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Isaquias Queiroz quer se tornar
o maior atleta do Brasil

Isaquias Queiroz is striving to become
Brazil's greatest athlete

Editorial
Em um ano desafiador como 2020, exemplos de determinação e superação são estímulos para seguir adiante. Em
entrevista exclusiva para a edição no 57 da Rumos Práticos, o canoísta Isaquias Queiroz, autor de feitos inéditos para
o país, conta como mantém seu treinamento mesmo durante a pandemia e traça um paralelo entre a praticagem, em
que tem um de seus apoiadores, e o esporte que defende nas águas. “Eu tenho que conduzir a minha canoa até a
chegada, sem nenhum erro, não tenho margem para isso, assim como o prático”, afirma Isaquias, que tem como
objetivo ser o maior atleta do Brasil.
Na terceira reportagem sobre as zonas de praticagem brasileiras, conhecemos os desafios da Praticagem de Imbituba, cuja
atuação no sul de Santa Catarina foi fundamental para que o porto batesse mais um recorde de movimentação em 2020.
Além de Isaquias, outro exemplo de resiliência vem do Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, o Brasil
Export. Em um ano que teve o isolamento social como regra, o evento se reinventou como uma das principais agendas
do segmento e aproximou os seus representantes. Com apoio da Praticagem do Brasil, o fórum promoveu cem
webinários, cinco edições regionais e uma nacional.
A contribuição dos práticos na pesquisa anual da Associação Internacional de Práticos Marítimos (IMPA) também
revela a união dos profissionais brasileiros, que dobraram a sua participação em relação a 2019 e representaram 45%
dos relatórios mundiais sobre as condições dos meios de acesso aos navios.
A revista traz ainda um artigo do prático de Portugal Manuel Casaca, no qual ele analisa o desempenho de sistemas
de propulsão azimutal em manobra de deslocamento lateral (crabbing). Completam a edição reportagens sobre o
Prêmio IMO por Bravura Excepcional no Mar, concedido a dois práticos que evitaram grave acidente em São Sebastião
(SP), e sobre o início da “Década dos Oceanos”, cuja meta é destacar a importância desse que é o maior ecossistema
do planeta. Boa leitura!
In the past challenging year of 2020, examples of determination and resilience were incentives to carry on.
In an exclusive interview for the Rumos Práticos 57 th edition, canoeist Isaquias Queiroz, with amazing feats for Brazil,
tells how he continues his training despite the pandemic and draws a parallel between pilot activities, one of his supporters,
and his competitive watersport. “I have to paddle my canoe to the finish, and I’ve no room for error, just like the marine pilot”,
says Isaquias, whose goal is to be Brazil’s greatest athlete.
In the third article on Brazilian pilot stations, we learn about the challenges of the Imbituba pilot station, whose role
in southern Santa Catarina state was fundamental for the port in breaking yet another record in cargo handling in 2020.
In addition to Isaquias Queiroz, another example of resilience comes from the Brasil Export National Forum for
Port Infrastructure and Logistics. In a year ruled by social distancing, the event reinvented itself as one of
the main agendas in the segment and reunited its representatives. With support from Brazilian Pilots,
the forum sponsored one hundred webinars, five regional editions and one national edition.
The pilots’ contribution to the annual survey of the International Maritime Pilots’ Association (IMPA)
also reveals the unity of Brazilian pilots, as they doubled their participation since 2019
to represent 45% of the global reports on the conditions of ship access arrangements.
The magazine also includes an article by the Portuguese pilot Manuel Casaca, in which he analyzes the performance of azimuth
thrusters in crabbing maneuvers. Other articles in this edition are the account of the IMO Award for Exceptional Bravery at Sea
given to two pilots that prevented a serious accident in São Sebastião (São Paulo state); and of the start of the “Ocean
Decade”, designed to highlight the importance of the largest ecosystem on the planet. Enjoy your reading!

Conapra – Conselho Nacional de Praticagem
Conapra – Brazilian Maritime Pilots’ Association
Av. Rio Branco, 89/1502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-004
Tel.: 55 (21) 2516-4479
conapra@conapra.org.br
praticagemdobrasil.org.br
diretor-presidente do Conapra e vice-presidente da IMPA
director president of Conapra and vice-president of IMPA
Ricardo Augusto Leite Falcão
diretor vice-presidente director vice-president
Otavio Augusto Fragoso Alves da Silva
diretores directors
Bruno Fonseca de Oliveira
João Bosco de Brito Vasconcelos
Marcos de Castro Alves

Rumos Práticos
planejamento planning
Otavio Fragoso/Flávia Pires/Katia Piranda
edição editor
Otavio Fragoso
redação writer
Rodrigo March (jornalista responsável)
(journalist in charge) MTb/RJ 23.386
revisão revision
Maria Helena Torres
Julia Grillo
versão translation
Elvyn Marshall
projeto gráfico e design
layout and design
Katia Piranda
pré-impressão/impressão
pre-print/printing
DVZ Impressões Gráficas
capa cover
foto/photo: Bruno Haddad

Paper produced from responsible sources
As informações e opiniões veiculadas nesta
publicação são de exclusiva responsabilidade de
seus autores. Não exprimem, necessariamente,
pontos de vista do Conapra.
The information and opinions expressed in this
publication are the sole responsibility of the authors
and do not necessarily express Conapra’s viewpoint.

17
Década dos Oceanos tem o desafio de tornar
conhecido o maior ecossistema do planeta
The Ocean Decade’s challenge is to raise
awareness of the planet’s largest ecosystem

índice
index

6
Ventos, ondas e até baleias
são desafios em Imbituba
Winds, waves and even whales are challenges in Imbituba

11
Patrocinado pela Praticagem do Brasil, Isaquias Queiroz
sonha em ser o maior atleta do país
Isaquias Queiroz, sponsored by Brazilian Pilots, dreams of
being the country’s top athlete

O que se passa no crabbing?
What about crabbing?

27
Brasil Export fomenta debates em
logística e infraestrutura portuária
Brasil Export promotes debates on
port infrastructure and logistics

35

21

Práticos de São Paulo ganham prêmio da IMO
São Paulo pilots win IMO award

30

Brasil dobra participação na pesquisa de prevenção de acidentes da IMPA
Brazil doubles its participation in the IMPA survey on accident prevention

praticagem no Brasil
pilotage in Brazil

Ventos, ondas e até baleias
são desafios em Imbituba
Winds, waves and even whales are challenges
in Imbituba
Berço 2
Berth 2

IMBITUBA

Berço 4
Berth 4

Berço 1
Berth 1
Berço 3
Berth 3

Práticos que atuam na cidade
contribuem para mais um
recorde do porto
Na terceira reportagem sobre as zonas de praticagem brasileiras,
Rumos Práticos visitou a Praticagem de Imbituba, responsável pela
movimentação dos navios no porto de mesmo nome, no sul de Santa
Catarina. Com lotação de seis práticos, a praticagem contribuiu
mais uma vez, em 2020, para que o porto batesse recorde de cargas movimentadas. Foram 5,8 milhões de toneladas, confirmando
a resiliência do setor portuário em meio à pandemia.

Pilots working in the town
contribute to yet another
record for the port

Imbituba é um porto de mar aberto, com rapidez de entrada. O
calado, de 13,5 metros, é praticamente natural. Com a aprovação
da sondagem do fundo (batimetria) e do balizamento definitivo, a
ideia é aumentá-lo para 14,5 metros. A bacia de evolução para o
giro das embarcações tem 640 metros, com profundidade de 15,5
metros. Os principais desafios ambientais para a praticagem são os
ventos fortes e a altura das ondas, especialmente no inverno.

In the third report on Brazilian pilot stations, Rumos Práticos
visited Imbituba station, responsible for ship maneuvering in the
port of the same name, in southern Santa Catarina state (SC).
With a six-pilot workforce, the pilot station contributed yet again
in 2020 to the port’s record-breaking performance in cargo
handling; 5.8 million tons, confirming the resilience of the port
sector amidst a global pandemic.

Nessa época, a velocidade do vento pode chegar a 35 nós – o
limite para iniciar as manobras é de 25 nós. As ondas oscilam de

Imbituba is an open seaport, with fast entry. The draft of 13.5
meters is practically natural. With the approval of the bathymetric
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três a quatro metros no ponto de espera, onde o prático embarca e
desembarca. Dependendo das condições meteorológicas, há ondas
até na bacia de evolução.
– Se ventar muito é complicado sair de ré e fazer o giro. Por isso,
não gostamos de atracar com a proa voltada para a terra – explica
o prático Reinaldo Medeiros Duarte, há 28 anos na praticagem.

depth and final markings, the idea is to increase it to 14.5 meters.
The maneuvering basin for vessels is 640 meters with a depth of
15.5 meters. The major environmental challenges for pilots are
the strong winds and wave height, especially in the winter.

– Às vezes, é difícil trabalhar. O mar passa por cima dos moles, é
uma ressaca danada, obrigando a desatracar os navios, por causa
do risco de os cabos de amarração se romperem – conta o mestre
da lancha da praticagem Elton Villa, há 41 anos na função.

“If there are high winds it is complicated to reverse and turn
round. That is why we don’t like to moor with the brow facing
onshore”, explains pilot Reinaldo Medeiros Duarte, with 28 years
in the pilotage profession.

Ele é filho do primeiro prático de Imbituba, Julio Villa, já falecido.
Elton garante que uma vez atravessou uma onda de cerca de 15
metros de altura:

In July, the winds affecting the region caused a container crane
(portainer) on quay two to dislocate along the rail track and collide
with a ship.

– As pessoas podem achar que é mentira, mas realmente aconteceu. Quem anda no mar sabe que existe isso. Surge um buraco, um
vácuo entre uma onda e outra. A embarcação vai lá embaixo e
depois sobe. Meu Deus do céu... Foi assustador.

“Sometimes it’s a hard job. The sea flows over the moles, with a
really strong undertow, forcing us to unmoor the ships because of
the risk of the mooring ropes breaking”, recounts Elton Villa, pilot
boat master, with 41 years on the job.

No inverno, existe outro ponto de atenção para a navegação, com
a visita de baleias-francas no litoral catarinense. Oficialmente,
Imbituba é capital nacional da baleia-franca. O porto mantém um

He is the son of the late Julio Villa, the first Imbituba pilot.
Elton assures us that once he crossed a wave around 15
meters in height:
foto/photo : Gustavo Stephan

Em julho, os ventos que atingiram a região fizeram um portêiner
localizado no cais dois correr sobre os trilhos e atingir um navio.

At this time of the year, the wind velocity can change to 35 knots;
the limit for starting maneuvers is 25 knots. The waves vary from
three to four meters at the waiting point, where the pilot embarks
and disembarks. Depending on weather conditions, waves might
even appear in the maneuvering basin.

RUMOS PRÁTICOS ACOMPANHOU A ATRACAÇÃO DO NAVIO HEIDE

RUMOS PRÁTICOS ACCOMPANIED THE BERTHING OF THE SHIP HEIDE
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“People may think it’s a lie, but it actually happened. Seafarers
know that this does exist. A hole appears, a vacuum between one
wave and another. The vessel drops down into the wave and then
rises again. Oh my gosh... it was so scary."
In winter, there is another focus for navigation, with the visit of the
southern right whales along the Santa Catarina coast. Officially,
Imbituba is the national capital of the southern right whale. The
port keeps a monitoring program on the Ribanceira and Porto
beaches. In 2020, 76 of those whales were spotted. The species
travels from Antarctica to give birth and care for their calves in
warmer and shallower waters.
O MESTRE ELTON VILLA NA LANCHA QUE AJUDOU A CONSTRUIR
MASTER ELTON VILLA IN THE BOAT HE HELPED TO BUILD

programa de monitoramento nas praias da Ribanceira e do Porto.
Em 2020, foram avistados 76 animais. A espécie viaja da Antártida
para dar à luz e cuidar dos filhotes em águas mais quentes e rasas.
Quando as baleias se aproximam demais, a recomendação é interromper a faina de praticagem se houver tempo. Caso contrário, não
se pode ultrapassar quatro nós de velocidade. Não havendo
prejuízo para o governo do navio, deve-se parar as máquinas.
– Nessas horas, temos que conciliar a segurança da navegação
com a proteção do animal – ressalta o prático Thiago Leal, oriundo
do último processo seletivo para a profissão, realizado em 2012.

O PRÁTICO THIAGO LEAL CHECA O RUMO DA EMBARCAÇÃO NA AGULHA GIROSCÓPICA
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When the whales come too close, the recommendation is to
interrupt the pilot job if there is time. Otherwise, we must sail at
a speed of less than four knots. If it’s not detrimental to the ship’s
steering, the engines must be stopped.
“At these times, we have to reconcile shipping safety with the
animal’s protection”, emphasizes pilot Thiago Leal, who was
admitted in the last pilot selection process, held in 2012.
He said that, in summer, since it is a fast entry port, it is also
common for cruise ships to request the pilot station to help maneuver to disembark passengers in cases of medical emergency.
Besides environmental issues, another challenge for the pilot
station is to work with the only two available tugboats, older and

PILOT THIAGO LEAL CHECKS THE VESSEL’S ROUTE ON THE GYRO COMPASS
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Ele diz que, no verão, por ser um porto de entrada rápida, também
é comum navios de cruzeiro solicitarem a manobra da praticagem
para desembarcar passageiros em emergência médica.
Além das questões ambientais, outro desafio da zona de praticagem
é trabalhar com os dois únicos rebocadores disponíveis, mais antigos
e menos potentes do que os existentes em portos vizinhos. Quando
há demanda de acesso de navios maiores, é necessário solicitar
apoio de outros em Itajaí (SC) ou Rio Grande (RS). Imbituba já recebeu porta-contêineres de 339 metros e graneleiros de 295 metros.
– A gente quer dar um jeito para o porto continuar girando, trazer
os navios e a carga. Mesmo com essa limitação dos rebocadores,
estudamos todas as manobras, passo a passo como vamos executar cada uma, e tentamos usar o máximo possível as características do navio, os recursos que ele tem, para acionar o mínimo os
rebocadores – afirma Thiago.
Onesio Maier Francisco é do tempo em que nem sequer havia
rebocadores; ele começou na praticagem em 1977.
– Trabalhei muitos anos aqui sem rebocador. Antigamente, a gente
largava o ferro (âncora) e passava o lançante ou o spring (cabos de
amarração) para a lancha levar para terra – lembra o prático, que
embarcava nos navios utilizando um escaler coberto por uma lona.
– Com um (vento) Nordeste desse aqui, nós íamos com uma lona
por cima e chegávamos todos encharcados no convés. Não era
essa comodidade de hoje. Meu primeiro VHF, por exemplo, tinha
bateria de moto.

foto/photo: Carolina Bezamat / SCPAR Porto de Imbituba

Nos anos 1980, cerca de 74% da carga movimentada no Porto de
Imbituba era carvão. Em 1990, com a queda do escoamento do
produto por liberação da importação e fechamento de minas, o
porto foi reestruturado para transporte de cargas diversificadas,
principalmente contêineres. Em 2012, o governo do estado de
Santa Catarina assumiu a administração portuária, por intermédio
da SCPar Porto de Imbituba. Hoje, além de carvão e contêineres da
cabotagem, Imbituba movimenta cargas gerais e granéis sólidos, como
coque não calcinado, soja, milho, sal, minério de ferro, ureia, entre
outros. São quatro berços de atracação, sendo três operacionais.

ONESIO MAIER NO MIRANTE DE ONDE SE COMUNICAVA COM OS NAVIOS
ONESIO MAIER ON THE WATCHTOWER WHERE HE WOULD COMMUNICATE
WITH THE SHIPS

less powerful than those in neighboring ports. When there is a
demand for access of larger ships, support must be requested from
others in Itajaí (SC) or Rio Grande do Sul (RS). Imbituba has
received 339-meter container cranes and bulk carriers of 295 meters.
“We find a way to manage it, so that the port continues to operate,
bringing in the ships and cargo. Even with this limited number of
tugboats, we study every maneuver, step by step, how we’re going
to deal with each one, and try to adapt the ships’ characteristics
and their resources as far as we can, so as to use the tugboats as
little as possible”, states Thiago Leal.
Onesio Maier Francisco is from the time when there were no
tugboats at all; he began as a pilot in 1977.
“I worked for many years without a tugboat. In the earlier days, we
would lift anchor and pass the spring lashings to the pilot boat to
take onshore”, recalls the pilot, who used to board ships using a
rowboat covered with a tarpaulin. “With a Nor’easter (wind) like
those around here, we would embark with a tarpaulin on top and
arrive on deck completely soaked. It wasn’t like this comfort we
have today. My first VHF, for example, used a motorcycle battery.”
In the 1980s, around 74% of freight handled in the port of Imbituba
was coal. In the 1990s, with the decline in the product’s outflow
due to the release of imports and mine closures, the port was
restructured for transport of diversified goods, mainly in containers.
In 2012, the Santa Catarina state government took over the
port administration through the SCPar Port of Imbituba. Today, in
addition to coal and cabotage containers, Imbituba handles
general cargo and dry bulk, such as, for example, uncalcined coke,
soybean, corn, salt, iron ore and urea. There are four mooring
berths, three of which are in operation.

BALEIAS-FRANCAS VIAJAM DA ANTÁRTIDA PARA DAR À LUZ EM SC
SOUTHERN RIGHT WHALES TRAVEL FROM ANTARCTICA TO GIVE BIRTH IN SC

Fábio Riera, director of the Infrastructure and Logistics of SCPar
Port of Imbituba, believes that Brazilian pilots provides a key
service for the safety of navigation, crew and cargo, and has
9
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Para o diretor de Infraestrutura e Logística da SCPar Porto de
Imbituba, Fábio Riera, a praticagem presta um serviço essencial
para a segurança da navegação, dos tripulantes e das cargas, e
tem sido grande parceira na qualificação do acesso marítimo,
dando apoio técnico à Autoridade Portuária nos assuntos relativos
à sinalização náutica e nos estudos para receber navios de maior
porte, "o que aumentará nossa competitividade e abrirá mais oportunidades de atração de novos negócios".
– Ficamos muito honrados de ter esse time de profissionais entre
nossos stakeholders. No dia a dia do porto, a praticagem está
sempre à disposição, contribuindo com pareceres e recomendações para garantir a segurança e performance das manobras.
O comandante do graneleiro Heide, Ulyses Villacin, das Filipinas,
também reconhece o trabalho da praticagem. A embarcação atracou no berço dois em dezembro. A manobra foi acompanhada por
Rumos Práticos.
– A Praticagem do Brasil tem sido perfeita nas manobras, sempre
fazendo o seu melhor. Práticos são especialistas na área e sabem
lidar com qualquer dificuldade. Eles nos guiam até o porto e
ficamos seguros e felizes com a sua presença a bordo.
O prático Onesio diz que cada manobra é única. Em 2020, mais de
200 navios foram atendidos.

“We’re very honored to have this team of professionals among
our stakeholders. In everyday port operations, the pilot
service is always at our disposal, contributing with reports
and recommendations to ensure the safety and performance
of maneuvers.
Ulyses Villacin from the Philippines, captain of the bulk carrier
Heide, also appreciates the pilots’ work. The vessel moored
in berth two in December, with the maneuver accompanied
by Rumos Práticos.
“The Brazilian pilots has been perfect in maneuvering, always
doing its best. Pilots are specialists in the area and in troubleshooting. They guide us into port and we feel safe and fortunate with
their presence on board.”
Pilot Onesio Maier Francisco says that each maneuver is unique.
In 2020, more than 200 ships were attended.
“Each task is a one-off. You’ve got to be ready. I’m always prepared
for the worst scenario, such as a failure in the tugboat’s or ship’s
engines.”

foto/photo: Gustavo Stephan

– Cada faina é um caso. Você tem que estar preparado. Eu venho
sempre pronto para o pior cenário, como uma falha de máquinas do
rebocador ou do navio.

been a major partner in habilitating the maritime access, lending
technical support to the port authorities on matters relating to the
buoyage system and on studies to receive larger ships, “which
will increase our competitiveness and open more opportunities
for attracting new business".

VISTA DO PASSADIÇO DOS BERÇOS UM E DOIS DO PORTO
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VIEW FROM THE BRIDGE OF THE PORT’S BERTHS ONE AND TWO

entrevista
Interview

Tenho que conduzir a minha canoa até
a chegada, sem nenhum erro, assim como
o prático
foto/photo : Bruno Haddad

“I have to paddle my canoe to the finish, and
I’ve no room for error, just like the marine pilot”

Patrocinado pela Praticagem do
Brasil, Isaquias Queiroz sonha
em ser o maior atleta do país
Todas as manhãs, o canoísta Isaquias Queiroz, de 26 anos, se
levanta às 7h. Isolado devido à pandemia da Covid-19 com
outros atletas e equipe técnica na cidade de Água Santa
(MG), ele segue treinando, patrocinado pela Praticagem do
Brasil, com foco nas Olimpíadas de Tóquio, transferida para
2021. Nos últimos jogos realizados no Rio de Janeiro em
2016, Isaquias entrou para a história do esporte nacional. O
baiano de Ubaitaba se tornou o brasileiro com maior número
de medalhas numa única Olimpíada, ao ganhar duas pratas e
um bronze durante as competições realizadas na Lagoa
Rodrigo de Freitas. Sua meta, porém, é mais ambiciosa: quer
bater muitos outros recordes e tornar-se o maior atleta do
Brasil. Confira na entrevista.

Isaquias Queiroz, sponsored by
Brazilian Pilots, dreams of
being the country’s top athlete
Every morning, 26-year old canoe athlete Isaquias Queiroz
rises at 7 a.m. Isolating due to the Covid-19 pandemic,
together with other athletes and the technical team in the
town of Agua Santa (Minas Gerais state), he starts training,
sponsored by the Brazilian Pilots, focusing on the Tokyo
Olympic Games, postponed to 2021. In the recent 2016 Rio
de Janeiro Olympics, Isaquias made history in the national
sport. From Ubaitaba in Bahia, he became the Brazilian with
the most medals in a single Olympics, when he won two
silver medals and a bronze in the competitions on Rodrigo
de Freitas Lagoon, in Rio de Janeiro. His goal, however, is
more ambitious: he wants to beat many other records and
become Brazil’s greatest athlete. Check out his interview.
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Rumos Práticos: Como foi o início da sua carreira? É verdade
que tudo começou com R$ 50 no bolso?

Rumos Práticos: How did you begin your career? Is it true
everything began with only R$ 50 in your pocket?

Eu comecei na canoagem como diversão, brincadeira na água com
os amigos. Acredito que o esporte no início tem que ser prazeroso,
gostoso para a criança. Com o tempo, o atleta começa a intensificar.
Comecei com 11 anos de idade, um ano depois de ter caído de uma
árvore e ter perdido um rim. Minha mãe ficou preocupada, achando
que poderia ser perigoso, mas foi muito natural para mim porque
eu já vivia na água.

I began canoeing as a hobby, clowning around with friends in the
water. I believe that in the beginning you have to enjoy the sport,
it's fun when you're a kid. Over time, an athlete starts to up their
game. I was 11 years old when I began. The year before, I’d fallen
from a tree and lost a kidney. My mother was worried, thinking it could
be dangerous, but canoeing came very naturally to me since I would
always spend hours in the water.

Saí de casa para treinar com 15 anos, com R$ 50 no bolso, entre o
Natal e o Ano Novo. Passei todas essas datas e o meu aniversário
(3 de janeiro) longe de tudo o que eu conhecia. Nunca tinha saído
da Bahia e fui para São Vicente, em São Paulo. Mas eu queria
ser uma pessoa diferente no mundo. Não queria ser alguém
comum. Pensava em honrar a bandeira do Brasil. Com o que venho
conquistando, já estou no caminho.

I left home to train when I was 15 years old, with R$ 50 in my
pocket during the festive Christmas-New Year season. I spent all
those dates and my birthday (January 3) far from everything I knew.
I had never been out of Bahia and I went to São Vicente, in São
Paulo state. But I wanted to leave my mark in the world. I didn’t
want to be just anyone. I wanted to honor the Brazilian flag. And
with my achievements so far, I’m now on my way.

Rumos Práticos: Quem te apresentou a canoagem?

Rumos Práticos: Who introduced you to canoeing?

Conheci a canoagem por meio do programa Segundo Tempo, do
governo federal. Eu, a princípio, me inscrevi para fazer futebol.
Dois minutos depois, sentei na cadeira do colégio e mudei de ideia.
Falei assim: “Professora, muda aí para mim, por favor. Vou fazer
canoagem”. Eu sempre passava na beira do rio e via o pessoal
remando, e tinha curiosidade. Graças a Deus, fiz a escolha certa.

I learned about canoeing from the federal government’s Second
Round [Segundo Tempo] program. First of all, I enrolled to play
soccer. Two minutes later, I sat on the school bench and changed
my mind. I said: “Miss, please change my choice. I’m going to do
canoeing”. I would always walk along the riverside and see people
rowing and I was curious. Thank God I made the right decision.

Muita gente escolheu futebol, mas não foi adiante. Já a canoagem
revelou vários atletas, não só eu como o Erlon de Souza, meu
parceiro. Ele também começou no Segundo Tempo. Foi uma
oportunidade única, mas que durou apenas três meses. Os representantes da Associação Cacaueira de Canoagem, no entanto,
quando as aulas acabaram, disseram que quem quisesse continuar
poderia treinar com eles. Eu e alguns amigos decidimos então
seguir na canoagem. Vários pararam, mas eu, com a minha determinação, a minha vontade de querer me tornar um atleta de ponta,
fui atrás. Deixei família e amigos, e cheguei onde queria: ser um
dos maiores atletas do mundo da canoagem de velocidade.

Many people chose soccer, but didn’t get very far. Now canoeing
has revealed several athletes, not only myself but also Erlon de
Souza, my partner. He also began in the Second Round program. It
was a unique opportunity but only lasted three months. The
representatives of the Cacaueira Canoe Association, however,
when classes finished, said that those who would like to continue
could train with them. A few friends and myself decided then to
continue with canoeing. Some gave up, but with my determination,
my desire to become a top athlete, I carried on. I left family and
friends, and have reached the point where I’ve always wanted to
be: one of the world’s top canoe sprint athletes.

Rumos Práticos: Sua vida é repleta de momentos difíceis e
de muitas histórias de superação. O que a sua trajetória
deixou como marca na sua personalidade?
Foi muita coisa que eu passei na minha vida. Acidentes, cirurgias,
questões pessoais que vivi na seleção e me deixaram mais forte,
me mostraram o caminho do que eu queria mesmo de verdade. O
que me deixou mais motivado em querer me tornar um dos maiores
atletas do Brasil foi ter largado a minha infância, amigos, família,
a minha cidade para correr atrás de um sonho. Eu sempre falei: “Como
eu larguei tudo, eu tenho que alcançar o que realmente quero”.
Mas não foi nada fácil. Cheguei a ir embora da seleção por falta de
apoio, de ânimo. Ouvi de um treinador que eu nunca seria campeão
mundial, que nunca conseguiria nada. E poucos meses depois, o
12
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Jesús Morlán (treinador falecido em 2018) surgiu. Com três meses
de trabalho, já conquistamos a medalha de ouro na Copa do Mundo
e, dois meses depois, ganhamos o Mundial. Graças a Deus eu
conheci o Morlán, que me tornou não só um campeão mundial, mas
uma pessoa melhor.
Rumos Práticos: O que Jesús Morlán representa para você?
A gente sabe que o ser humano, quando passa por uma dificuldade,
sempre opta por ficar com a família. Mas o Jesús Morlán demonstrou nos seus últimos meses de vida que ele se importava muito
com a gente. Ele estava com câncer e decidiu nos treinar até o
último dia de vida. Qualquer outro treinador diria que não poderia
seguir o trabalho. Mas ele optou por ficar conosco, e a família
entendeu que essa era a felicidade dele. Ele foi treinador de
canoagem a vida toda, se sentia bem onde estava. E acho que essa
escolha deu ainda mais tempo de vida a ele. O médico tinha feito um
prognóstico de seis meses, e o Jesús ficou mais de um ano conosco.
Durante todo o tempo, nos ensinou muito a respeito de caráter, do
que é um ser humano. Em geral, o treinador está ali com o atleta
e, quando acaba o treinamento, vai embora. Não se importa muitas
vezes com a questão financeira ou de bem-estar. Mas ele não. Ele
morava conosco, na mesma casa. Confiava muito na gente. Foi uma
experiência única. No início, quando chegou ao Brasil, era muito
fechado. Não tinha aquele jeito brasileiro de ser, mais brincalhão.
Mais tarde, ele passou a dizer que amava mais o Brasil que a
Espanha, o país dele.
Eu era muito estressado, muito brigão, me irritava fácil. Jesús me
ensinou a respeitar, a ouvir mais. Graças a isso, me tornei um dos
maiores atletas do Brasil. Porque não adianta você ser um cara
brigão. As pessoas às vezes me perguntam por que eu coloquei o
nome do meu rival (o alemão Sebastian Brendel) no meu filho. Eu
respondo que é porque eu o respeito, ele é uma inspiração. Meu
filho se chama Sebastian Queiroz, dois nomes de campeão.
A lembrança que eu tenho do Jesús é uma coisa única que nunca
vai se apagar. A gente sabe o que ele fez pela gente, pela
canoagem do Brasil e do mundo. Todos os atletas aqui da seleção
têm muita gratidão. O método de treinamento dele foi passado
para o Lauro (Lauro de Souza Júnior, atual treinador) que está
fazendo uma seleção de base. O Jesús mudou totalmente a cara
da canoagem no Brasil, ele renovou.
Rumos Práticos: Como está sendo o seu ritmo de treinamento durante a pandemia da Covid-19?
No início, ficamos muito preocupados porque nunca havíamos tido
cinco temporadas de treinamento até as Olimpíadas. Sentimos
muito a falta do Jesús nessa hora. Nos perguntávamos se iria dar
certo. Mas o Lauro soube conduzir bem esse momento. Não fomos
prejudicados no treinamento porque vivemos isolados em uma
casa afastada da cidade e a lagoa fica a cinco minutos de distância.
Não temos muito contato com outras pessoas e não precisamos

Rumos Práticos: You’ve had some bad moments in your
life and many stories of resilience. How has your past
experience marked your personality?
I’ve been through a lot in my life. Accidents, surgery, personal
issues that I experienced in the selection and made me stronger,
showed me the road I truly wanted to take. What gave me more
motivation in wanting to be one of the best athletes in Brazil was
the fact of having left behind my childhood, friends, family and my
town to chase after a dream. I always said: “Having left everything
behind, I must now achieve my heart’s desire".
But it wasn’t easy. I even left the selection because of lack of
support and encouragement. One coach told me that I would never
be a world champion, that I'd never achieve anything. Then a few
months later, coach Jesús Morlán (died in 2018) appeared. After
three months of work, we had already won the gold medal in the
World Cup and, two months later, we won the Canoe Sprint World
Championship. Thank God I met Morlán, who made me not only a
world champion but also a better person.
Rumos Práticos: What does Jesús Morlán mean to you?
We know that human beings, when they have troubles, always
choose to stay with the family. But Jesús Morlán demonstrated in
those last months of life that he cared a lot for us. He had cancer
and decided to coach us to the day he died. Any other coach would
have said that he could not continue working. But he chose to stay
with us, and his family understood that doing this made him happy.
He was a canoeing coach all his life, and wherever he went he felt
good. And I think that this choice made him live even longer. The
doctor had predicted he only had another six months, but Jesús
lived another year with us.
Throughout this time, he taught us a lot about character, what it is
to be human. In general, the coach is there with the athlete and,
when training ends, he leaves. Very often they don’t care about the
financial issue or wellbeing. But he was different. He lived with us
in the same house. He trusted us a lot. It was a unique experience.
At first, when he arrived in Brazil he was a very private person. He
didn’t have that Brazilian sense of humor. Later, he would say
he loved Brazil more than Spain, his homeland.
I was a very anxious, quarrelsome sort of person, and would lose
my temper easily. Jesús taught me to respect others and listen
more. Thanks to that I became one of the best athletes in Brazil.
After all, there’s no point in looking for a fight. People sometimes
ask me why I gave my son my rival’s name (the German Sebastian
Brendel). I tell them that I respect him; he’s an inspiration. My son
is called Sebastian Queiroz, two champion names.
My memory of Jesús is something unique that will never be forgotten.
People know what he did for us, for canoeing, in Brazil and the
world. The athletes here in the squad are all very grateful. His
training method was passed on to Lauro (Lauro de Souza Junior,
13
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parar, mantemos um rendimento bom. Estamos com foco em
Tóquio, mas a nossa preocupação agora é saber se haverá mesmo
Olimpíadas. É claro que em um momento como este o mais importante não é o campeonato, é achar a cura. Achando a cura, tudo
volta ao normal. Mas a gente continua treinando normalmente.

current coach) who is forming a core selection. Jesús completely
changed Brazilian canoeing and renewed it.

Rumos Práticos: O que podemos esperar das Olimpíadas
de Tóquio?

First of all, we were very worried because we’d never had five
training seasons before the Olympics. We really missed Jesús at
this time. We asked ourselves if it was going to work out. But Lauro
knows how to deal with it. We haven't been disadvantaged in
training because we are isolated in a house far from the town and
the lagoon is just five minutes away. We have hardly any contact
with other people and we haven't had to stop, so we're maintaining
good form. We are focusing on Tokyo but our worry now is to
know whether the Olympic Games will be held or not. Obviously
at a moment like this, the most important thing is not the
championship, but to find a cure. Once there’s a cure, everything
will get back to normal. But we continue to train normally.

Eu fui muito bem na temporada de 2019, acabei ganhando o ouro
na categoria C1 1000m (durante o Mundial de Canoagem Velocidade, disputado em Szeged, na Hungria) e no C2, junto com o Erlon,
fiquei em terceiro. Por esse resultado, nossa expectativa é ganhar
duas medalhas: no C1 (canoa individual) e no C2 (barco de equipe).
O foco é o ouro. O que motiva mais ainda a gente é que o Jesús
estaria indo para Tóquio conosco para ganhar as suas 9a e 10a medalhas. Queremos honrar esse juramento que fizemos no velório dele,
ao lado da esposa e da filha. Não é mais pela gente, mas sim pelo
Jesús Morlán. Esse era o sonho dele e estou dando o meu máximo.
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Tenho também o meu sonho de me tornar o maior atleta olímpico
do Brasil. Agora é brigar para ganhar a quarta e a quinta medalhas
e, quem sabe, sonhar com Paris. A gente sabe que está fazendo um
trabalho correto desde 2013. Todos os anos tivemos ótimos
resultados. Se mantivermos o treinamento e o foco, vamos estar
na briga por medalhas. Como atleta, você influencia muito a
sociedade. Muitas pessoas nos olham como um exemplo. É muito
importante ver que uma criança quer ser como você. E é também
uma enorme responsabilidade.
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Rumos Práticos: How is your pace of training during the
Covid-19 pandemic?

Rumos Práticos: What could we hope for from the Tokyo
Olympics?
I did well in the 2019 season, winning the gold in the C1 1000m
category (during the Canoe Sprint World competition, in Szeged,
Hungary) and in the C2, together with Erlon, I was placed third. This
is why our hopes are to win two medals: in the C1 (canoe single)
and in C2 (canoe double). Our focus is on the gold. What motivates
us even more is that Jesús would have gone to Tokyo with us to
win his 9th and 10th medals. We would like to honor this vow we
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Rumos Práticos: Antes desse patrocínio você sabia o que
era a praticagem?
Não, acho que muita gente não sabe o que é praticagem no Brasil.
Depois que eu fiz essa parceria, aprendi muito. Eu, como muitas
outras pessoas, achava que era o capitão que atracava o navio no
porto. Descobri que não, que tem o prático que é um profissional
com todo o treinamento para fazer a manobra. Cada pessoa
capacitada só é autorizada a fazer o trabalho no seu porto já que
são áreas diferentes, com características próprias. Com isso, os
práticos evitam acidentes, tragédias. A praticagem tem uma
ligação muito grande com a canoagem, com o que eu faço. Eu
tenho que conduzir a minha canoa até a chegada, sem nenhum
erro, não tenho margem para isso, assim como o prático.
Rumos Práticos: Qual é a importância do patrocínio da
Praticagem do Brasil na sua carreira?
É muito importante esse patrocínio. O Jesús achava que, com as três
medalhas nas Olimpíadas no Rio, ia chover oferta de patrocínio.
Depois que se passaram uns dias, ele falou: “Cara, eu não entendo
o Brasil. O atleta ganha três medalhas inéditas e não tem patrocínio.
Isso é surreal”. Hoje tenho a chance de trabalhar com a Petrobras, a
Adidas e a Praticagem do Brasil. Isso é uma oportunidade única. Eu
não sou aquele atleta que tem vários patrocinadores. Mas eu tenho
ótimos resultados e o que me interessa são aqueles patrocínios que
vêm até mim, que me escolhem para representá-los no campeonato.
Isso para mim é mais prazeroso. Chegar em um campeonato, estar
com uma roupa, um boné e poder dizer: “Cara, eu tenho muito
orgulho de estar vestindo essa camisa, de estar honrando essa
marca porque eles me escolheram para representá-los”.
Rumos Práticos: Quais são as características mais importantes para um atleta evoluir?
Primeira coisa, o atleta tem que ter confiança nele mesmo e na
equipe que o acompanha. Em geral, as pessoas só veem o
atleta, mas tem o fisioterapeuta, o massagista, o treinador,
os patrocinadores que estão dando todo o apoio. É logico
que temos que ter talento natural e também orgulho do que
fazemos. Confiança, determinação e força de vontade. Tudo
está interligado. Todos os dias eu tenho que acordar determinado, com força de vontade. Meu esporte é ao ar livre, às vezes
pego chuva e outras, muito calor, muito frio. Todo dia quando
acordo, quero dar o meu máximo para conquistar tudo o que
vem pela frente.
Rumos Práticos: Você acha que a canoagem hoje tem o
destaque e o reconhecimento que merece no Brasil?
Eu tenho, aonde vou sou reconhecido e recebo parabéns. Sempre
me dão todo o apoio. Isso ajuda muito a nós atletas, nos mantém
motivados a treinar todos os dias. Uma luta para se superar cada
vez mais.

made during his funeral service, alongside his widow and daughter.
It is not so much for us but for Jesús Morlán. This was his dream
and I’m going to do my best.
I also have my own dream of becoming the best Brazilian Olympic
athlete. Now it’s a fight to win the fourth and fifth medals and,
perhaps, dream about Paris. We know that we’ve been doing a
good job since 2013. Every year we have had excellent results. If
we continue to train and focus, we will be in contention for medals.
As an athlete, you have a strong influence on society. Many people
look up to us as a role model. It’s very important to see how a child
wants to be like you. And it’s also a huge responsibility.
Rumos Práticos: Before this sponsorship did you know what
pilotage was?
No, I think many people do not know what pilotage is in Brazil.
After I formed this partnership, I learned a lot. Like many other
people, I thought it was the captain who moored the boat in port. I
discovered it wasn’t, that there is the pilot, who is a professional
with all that ship handling training. Each skilled person is authorized to do the work in their port since there are different areas,
with their own characteristics. As a result, the pilots prevent accidents and tragedies. Pilotage has a very close link with canoeing,
with what I'm doing. I have to steer my canoe to the finish, with no
error, I don’t have a scope for this, just like the pilot.
Rumos Práticos: How important is the Brazilian Pilots
sponsorship for your career?
This sponsorship is extremely important. Jesús thought that, with
the three medals in the Rio Olympics Games, we would have lots
of sponsorship offers. After a few days, he said: “Man, I don’t
understand Brazil. The athlete wins three unprecedented medals
and has no sponsor. It’s surreal”. Today, I have the chance of
working with Petrobras, Adidas and the Brazilian Pilots. This is a
unique opportunity. I’m not that kind of athlete that has various
sponsors. But I do have excellent results and what interests me is
that these are the sponsors that approached me, chose me to
represent them in the championship. This for me is a great pleasure. To arrive in a championship, wearing clothing, cap and being
able to say: “Guys, I’m very proud to be wearing this shirt, and
honoring this brand because they chose me to represent them”.
Rumos Práticos: What are the most important characteristics
for an athlete to develop?
First of all, the athlete has to be confident about themselves and
their team that accompanies them. In general, people only see the
athlete, but there is the physiotherapist, massage therapist, coach,
and the sponsors who are providing all this support. It’s logical that
we have to have a natural talent and also pride in what we do –
confidence, determination and will power. They are all linked
together. Every day I have to wake up determined, with will power.
My sport is outdoors, and sometimes it rains, and at others it’s very
15
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Mas a canoagem ainda não. Às vezes, eu fico chateado assistindo
à televisão e vendo reportagens apenas de outros esportes. No ano
passado, só com dois atletas, a canoagem ganhou duas medalhas
em um mundial. Nas últimas Olimpíadas, três. A gente vai com
equipe menor e tem enorme resultado. Mas, mesmo assim, a
canoagem ainda não tem reconhecimento no Brasil. Mas eu
acredito que isso vai mudar. Tenho planos de ajudar cada vez mais
a divulgar a canoagem no Brasil.
Rumos Práticos: Após conquistar tantas medalhas, incluindo
três nos Jogos Olímpicos de 2016, quais são seus próximos
objetivos no esporte e na vida?
O primeiro objetivo é ir para Tóquio e ganhar as medalhas para o
Jesús. Quero me tornar o maior atleta do Brasil tanto no quadro de
medalhas olímpicas que hoje pertence ao Torben Grael e Robert
Scheidt (velejadores) quanto em mundiais, que é um feito do Cesar
Cielo (nadador). Ele tem 19 medalhas e eu, 12. Para isso, vou
treinar muito e me dedicar bastante como sempre faço.
Quero ir para Paris (Olimpíada de 2024) e, quem sabe, sigo até
2028. Depois eu penso em me tornar um treinador porque eu gosto
de passar conhecimento para os atletas mais novos. Estou sempre
orientando e incentivando. Aprendi muito ao longo da minha carreira e quero passar adiante esse conhecimento. Quem sabe transformar um jovem em medalhista olímpico ou campeão mundial.
Sonho em chegar próximo do que o Jesús representou para mim e
para a canoagem.
Rumos Práticos: Qual é a sua mensagem para os atletas que
estão começando?
Eu sempre falo que os atletas mais novos devem se espelhar no exemplo dos mais experientes. Mas não tente ser igual a mim, tente ser
melhor. Eu sempre digo para os mais novos: “Você tem que ganhar de
mim. Não vou ficar triste se isso acontecer, porque vou ver que você
está no caminho certo”. Lutem, briguem pelo seu sonho. Não esperem
sentados porque nada é fácil. Para mim nunca foi e, ainda hoje, tenho
que me dedicar muito, treinar bastante para vencer. Mas nada é impossível. Eu provei isso. O Brasil nunca tinha sido campeão mundial na
canoagem e mostrei que era possível. É preciso para isso determinação, força de vontade, respeito pelo treinador e pelos companheiros.
Lute pelo seu sonho, nunca desista. Como eu nunca desisti.

hot or very cold. Everyday when I wake up, I want to do my best
to conquer everything that lies ahead.
Rumos Práticos: Do you think that canoeing today has the
prominence and recognition that it deserves in Brazil?
I think I do, wherever I go I’m recognized and congratulated.
They always give me their full support. This is a great help for us
athletes; it keeps us motivated to train every day. It is a constant
battle to overcome.
But canoeing isn't properly recognized in Brazil yet. Sometimes I
feel annoyed watching television and seeing only the other sports
being reported on. Last year, with only two athletes canoeing
won two medals in a world championship. In the last Olympics,
we won three. We have a smaller team and a huge result. And
even now, canoeing still doesn’t have Brazil’s recognition. But I
believe this will change. I am planning to help even more to
promote canoeing in Brazil.
Rumos Práticos: After winning so many medals, including
three in the 2016 Olympic Games, what are your next goals
in the sport and in your life?
The first objective is to go to Tokyo and win the medals for Jesús.
I would like to become Brazil’s top ranking athlete not only in the
medals board, which belongs today to Torben Grael and Robert
Scheidt (sailors) but also in world championships, which is the
achievement of Cesar Cielo (swimmer). He has 19 medals and I
have 12. To achieve this, I’m going to train a lot and dedicate myself
considerably, as I always do.
I would like to go to Paris (2024 Olympic Games) and, perhaps even to
the 2028 Olympics. After that I think of becoming a coach, because I
like to pass on my knowhow to the younger athletes. I’m always
instructing and encouraging. I’ve learned a lot throughout my career
and I’d like to pass on this knowledge. Perhaps transform a young
athlete into an Olympic or world champion medalist. I dream of coming
close to what Jesús represented for me and for canoeing.
Rumos Práticos: What is your message to the athletes that are
beginning?
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I’ve always said that the younger athletes must mirror themselves on
the example of the more experienced ones. Not trying to be the same
as me, but better. I always say to the younger ones: “You have to beat
me. I won’t be upset if this happens, because I will see that you’re on
the right road”. Fight, battle for your dream. Don’t sit around because
nothing is easy. It was never easy for me and, even today, I have to
make a supreme effort, and train enough to win. But nothing is
impossible. I have proven that. Brazil had never been world champion in canoeing and I was proof that it was possible. To achieve this,
you need determination, will power, respect for the coach and
colleagues. Fight for your dream; never give up. Like I never gave up.
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Década dos Oceanos tem o desafio
de tornar conhecido o maior
ecossistema do planeta
Comunidade científica, sociedade civil, governos e empresas
vão trabalhar juntos para fortalecer a gestão de mares e
zonas costeiras
Maior ecossistema do planeta, os oceanos cobrem dois terços da
superfície terrestre e são responsáveis por gerar quase todo o
oxigênio que respiramos. Eles também regulam o clima da Terra e
fornecem alimentos e serviços essenciais. E é de sua biodiversidade marinha que depende a subsistência de mais de três bilhões
de pessoas.
As informações que mostram a relevância e magnitude dos mares
estão numa nota que a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) divulgou em 8 de junho,
Dia Mundial dos Oceanos. A data foi um marco que antecedeu a
Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável
(2021-2030) ou a Década dos Oceanos, proclamada em 2017 pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e que começou em 1o de
janeiro. O objetivo é fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre os oceanos e se envolvam em causas que possam
garantir sua sustentabilidade.
Desde o início deste ano, comunidade científica, sociedade civil e
representantes dos setores público e privado de todo o mundo passaram a trabalhar juntos para fortalecer a gestão de oceanos e
zonas costeiras em benefício da humanidade. A Década, cujo plano
de implementação está a cargo da Comissão Oceanográfica
Intergovernamental (COI) da Unesco, também pretende elaborar
uma base de dados robusta e acessível para gestores, pesquisadores e população, que seja capaz de orientar tomadas de decisão.
De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, António
Guterres, a Década dos Oceanos dará impulso e uma estrutura
comum à ação.
– Contamos com os oceanos para alimentação, meios de subsistência, transporte e comércio. E, enquanto pulmões do nosso
planeta e o seu maior meio de absorção de carbono, os oceanos
desempenham um papel vital na regulação do clima global. Hoje, o
nível do mar está subindo devido às mudanças climáticas, ameaçando vidas e meios de subsistência em nações, cidades e comunidades costeiras de todo o mundo. Os oceanos estão ficando mais

The Ocean Decade’s
challenge is to raise
awareness of the planet’s
largest ecosystem
The scientific community, civil society,
governments and corporations will
work together for a stronger
management of seas and
coastal zones
The oceans are the largest ecosystem on Earth, and cover two
thirds of the terrestrial globe. They are responsible for generating
almost all the oxygen we breathe. They also regulate the Earth’s
climate and provide food and essential services. And the subsistence
of more than three billion people relies on its marine biodiversity.
The information that shows the relevance and magnitude of the
oceans is included in a note published by the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) on June
8, World Oceans Day. The date was a milestone that preceded the
UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (20212030), or the Ocean Decade, proclaimed in 2017 by United Nations
(UNO) to start on January 1st. The aim is for people to gain more
knowledge about the oceans and be involved in causes that can
ensure their sustainability.
From the start of this year, the scientific community, civil society
and representatives from the public and private sectors around the
world are working together to strengthen the management of
oceans and coastal zones in benefit of humankind. The Ocean
Decade implementation plan is under the Unesco Intergovernmental
17
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ácidos, colocando em risco a biodiversidade marinha e as cadeias
alimentares essenciais. E a poluição de plástico está por todo lado
– alertou Guterres em vídeo publicado no Dia Mundial dos
Oceanos.
Até 2030, os atores envolvidos na Década – cujo lema é "A ciência
que precisamos para o oceano que queremos" – esperam entregar
à sociedade seis resultados: oceanos limpos, cujas fontes de poluição sejam identificadas e removidas; oceanos produtivos e
explorados sustentavelmente, que garantam a provisão de alimentos; oceanos saudáveis e resilientes, em que os ecossistemas
marinhos sejam mapeados e protegidos; oceanos seguros, em que
as pessoas estejam protegidas dos riscos oceânicos; oceanos
transparentes, com acesso aberto a dados, informações e tecnologias; e oceanos previsíveis, que permitam à sociedade a capacidade de compreender as condições oceânicas presentes e futuras.
Segundo Alison Clausen, especialista da COI na Unesco, entre
maio de 2019 e junho de 2020, mais de dois mil agentes relevantes,
incluindo comunidade científica, primordialmente, mas também
governos, ONU, ONGs, empresas e indústrias, e sociedade civil,
participaram de conferências ao redor do mundo para discutir a
implementação da Década.
– Os desafios refletem necessidades imediatas e urgentes –
argumentou Alison, no I Webinário Nacional O Brasil na Década
do Oceano realizado em 19 agosto, por iniciativa do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), representante da COI
no país.
Despejo de esgoto é problema prioritário

foto/photo : Conapra

No Brasil – onde 80% da população vive a menos de 200 quilômetros
do litoral –, um dos maiores desafios é engajar a sociedade e lhe
comunicar de forma simples e direta quais são as propostas da
Década dos Oceanos e de que forma ela pode contribuir para tornar
os mares limpos e sustentáveis. Para isso, grupos de trabalho
foram montados a fim de debater os meios de alcançar os seis
resultados previstos.
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Oceanographic Commission (IOC). It also intends to set up a robust
database accessible to managers, researchers and the population
in order to guide decision-making.
According to Antonio Guterres, UN Secretary-General, Ocean
Decade will kick start a common structure for action.
“We rely on the seas and oceans for food, livelihoods, transport
and trade. And as the lungs of our planet and its largest carbon
sink, the oceans play a vital role in regulating the global climate.
Today, sea levels are rising due to climate change, threatening
lives and livelihoods in low-lying nations and coastal cities and
communities around the world. … The oceans are becoming more
acidic, putting marine biodiversity and essential food chains in
jeopardy. And plastic pollution is everywhere”, warned Guterres
in a video broadcast on World Oceans Day.
By 2030, the actors involved in the Decade – whose slogan is "The
science we need, for the ocean we want" – hope to give society
six results: clean oceans, whose sources of pollution are identified
and removed; productive and sustainably exploited oceans that
guarantee food provision; healthy resilient oceans where the
marine ecosystems are mapped and protected; safe oceans where
people are protected from ocean hazards; transparent oceans with
open access to data, information and technologies; and predictable
oceans that allow society to be able to understand the present and
future ocean conditions.
According to Alison Clausen, IOC specialist in Unesco, between
May 2019 and June last year more than 2,000 key agents, including
first and foremost a scientific community, but also governments,
UN, NGOs, companies and industries, and civil society, participated
in conferences around the world to discuss the implementation
of the Decade.
“The challenges reflect immediate pressing needs”, Alison argued,
in the First National Webinar Brazil in the Ocean Decade held on
August 19 th, at the initiative of the Ministry of Science, Technology
and Innovation (MCTI), IOC representative in Brazil.

meio ambiente
environment

Um tema que impacta os oceanos e que está diretamente relacionado à ação do homem é a poluição. No I Webinário, a oceanógrafa Vanessa Hatje, da Universidade Federal da Bahia, observou
que o despejo de esgoto nos mares foi identificado como um dos
problemas prioritários. Também estão nesse rol os efeitos de atividades agrícolas, a quantidade de plástico que chega aos mares, o
aporte de CO2 (que afeta o clima e o pH dos oceanos) e as espécies
invasoras.
– O esgoto doméstico, porém, é a causa mais recorrente de
poluição, já que metade dos domicílios brasileiros não é servida
por rede coletora. Globalmente, 80% do esgoto doméstico é
lançado no ambiente sem tratamento adequado – disse na live
a oceanógrafa.
Outro brasileiro que faz parte da rede de especialistas envolvidos
na Década dos Oceanos é o professor do Instituto de Oceanografia
da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), José Henrique
Muelbert. Ele assinou um artigo na revista A ciência que precisamos para o oceano que queremos: a Década das Nações Unidas
da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (20212030), lançada em 2019 para ajudar a divulgar o evento.

Sewage disposal is a priority problem
In Brazil – where 80% of the population lives less than 200 kilometers
from the coast –, one of the major challenges is to engage society
and inform simply and directly what the proposals of the Ocean
Decade are and how it can contribute to making the seas clean and
sustainable. To do so, working groups were set up to debate how
to achieve the six predicted results.
A theme that impacts the oceans and is directly related to human
action is pollution. In the first Webinar, oceanographer Vanessa
Hatje, from the Federal University of Bahia, commented that
sewage discharged into the sea was identified as one of the
priority issues. Also on this list are the impacts from agricultural
activities, the quantity of plastic that reaches the sea, the CO2 input
(that affects climate and the pH of the oceans), and invasive species.
“Domestic sewage, however, is the most recurring cause of
pollution, since half of Brazilian households are not connected to
the sewerage system. Overall, 80% of domestic sewage is
launched into the environment without proper treatment”, said
the oceanographer on the live broadcast.
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José Henrique Muelbert, another Brazilian and member of the
group of specialists involved in the Ocean Decade, is professor at
the Institute of Oceanography of the Federal University of Rio
Grande (Furg). He was author of an article in the journal The
science we need for the ocean we want: the UN Decade of Ocean
Science for Sustainable Development (2021-2030), launched in
2019 to help publicize the event.

O PROFESSOR JOSÉ HENRIQUE MUELBERT
PROFESSOR JOSÉ HENRIQUE MUELBERT

“Nós não podemos estudar ou gerir o que não observamos. E,
atualmente, nós não estamos observando os oceanos suficientemente bem, em especial nos países em desenvolvimento e nos
mares que compõem a maior parte dos ambientes costeiros do
planeta. (...) O roteiro da Década incentiva ‘os formuladores de
políticas a pensar além do habitual e aspirar a mudanças reais’”,
informa trecho do texto do professor, que dá aulas de oceanografia
biológica e desenvolve a maior parte de sua pesquisa sobre a
ecologia dos estágios iniciais de peixes e conservação marinha.
De acordo com Muelbert, a falta de conhecimento sobre a importância e a contribuição dos oceanos para a sociedade afeta a
forma como as pessoas – incluindo representantes de empresas,
indústrias e governos – lidam com eles. Segundo o professor, a
formação da ciência oceânica deveria começar na escola:

“We cannot study or manage what we don’t observe. And we are
currently not observing the oceans well enough, particularly in
developing countries and seas that make up most of the planet’s
coastal environments. (...) The Decade Roadmap encourages policymakers to think beyond business as usual and aspire for real
change”, as the professor stated in his text, who teaches Biological
Oceanography and conducts most of his research on the ecology of
early life stages of fish and marine conservation.
As Muelbert says, the lack of knowledge on the importance of
oceans and their contribution to society affects the way in which
people – including representatives of companies, industries and
governments – address them. The professor states that the
development of ocean science should start in school:
“Our learning is still primarily focused on the onshore environment
and we have few marine examples in the school program. The
knowledge and science of oceans are not clearly informed. There
is evident need for effective communication on what is known
about oceans. This is one of the Decade’s concerns. It is hoped that
during these ten years it will be possible to increase the content
of teaching material about the oceans and increase society’s
knowledge of the seas around it.
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Essa falta de compreensão talvez justifique, na avaliação de
Muelbert, o baixo investimento, em nível mundial, em pesquisas e
desenvolvimento da ciência oceanográfica, que, segundo relatório
mencionado na publicação A ciência que precisamos para o
oceano que queremos, varia de 0,04% a 4%, apenas.
– Os governos são compostos por pessoas, e as pessoas ainda não
têm os oceanos em sua formação. Um segundo ponto é que o
investimento em pesquisa geralmente é maior em áreas do conhecimento que têm uma contribuição maior na economia. No Brasil,
por exemplo, há uma grande contribuição do agronegócio para o
PIB. Então, pesquisas nessa área recebem recursos e mais atenção
do governo. Daí termos uma Embrapa, por exemplo, que é um
órgão de excelência na pesquisa e que por meio de aportes de
recurso levou o agronegócio brasileiro ao patamar de hoje. Um
estudo recente mostrou que a contribuição do mar para o PIB
brasileiro é de cerca de 19%. Isso não é pouco, mas ainda não é
compreendido pela sociedade – afirma.
Outro grande subsídio dos oceanos à humanidade, lembra o professor da Furg, é a sua função como via de transportes; por eles é
feito o comércio internacional e nacional, área em que a praticagem está diretamente envolvida, já que desse serviço depende a
segurança da navegação. O Conselho Nacional de Praticagem
(Conapra), a propósito, apoia regularmente ações de incentivo à
mentalidade marítima.
– Os práticos são atores fundamentais dentro dos mares. A
Década deve envolver todos os participantes engajados em atividades nos oceanos. A indústria marítima é um dos principais
usuários de informações sobre o mar e precisa apresentar suas
necessidades para que a ciência oceânica atenda a essas demandas de forma adequada. Um melhor conhecimento do sistema de
circulação dos oceanos, mares regionais e portos é fundamental
para a operação dessa indústria – afirma Muelbert.
Diretor de Hidrografia e Navegação da Marinha, o vice-almirante
Edgar Luiz Siqueira Barbosa ressaltou no I Webinário Nacional que
a Marinha tem procurado fomentar a pesquisa e a realização de
estudos marítimos:
– Tudo isso visando à segurança da navegação, à cooperação com
o desenvolvimento nacional e à preservação do meio ambiente
marinho.
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This lack of understanding perhaps justifies, in Muelbert’s assessment,
the poor global investment in research and development of ocean
science that, according to the report in the publication The science
we need for the ocean we want, varies from only 0.04% to 4%.
“Governments consist of people, and people are still not learning
about oceans. A second point is that investment in research is
generally greater in areas of knowledge that contribute more to the
economy. In Brazil, for example, there is major contribution from
agribusiness to the GDP. So, studies in this field are given more
government attention. This is why we have an Embrapa, for
example, which is a center of excellence in research, and through
financial inputs has brought Brazilian agribusiness to the level it is
today. A recent study showed that the oceans contribute around
19% to the Brazilian GDP. This is not a small amount, but society
has yet to understand that”, he says.
Another valuable subsidy from the oceans to humankind, reminds
the Furg professor, is the role they play as means of transportation;
they advance international and national trade, an area in which
pilotage is directly involved, since navigation safety relies on this
service. The Brazilian Maritime Pilots’ Association (Conapra), in
fact, regularly supports incentives for the maritime mindset.
“The pilots are key players on the oceans. The Decade must involve
all participants engaged in seafaring activities. The shipping
industry is one of the main users of information about the sea and
needs to explain what it needs for ocean science to meet these
demands properly. Better knowledge of the ocean circulation
system, regional seas and ports is essential for the operation of
this industry”, states Muelbert.
Vice-admiral Edgar Luiz Siqueira Barbosa, the Brazilian Navy’s
director of Hydrography and Navigation, emphasized in the 1st
National Webinar that the Navy has endeavored to encourage
research and undertake maritime studies:
“All this with a view to shipping safety, cooperation with national
development and preserving the marine environment.”
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– Nosso ensino ainda é primordialmente voltado para o ambiente terrestre, temos poucos exemplos marinhos no material
escolar. A ciência e o conhecimento sobre os oceanos não são
bem comunicados. Existe uma clara necessidade de comunicação efetiva sobre o que se sabe a respeito dos oceanos. Esta é
uma das preocupações da Década. Se espera que durantes esses
dez anos seja possível aumentar o conteúdo de material didático
sobre os oceanos e aumentar o conhecimento que a sociedade
tem dos mares ao seu redor.
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O que se passa no crabbing?

Manuel Casaca

What about crabbing?
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For this article, I chose the twin units version to analyze its performance in a specific manoeuver: “crabbing”. What is “crabbing”? It
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em Amsterdam. Um navio de cruzeiro, porém, é bastante maior, e
como os seus comandos não nos são geralmente facilitados para
além da inerente complexidade dos diferentes sistemas de comandos e processos de transmitir as ordens, optei pelo papel em vez
da água para uma demonstração capaz. Vou explicar como isso
funciona mediante a composição de forças físicas mudando intensidades, sentidos e direções dos ACDs. Apesar de haver diferentes
maneiras de ordenar o posicionamento dos ACDs, vou simplificar o
processo definindo as direções de zero grau a 1800, para o interior
ou para o exterior, e a propulsão de motores ou máquinas para
vante ou para trás.
Por se tratar de uma demonstração teórica, ignorei a forma do
casco, considerando a carena líquida com extremidades simétricas
e em linhas retas, assim como as limitações dos hélices em passo
negativo ou nas revoluções se aplicável.
A ESCOLHA DOS MODELOS
Para ampliar o espectro dos navios escolhi duas embarcações de
comprimentos diferentes: um rebocador mais precisamente um
Damen ASD 3112 e um navio grande de cruzeiro, o Carnival Horizon
da classe Vista contruído nos estaleiros da Fincantieri.
As características de cada um são:
• Rebocador ASD 3112 da DAMEN
Lff = 32,7m, B = 12,82m, C = 5,9m, D = 800t; TB = 450t; Potência =
2x2.525 kW total (6.772hp). A razão L/B é cerca de 2,6.

and aft on even keel, and the azimuth thrusters’ limited ability for
producing thrust at negative pitch or rpm when applied.
THE CHOSEN MODELS
To broaden the range of vessels, I chose two vessels of different sizes:
a tugboat, namely the Damen ASD 3112, and a large cruise ship, the
Carnival Horizon, a Vista-class built at the Fincantieri shipyards.
The characteristics of each of these vessels are:
• The tugboat Damen ASD 3112:
Loa = 32.7 m, B = 12.82 m, T = 5.9 m, D = 800 t; GT = 450 t; Power
= 2x2,525kW total (6,772hp) where the ratio L/B is close to 2.6.
• The cruise ship Carnival Horizon:
Loa = 323.4m, Lbp = 287m, B = 37.2m, T = 8.25m, GT = 133,596t,
Propulsion 2 pods ABB XO 6,500kW (8,716.5Hp) each and 3 bow
thrusters where the ratio L/B is around 8.7.
Next, to carry out the analysis, I created a graph paper template in
an Excel worksheet and inserted the tugboat model over it, Figure
2. To begin with, the power of both units is the same; therefore the
generated forces are equal to the Ff – Force ahead and Fa – Force
astern vectors, being the Fr – Force resultant vector the addition of
the other two. The thrust forward is the blue vector Ff; the force
rearward Fa is red, and the Fr vector is green.
THE DAMEN ASD 3112 CASE

• Navio cruzeiro Carnival Horizon:
Lff = 323,4m, Lpp = 287m, B = 37,2m, C = 8,2m, TB = 133.596 t,
Propulsão 2 pods ABB XO 6.500kW (8.716,5Cv) cada e três propulsores laterais de proa. A razão L/B é cerca de 8,7.
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2 Ponto por onde passa a resultante da resistência do casco imerso ao movimento lateral.
2 Center of lateral resistance – The point where the resultant of hull resistance underwater
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passes to the sideways motion.

azul Ff, a força atrás pelo vetor vermelho Fa, e a força resultante Fr pelo vetor verde.
O CASO DO RE OCADOR DAMEN ASD
artigo
Começo por explicar como funciona no caso do rebocador Damen ASD 3112. No C
A, fiz
article
propositadamente coincidir a origem do vetor Fr perto do centro de gravidade do rebocador ( ), muito
próximo
do meio-navio ( ) e do centro de resistência lateral.2 Para o efeito coloquei o ACD de bombordo a 12º para
dentro
com rotação avante e o de boreste 12º para dentro com rotação atrás, ambos com igual rpm
(Figura
2,
A).
Os três ngulos internos do tri ngulo isósceles
formado pelos vetores Ff, Fr e pelo segmento de
reta que os une são 240, 780 e 780. Aplicando a lei dos senos, veriWhen crabbing the tugboat, the directions and rpm must be
reta
que
os
une
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e
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adjusted
to compensate
for éthe
shapede
of 39
the vessel
(location
of
de
Ff,
quer
de
Fa;
se
considerarmos
a
potência
máxima
de
cada
ACD
(2.525kW),
a
força
para
o
deslocamento
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the center of lateral resistance) and to avoid the ship from going
lateral
será simplesmente
(39 985kW
). (39%).
para o deslocamento
lateral será 985kW
simplesmente
forward or rearwards.
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FIGURE 2. TUGBOAT DAMEN ASD 3112; A – PORT ACD AHEAD 10 INBOARD, STARBOARD ACD ASTERN 10 INBOARD, BOTH WITH EQUAL RPM B – FORCES 1 - PORT ACD AHEAD
rpm
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semelhante ao diminuir as rotações da unidade de boreste, como se pode ver n
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de bombordo (Figura 3, A), não só a sua força
C
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perto
da
perpendicular.
Da
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resultado
a
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e

contudo, muda de direção. Observo que a sua grandeza diminuiu;
porém, se aumento as rotações da unidade de bombordo (Figura 3,
pora onde
passa
a res ltante
ncia
do acasco
A),onto
não só
sua força
aumenta
como ada
suaresist
direção
volta
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perto da perpendicular. Da mesma maneira obtive resultado semelhante ao diminuir as rotações da unidade de boreste, como se
pode ver na Figura 3, B), exceto, obviamente, com relação à grandeza das resultantes Fr2 e 3, que são inferiores.

Ao fazer o crabbing com o rebocador, as rotações e direções dos
aparelhos azimutais terão que ser ajustadas para compensar a
Figura 3. A. Ff1 aumenta para Ff2 e Ff3; B. Fa1 diminui para Fa2 e Fa3
forma da carena do rebocador (localização do centro de resistência
lateral) e para evitar que a embarcaçãoAo
criefazer
seguimento
para acom o rebocador,
o crabbing
rotações
eEdireções
dos PARA
aparelhos
FIGURA 3. A. FF1as
AUMENTA
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FF3; B. FA1 DIMINUI
FA2 E FA3 azimutais
3. A – FF1 INCREASING
TO FF2 AND(localização
FF3; B – FA1 DECREASING
TO FA2 ANDde
FA3 resistênc
frente ou para trás.
para compensar a forma FIGURE
da carena
do rebocador
do centro

que a embarcação crie seguimento para a frente ou para trás.
O CASO DO CARNIVAL HORIZON
Em seguida fiz experiência similar com o navio de cruzeiro. O C
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O CASO DO CARNIVAL
FiguraHORIZON
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é cerca de 14,2% das forças Ff e Fa. Mesmo à máxima potência
only be able to generate a small fraction of it (2,343kW) to move
(Figura
4, A).
ngulos gerar
internos
tri ngulo
isósceles
são
8º, 86º e 86º. Pela lei dos senos determinei
(16.500kW),
só Os
se consegue
uma do
pequena
fração
dela
the agora
ship sideways.
que
a
força
resultante
Fr
é
cerca
de
14,2
das
forças
Ff
e
Fa.
Mesmo
máxima potência (16.500kW), só se
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consegue gerar uma pequena fração dela (2.343kW) para deslocar o navio lateralmente.
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No C
(Figura 4, B) usei os ngulos recomendados para navios menores, pod bombordo avante 45º
para dentro e pod boreste atrás 30º para fora. A força resultante deixou de ser perpendicular e transferiu-se
bastante
trás.4,No
C (Figura
4, C), para
voltar para
perto
perpendicular
ao centro de
No Cenáriopara
B (Figura
B) C
usei os ângulos
recomendados
para fazer
In Fr
Scenario
B (Figure
4a),da
I use
the angles recommended
for
0
0
resistência
lateral,
coloquei
o
pod
de
bombordo
avante
30º
para
dentro
e
o
de
boreste
atrás
perto
dos
23º para
navios menores, pod bombordo avante 45 para dentro e pod
smaller vessels, port pod ahead at 45 inboard and starboard
pod
boreste atrás 300 para fora. A força resultante deixou de ser
perpendicular e transferiu-se bastante para trás.

astern at 30 0 outboard. The force generated is no longer perpendicular to the ship, and it shifted far aft.

No Cenário C (Figura 4, C), para fazer Fr voltar para perto da perpendicular ao centro de resistência lateral, coloquei o pod de
bombordo avante 300 para dentro e o de boreste atrás perto dos
230 para fora. A força Fr desloca-se para vante como requerido,
mas a sua grandeza diminui. De qualquer forma, suas direção e
grandeza podem agora ser ajustadas como expliquei na Figura 3, A.

In Scenario C (Figure 4c), to bring back Fr, closer to the center
of lateral resistance, I set the port pod ahead 30 0 inboard and
starboard pod astern roughly close to 23 0 outboard. The Fr force
shifted forward near the midship vertical, as wished, and can now
be adjusted as explained in Figure 3a.
HOW IMPORTANT IS THE RATIO L/B?

QUAL A IMPORTÂNCIA DA RAZÃO L/B?
Para determinar a influência da razão L/B no posicionamento e
grandeza de Fr escolhi três modelos com razões diferentes. O navio
24

To check the influence of L/B ratios in the position and magnitude
of Fr, I chose three models with different ratios. Ship A, a model
close to Carnival Horizon’s dimensions has an L/B = 8.7; ship B has
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fora. A força Fr desloca-se para vante como requerido, mas a sua grandeza diminui. De qualquer forma, suas
direção e grandeza podem agora ser ajustadas como expliquei na Figura 3, A.
A tem razão de 8,7 e dimensões muito semelhantes às do Carnival
an L/B = 6 and ship C an L/B = 4 (Figure 5). The location of pods
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orientação e colocados o mais a ré e perto dos bordos quanto possível” ).
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nas Figuras 3 e 4. Teoricamente podemos afirmar que qualquer navio pode deslocar-se lateralmente se
possuirI
cionamento da força resultante Fr (crabbing) depende das direções
note that the positioning of generated crabbing force (Fr) depends
o sistema de propulsão adequado.
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dos propulsores, como exemplifico nas Figuras 3 e 4. Teoricamente
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mente se possuir o sistema de propulsão adequado.
execute crabbing.

na água. No exemplo da Figura 4, C

A, verifica-se que o valor de Fr corresponde a 14,2
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SOBRE A FORÇA

ABOUT THE POWER

Nas Figuras 3 e 4 exemplifiquei como corrigir Fr (direção e potência) com o aumento das rpm avante. Quando o navio larga do píer
(píer de gravidade ou de estacas-prancha) existem limitações ao
súbito aumento das rotações dos propulsores, e, além disso, uma
pequena folga debaixo da quilha aumenta a resistência do navio na
água. No exemplo da Figura 4, Cenário A, verifica-se que o valor
de Fr corresponde a 14,2% das forças usadas, equivalendo a
2.343kW (3.142Cv) da potência total do pod ou 450kW (603hp,
cerca de 5,3t) quando se usa apenas 40% de potência. Mas, será
suficiente para deslocar lateralmente o navio?

I illustrated in Figure 3 and 4 how to rectify Fr (direction and force)
by increasing rpm ahead. When a ship is leaving a quay wall
(gravity or sheet pile walls) any fast increase of ACD rpm is
constrained; moreover, a small clearance below keel increases the
resistance of the ship through the water. Taking the example in
Scenario A, (Figure 4a), Fr is only 14.2% of the thrust applied and
represents 2,343 kW (3,142hp) for full power or 450kW (603hp
about 5.3t) if ship handlers decide to use 40% of total thrust. Will
this power be enough to move the ship sideways?

No caso do Carnival Horizon, ao largar lentamente do píer,
acelerando até a velocidade lateral de V = 0,10m/s, admitindo o
coeficiente de força lateral em águas profundas4 C yc = 0,6,
a densidade da água ρ = 1.025kg/m3, o comprimento entre
perpendiculares Lbp = 287m e o calado C = 8,25m, ao aplicar a
fórmula para grandes tanques carregados da OCIMF Fyc = 0.5 ×
Cyc × ρ × V2 × LBP × C = 0,5 x 0,6 x 1.025 x 0,102 x 287 x 8,25,
determino que a resistência lateral oferecida pelo navio ao deslocar-se lateralmente é cerca de 7.281 Newton.
Considerando, porém, o efeito da pequena folga debaixo da quilha
(0,5 do calado C) esse valor aumenta cerca de três vezes, e a força
da resistência aproxima-se de 21.843 Newton (cerca de 2.227kgf).
O uso das rotações correspondentes a 40% da potência (cerca de
5.300kgf) é suficiente para fazer o navio deslocar-se lateralmente;
não considerei, entretanto, qualquer efeito do vento.
CONCLUSÕES
Os aparelhos de propulsão azimutal são uma tecnologia inovadora no
governo e na propulsão dos navios; contudo, para manipulação pelo
próprio prático, são considerados contraintuitivos e demasiado complicados. Pode-se executar eficientemente o crabbing numa embarcação
relativamente pequena ajustando os ACDs. Não é aconselhável, todavia, fazê-lo com um navio grande, situação em que temos de enfrentar,
entre outros aspectos, a relutância do comandante, o desconhecimento da forma do casco e seus apêndices, o desconto aos retardamentos dos sistemas e das tripulações etc. No que se refere aos
navios grandes, a grandeza da força resultante da combinação dos
ângulos e dos sentidos (positivo e negativo) dos pods é relativamente
pequena e imprevisível. Além disso, assumir riscos desnecessários não
combina muito bem com a nossa profissão. Ainda é bem mais fácil e
seguro usar a ajuda do propulsor lateral de proa para fazer o navio
deslocar-se lateralmente; além do mais, o Carnival Horizon possui por
construção três propulsores disponíveis a vante. Por que será?
Capitão da Marinha Mercante portuguesa e prático aposentado do Porto de Lisboa,
Manuel Casaca atualmente é consultor do Porto de Cabinda e consultor técnico
para portos da Lloyd's Register Quality. Tem mestrado em Gestão Portuária, pósgraduação em Transporte Marítimo, Gestão Portuária e Intermodalismo, licenciatura
em Gestão e Tecnologias Marítimas, além de diversos cursos.
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Coeficiente usado por OCIMF para navios tanques carregados (0,6).
Publicação OCIMF: Effective mooring, 1989.
26

Taking the example of Carnival Horizon, when slowly leaving the
quay, say accelerating to a lateral velocity of V = 0.10m/s, considering
the lateral force coefficient in deep water 4 Cyc = 0.6, the density of
water = 1025kg/m3, the length between perpendiculars Lbp = 287m
and the draft T = 8.25m, if I apply the OCIMF formula for large tankers
= 0.5 x 0.6 x 1,025 x 0.102 x 287 x 8.25, I find that the resistance
force exerted over the hull comes out around 7,281 Newton.
However, considering the effect of a reduced under keel clearance
(0.5 of draught T) this value will come to three times greater5 and
the resistance force will be about 21,843 Newton (nearly 2,227kgf).
The rpm considered in this example (40%) is enough to move the
ship sideways (+- 5,300kgf); naturally, I did not consider any wind
force effect.
CONCLUSIONS
Azimuth thrusters provide an innovative solution for steering and
propulsion, but if handled by a pilot himself, they are considered in
some cases counterintuitive and overly complicated. Pilots could
efficiently undertake crabbing on a relatively small ship by adjusting
the ACDs. However, it is not advisable to do so on a large vessel
where pilots have to face, for example, the captain’s reluctance,
unfamiliarity with the shape of the hull and appendages, the
discount for the response delay of the systems and the crew
members, and so on. In the case of large ships, the force resulting
from the combination of the pods’ different angles and directions
(positive and negative) is relatively small and unpredictable.
Moreover, taking unnecessary risks does not fit well with our
profession and it is easier and safer to seek the aid of a lateral bow
thruster when “crabbing”. Furthermore, Carnival Horizon has been
built with three forward thrusters. Why would that be?
Manuel Casaca, captain of the Portuguese Merchant Navy and retired pilot from the
port of Lisbon, is currently a consultant for the port of Cabinda and port technical
specialist for Lloyd's Register Quality Assurance. He has a master's degree in Port
Management, post-graduation in Maritime Transportation, Port Management and
Intermodal Shipping, and a graduate in Maritime Management and Technologies, in
addition to several other courses.
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Coefficient used by OCIMF for loaded tankers (0.6).
OCIMF publication: Effective mooring, 1989.

bravura
exceptional bravery

Práticos de São Paulo ganham prêmio da IMO
Reconhecimento é o mais alto da comunidade marítima mundial e
foi concedido pela segunda vez a brasileiros
O dia era 28 de abril de 2019. Ao evitar um grave acidente com dois
petroleiros carregados que ficaram à deriva numa tempestade em
São Sebastião (SP), os práticos Marcio Santos Teixeira e Fábio
Rodrigues Alves de Abreu sequer imaginavam que a ação lhes
renderia o mais alto reconhecimento da comunidade marítima
mundial: o Prêmio IMO por Bravura Excepcional no Mar, da
Organização Marítima Internacional (IMO).

São Paulo pilots win IMO award

Os dois práticos brasileiros foram escolhidos entre 31 concorrentes
de 18 países e duas organizações não governamentais. A cerimônia de premiação será na sede da IMO, em Londres.

It was the 28th of April 2019. When pilots Marcio Santos Teixeira
and Fábio Rodrigues Alves de Abreu averted a serious accident
involving two loaded petrol tankers adrift in a storm in São
Sebastião (São Paulo), they never imagined that their action would
earn them the highest recognition from the global maritime
community: the IMO Award for Exceptional Bravery at Sea from
the International Maritime Organization (IMO).

“Como resultado das ações corajosas do prático Marcio e do
prático Abreu não se perderam mais vidas, danos graves às estruturas do cais e instalações de petróleo foram prevenidos, e um
incidente que poderia gerar grande poluição marinha foi evitado”,
afirma o documento da IMO que anunciou os vencedores.
Para o presidente da Praticagem de São Paulo, Carlos Alberto de
Souza Filho, a premiação ratifica a importância da atividade e o
nível de qualificação de treinamento e de preparo dos práticos
brasileiros:
– Trabalhamos 24 horas por dia com qualquer tempo e em qualquer
condição, com a prioridade de preservar a segurança, atender a
emergências e garantir as operações. A praticagem é uma atividade que envolve muitos riscos. Temos o conhecimento, a técnica,
a coragem e a determinação como princípios básicos para o exercício da profissão, como provaram nossos bravos práticos.
Souza Filho lembra que, nos 13 anos de existência do prêmio, essa
foi a segunda vez que ele foi entregue a profissionais do Brasil:
– Só uma única vez, em 2008, houve um brasileiro agraciado (o
navegante Rodolpho Fonseca da Silva Rigueira, do navio-sonda
Noble Roger Eason, por suas ações heroicas ao salvar seus companheiros de incêndio explosivo em um navio). E isso tudo é motivo
de muita honra para o país.
O prático Abreu se diz feliz com o reconhecimento, principalmente
porque ele põe o Brasil no topo de uma organização tão importante
quanto a IMO:
– Mas o mais importante é que conseguimos proteger vidas, evitar
um desastre ambiental e prejuízos econômicos para todas as
empresas e instituições envolvidas, como as prefeituras, o governo
do estado e o nosso Brasil.

Highest award in the global maritime
community granted for the second
time to Brazilians

The two Brazilian pilots were chosen among 31 candidates from
18 countries and two non-governmental organizations. The awards
ceremony will be held in the IMO London headquarters.
"The courageous actions of pilot Teixeira and pilot Abreu helped
ensure more lives were not lost and prevented a major marine
pollution incident and serious damage to pier structures and oil
facilities", states the IMO document announcing the winners.
According to Carlos Alberto de Souza Filho, president of São Paulo
pilot station, the award confirms the importance of the profession and
the level of qualification, training and preparation of Brazilian pilots:
“We work 24 hours a day in any weather and in any condition,
giving priority to maintaining safety, attending emergencies and
guaranteeing operations. Pilotage is an activity involving many
risks. We have the expertise, technique, courage and decisiveness
as basic principles to exercise the profession, as our brave pilots
have proven.”
Souza Filho recalls that, in the 13 years of the award, this is the
second time it is awarded to Brazilian professionals:
“Only once before, in 2008, was the award given to a Brazilian
(seaman Rodolpho Fonseca da Silva Rigueira, of the drilling vessel
Noble Roger Eason, for his heroic deeds when saving his mates
from an explosive fire on a ship). This is a great honor for Brazil.”
Pilot Abreu said he was pleased with the recognition, especially
because it elevates Brazil to the top of such an important
organization as IMO.
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Das 31 indicações para o prêmio, uma dividiu o primeiro lugar com
os brasileiros, a do suboficial de segunda classe Ralph Ofalla
Barajan, da guarda costeira filipina, indicado pela liderança, fora
de serviço, durante a inundação e o naufrágio do M/V Siargao
Princess, do qual era passageiro com 54 pessoas.
O prêmio da IMO foi estabelecido, a partir de 2007, como reconhecimento internacional daqueles que, sob o risco de perder a própria
vida, realizam atos de bravura excepcional, demonstrando coragem
na tentativa de salvar vidas no mar ou prevenir ou mitigar danos ao
meio ambiente marinho.
– Apesar de não obrigados a atender (à emergência) porque estava
decretada a impraticabilidade da zona de praticagem naquele
momento, eles atenderam e gerenciaram todos os meios disponíveis, que eram escassos – conclui Souza Filho.
O prático Marcio ressalta que foi um fato inédito.
– E também uma grande aprendizagem para nós. Essa operação
nunca tinha sido realizada pela Praticagem de São Paulo – justifica.

“But the most important thing is that we managed to protect lives
and avert an environmental disaster and economic losses for
all the companies and institutions involved, namely the local
governments, the state government and our country.”
One of the 31 nominations for the award shared first place with the
Brazilians. The award has also been granted to probationary ensign
Ralph Ofalla Barajan, of the Philippine Coast Guard, nominated for
his leadership off duty, during the flooding and sinking of M/V
Siargao Princess, in which he was one of the 55 passengers.
The IMO award was established in 2007 to give international recognition to those who, at the risk of losing their own lives, undertake acts
of exceptional bravery, showing courage in the attempt to save lives
at sea and prevent or mitigate damages to the marine environment.
“Although they were not obliged to respond (to the emergency),
because the pilot station was decreed as not practicable at
that moment, they responded and handled all available resources,
which were few”, concluded Souza Filho.
Pilot Teixeira emphasizes that it was an unprecedented fact.

Lembre como foi a atuação de Marcio e Abreu
Na tarde de 28 de abril, as embarcações Rio 2016 e Milton Santos
– com 12 e 15 metros de calado – estavam atracadas, uma a contrabordo da outra, em operação de transferência de óleo no Terminal
Almirante Barroso, no Porto de São Sebastião, quando os cabos de
amarração se romperam devido à forte tempestade. Os ventos eram
de até 70 nós (120km/h), e as ondas chegavam a dois metros.
Por volta das 17h, os práticos Marcio e Abreu foram acionados
para atender à emergência e embarcaram na lancha da praticagem. Quando conseguiram se aproximar, os navios já estavam à
deriva no meio do canal, em direção a Ilhabela.
Marcio subiu a bordo do Rio 2016. O embarque de Abreu no Milton
Santos foi mais arriscado porque, além das ondas e dos ventos, a
escada de portaló (parte do arranjo de embarque) fora destruída, restando a escada de quebra-peito. “Ter um prático em cada navio foi essencial para a comunicação e como plano de back-up”, destacou a IMO.
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Ao chegar no seu passadiço primeiro, Marcio verificou que os
navios ainda estavam conectados pelos mangotes de óleo.
Naquele momento, dois rebocadores já estavam amarrados ao Rio
2016, e um ao Milton Santos. Um quarto rebocador foi amarrado

28

“And it was also a great learning experience for us. This operation
had never been done before by the São Paulo pilots”, he justifies.
Remember what was done by Teixeira and Abreu
In the afternoon of April 28, the vessels Rio 2016 and Milton
Santos – with 12 and 15 meters draft, respectively – were berthed,
one alongside the other, on a ship-to-ship operation at the
Almirante Barroso Terminal in the port of São Sebastião, when
the mooring lines broke due to the strong storm. The winds were
70 knots (120km/h), and the waves two meters high.
Around 5:00 p.m. pilots Teixeira and Abreu were called to respond
to the emergency and boarded their pilot boat. When they eventually
approached, the ships were already adrift in the middle of the
channel moving toward Ilhabela.
Teixeira went on board Rio 2016. Abreu’s boarding the Milton
Santos was far more risky because, in addition to the waves and
the wind, the pilot ladder (part of the boarding arrangement) had
been destroyed, leaving only the Jacob’s ladder. “Having a pilot
on each ship was essential for communication and as a back-up
plan”, IMO highlighted.

bravura
exceptional bravery

também ao Rio 2016. As duas embarcações foram, enfim, estabilizadas pelos práticos, com os poucos recursos disponíveis nos
navios e com o emprego dos rebocadores.
Como não era possível fundear fora do canal, devido às péssimas
condições ambientais, e muito menos ali por causa da existência
de cabos submarinos, eles decidiram seguir para uma área de
fundeio no norte do canal. O Rio 2016 foi rebocando o Milton
Santos a contrabordo a, no máximo, um nó e meio de velocidade,
para evitar que os mangotes se desconectassem.
– Foi um dia atípico, de tempestade muito forte, com ventos de até
70 nós. A navegação com vento tão forte e baixa visibilidade foi um
desafio – recorda Marcio, que, na época, comentou – O navio, na
verdade, navegava de lado. Mas mostrei ao comandante, nas telas,
que era o que tínhamos que fazer, e fomos trabalhando em equipe,
incluindo os mestres dos rebocadores.
No ponto de fundeio, ainda foi preciso girar os navios juntos antes
de largar o ferro, para os alinhar a vento e corrente. Dessa vez, foram
utilizadas as máquinas de ambos para a manobra. A operação durou
cinco horas e meia, e os práticos só retornaram ao cais às 22h40min.
Além das péssimas condições ambientais, eles enfrentaram outros
desafios como o fato de as boias de contenção de vazamento terem
ficado presas no entorno dos navios, o que poderia prejudicar o uso
das máquinas. Para agravar ainda mais a situação, com 40 minutos
de navegação, um tripulante do Milton Santos passou mal, em
estado grave. Devido às ondas e aos ventos, ele precisou ser transferido pela tripulação do convés para o Rio 2016 e depois a um dos
rebocadores, seguindo a operação a partir daquele momento com
apenas três embarcações de apoio. Apesar da agilidade no socorro, o tripulante morreu antes de chegar ao hospital.

When Teixeira arrived on the bridge, he checked to see if the oil
hoses were still attached to the ships. At this point, two tugs were
already secured to the Rio 2016, and one to Milton Santos. A fourth
tug was also secured to the Rio 2016. Both vessels were, at last,
stabilized by the pilots, with the few resources they had onboard
and with the use of the tugs.
Since it was not possible to anchor outside the channel because of the
violent environmental conditions, and even more so because of the submarine cables, they decided to move to an anchorage north of the channel.
Rio 2016 then towed the Milton Santos alongside at a speed of no
more than a knot and a half, to prevent the hoses from disconnecting.
“It was not a normal day, with extreme stormy conditions and
winds of up to 70 knots. Navigating with such a strong wind and
poor visibility was a challenge,” Teixeira recalls. At the time he
commented, “The ship, in fact, was sailing sideways. But I showed
the captain on the screens that we had to do it that way and we
worked as a team, including the tug masters."
At the anchorage point, they still needed to turn the ships together
before dropping anchor, to align them with the wind and current. This
time, both engines were used for the maneuver. The operation took five
and a half hours, and the pilots only returned to land at 10.40 p.m.
Not only did they have to face extreme environmental conditions, but
also other challenges, such as the fact that the spill containment buoys
were tangled around the ships. To make things even worse, after navigating
for 40 minutes, a crewmember of the Milton Santos was seriously
injured. Due to the waves and winds, he had to be evacuated by the deck
crew to the Rio 2016 and then to one of the tugs following the operation,
so there were now only three support vessels. Despite the prompt response,
the crewmember sadly passed away before reaching the hospital.
“We felt, when everything was over, that the crew had no idea of
the risk everyone would be running if the ships had continued
adrift. But we knew what could happen. That’s why all our actions
were taken as fast as we could”, said Abreu.

PRÁTICO/ PILOT MARCIO SANTOS TEIXEIRA

PRÁTICO/ PILOT FÁBIO RODRIGUES ALVES DE ABREU
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– Nossa sensação, quando tudo terminou, foi de que a tripulação não
tinha ideia do risco que todos corriam caso os navios continuassem
à deriva. Mas nós sabíamos o que poderia acontecer. Por isso, todas
as ações foram realizadas com muita agilidade – diz Abreu.
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Brasil Export fomenta debates em
logística e infraestrutura portuária
Apoiado pela Praticagem do Brasil,
fórum nacional teve cem webinários
e edições regionais, além do
encerramento em Brasília

Brasil Export promotes
debates on port infrastructure
and logistics

O ano de 2020 foi de reinvenção para o Fórum Nacional de
Logística e Infraestrutura Portuária, o Brasil Export, uma das principais agendas para discutir os desafios do setor. Antes chamado
de Santos Export, o evento promoveu cem webinários e ganhou
alcance nacional, passando a ter cinco edições regionais além da
nacional, todas com apoio da Praticagem do Brasil.

Supported by Brazil Pilots, the national forum had
a hundred webinars and regional editions, as
well as its closing ceremony in Brasilia

Since September, following all health recommendations imposed
by the new coronavirus pandemic, the port logistics chain was
discussed in detail in the North, South, Southeast, Northeast and
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Desde setembro, seguindo todas as recomendações sanitárias
impostas pela pandemia do novo coronavírus, a cadeia de logística
portuária foi debatida em detalhe nas regiões Norte, Sul, Sudeste,
Nordeste e Centro-Oeste. O ciclo foi encerrado em novembro, com
a edição nacional, em Brasília. Houve transmissão gratuita pela
internet de todos os encontros, já que os eventos presenciais
foram apenas para conselheiros e patrocinadores.

The year 2020 saw the reinvention of Brasil Export, the National
Forum of Port Infrastructure and Logistics, one of the main agendas
where the sector’s challenges are discussed. Originally called
Santos Export, the event promoted a hundred webinars and made
national headlines, and now not only has the national but also five
regional editions, all backed by Brazil Pilots.

VISITA AO PORTO DE SANTANA DURANTE O NORTE EXPORT
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VISIT TO PORT OF SANTANA DURING THE NORTE EXPORT
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A necessidade de ampliar a infraestrutura de terminais do chamado Arco Norte foi um dos principais assuntos do Norte Export,
realizado em setembro, em Macapá (AP). O coordenador do Comitê
Orientador do Norte Export e presidente do Conselho Nacional de
Praticagem (Conapra), Ricardo Falcão, ressaltou o grande potencial
da região, lembrando que, desde 2019, foi registrado o aumento de
11% na exportação de soja e milho.
– Precisamos de mais terminais. A infraestrutura não dá conta,
ainda que o Porto de Santana opere em seu potencial máximo.
Novos terminais vão gerar empregos na sua construção, mas também atrair outras indústrias. Isso traz desenvolvimento econômico
sustentável e renda para a região – afirmou Falcão, prático na
Amazônia há mais de 20 anos.

WEBINARS REUNITE THE SECTOR’S REPRESENTATIVES

Midwest regions. The cycle was completed in November with the
national edition in Brasilia. There was free Internet transmission of
all meetings, since face-to-face events were only for counselors
and sponsors.
The need to expand the port terminal infrastructure of the so-called
Northern Arc was one of the main issues of Norte Export, held in
September in Macapá (Amapá state). Ricardo Falcão, coordinator
of the Norte Export Steering Committee and president of the
Brazilian Marine Pilots’ Association (Conapra), emphasized
foto/photo: Vitor Francisco Brandão

WEBINÁRIOS APROXIMARAM REPRESENTANTES DO SETOR

Manutenção de rodovias, mais ferrovias, novas concessões nos
corredores logísticos, além do aumento do calado na barra norte do
Rio Amazonas, foram listados como os demais desafios para
aumentar o escoamento da produção do agronegócio na região.
Na opinião de Falcão, é preciso união de esforços para enfrentar
gargalos que muitas vezes o poder público não está pronto para
superar na velocidade necessária. Ele citou a iniciativa da praticagem, que assumiu o levantamento das profundidades dos rios da
Amazônia e das marés na barra norte, possibilitando a passagem
de navios mais carregados.
A discussão sobre o aumento das profundidades nos portos
também foi levada para o Sul Export. Realizado em outubro, em

RICARDO FALCÃO NO EVENTO NACIONAL
RICARDO FALCÃO AT THE NATIONAL EVENT
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Curitiba (PR), o evento teve o tema como um dos pontos centrais.
O prático João Bosco, diretor administrativo do Conapra e conselheiro do Sul Export, lembrou que a dragagem nos portos é assunto
complexo e precisa ser debatida com celeridade. Ele, que esteve
presente em todos os eventos do Brasil Export, chamou a atenção
para a segurança da navegação:
– A capacidade de carga das embarcações tem que ser alinhada
com o calado com que podem navegar em segurança. Não adianta
só pensar em navios de maior porte e economia de escala.

the huge potential of the region, reminding us that since 2019
there has been an 11% increase in soybean and corn exports.
“We need more terminals. The infrastructure is not coping, even
though the Port of Santana is operating at its full potential.
Building new terminals will create jobs and also attract other
industries. This brings sustainable economic development and
income to the region“, said Falcão, who has been an Amazon pilot
for over 20 years.
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Road maintenance, more railroads, new concessions in the
logistics corridors, in addition to raising the draft in the northern
bar of the Amazon River were listed as the other challenges to
increase the regional flow of agribusiness production.
In Falcão’s opinion, combined efforts are necessary to deal with
the bottlenecks that very often the public authorities are ill
prepared to manage at the necessary speed. He mentioned the
pilot initiative to survey the depths of the rivers in the Amazon
region and the tides in the northern bar so that the more heavily
loaded ships can sail through.
The debate about deepening the ports was also raised during Sul
Export. This was a key topic at the event in October in Curitiba
(Paraná state). Pilot João Bosco, administrative director of Conapra
and advisor to Sul Export, recalled that dredging in ports is a
complicated matter and needs to be discussed as soon as possible.
Having been present at all Brasil Export events, he highlighted
navigation safety:
PILOT JOÃO BOSCO AT SUL EXPORT

Secretário executivo do Conapra, Arionor Souza foi convidado para
ser conselheiro da regional do Sudeste em 2021; o convite foi feito
durante o Sul Export, que em 2020 ocorreu em outubro, em São
Paulo (SP). Dessa edição também participaram os práticos Carlos
Alberto de Souza Filho, presidente da praticagem no estado, e
Hermes Bastos Filho, da praticagem de SP e conselheiro do
Sudeste Export.

“The bearing capacity of vessels has to be in line with the draft
with which they can navigate safely. There is no point in just
thinking about larger ships and economies of scale.”
foto/photo: Conapra

PRÁTICO JOÃO BOSCO NO SUL EXPORT

Na capital paulista, além da dragagem, assunto recorrente nos
debates, um dos pontos altos foi a discussão sobre a gestão de
portos. Para Souza Filho, o tema sempre foi um calcanhar de aquiles:
– Durante muito tempo, os portos estiveram sob a égide de interesses políticos e, a partir de certo momento, passaram a contar
com executivos mais profissionais e comprometidos com o desenvolvimento do porto, com uma visão holística não só dos terminais
públicos, mas também dos terminais privados e do canal de acesso.
O debate sobre o aperfeiçoamento da gestão dos portos passou
pela questão da desestatização, discutida em um dos painéis com
a presença dos representantes das Companhias Docas de São
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
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Arionor Souza, executive secretary of Conapra, was invited to be
counselor of the Southeast regional branch in 2021. The invitation
was made during Sul Export, held in October 2020 in São Paulo
(São Paulo state-SP). Both pilot Carlos Alberto de Souza Filho,
president of São Paulo Pilots, and pilot Hermes Bastos Filho, also
from the São Paulo pilot station and counselor of Sudeste Export,
participated in this forum.
In the capital São Paulo, in addition to the topic of dredging,
recurring in the debates, one of the highpoints for discussion was
port management. Souza Filho holds the opinion that this issue
has always been an Achilles heel:

ARIONOR SOUZA DURANTE PALESTRA NO CENTRO-OESTE EXPORT
ARIONOR SOUZA DURING A TALK AT CENTRO-OESTE EXPORT

– A iniciativa privada tem muito mais rapidez de processos e
capacidade de investimento. Ela não está submetida às regras
necessárias para quem está lidando com dinheiro público. Por isso,
vemos com muito bons olhos a privatização. É uma maneira de
estimular o crescimento do porto com melhor aproveitamento
de todas as áreas disponíveis – disse Souza Filho.
Otimização de investimentos em infraestrutura nos portos voltou a
ser assunto no Nordeste Export, em outubro, no Recife (PE). Lá,
a Praticagem de Pernambuco tem contribuído para aumentar a
capacidade de escoamento do Porto de Suape, como destacou o
anfitrião do evento, Leonardo Cerquinho, presidente do Complexo
Industrial Portuário de Suape.

“For a long time the ports were under the aegis of political
interests and, at a certain moment, more professional executives
committed to port development became involved, with a holistic
view not only of public terminals but also of private terminals and
the access channel."
The debate on upgrading port management included the question
of privatization, discussed in one of the panels in the presence of
representatives of the Dock Companies of São Paulo, Rio de
Janeiro and Espírito Santo.
“Private enterprise acts much faster in processes and investment
capacity. It is not subject to the necessary regulations for those
dealing with public money. This is why we would very much
welcome privatization. It is a way of encouraging the ports’ growth
with better use of all available areas”, said Souza Filho.
Optimization of investments in port infrastructure was again an issue
in Nordeste Export, in October in Recife (Pernambuco state-PE).
There, the Pernambuco pilot station has contributed to further the
flow capacity of the Port of Suape, as pointed out by the event’s host
Leonardo Cerquinho, president of the Suape Port Industrial Complex.

– A praticagem em Suape tem sido uma grande parceira nos
últimos anos. Conseguimos desenvolver uma série de novas
operações como ship to ship (transbordo de óleo a contrabordo) e
com novos navios tipo, tanto no Tecon Suape quanto nos estaleiros
Promar e Atlântico Sul.

“The pilot station in Suape has been a major partner in recent
years. We have managed to develop a series of new operations,
such as, for example, ship-to-ship and with new type ships, in both
TeconSuape and the Promar and Atlântico Sul shipyards."

O diretor institucional da Federação Nacional dos Práticos
(Fenapráticos) e presidente da Pernambuco Pilots, Alexander
Kreuger, enfatizou que, como consequência das ações em parceria
com a praticagem – que envolveu, por exemplo, a implantação do
sistema de calado dinâmico, com a Autoridade Portuária –, Suape
registrou aumento na movimentação de cargas de 26% no primeiro
semestre de 2020, apesar da pandemia.

Alexander Kreuger, institutional director of the National Pilots’
Federation (Fenapráticos) and president of Pernambuco
Pilots, stressed that, as a result of the actions in partnership
with the pilot stations – which involved, for example, implementing
the dynamic draft system with the port authorities –, Suape
recorded a 26% increase in cargo-handling in the first half of
2020, despite the pandemic.

– Trouxe esse número para materializar o potencial que existe
quando as autoridades Portuária e Marítima, a praticagem e os
operadores da cadeia conversam e trabalham em prol de um
ganha-ganha – concluiu Kreuger em palestra na qual também
esteve presente o prático Tomás Hatherly, da Pernambuco Pilots.

“I'm demonstrating this figure to realize the potential that exists
when the port and maritime authorities, pilots and operators of the
chain discuss and work together towards a win-win situation“,
Kreuger concluded when giving a talk at which pilot Tomás
Hatherly, from Pernambuco Pilots, was also present.
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In the Centro-Oeste Export forum, held in November in Rondonópolis (Mato Grosso-MT), Arionor Souza, executive secretary of
Conapra, provided an overview confirming that investments in
pilotage are reflected in the benefit of agribusiness. He listed
studies, technologies and training, which allow ships to carry
more goods and take less time to moor and unmoor, overcoming
port limitations.

– Temos que lembrar que a praticagem é um serviço eficiente, que
trabalha para um Brasil melhor. O que se paga é para manter um
serviço de alta qualidade – afirmou o secretário, referindo-se aos
questionamentos sobre o preço.

“We have to remember that pilotage is an efficient service that
works towards a better Brazil. What we pay for is to keep a top
quality service”, stated the secretary, referring to the questioning
about prices.

O diretor executivo do Movimento Pró-Logística de Mato Grosso,
Edeon Ferreira, anfitrião do Centro-Oeste Export, lembrou que a
praticagem ainda está cercada de inverdades, como a questão do
preço do serviço e do custo.

Edeon Ferreira, host of Centro-Oeste Export and executive director
of the Mato Grosso Pro-Logistics Movement, remembered that
pilotage is still surrounded by untruths, such as the question of
price for the service and the cost.

– Ainda existem muitas inverdades sobre o serviço de praticagem,
de que é muito caro e que é responsável por um dos custos Brasil
– afirmou.

“There are still many untruths about the pilotage service; for
example, such as being very costly and responsible for one of the
Brazil costs”, he said.

No encerramento do Brasil Export, em novembro, em Brasília, o
presidente do Conapra, Ricardo Falcão, defendeu maior integração
do setor na busca por soluções de escoamento a preços competitivos. O evento na capital federal contou com a presença do ministro
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

At the closure of the Brasil Export forum in November in Brasilia,
Ricardo Falcão, president of Conapra, argued in favor of greater
integration of the sector in seeking solutions for the flow at competitive prices. Also attending the event in the federal capital was
Tarcísio de Freitas, Minister of Infrastructure.

– Precisamos estar juntos, debatendo; não entidades estanques,
sejam elas públicas ou privadas. Temos que conversar de maneira
honesta sobre os nossos problemas e como cada um pode contribuir
para chegarmos a um bom resultado – encerrou Ricardo Falcão.

Ricardo Falcão concluded: “We need to be together and communicate; not be closed entities, public or private. We have to talk
honestly about our problems and how each of us can contribute to
achieving a good result".

foto/photo: Conapra

No Centro-Oeste Export, que aconteceu em novembro, em
Rondonópolis (MT), o secretário executivo do Conapra, Arionor
Souza, apresentou um panorama atestando que investimentos
da praticagem se refletem em benefício para o agronegócio. Ele
listou estudos, tecnologias e treinamentos, permitindo que navios
carreguem mais mercadorias e demorem menos para atracar e
desatracar, superando limitações portuárias.

ALEXANDER KREUGER, CERQUINHO E/ AND TOMÁS HATHERLY
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Brasil dobra participação na pesquisa
de prevenção de acidentes da IMPA
Quase metade dos relatórios sobre os meios de embarque e
desembarque foi enviada por brasileiros
O Brasil mais do que dobrou a sua contribuição na pesquisa anual
da Associação Internacional de Práticos Marítimos (IMPA). De 1o a
22 de outubro, práticos do mundo inteiro relataram as condições
em que se encontravam os dispositivos de acesso aos navios.
Os brasileiros enviaram 2.906 relatórios (45%) do total de 6.394
recebido pela IMPA. Em 2019, foram 1.155 participações do Brasil.
O resultado foi possível porque o Conselho Nacional de Praticagem
(Conapra) fez monitoramento constante da participação dos
práticos durante o levantamento e manteve contato permanente
com as entidades de praticagem.
– A participação superou em muito os anos anteriores, com mais
de seis mil respostas recebidas – destacou o secretário-geral da
IMPA, Nick Cutmore, ao término da campanha.
O diretor técnico do Conapra, prático Bruno Fonseca, diz que a
participação expressiva dos brasileiros demonstra toda a preocupação com um tema fundamental para todos:
– Que as não conformidades apontadas sirvam de alerta e sensibilizem as autoridades competentes e os armadores.
Realidade não mudou
Os dados apurados em 2020 revelam que não houve conscientização
ao longo do último ano, já que 12,11% dos arranjos de embarque
e desembarque apresentavam problemas, contra 12,85% de 2019.
"Resultados decepcionantes permanecem amplamente em linha
com os levantamentos anteriores. Além disso, vidas continuam
sendo perdidas", destaca o documento da pesquisa.
Principais meios de transferência da lancha de prático para o
navio, escada de quebra-peito e escada de quebra-peito combinada com escada de portaló tinham 11,84% e 14,36% de não conformidades com a Convenção para a Salvaguarda da Vida no Mar
(Solas), respectivamente.
De acordo com o documento da IMPA, após um prático recusar o
embarque em uma escada irregular, não é incomum que lhe seja
oferecida uma escada adequada, que o comandante normalmente
reserva para inspeções.

Brazil doubles its participation in the
IMPA survey on accident prevention
Almost half the reports on boarding and disembarkation arrangements were submitted by Brazilians
Brazil has more than doubled its contribution to the annual survey
of the International Marine Pilots’ Association (IMPA). Between
October 1st and 22nd, pilots worldwide reported the conditions in
which they encountered the devices for access to the ships.
Brazilians submitted 2,906 reports (45%) of a total 6,394 received
by IMPA, compared to the 1,155 participations from Brazil In 2019.
The result was possible because the National Marine Pilots’
Association (Conapra) continuously monitored the pilots’ participation during the survey and maintained constant contact with the
pilot stations.
“The participation was far greater than in previous years, with over
6,000 answers received”, stressed Nick Cutmore, IMPA secretarygeneral, at the end of the campaign.
Pilot Bruno Fonseca, technical director of Conapra, said that the
Brazilians’ impressive participation demonstrates the concern with
a key topic for everyone:
“Let the indicated non-conformities be a warning and raise the
awareness of the relevant authorities and ship owners.”
The situation hasn't changed
The data calculated in 2020 reveal that there has been no further
consciousness over the last year, considering that 12.11% of the
boarding and disembarkation arrangements have experienced
problems, compared to the 12.85% in 2019.
"Disappointing results continue largely in line with earlier surveys.
Moreover, lives are still being lost”, highlights the survey document.
The main transfer arrangements from the pilot boat to the ship are
the combination pilot ladder and embarkation ladder, which had
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"Infelizmente, a indústria marítima repetidamente falha na implementação dos seus próprios padrões mínimos", diz outro trecho do
documento.

11.84% and 14.36% of non-conformities respectively, regarding
the International Convention for the Safety of Life at Sea (Solas).
According to the IMPA document, if a pilot refuses to board using
an irregular ladder, it is not uncommon for the captain to offer them
a suitable ladder normally reserved for inspections.

No dia 1o de outubro, início da pesquisa, o prático Hywel J. Pugh
quase caiu no Mar do Norte. Um dos cabos laterais da escada
partiu quando ele estava prestes a segurá-lo acima da sua cabeça.
Ele decidiu descer calmamente de volta para a lancha de prático.
A habilidade do mestre da embarcação da praticagem para
encostar novamente evitou um desfecho grave.

"Sadly, the maritime industry repeatedly fails to implement its own
agreed minimum standards”, states another part of the document.
On October 1st, at the start of the IMPA pilot ladder survey, pilot
Hywel J. Pugh almost fell into the North Sea when one of the side
ropes of the ladder parted above his head just as he was about to
put his hand on it. He decided to carefully climb down back to the
pilot boat. The skill of the pilot launch coxswain in maneuvering
alongside prevented a serious outcome.

"Ficar pendurado por um cabo acima do Mar do Norte certamente
reforça o perigo do nosso trabalho, mas também a importância
dos dados coletados na pesquisa anual da IMPA", afirma ele no
relatório.
Acesse o levantamento completo em impahq.org/admin/resources/
impa-safety-campaign-results-2020high.pdf.
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The following chart shows a breakdown of all returns by vessel type.
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Em memória dos práticos Linésio Júnior, Ronaldo Sobral e Martin Retes
In memory of pilots Linésio Junior, Ronaldo Sobral and Martin Retes
A Praticagem do Brasil expressa condolências a familiares e amigos dos práticos Linésio Gomes Barbosa Júnior, Ronaldo Sobral e Martin Retes. Os dois primeiros foram vítimas de complicações da Covid-19. Ambos prestaram grande serviço à profissão. Linésio foi prático na Amazônia por mais de 20 anos, pela Amazon
River Pilots. Além disso, era membro do Conselho Institucional do Conselho Nacional de Praticagem (Conapra) desde 2011, do qual foi diretor no biênio
2009/2010. Ronaldo Sobral pertencia à empresa Fênix e integrava a turma mais antiga de práticos em atividade no estado do Rio de Janeiro, na ativa desde
1966. Martin Retes, prático aposentado do Porto de Buenos Aires, na Argentina, faleceu aos 88 anos após sofrer um AVC. Além de prático, era perito naval e
autor de livros sobre manobra e arte naval. Martin foi um dos precursores no esforço pela união dos práticos latino-americanos, que começou com a Federação
Sul-Americana de Práticos e hoje é representada pelo Fórum Latino-Americano de Práticos.
Brazil’s pilots offer their condolences to families and friends of pilots Linésio Gomes Barbosa Junior, Ronaldo Sobral and Martin Retes. The first two were victims
of complications from Covid-19. Both provided a valuable service to the pilot profession. Linésio Barbosa Junior was a pilot in the Amazon for over 20 years, for
Amazon River Pilots. In addition, he was a member of the Institutional Council of the Brazilian Marine Pilots’ Association (Conapra) since 2011, and director in
the period 2009-2010. Ronaldo Sobral, employed by the company Fênix, was an active member since 1966 of the oldest group of pilots in activity in the state of
Rio de Janeiro. Retired pilot Martin Retes from the Port of Buenos Aires, Argentina, died at the age of 88 years old after suffering a stroke. In addition to being
a marine pilot, he was also a naval expert and author of books on ship handling and naval art. Martin Retes was one of the forerunners in the effort to form the
Latin American pilots’ union, which began with the South-American Pilots’ Federation and today is represented by the Latin American Pilots’ Forum.

Praticagem do Espírito Santo presta homenagem a tripulantes
Espírito Santo pilot station pays homage to crewmembers
O marinheiro de convés Luciano Corrêa Lima e os moços de convés Leonardo Ferreira Tourinho e Antônio Thiago Nogueira Alves foram homenageados pela Praticagem do Espírito Santo pelo resgate de dois náufragos no dia 2 de novembro, no fundeadouro do Porto de Vitória. A
prontidão e a eficiência dos três marítimos da lancha de praticagem foram fundamentais para o sucesso do salvamento. As vítimas, que
ficaram cerca de 24 horas flutuando no mar, eram tripulantes do rebocador Oceano I, que afundou na costa de Guarapari (ES) a caminho do
Porto do Açu (RJ). No dia 23 de novembro, em cerimônia com a presença da Autoridade Marítima, a praticagem reconheceu o comprometimento e profissionalismo de sua tripulação.
Able seaman Luciano Corrêa Lima and deckhands Leonardo Ferreira Tourinho and Antônio Thiago Nogueira Alves were honored by Espírito
Santo pilot station for the rescue of two shipwrecked men on November 2nd, in the anchorage area of the port of Vitoria. The prompt and
efficient action of the three seamen on the pilot boat was vital for the successful rescue. The victims, who had been floating in the sea for
around 24 hours, were crew from the tugboat Oceano I, which sank off the coast of Guarapari (Espírito Santo state) on its way to the port of
Açu (Rio de Janeiro state). On November 23rd, in a ceremony attended by the maritime authorities, the pilot station paid tribute to the
commitment and professionalism of its crew.

Direito Processual Marítimo
Maritime Procedural Law
A terceira edição do livro Direito processual marítimo, de autoria do prático do Rio de Janeiro e doutor Matusalém Gonçalves Pimenta, foi
lançada em dezembro em live da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj). Editada pela Lumen Juris, a publicação –
revista e ampliada – inclui propostas para o Tribunal Marítimo (corte responsável por julgar os acidentes e fatos da navegação), além de uma
análise atualizada do naufrágio do navio Costa Concordia, ocorrido na Itália, em janeiro de 2012.
The third edition of the book Direito processual marítimo [Maritime procedural law] by the Rio de Janeiro pilot and doctor Matusalém
Gonçalves Pimenta was launched in December in a virtual event by the Rio de Janeiro State School of Magistrates (Emerj). The revised and
expanded publication edited by Lumen Juris includes proposals to the Maritime Court (court responsible for judging accidents and navigation
incidents), as well as an updated analysis of the wreck of the cruise ship Costa Concordia in Italy in January 2012.
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Ship Handling aborda princípios gerais de manobra de navios com exemplos concretos. A quantidade de
esquemas e ilustrações facilita o entendimento por qualquer pessoa com interesse no tema.
Todos os princípios descritos no livro são explicados no site oficial da Escola Nacional Superior Marítima
(ENSM) em Marseille, na França, cujo endereço é traitedemanoeuvre.fr. Essas explicações incluem animações
gravadas do simulador de manobras da ENSM.
A obra foi escrita em colaboração com práticos franceses e está em linha com as recomendações da STCW
2010 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) e com a Resolução A.960 da Organização
Marítima Internacional (IMO).
Hervé Baudu, o autor, é professor da ENSM e trabalhou a bordo durante 15 anos, tendo chegado à posição
de comandante.
The book Ship Handling (English translation of Traité de Manoeuvre) addresses the general principles of ship handling with
actual examples. The quantity of diagrams and illustrations makes it easy to understand for anyone interested in the topic.
All principles described in the book are explained on the official website of the French Maritime Academy (ENSM) in Marseille,
under the address traitedemanoeuvre.fr. These explanations include recorded animations of the ENSM maneuver simulator.
The book was written in collaboration with French pilots and is in line with the recommendations of the STCW 2010 (Standards
of Training, Certification and Watchkeeping) and the A.960 Resolution of the International Maritime Organization (IMO).
The author, Hervé Baudu, is a professor at ENSM, after having followed an operational career in the French Navy for 15 years,
eventually reaching the position of commander.

