida de despacho 
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das embarcações utilizando-se o PSP, no prazo de até três horas, foi cumprida 
satisfatoriamente.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Não houve impedimento para que os objetivos propostos fossem alcançados.

e) Desafios para o futuro:
Manutenção adequada de pessoal qualificado para a operação do PSP e sua in-
teração com os diversos órgãos partícipes, em especial aqueles que fazem parte 
da CONAPORTOS.
Em relação ao SISDESP-WEB, esse novo sistema exigirá que a DPC preste suporte 
às OM participantes, assim como aos usuários externos (Empresas de Navega-
ção, Agências de Navegação, Despachantes, dentre outros).

4) AEN - Modernizar os sistemas de registros e controle de apoio às atividades
do SSTA, tornando-os interoperacionais e de acesso prático para atualização 
e verificação de dados, bem como para emissão de certificados obrigatórios.

Os dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB), que provê os 
dados das embarcações nacionais inscritas nas CP/DL/AG, e do Sistema de Controle de 
Vistoria e Inspeções (SISGEVI), que provê os dados de vistorias e inspeções navais reali-
zadas nos navios nacionais e estrangeiros, foram integrados ao Sistema de Informação 
sobre Tráfego Marítimo (SISTRAM IV) do CISMAR, permitindo que pudessem acessar 
documentos, como o Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) e Atestados de Inscrição 
Temporária. Também é possível acessar o Sistema EQUASIS e obter dados complemen-
tares dos navios estrangeiros, tais como situação de Proteção e Indenização (P&I), suas 
Sociedades Classificadoras e inspeções realizadas em outros países.

Também foram integrados o Sistema de Cadastro de Amadores (SISAMA) e o sis-
tema de aplicação de prova de amadores, o que permitiu a aplicação de exames nas 
CP/DL/AG de forma mais célere, com a rápida divulgação de resultados e emissão da 
carteira de habilitação de amadores.

A DPC possui ainda o Sistema de Atendimento ao público que permite o acompa-
nhamento pelos usuários do protocolo dos processos de solicitação de serviços solici-
tados nas CP/DL/AG, com a disponibilização de informações sobre o andamento dos 
processos por SMS e e-mail. Foi implementada a funcionalidade do agendamento ele-
trônico de serviços em 24 CP/DL/AG.

Os Sistemas de Gerenciamento do Ensino Profissional Marítimo (SISGEPM) e o Sis-
tema de Controle de Aquaviários (SISAQUA) também foram integrados, possibilitando 

a reutilização dos dados de pessoas físicas para cadastro dos aquaviários.
a) Prioridades estabelecidas no exercício: 

Treinamento e ampliação da quantidade de CP/DL/AG que se utilizam das mo-
dernizações efetuadas nos Sistemas Corporativos da DPC.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
Os projetos de modernização dos sistemas facilitaram e padronizaram o trabalho 
das CP/DL/AG, o que contribui para melhoria da imagem da MB na sociedade.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto 
observado, com uso de indicadores:
Foram treinados mais de 120 oficiais das CP/DL/AG, com o objetivo de conhece-
rem as evoluções dos sistemas e aplicarem as novas facilidades oferecidas pelos 
sistemas. A ampliação do treinamento permitirá o planejamento adequado do 
atendimento ao público, melhorando-se o cumprimento dos prazos estabele-
cidos para emissão de certificados, carteiras de habilitação e documentos de 
embarcações, dentre outros. O módulo de agendamento eletrônico de serviços, 
que estava implantado apenas nas Capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo, pas-
sou a ser utilizado em 24 CP/DL/AG. 

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
As evoluções nas integrações estão ocorrendo de forma adequada seguindo-se 
o planejamento, não havendo impedimentos.

e) Desafios para o futuro:
Ampliação da quantidade de CP/DL/AG que se utilizam do módulo de agenda-
mento eletrônico de serviços e ampliação dos treinamentos para os novos ofi-
ciais designados para servir nessas OM.

5) AEN - Ampliar e aperfeiçoar a fiscalização do tráfego aquaviário e seu sistema
de controle 

Tem sido mantido o incremento das inspeções de Flag State Control (FSC) nas em-
barcações que transportam petróleo em mar aberto, tendo em vista não serem mais 
realizadas perícias de conformidade para transporte de petróleo nessas embarcações. 
Foram inspecionados 911 navios petroleiros em 2019.

Para a realização da Campanha de Inspeções concentrada em embarcações de 
transporte de passageiros e de turismo náutico, foi realizado o adestramento dos Ins-
petores Navais Nível 2, pelos Inspetores e Vistoriadores Navais Nível 1. Tal campanha é 
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realizada pelas Capitanias no âmbito da Operação Verão visando reduzir os acidentes 
com esse tipo de embarcação, impactando muitas vezes a economia local.

A inclusão no SISGEVI do formulário do Laudo Pericial do CTS foi concluída pela 
Seção de Sistemas Corporativos. Está em andamento a inclusão do formulário para lan-
çamento no SISGEVI das perícias para Homologação de Helideques, com previsão de 
conclusão no primeiro semestre de 2020, além dos formulários para Credenciamento 
e Cadastramento de Escolas de Mergulho, com previsão de conclusão para o fim do 
segundo semestre de 2020.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
a.1) Incremento das inspeções de FSC em navios petroleiros;
a.2) Adestramento prévio dos inspetores navais nível 2, antes do início da 

campanha de Inspeções Concentrada em embarcações de transporte de pas-
sageiros e de turismo náutico;

a.3) Cumprimento do número de inspeções previsto no Acordo de Viña del Mar
e do número de perícias previstas no TED com a Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) e seu Plano de Trabalho; e

a.4) Conclusão e inserção no SISGEVI do Formulário do Laudo Pericial do CTS.
b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e 

impactos:
Foi possível o incremento das ações de inspeções de FSC em navios petroleiros, 
alcançando-se o número de inspeções previstas no Acordo de Viña del Mar, além 
do cumprimento do número de perícias previstas no Plano de Trabalho constan-
te de TED com a ANP. O resultado contribuiu diretamente para o incremento da 
segurança da navegação.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
c.1) Foram inspecionados 911 navios petroleiros, sendo constatada a diminuição

dos acidentes com esse tipo de embarcação;
c.2) Foi cumprido o percentual previsto no Acordo de Viña del Mar, de no

mínimo 20% de navios inspecionados em relação à quantidade de navios aptos 
para a inspeção que tenham atracado nos portos nacionais; e

c.3) Foi atingido o número de perícias em plataformas e navios que transportam
petróleo e derivados previsto em Plano de Trabalho relativo a TED com a ANP.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Não houve impedimento para que os objetivos propostos fossem alcançados.

e) Desafios para o futuro:

e.1) Aumento da quantidade de navios inspecionados;
e.2) Conclusão da inserção dos formulários para Homologação de Helideques

e para Credenciamento e Cadastramento de Escolas de Mergulho no SISGEVI;
e.3) Manutenção do quantitativo atual de inspetores e vistoriadores navais; e
e.4) Cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Viña del Mar e no TED

com a ANP.
f) Indicadores relacionados:

f.1) Indicador de acompanhamento de inspeção de navios de bandeiras
estrangeiras que demandaram em portos nacionais: indicador calculado pelo 
Nº de navios de bandeira estrangeira inspecionados, dividido pelo nº de navios 
de bandeira estrangeira que demandaram portos. Faz parte do acompanha-
mento da meta do Acordo de Viña del Mar, referente às inspeções de navios 
estrangeiros. Acompanhamento anual: 23,56% (2384/10130). Indicador clas-
sificado como muito bom;

f.2) Percentual que visa medir se o número de IN/VN está adequado para
atender a demanda: esse indicador mede a capacidade de formação da força 
de trabalho da GEVI, constituído por Inspetores e vistoriadores navais, calcu-
lado por meio do número de IN e VN contratados, dividido pela demanda de 
IN e VN;

Acompanhamento anual: 98%. Indicador classificado como muito bom.
f.3) Indicador visa monitorar a qualidade das atividades desempenhadas pelos

IN/VN: esse indicador é calculado pelo Nº de atividades realizadas pelos IN/
VN e corrigidas pelos IN/VN Chefes (supervisão), dividido pelo nº total de ati-
vidades realizadas, visando identificar a elevação nos padrões de qualidade de 
atendimento dos usuários internos de seus serviços; e

Acompanhamento anual: 0,06 (297 por 5361). Indicador classificado como 
muito bom.
f.4) Indicador de acompanhamento de inspeção das empresas de mergulho.

Indicador calculado pelo indicativo do Nº de empresas de mergulho inspecio-
nadas, dividido por 3. A meta é ter inspecionada uma empresa de mergulho 
por mês. Foram inspecionadas 9 empresas em 2019.

Acompanhamento anual: 75%. Indicador classificado como muito bom.

6) AEN - Planejar a realização do EPM para formar e capacitar profissionais espe-
cializados, considerando as necessidades do setor marítimo por pessoal qualificado 

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
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As prioridades foram definidas levando em consideração a demanda do mercado. 
Para o ano de 2019, esperava-se formar 22.177 aquaviários e 2.731 portuários, 
de acordo com o previsto no Programa de Ensino Profissional Marítimo-2019.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
Foram investidos R$ 23.639.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos e trinta e 
nove mil reais) na formação dos profissionais citados acima, utilizados no custeio 
das despesas diretamente atribuídas com a formação de profissionais, como bol-
sa-auxílio para os alunos, pagamento de instrutores, material didático e comple-
mento alimentar).
Foram instalados simuladores de navegação em quatro Capitanias (Capitania 
Fluvial de Santarém, Capitania dos Portos do Amapá, Capitania Fluvial de Porto 
Alegre e Capitania Fluvial do Pantanal) pelo Centro de Análise e Sistemas Navais 
(CASNAV), o que permitiu a realização dos cursos especiais Prático de Operador 
Radar (EPOR) e Radioperador Restrito (EROR) para fluviários. Além de contribuir 
para o desenvolvimento técnico-profissional dos alunos, a instalação dos simula-
dores acabou com a necessidade de deslocamento para a obtenção da referida 
qualificação, prevista no curso de Aperfeiçoamento para Fluviários.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Na Lei Orçamentária Anual do FDEPM, constava uma autorização de gastos da 
ordem de R$ 64.150.000,00 (sessenta e quatro milhões e cento e cinquenta 
mil reais) para o ano de 2019. Essa dotação orçamentária foi o total autoriza-
do para custear todas as despesas com o EPM, tanto as diretas (bolsa-auxílio 
e instrutores, por exemplo), como as indiretas (manutenção e funcionamento 
dos Órgãos de Execução-OE, por exemplo). No Programa de Ensino Profissional 
Marítimo-2019 foram autorizados 886 cursos, sendo concluídos 621 cursos, re-
sultando no quantitativo de 13.037 profissionais capacitados.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Além dos contingenciamentos orçamentários do FDEPM, podemos citar o di-
mensionamento inadequado da demanda apresentada por parte das Comuni-
dades Marítima e Portuária, que gera baixa procura em alguns cursos, apesar 
de ampla divulgação e interessados que não atendiam requisitos básicos para 
preencher as vagas em determinados cursos e falta de indicação de profissionais 
para realizar os cursos, por parte das empresas.

e) Desafios para o futuro:

Resta como desafio para os próximos exercícios, encontrarmos alternativas para 
minimizarmos as consequências negativas impostas pelas atuais restrições eco-
nômicas. A perspectiva é que, a partir de 2020, com a retomada do crescimento 
econômico do País, a situação retorne gradativamente a um patamar conside-
rado satisfatório para cumprimento dos nossos objetivos estratégicos, quais se-
jam, o atendimento das demandas das Comunidades Marítima e Portuária, sem 
comprometer a qualidade dos serviços prestados.

f) Indicadores relacionados:
f.1) Indicador de Desempenho Final (DF) das OM do SSTA. O indicador é 

calculado pela quantidade de OM do SSTA com DF acima de 0.8, dividido pela 
quantidade total de OM do SSTA. Acompanhamento anual: 71,75% (193/269). 
Indicador classificado como bom;

f.2) Indicador de Verificação de Proficiência (VP) das OM do SSTA. O indicador
é calculado pela quantidade de VP realizadas no ano nas OM do SSTA, dividida 
pela quantidade total de VP previstas no ano. Acompanhamento anual: 100%. 
Indicador classificado como excelente;

f.3) Indicador de acompanhamento dos processos de homologação de 
material de salvatagem. A meta é a realização de 90% dos processos de homo-
logação de material de salvatagem em até 10 dias úteis. O indicador é calcu-
lado pelo Nº de processos analisados no prazo, dividido pelo nº de processos 
que deram entrada no Departamento. Acompanhamento anual: 100%. Indica-
dor classificado como excelente;

f.4) Indicador de Acompanhamento do Desempenho das CP/DL/AG - Porto sem
Papel. Meta estabelecida junto à CONAPORTOS de atendimento em até 3h 
para a liberação do processo. O indicador mede o Tempo médio de anuência 
(tempo entre o pedido de despacho e a liberação pela CP/DL/AG). Acompa-
nhamento trimestral: 2,1 horas. Indicador classificado como excelente; e

f.5) Índice de realização de cursos relacionados ao EPM. O indicador é calculado 
dividindo-se o número de cursos realizados pelo número de cursos planejados.
Acompanhamento anual = 70,10%. Indicador classificado como regular.

7) AEN - Reestruturar o Programa de Trabalho da Sinalização Náutica.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
A MB possui 1.151 Auxílios à Navegação (202 Faróis, 13 Radiofaróis, 224 Farole-
tes, 364 Balizas, 198 Bóias Luminosas, 110 Bóias Cegas, 29 Racon e 11 Estações 
Differential Global Positioning System (DGPS)) sob sua responsabilidade, distri-
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buídos por 26 Organizações Militares Responsáveis por Atividades de Sinalização 
Náutica (OMSN). Tem sido observada a contínua degradação desses Auxílios, 
ocasionada pela dificuldade no atendimento dos subsídios apresentados no Pla-
no de Trabalho de Sinalização Náutica (PTSN). O Centro de Auxílios à Navegação 
Almirante Moraes Rego (CAMR) vem realizando as manutenções dos auxílios à 
navegação sob sua responsabilidade e nos meios necessários (viaturas, botes e 
lanchas balizadoras) para execução do PTSN, contudo os recursos são insuficien-
tes para todas as demandas existentes de manutenção preventiva. Para que seja 
possível elevar os Índices de Eficácia, faz-se necessário o incremento de recursos 
financeiros, que serão distribuídos aos Comandos dos Distritos Navais.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
Em 2019, foram realizados pelo CAMR: 45 rodízios de boias, 11 manutenções de 
faróis, 21 manutenções de faroletes, 24 manutenções de balizas, manutenção 
completa de 05 Radiofaróis (RF) e 08 Estações Rádio (ER) de Farol, a saber: RF e 
ER Paranaguá, RF e ER Calcanhar, RF e ER Rio Grande, RF e ER Chuí, RF e ER da 
Ilha Rasa, ER Ponta do Mel, ER Albardão e ER Mostardas. Além das manutenções 
em auxílios à navegação, está em andamento o reparo do motor do AvB Tubarão, 
na BNRJ com prontificação para a segunda quinzena de fevereiro de 2020. Foram 
aplicados pelo CAMR o total de R$ 1.001.000,00 (Hum milhão e um mil reais) na 
Manutenção da Sinalização Náutica e R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) na 
manutenção e conservação de meios.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
O índice apurado em 2019 foi de 56%, abaixo da meta estabelecida de 95%:
O não recebimento dos recursos necessários para o atendimento das metas pre-
vistas no PTSN 2019, em face das restrições orçamentárias, proporcionou o cum-
primento de, apenas, 3% (três por cento) dos eventos subsidiados no programa 
pelas OMSN e de 42% (quarenta e dois por cento) pelo CAMR, contribuindo 
para o aumento indesejado de OMSN com o índice de eficácia abaixo do padrão 
estabelecido pela International Association of Marine Aids to Navigation and Li-
ghthouse Authorities (IALA).

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
Em que pese as restrições orçamentárias impostas, as OMSN têm envidado es-
forços para manter o Índice de Eficácia dos auxílios à navegação acima de 95%, 
conforme recomendado pela IALA, buscando iniciativas para a redução dos cus-

tos, além da busca constante por recursos extra-orçamentários para suprir as 
necessidades não atendidas pelo PA- 2019.

e) Desafios para o futuro:
Releva mencionar que, em contrapartida ao pagamento da Tarifa de Utilização 
de Faróis (TUF) pelos Navios estrangeiros, é esperado que sejam encontradas 
nas AJB condições adequadas de segurança, com o funcionamento adequado 
dos auxílios à navegação. Assim, um aumento gradativo da destinação dos re-
cursos oriundos da TUF para o PM-JULIETT se faz necessário, de forma que o 
passivo referente às demandas do PTSN venha a ser reduzido, permitindo que 
as ações para a manutenção preventiva e periódica dos auxílios à navegação 
possam ser cumpridas, e que projetos de modernização de auxílios à navegação 
possam ser implementados, visando a segurança da navegação, a salvaguarda 
da vida humana no mar e a proteção do meio ambiente.

8) AEN - Apoiar atletas militares em competições esportivas nacionais e 
internacionais, por meio do PROLIM.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
O PROLIM, alinhado ao delineado pelo MD de manter o Brasil entre os três pri-
meiros países classificados nos 7ºJMM, estabeleceu para o exercício de 2019 
como metas principais: integrar a delegação brasileira com no mínimo 30% dos 
militares atletas da MB; e ter representantes presentes em 50% das medalhas 
conquistadas pelo Brasil naquela competição. Os militares atletas da MB foram 
determinantes no excelente resultado apresentado pelo Brasil nos Jogos ante-
riormente citados, quando obteve a 3ª colocação geral dentre as 110 nações 
participantes e, aproximadamente, 4.000 competidores, bem como em diversas 
outras competições disputadas nos cenários nacional e internacional, tais como 
nos XVIII Jogos Pan-Americanos, Circuito Mundial de Águas Abertas ou em Cam-
peonatos Mundiais. O alcance das metas estabelecidas confirmou o êxito do 
PROLIM.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
O PROLIM iniciado em 2008 e formalizado em 2013 por meio de ato normativo 
do CM com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento do desporto nacional de 
alto rendimento, tem como foco principal a preparação e apoio aos atletas da 
MB visando integrarem representações brasileiras militares e civis, destacada-
mente àquelas ligadas ao Conselho Internacional do Esporte Militar e aos entes 
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do Sistema Desportivo Brasileiro. No exercício de 2019, os militares atletas da 
MB participaram de treinamentos visando a participação nos 7º Jogos Mundiais 
Militares (7JMM); nos Jogos Olímpicos de Tóquio; que seriam realizados em 
2020; e em competições esportivas, militares e civis, nacionais e internacionais, 
em um total 278 eventos, sendo as despesas com alimentação, estadia, trans-
porte e inscrições sendo custeadas, majoritariamente, por parceiros. A origem 
dos recursos, por evento, que custearam as despesas de transporte, alimenta-
ção, pousada e inscrição está discriminada no quadro abaixo. 

Quadro 16 – Custeadores dos eventos no exterior (competições e treinamentos)
com a participação oficial de militares atletas da MB

Gráfico 1 – Custeadores dos eventos no exterior (competições e treinamentos)
om a participação oficial de militares atletas da MB

Quadro 17 - Custeadores dos eventos no Brasil (competições e treinamentos)
com a participação oficial de militares atletas da MB 

Gráfico 2 – Custeadores dos eventos no Brasil (competições e treinamentos) 
com a participação oficial de militares atletas da MB
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c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores: a participação e o desempenho dos atletas 
da MB superou o planejado, conforme demonstrado no quadro 18 e gráficos 3 e 
4. A delegação de atletas da MB representou 31,7% do total de atletas militares 
brasileiros (meta = 30 %) e conquistou 52,2% das medalhas brasileiras (meta = 
50%).

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Todos os objetivos para o exercício foram atingidos.

9) AEN - Implantar, operacionalizar e manter a infraestrutura, a capacidade
logística e de apoio à pesquisa do PROANTAR, de modo a manter a taxa de 
atendimento logístico de demanda de pesquisa em sessenta por cento.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
• Renovação da infraestrutura de apoio às pesquisas, com aquisição de novos 
• materiais e equipamentos;
• Buscar apoio dentro da Marinha para os problemas logísticos existentes den-

tro no Programa; e
• Renovação do acordo de telecomunicações com a empresa Oi.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, valores
aplicados, resultados e impactos:
• Assinatura de dois Termos de Cooperação com a PETROBRAS, no valor total 

de R$ 403.793.048,61 e com duração de 5 anos, objetivando a renovação da 
infraestrutura do PROANTAR e de materiais que permitirão a continuidade das 
atividades de pesquisa e logística na Antártica. Os Termos assinados preveem 
o investimento nas atividades do PROANTAR e Plano Setorial para os Recursos 
do Mar (PSRM), incluindo a aquisição dos combustíveis necessários para as 
missões programadas pelo período de 5 anos;

• Renovação do Acordo de Cooperação com a empresa Oi para a continuida-
de do fornecimento dos serviços de telecomunicações da Estação Antártica       
Comandante Ferraz (EACF). Tal Acordo não prevê o repasse financeiro por ne-
nhuma das partes;

• Assinatura de Termos de Compromisso com setores da Marinha visando a re-
dução de custos e a utilização de mão de obra interna, possibilitando a qualifi-
cação de pessoal e o investimento em setores da própria Marinha. Atualmente 
o PROANTAR tem acordos com o Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros 
Navais, Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, CASNAV, Centro de Ava-
liação da Ilha da Marambaia (CADIM) e encontra-se buscando novas parcerias;

• Aquisição de mobiliário e equipamentos de pesquisa para os laboratórios da 
nova EACF. Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicações (MCTIC) a SECIRM adquiriu diversos equipamentos e os insta-
lou na nova EACF, permitindo que algumas pesquisas já fossem iniciadas du-

Quadro 18 – Medalhas Brasileiras - 7o Jogos Mundiais Militares - Out/ 2019 - Wuhan - China

Gráfico 3 – Número de medalhas conquistadas, pelo Brasil e pela MB no 70 JMM

Gráfico 4 – Número de medalhas de Ouro conquistadas, pelo Brasil e pela MB no 70 JMM

e) Desafios para o futuro:
• Incrementar a participação de atletas da MB nos diversos eventos esportivos, 

tanto nacionais como internacionais; e
• Aumentar a quantidade de medalhas ganhas pelos atletas da MB.
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rante a OPERANTAR XXXVIII;
• Aquisição de equipamentos para acampamento, possibilitando a continuidade 

de experimentos científicos em locais distintos da EACF, ampliando o alcance 
das pesquisas desenvolvidas no Continente; e

• Participação ativa na obtenção de recursos para a construção de um Navio de 
Apoio Antártico (NApAnt) em substituição ao NApOc Ary Rongel.

 c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
O PROANTAR permanece com atendimento das demandas de pesquisa acima de 
80%, por vezes limitado à disponibilidade de vagas na EACF, em função das obras 
de construção das novas instalações. 

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o 
enfrentamento:
O atendimento das demandas de pesquisa manteve-se acima do planejado 
(60%) durante todo o período da construção da nova EACF. Está previsto que, 
a partir da próxima Operação Antártica, em 2020, o atendimento aumente em 
função da conclusão das obras.

e) Desafios para o futuro:
• Necessidade da desmobilização dos Módulos Antárticos Emergenciais (MAE), 

em função da prontificação da nova EACF. Estima-se que o serviço de remo-
ção dos MAE e de materiais restantes da obra de construção irá demandar o 
apoio de um navio mercante contratado ou de um navio da MB. No caso de 
contratação de uma navio mercante para o transporte dos materiais (cerca 
de 120 contêineres de 20 pés) da Antártica para o Brasil, o valor estimado é 
de US 2.000.000,00. Outros custos com a empreitada estão estimados em R$ 
1.000.000,00;

• Construção de novos refúgios para a substituição dos existentes. Tais refúgios 
são utilizados pelos pesquisadores para o desenvolvimento de pesquisa em 
locais afastados da EACF, como em Ilhas oceânicas;

• Realização de um estudo para a qualificação dos novos componentes dos Gru-
pos-Bases para a operação e manutenção da nova EACF, em função da alta 
tecnologia empregada no projeto. Esse estudo prevê a readequação do quan-
titativo e especialidades dos militares do Grupo-Base, além da criação de um 
Curso Expedito (evoluindo no futuro para um Curso Especial) para a formação 
dos militares; e

• Reformulação do Treinamento Pré-Antártico buscando aprimorar os ensina-
mentos transmitidos aos alunos do treinamento.

10) AEN - Reconstruir a Estação Antártica Comandante Ferraz conforme
padrões de sustentabilidade ambiental aplicáveis à Antártica.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
Finalização das etapas contratuais previstas para o exercício, possibilitando as-
sim, a inauguração em JAN20 das novas instalações da Estação Antártica Coman-
dante Ferraz. Trata-se do recebimento provisório, quando serão apontadas as fa-
lhas ou discrepâncias possíveis de serem detectadas por inspeções, e definitivo, 
após sanadas as discrepâncias apontadas. 

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, valores
aplicados, resultados e impactos:
Os trabalhos de montagem dos diversos Blocos e Unidades Isoladas foram reto-
mados e os serviços foram concluídos em abril de 2019. Uma equipe da empresa 
foi mantida na Estação durante o período de inverno antártico, entre os meses 
de abril e outubro de 2019, para a realização dos serviços de limpeza e manuten-
ção das instalações, assim como para o monitoramento dos sistemas elétricos, 
hidrossanitários e combate a incêndio, mecânicos e das fundações/estruturas.
No corrente verão antártico estão sendo verificadas todas as instalações da EACF, 
com a finalidade de efetuar o recebimento da obra. O índice de atendimento 
dessa ação atingiu 90% em relação ao planejado para o exercício.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Alcançou-se ao final do exercício 90% das metas físicas pactuadas, possibilitando 
o recebimento das novas instalações e passando a fase de verificações e corre-
ções observadas no recebimento provisório.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Todos os objetivos estabelecidos para o exercício foram atingidos.

e) Desafios para o futuro:
Avançar na fase de recebimento definitivo, com a correção pela empresa contra-
tada das discrepâncias observadas pelos peritos da Marinha;
Operacionalização total dos laboratórios de pesquisa pela comunidade científi-
ca; e
Manter a nova Estação dentro da realidade orçamentária estabelecida para Pro-
grama, que já ficava muito aquém do mínimo necessário.
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11) AEN - Implantar, operacionalizar e manter a infraestrutura necessária
ao desenvolvimento das atividades científicas e ambientais, relacionadas ao 
Plano de Direção Setorial para os Recursos do Mar.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
• Manter operacional, pela Marinha, as Estações científicas da Ilha da Trindade 

e do Arquipélago de São Pedro e São Paulo a fim de dar suporte a realizações 
das pesquisas científicas nestas regiões.

• Manter operacional, pela Marinha, as redes de Observação do Sistema Brasi-
leiro de Observação dos Oceanos e Estudos do Clima, coordenadas pela Mari-
nha por meio da DHN.

• Dar apoio Institucional as Ações constantes do PSRM coordenadas por outros 
Ministérios.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, resultados e
impactos:
• Foram mantidas operacionais as Estações científicas da Ilha da Trindade e do 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo a fim de dar suporte a realizações das 
pesquisas científicas nestas regiões; 

• Foram mantidas operacionais as redes de Observação do Sistema Brasileiro de 
Observação dos Oceanos e Estudos do Clima, coordenadas pela Marinha por 
meio da DHN; e

• Foram apoiadas as Ações constantes do PSRM coordenadas por outros Minis-
térios.

c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
A operacionalidade das Estações Científicas é fundamental para o melhor conhe-
cimento dos recursos naturais marinhos, assim como possibilitar o uso susten-
tável destes recursos. 
Com relação às redes de Observação do Sistema Brasileiro de Observação dos 
Oceanos e Estudos do Clima, a sua importância está ligada a uma melhoria nas 
previsões de clima e tempo, que são fornecidas pela MB.
Tais ações mantiveram operacionais os programas constantes do PSRM e Co-
ordenados pela MB, com um índice de 100% de atendimento em relação ao 
planejado para o exercício.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
Todos os objetivos estabelecidos para o exercício foram atingidos.

e) Desafios para o futuro: 
Manter a capacidade de atendimento das necessidades do PSRM.

12) AEN - Elaborar a proposta revista do limite exterior da Plataforma 
Continental Brasileira para além das 200 milhas, conforme previsto no artigo 
76 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), de 
forma a obter a ampliação do limite da Plataforma Continental Brasileira para 
até 350 milhas da linha de base a partir da qual se mede a largura do mar ter-
ritorial ou 100 milhas da isóbata de 2500 m.

a) Prioridades estabelecidas no exercício: 
Aprovação da Proposta da Área Sul e início da defesa da Área Equatorial.

b) Principais ações, projetos, programas, especificando relevância, valores
aplicados, resultados e impactos:
Envio à ONU, para discussão com a Comissão de Limites da Plataforma Continen-
tal (CLPC), as propostas das Áreas Sul e Equatorial.

 c) Principais Resultados, progresso em relação à meta estabelecida e impacto
observado, com uso de indicadores:
Aprovação de 100% da Proposta da Área Sul e início da defesa da Área Equato-
rial.

d) Causas, impedimentos para o alcance dos objetivos e medidas para o
enfrentamento:
O objetivo estabelecido para o exercício foi atingido.

e) Desafios para o futuro:
Continuidade da defesa da Área Equatorial e início da defesa da Área Oriental/
Meridional.

13) AEN - Definir as diretrizes iniciais, orientações e ferramentas adequadas
ao planejamento espacial marinho, de forma a permitir a conclusão da pri-
meira versão do Plano de Uso Compartilhado do Ambiente Marinho.

Estão sendo desenvolvidas ações para a definição das diretrizes que irão delinear 
a implementação do Planejamento Espacial Marinho no Brasil. Para tal foram realiza-
das várias reuniões técnicas com os representantes dos Ministérios participantes desta 
Ação.

Foi realizado no segundo semestre de 2019 um curso para representantes minis-
teriais, na área de técnica de informática (TI), para a qualificação de pessoal para a 
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montagem de um Banco Nacional Geoespacial de Dados Marinhos (INDEM).
Em Dezembro de 2019 foi realizado um curso de Planejamento Espacial Marinho com o propósito de qualificar pessoal dos Ministérios envolvidos com a temática. O curso 

foi bancado e ministrado pela UNESCO, pertencente a Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI).
Recentemente, a SECIRM aderiu à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) do IBGE, o que permitirá que os dados marinhos relevantes ao PEM que já foram coleta-

dos na Amazônia Azul pelos Ministérios componentes da CIRM e por seus diversos órgãos subordinados competentes sejam disponibilizados publicamente na forma geoespacial. 
Essa adesão à INDE representou um ganho de tempo e uma redução significativa de custos para a implantação do PEM no Brasil, uma vez que será aproveitada a Infraestrutura 
Nacional de Dados Espacial já estabelecida a nível federal desde 2008, por meio do Decreto 6.666/2008. Com isso foi realizado um curso de capacitação para representantes de 
Ministérios que possuem dados que podem fazer parte deste banco de dados.

A MB não aplicou recursos nesta atividade. Todas foram custeadas por parceiros do PEM, permitindo o atendimento de apenas 15% do planejado para a AEN.
O principal ponto de impedimento para alcançar os objetivos da Ação são a falta de recursos financeiros e falta de pessoal qualificado, além de ser uma temática inédita 

que está sendo adotada no Brasil.

14) AEN - Identificar as alterações legislativas e normativas necessárias para
harmonização das políticas relacionadas ao uso compartilhado do ambiente marinho e costeiro.

Tendo em vista a necessidade de se estabelecer, primeiramente, as diretrizes do PEM, as ações desta meta só serão implementadas a partir de 2020.

Infográfico 6 – Cadeia de Valor do Objetivo Naval 9.

Cadeia de Valor Finalística - 4 Objetivo Naval 9


