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Antaq – Atividade Portuária
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A AM e a Praticagem

FAINAS DE PRATICAGEM LANÇADAS NO SISGEVI-PRÁTICO

• 2022 → até o 2º quadrimestre foram lançadas 45.918 fainas
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ZP 2018 2019 2020 2021

COMPROVANTES 

EMITIDOS

68.054 68.423 65.642 67.932



• REMANEJAMENTO DE PRT

• Entendimento da AM → o PRT demanda tempo para ser qualificado em

uma ZP, sendo um desperdício para o país a impossibilidade desse

profissional ser aproveitado, dentro das condições regradas em norma,

para uma outra ZP

• Será sempre uma situação de excepcionalidade

• Conapra→ trabalhando com a DPC na sugestão de critérios objetivos para

a definição, pela AM, dos requisitos que atendam às recomendações do

TCU
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• REMANEJAMENTO DE PRT
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• ESCALA DE RODÍZIO ÚNICA DE SERVIÇO DE PRÁTICO 

(ERU)

• ERU → inclui todos os PRT habilitados e aptos em atividade na ZP,

independentemente da sua forma de atuação

• RUSP → Representante Único do Serviço de Praticagem

⚫ Gestor da ERU

• PERÍODO DE ESCALA → contribui para os seguintes propósitos:

⚫ garantia do serviço ininterrupto → onde se entende que o número adequado de
práticos no período de escala e a perfeita identificação destes, permite a previsão
das fainas a serem executadas, contribuindo para a eficiência do Serviço de
Praticagem

⚫ prevenção à fadiga → onde se entende que com o número adequado de práticos
na escala, em conjunto com o conhecimento prévio das manobras, permite o
gerenciamento do número de fainas a serem executadas por cada profissional

⚫ manutenção da qualificação dos práticos → onde se entende que os PRT devem
estar habilitados para manobrar com qualquer tipo de navio e em qualquer porto ou
terminal, nas suas respectivas ZP
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• ESCALA DE RODÍZIO ÚNICA DE SERVIÇO DE PRÁTICO 

(ERU)

• CADE → Relatórios de Avaliação Concorrencial da OCDE: BRASIL 2022
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• ESCALA DE RODÍZIO ÚNICA DE SERVIÇO DE PRÁTICO 

(ERU)

• A AM entende que a concorrência não colabora para a segurança da

navegação e não sendo plausível promover a extinção ou flexibilização da

ERU

• Outrossim, a AM entende que o regramento abaixo, o qual está diretamente

associado à gestão da ERU, necessita de melhores instrumentos de

controle

• 0228 - DOS DEVERES DO PRÁTICO

• a) Compete ao Prático no desempenho das suas funções:

• 2) Manter-se apto a prestar o Serviço de Praticagem em todos os tipos de

embarcações e em toda a extensão da ZP, ...
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• ESCALA DE RODÍZIO ÚNICA DE SERVIÇO DE PRÁTICO 

(ERU)

• A AM entende que todos os PRT habilitados devem, ao final de cada

quadrimestre, possuir uma distribuição quantitativa e qualitativa de fainas de

praticagem semelhantes
• responsabilidade do RUSP → PRT gestor da ERU

• o PRT que cumpre somente o mínimo de fainas exigido para a manutenção da

qualificação deve ser considerado somente em uma situação de anormalidade

• A AM entende que os simuladores, em especial os FMSS, são um

importante instrumento de contribuição para o incremento da proficiência

dos PRT , não devendo ser confundidos como instrumentos para a

manutenção da qualificação

• DPC Digital
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• INSPEÇÃO DE SAÚDE (IS) DE PRT

• LEGISLAÇÃO

• IMO → Resolução A.960(23) - Recommendations on Training and
Certification and on Operational Procedures for Maritime Pilots other than
Deep-sea Pilots

• Código STCW → Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução,
Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos, 1978

• ILO → “Guidelines on the medical examinations of seafarers”

• MTP → NR-30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário

• NORMAM-12/DPC → 0249 – Exames Médico e Psicofísico
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• INSPEÇÃO DE SAÚDE DE PRT

• NORMAM-12/DPC → 0249 - EXAMES MÉDICO E PSICOFÍSICO

• constituição → anamnese + exames clínicos + exames complementares
(estes se julgados necessários pelo médico)

• Em avaliação → o aperfeiçoamento dos exames

• coerentes com as necessidades da profissão

A AM e a Praticagem

16



• FISCALIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA EMBARQUE DE 

PRÁTICO

NORMAM-01/DPC → 0455 - REGRAS E REQUISITOS TÉCNICOS

a) Estado de Conservação e Segurança

A escada de prático deve ser homologada pela DPC e mantida segura e em
bom estado.

===========================================================

Os coordenadores dos GVI das CP/DL foram orientados para dar ênfase
durante as inspeções de PSC e FSC na verificação do estado de manutenção
desses dispositivos.

Havia uma reclamação com relação às escadas de prático combinada utilizada
pelos navios da Transpetro. Após reuniões na CPRJ entre as partes, a
Transpetro concordou em substituir todos os arranjos de escada de prático de
seus navios.

A AM e a Praticagem

18



MARINHA DO BRASIL

PALAVRAS FINAIS 19



MARINHA DO BRASIL

OBRIGADO! 20


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

