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Nome: Patricia Ferraioli
Instituição que Representa: Bandeira Verde - Ilhabela, SP.
Questionamento ou Comentário: Não somos a favor pois o canal muito curto para
esta manobra, tras estragos ambientais
RESPOSTA:
Prezada Sra. Patricia Ferraioli, a TRANSPETRO agradece sua participação! Segue
resposta ao questionamento recebido.
As manobras dos navios no Canal de São Sebastião, seja para as operações ship-toship na modalidade atracado ou para qualquer outra operação no Terminal de São
Sebastião, são executadas de acordo com as Normas e Procedimentos da Capitania do
Portos de São Paulo – NPCP/SP, Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e
Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras – NORMAM
08/DPC, e Normas da Autoridade Marítima para o Serviço de Praticagem – NORMAM
12/DPC.
Por meio dessas normas, são atendidos os requisitos de segurança dos navios, de
segurança à navegação e à salvaguarda da vida humana no mar, e os requisitos de
prevenção à poluição hídrica por navios. Aspectos como a utilização de rebocadores,
meio ambiente, parâmetros operacionais, condições de navegabilidade e sinalização
náutica são detalhados nessas normas de forma a controlar os riscos de acidentes.
Além disso, considerando as manobras de atracação e desatracação a contrabordo que
são inerentes às operações ship-to-ship na modalidade atracada, estas vem sendo
realizadas no Canal de São Sebastião após a realização de estudos e simulações
detalhadas que estão disponíveis para download nessa consulta pública (Estudos
TPN/USP). Tais estudos foram desenvolvidos com a participação dos Práticos de
Manobra que obrigatoriamente assessoram os comandantes dos navios envolvidos nas
manobras. A presença de prático a bordo é obrigatória conforme NPCP-SP, sendo que
é exigido aos práticos em São Sebastião pelo menos 2 anos de exercício da profissão
no Porto de Santos seguidos por Estágio de Qualificação no Porto de São Sebastião e
TEBAR ao longo de pelo menos 1 ano de duração e 100 manobras realizadas.

