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Isenção de responsabilidade: 
Foram feitos todos os esforços para garantir que as informações nesta publicação sejam precisas. No entanto, a Granel Química Ltda. não 
se responsabiliza por nenhuma responsabilidade ou inconveniência, nem por nenhum dano direto ou indireto, que advenha do uso dessas 

informações. 
 

Sobre esta publicação: 
Esta publicação foi elaborada para atender necessidades de informações dos usuários do terminal Granel Química na Alemoa. Contém 

informações gerais do porto e identifica os respectivos regulamentos, procedimentos de segurança no trabalho, detalhes de resposta de 
emergência e informações específicas que regem a operação de navios nos píeres. Essas informações devem ser usadas juntamente com 

as práticas recomendadas encontradas na última edição do Guia internacional de segurança para petroleiros e terminais - ISGOTT 
(International Safety Guide for Oil Tankers and Terminal). 
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INTRODUÇÃO 
 
Este livro contém informações portuárias e regulamentos dos píeres e documentos pertinentes que regem as 
operações para visitar navios que atracam no Terminal da Granel Química, nos píeres 3 e 4 da Alemoa. 
Esperamos que você e todos sob o seu comando sigam rigorosamente as instruções recebidas durante a 
estadia no terminal. De nossa parte, garantiremos que nosso pessoal aja da mesma forma e coopere com o 
navio, visando o interesse mútuo da segurança e eficiência das operações. 
 
Se, devido a qualquer infração dos regulamentos, ações corretivas apropriadas não forem tomadas em um 
prazo de tempo adequado, o Terminal adotará medidas na forma que considerar apropriadas para lidar com a 
situação e os armadores e afretadores do navio serão notificados de acordo. 
 
Se o navio observar qualquer infração dos regulamentos por parte do pessoal de terra, seja no píer ou a bordo, 
avise imediatamente nosso Representante, que será designado como contato do navio durante sua estadia no 
porto. Caso qualquer ação de nossa parte, ou equipamento sob nossa responsabilidade, seja considerada uma 
ameaça imediata à segurança do navio, é seu direito exigir a interrupção imediata das operações. 
 
No caso de flagrante e constante desrespeito dessas regras de segurança por parte de qualquer navio, 
reservamo-nos o direito de interromper qualquer operação e ordenar que o navio deixe o píer e se submeta às 
medidas a serem tomadas pelas partes competentes. 
 
O terminal se reserva o direito de modificar qualquer das características operacionais aqui apresentadas sem 
aviso prévio. Havendo erro ou divergência de informação neste documento que precise de correção, faça 
contato com nossa equipe de terminal - lista de ‘e-mails’ no Apêndice A - Lista de Contatos. 
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1.   RESPOSTA A INCÊNDIOS E EMERGÊNCIA 
 

1.1. Alarmes de Emergência 
 
Enquanto o navio estiver atracado, caso ocorra os seguintes eventos: 

• Incêndio; 

• Explosão; 

• Vazamento acidental de líquido ou gás tóxico ou inflamável; 

• Qualquer outra emergência. 
 

NÃO HESITE EM ACIONAR O ALARME, conforme acordado na “reunião de bordo”. 
 
Terminal: 

1. Informar o navio via VHF Canal 1 (rádio fornecido pelo terminal); 
2. Aguardar instruções do navio via VHF Canal 1 (rádio fornecido pelo terminal). 

 
Navio: 

1. Som do alarme interno de emergência e sinais apropriados do apito do navio; 
2. Parar todas as operações de carga e de lastro; 
3. Informar ao operador presente no píer via VHF Canal 1 (rádio fornecido pelo terminal); 
4. Iniciar o combate ao incêndio, conforme apropriado; 
5. Se possível, soprar o manifold de bordo e os mangotes de terra para retirada do produto; 
6. Fechar as válvulas de carga e avisar o Terminal; 
7. Desconectar os mangotes de carga; 
8. Preparar desatracação imediata do navio. 

 
Aguardar a chegada do apoio da equipe de combate a incêndio do Terminal e em conjunto com chefe dos 
bombeiros do píer, verificar as opções disponíveis. 
 
1.2. Comunicações de Emergência 
 
Os contatos primários e secundários são identificados na lista de verificação de segurança bordo – terminal e 
acordados durante a reunião de bordo. 
Em geral, a comunicação primária é feita por VHF canal 1. O rádio será fornecido pelo Terminal e o oficial 
responsável a bordo, deverá permanecer com este rádio durante todo o tempo em que o navio estiver atracado 
no píer. 

 
1.3. Esteja Preparado 
 
O navio deverá sempre manter tripulantes a bordo o suficiente para operar os serviços de emergência e 
manobrar o navio, se necessário. 
Para responder a emergências, o navio deverá contar com os seguintes equipamentos de resposta a incêndio, 
prontos para uso: 

• Sistema de combate a incêndio pressurizado; 

• Mangueiras de incêndio; 

• Conexão internacional de incêndio; 

• Embarcação salva-vidas (baleeira) ou escada de portaló. 
 
1.4. Ações de Emergência 
 
AVISO: Somente pessoal treinado deverá participar do combate a incêndios. 
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AÇÃO-NAVIO AÇÃO-TERMINAL 

Emergência a bordo Emergência em qualquer embarcação 

• Soar o alarme. • Soar o alarme. 

• Interromper qualquer operação de carga e 
fechar todas as válvulas se estiver 
descarregando. Se estiver carregando, somente 
fechar a válvula após o Terminal dizer que é 
seguro fazê-lo, após parar as bombas. 

• Contatar a embarcação. 

• Informar o representante do Terminal. • Interromper qualquer operação de carga e fechar 

todas as válvulas. 

• Em caso de incêndio, combatê-lo e evitar que 
se alastre. 

• Ficar de prontidão para desconectar mangotes ou 
braços de carga. 

• Estar pronto para desconectar os mangotes de 
carga.  

• Se necessário, estar pronto para dar auxílio ao 
combate a incêndio. 

• Deixar os motores em “stand by”. • Implementar o plano de emergência do Terminal. 

• Informar todos os navios localizados na 
vizinhança. 

 

 Emergência em terra 

 • Soar o alarme. 

 • Interromper qualquer operação de carga e fechar 
todas as válvulas. 

 • Em caso de incêndio, combatê-lo e evitar que se 
alastre. 

 • Se necessário, estar pronto para desconectar os 
mangotes de carga.  

 • Implementar o plano de emergência do Terminal. 

 

 

2.   SEGURANÇA E PROTEÇÃO 
 

2.1. Geral 
 
O representante do Terminal da Granel e o Comandante do navio atracado neste Terminal são igualmente 
responsáveis pela segurança das operações. 
As responsabilidades pela segurança das operações estão descritas na Carta de Segurança.  
Antes do início das operações, o pessoal de bordo e de terra deverá entender plenamente os requisitos de 
segurança estabelecidos na lista de verificação de segurança de bordo e de terra, cujos itens serão 
duplamente verificados por pessoal de bordo e de terra nos intervalos acordados, de no máximo 4 horas.  
Os tripulantes do navio, quando em terra, permanecem sob a responsabilidade do Comandante do navio. A 
tripulação do navio só será permitida a ida a terra estará sujeita e em conformidade com o estatuto e planos de 
navios e de segurança do Porto. A consulta entre as embarcações e os oficiais de segurança do porto vai 
determinar como e quando isso será permitido. O agente do navio é o responsável por fornecer todos os meios 
necessários aos membros da tripulação para ir a terra.  
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2.2 Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
 
Roupas de proteção e equipamentos apropriados devem ser usados por todos aqueles envolvidos nas 
operações a bordo e em terra. Todo o pessoal deverá usar, no mínimo, macacão ou veste similar que 
proporcione cobertura completa, calçados de segurança, óculos de segurança e capacete. 
 
O navio deve fornecer EPI aos visitantes e estes devem incluir roupa, bota de segurança, óculos de segurança 
e capacete. Caso contrário, o guarda (representante da autoridade portuária) não permitirá a entrada. 
 
2.3 Proteção no Porto e Terminal 
 
A Granel tem um Plano de Segurança com medidas implementadas aplicáveis a navios e instalação portuária. 
Informações e acordos sobre segurança devem ser discutidos durante a “Reunião de Bordo”, conforme 
apropriado.  
 
O Plano de Segurança está em linha com o ISPS CODE e possui três níveis de proteção conforme mostrado 
abaixo:  

a) Proteção de Nível 1 – Normal 

Este é o nível em que as medidas de segurança padrão são mantidas durante todo o tempo. 

b) Proteção de Nível 2 – Intensificada 

c) Proteção de Nível 3 – Excepcional 

Qualquer medida adicional indicada para os níveis 2 e 3 são estabelecidas no Plano de Segurança Portuária 
da Granel Química. 

Será emitida a “Declaração de Ciência” em relação à responsabilidade do Supervisor de Segurança do Navio 
para registrar qualquer questão de segurança envolvendo o navio enquanto estiver atracado. O Comandante 
do navio ou seu representante de acordo com a legislação brasileira (Resolução CONPORTOS nº 36/2005) 
deverá assinar esta declaração e em caso de recusa, deverão ser adotadas as medidas cabíveis conforme 
descritas na Resolução CONPORTOS nº 36/2005). 
 
2.4 Acesso de Veículos e Pessoal 
 
Para visitar áreas dos píeres será necessária uma autorização da Autoridade Portuária, de acordo com os 
procedimentos de acesso aos visitantes que podem ser encontrados no www.codesp.com.br. 
Aos visitantes e aos comerciantes só será permitido o acesso ao navio, em conformidade com o estatuto e 
planos de segurança de navios e porto. 
Se estritamente necessário e relevante para a operação de transferência de carga, o agente dos navios pode 
pedir acesso de veículo à autoridade portuária de acordo com procedimentos de acesso que pode ser 
encontrado no www.codesp.com.br. 

 

3.   COMUNICAÇÕES ANTES DA CHEGADA 
 

3.1 Aviso de Chegada (ETA) 
 
Existe um documento "Programação de Navios" usado para monitorar navios programados para carregar ou 
descarregar no Terminal Granel. O setor operacional vai fazer o primeiro contato com o agente do navio para 
enviar a "Porto Information Booklet” e um documento chamado planilha "Informações de Pré- Chegada do 
Navio". 
 
O representante do terminal verifica a escala do navio através do website www.santospilots.com.br para ver a 
programação de sua manobra. 
Outras informações sobre o navio poderão ser obtidas nesse site, como suas condições operacionais ao entrar 
no porto: calado, comprimento total, boca, porte bruto (deadweight), arqueação bruta e nome do Agente do 
navio para a operação. 
Os terminais devem fornecer aos navios que estão atracados em seus berços, informações sobre todos os 
regulamentos locais e requisitos de segurança do Terminal. 



Port Information Booklet – Terminal Granel Química, Alemoa – Santos/SP – Brasil 

 

Aprovado por: GTE/AJCB                            Data: 12/09/2019      Revisão: 00                                Página: 8/26 

 

Em contato com a agência do navio, a ETA confirmada é monitorada por 7 dias até a data de chegada 
acordada antes por e-mail. 
 
3.2 Troca de Informações Antes da Chegada 
 
O Terminal da Granel Terminal vai enviar para a Agência do navio o documento "Port Information Booklet", que 
aborda todos os regulamentos locais pertinentes e os requisitos de segurança do trabalho e patrimonial do 
Terminal, quando é feito o primeiro contato entre o agente do navio e o representante do Terminal da Granel. 
Pelo menos 48 horas antes da chegada, o Comandante do Navio fornecerá as seguintes informações, 
conforme este modelo de documento do Terminal: 
 

PRE-ARRIVAL INFORMATION 

A Nome e indicativo de chamada do navio.  

B País de registro.  

C Calado na chegada.  

D Plano de carga do navio.  

E 
Qualquer defeito de casco, máquina ou equipamento que possa 
prejudicar a segurança das operações ou atrasar o início do 
manuseio da carga. 

 

F 
O Guindaste do navio está apto para suportar a operação de 

conexões dos mangotes de carga /descarga? 
 

G Detalhes do manifold de bordo: tamanho, números, reduções  

H 
Informações detalhadas sobre as operações de movimentação de 

carga propostos: quantidade, vazão, sequência. 
 

I Nível atual de proteção do navio (ISPS)  

J A profundidade da água está garantida?  

 
Nota 1: 
No ato do recebimento dessas informações, o Terminal confirmará se a ordem de descarga pretendida pelo 
navio é viável e se as operações simultâneas propostas, bem como se as respectivas vazões de descarga são 
aceitáveis. 

 
4.    CHEGADA AO PORTO  
 
4.1 Auxílio à navegação 
 
O navegante procedente de leste deve reconhecer inicialmente a Ilha de Alcatrazes e depois a laje de Santos e 
a Ilha da Moela, tendo atenção à possível dificuldade para identificar esta última ilha, que se confunde com a 
costa quando vista de determinados setores. Vindo do Sul, os primeiros pontos a reconhecer são a Ilha 
Queimada Grande e a Laje de Santos.   
Identificados os pontos de aterragem o posicionamento do navio é facilitado pelos faróis existentes em todas as 
ilhas e a demanda da baía pode ser feita com facilidades evitando apenas a navegação nas proximidades da 
ilha de Alcatrazes, da laje de Santos, do Parcel dos Reis e da laje Pedro II.  Deve ser dada atenção, também, 
ao grande número de barcos pesqueiros operando na área, em especial entre a Ilha Queimada Grande e a 
Laje da Conceição e entre a Ilha da Moela e a Laje de Santos.   
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As elevações das pontas Munduba, a leste, e Itaipu, a oeste, e o contorno sinuoso da baía, além das ilhas de 
suas proximidades, facilitam a terragem pelo radar. Vindo de alto-mar, o radiofarol Moela é um importante 
auxílio e a estação de referência DGPS.  
 
CARTA DHN № 1701   
 
A demanda dos fundeadouros externos e do local de embarque de prático não apresenta dificuldades, 
respeitadas as normas de tráfego e permanência no porto e dada especial atenção ao grande número de 
navios em movimento e fundeados.   
O acesso ao porto de Santos e seus cais é feita por um canal onde há 4 trechos dragados, denominados por 
trechos I, II, III e IV cujos calados máximos de operação no canal de navegação são as seguintes:   
 
Trecho I: Da Barra até Entreposto de Pesca. Com 13,50 m;   
Trecho II: Entreposto de Pesca à Torre Grande, com 13,50 m;   
Trecho III: Torre Grande até Armazém 06, com 13,50 m;   
Trecho IV-a: Armazém 06 até o Terminal Alamoa, com 13,50 m;   
Trecho IV-b: Terminal Alamoa até final trecho IV, com 12,70 m.   
 
Como as profundidades das seções do canal sofrem alterações, é importante observar as informações sobre 
estas alterações, divulgadas pela Autoridade Portuária.   
 
PONTOS CARACTERÍSTICOS   
 
Os seguintes pontos característicos, descritos de leste para oeste, facilitam a navegação e o fundeio na baía 
de Santos:   
 
Carta 1701 
 
Morro da Barra - (24° 00,9' S - 46° 18,9'W) - no extremo oeste da ilha de Santo Amaro, com vegetação escura 
e 330m de altitude.   
 
Ilha das Palmas - Junto à costa oeste da ilha de Santo Amaro, rochosa, de cor esbranquiçada e com 
edificações na sua parte superior.  Nela está localizado o farolete Ilha das Palmas (3292), uma torre cilíndrica 
de concreto armado sobre a Laje de uma casa, encarnada, com 4 metros de altura e luz de lampejo encarnado 
na altitude de 18 m com alcance de 5 M.   
 
Ilha Porchat - Ponta elevada a leste da barra de São Vicente, com 110 m de altitude. É toda urbanizada e 
caracteriza o extremo oeste das praias da cidade de Santos.   
 
Morro do Itaipu - na ponta Itaipu, extremo oeste da baía, com 184 m de altitude. É urbanizado e tem uma torre 
notável no seu cume.    
 
Alinhamento A  do canal de acesso - constituído pelos  faroletes Praia do  Boqueirão n°1 (anterior) (3296),  
uma  torre cilíndrica  de concreto armado  isolada na  superfície  do mar, branca com  uma faixa horizontal 
encarnada, com  7 m de altura e luz  rápida branca  com  na altitude  de 8 m com  alcance de 10 M;  e Praia da  
Praia n°2 (posterior) (3300), uma  torre quadrangular de  concreto armado com  faixas  horizontais  encarnadas 
e brancas, na praia  do Boqueirão , com 17 m  de altura e luz isofásica branca na altitude de 17 m com alcance 
de 11 M. Este alinhamento B; à noite sua utilização é prejudicada pelas luzes dos edifícios situados ao fundo. 
O farolete Boqueirão n° 1 (anterior) está equipado com racon código Morse N com alcance de 19m. 
   
Alinhamento C do canal de acesso - constituído pelos faroletes Rio do Meio n° 5 (anterior) (3312) e Rio do 
meio n° 6 (posterior) (3316), duas torres quadrangulares de concreto armado com faixas horizontais 
encarnadas e brancas. Os 2 faroletes ficam na ilha de Santo Amaro, junto à foz do rio do Meio:  o anterior com 
7m de altura e luz rápida branca na altitude de 8m com alcance de 11M. Este alinhamento define o trecho final 
da Seção A do canal. 
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4.2 Aproximação dos Píeres 
 

◼ 
Restrições dos píeres 

Atracação e desatracação são permitidas 24 horas por dia, respeitando o calado máximo de cada berço. 
 

◼ 
Limitações de maré 

A amplitude média de maré é de 1,60 m com 0,80 m nível médio. 
 

◼ 
Restrições do canal 

O calado máximo do canal é de 13,50 metros até o Entreposto de Pesca, depois 13,50 do Entreposto de Pesca 
até o Terminal Alamoa e 12,70 m do Terminal Alamoa até o final do Trecho 4 e sua largura é de 220 metros em 
sua área mais estreita. A velocidade máxima permitida é de 8 nós. 
 

◼ 
Aspectos ambientais 

O clima é tropical e quente. A umidade relativa do ar é de cerca de 80% para a maior parte do ano. 
A pressão atmosférica varia em torno de 1,015 105 Pa com bom tempo e a temperatura é de 26ºC. Em 
fevereiro, o mês mais quente, a temperatura de 30º C pode ser observada, e em julho, o mês mais frio, a 
temperatura pode chegar aos 13º C. 
 

◼ 
Ventos predominantes 

O Sudeste e Nordeste. Os ventos do sudeste dificultam as manobras na costa e o acesso ao canal. Os ventos 
do nordeste dificultam manobras na área do porto, principalmente no caminho entre a Ilha Barnabé e o terminal 
da Usiminas. 
 

◼ 
Ondas e arrebentações 

Os píeres 3 e 4 da Alemoa estão situados na zona abrigada localizada no lado direito do canal do estuário, de 
modo que não há registro de variação de ondas ou arrebentações. 
 

◼ 
Regime de chuvas 

A precipitação média anual é 2.000 mm, com uma média mensal de 160 mm. O período chuvoso vai de 
Novembro a Março. Não há registro histórico de granizo ou neve na região. 
 

◼ 
Visibilidade 

A visibilidade, geralmente, é considerada boa a excelente, podendo ser reduzida na época de chuvas. Sujeita a 
nevoeiros. 
 

◼ 
Marés e outras ocorrências 

O vento Sudeste persistentemente represa a maré no porto, atrasando a maré vazante; o Nordeste tem uma 
ação contrária, dificultando a maré enchente. A corrente segue a maré, que podem chegar a 1 nó na enchente 
e 1,40 nós na maré vazante. 

Em períodos chuvosos a corrente vazante chega a uma velocidade maior. 

 

◼ 
Controle do Porto ou VTS 

Não há controle de tráfego marítimo no Porto de Santos, somente de entrada, saída e as inspeções de 
manobra de navios. 
 
4.3 Praticagem  
 
A praticagem é obrigatória para todas as embarcações estrangeiras que entram ou saem do Porto de Santos. 



Port Information Booklet – Terminal Granel Química, Alemoa – Santos/SP – Brasil 

 

Aprovado por: GTE/AJCB                            Data: 12/09/2019      Revisão: 00                                Página: 11/26 

 

O serviço de pilotagem será feito por práticos devidamente habilitados, organizados em associações ou 
contratados por empresas - Lesta, Capítulo III - Lei nº 9,537, 11 de dezembro de 1997; NORMAN 01 , NPCP - 
SP . 

A praticagem é solicitada pelo agente do navio com 48 horas de antecedência da chegada do navio ao ponto 
de embarque do prático. 

O Prático deve ser contactado em VHF Canal 16 utilizando sinal de chamada, pelo menos, 2 horas antes da 
chegada ao ponto de embarque do prático. 

O site - www.santospilots.com.br/ tem informações disponíveis relacionadas com serviços de praticagem e 
tempos definido para atracação e desatracação. 

Em caso de uma emergência marítima a bordo do navio ou de outro navio, os serviços de praticagem estão 
disponíveis e terão suas ações controladas pela Autoridade Marítima.  

 
4.4 Áreas de Fundeio e Espera 
 
4.4.1. As áreas de fundeio recomendadas podem ser encontradas no Quadro DHN -1,701, que deve ser 
utilizado de acordo com projeto do navio e disponibilidade do porto. As principais áreas de fundeio são 
descritas abaixo: 
 
Área de Fundeio 1 

Destinada aos navios de guerra. 

Área entre as seguintes coordenadas geográficas: 

a) Lat: 23º 59’ 24’’ S; Long: 46º 20’ 12’’ W. 

b) Lat: 23º 59’ 24’’ S; Long: 46º 20’ 48’’ W. 

c) Lat: 24º 00’ 00’’ S; Long: 46º 20’ 48’’ W. 

d) Lat: 24º 00’ 00’’ S; Long: 46º 20’ 24’’ W. 
 
Área de fundeio 2 

Destinado aos navios que precisam realizar a inspeção sanitária ou desembaraço aduaneiro (embarque e 
desembarque de tripulantes, reparos, compras e materiais), tempo de espera não superior a 03 (três) horas. 

Área entre as seguintes coordenadas geográficas: 

a) Lat: 24º 00’ 45’’ S; Long: 46º 20’ 10’’ W. 

b) Lat: 24º 00’ 45’’ S; Long: 46º 19’ 42’’ W. 

c) Lat: 24º 01’ 30’’ S; Long: 46º 20’ 30’’ W. 

d) Lat: 24º 01’ 30’’ S; Long: 46º 19’ 42’’ W. 
 
Área de fundeio 3 

Destinado aos navios com programação, amarração definida para as próximas 24h (vinte e quatro) horas. 

Área entre as seguintes coordenadas geográficas: 

a) Lat: 24º 03’ 00’’ S; Long: 46º 20’ 48’’ W. 

b) Lat: 24º 06’ 00’’ S; Long: 46º 22’ 09’’ W. 

c) Lat: 24º 06’ 00’’ S; Long: 46º 18’ 36’’ W. 

d) Lat: 24º 05’ 18’’ S; Long: 46º 18’ 36’’ W. 
 
Área de fundeio 4 

Destinado aos navios com a amarração prevista no Porto de Santos, mas sem dia e hora definidos. 

Área entre as seguintes coordenadas geográficas: 



Port Information Booklet – Terminal Granel Química, Alemoa – Santos/SP – Brasil 

 

Aprovado por: GTE/AJCB                            Data: 12/09/2019      Revisão: 00                                Página: 12/26 

 

a) Lat: 24º 06’ 00’’ S; Long: 46º 22’ 06’’ W. 

b) Lat: 24º 06’ 00’’ S; Long: 46º 18’ 36’’ W. 

c) Lat: 24º 05’ 18’’ S; Long: 46º 18’ 36’’ W. 

d) Lat: 24º 05’ 18’’ S; Long: 46º 15’ 00’’ W. 

e) Lat: 24º 10’ 00’’ S; Long: 46º 15’ 00’’ W. 

f) Lat: 24º 10’ 00’’ S; Long: 46º 19’ 24’’ W. 
 
Área de fundeio 5 

Destinado a navios sem qualquer programação no Porto de Santos. 

Área entre as seguintes coordenadas geográficas: 

a) Lat: 24º 10’ 00’’ S; Long: 46º 19’ 24’’ W. 

b) Lat: 24º 10’ 00’’ S; Long: 46º 15’ 00’’ W. 

c) Lat: 24º 05’ 18’’ S; Long: 46º 15’ 00’’ W. 

d) Lat: 24º 05’ 18’’ S; Long: 46º 10’ 00’’ W. 

e) Lat: 24º 15’ 00’’ S; Long: 46º 10’ 00’’ W. 

f) Lat: 24º 15’ 00’’ S; Long: 46º 19’ 24’’ W. 
 
Área de fundeio 6 

Destinado aos navios em quarentena. 

Área entre as seguintes coordenadas geográficas: 

a) Lat: 24º 05’ 00’’ S; Long: 46º 24’ 27’’ W. 

b) Lat: 24º 05’ 00’’ S; Long: 46º 22’ 45’’ W. 

c) Lat: 24º 07’ 12’’ S; Long: 46º 25’ 27’’ W. 

d) Lat: 24º 07’ 12’’ S; Long: 46º 23’ 42’’ W. 
 
4.4.2 Localização do embarque do prático 
 
A estação de embarque do prático para todos os navios que chegam está localizada: 
 
Latitude 24°00,55' S  

Longitude 046°20,20' W  
 

5. ATRACAÇÃO E AMARRAÇÃO 
 
5.1 Descrição Geral dos Berços 
 
Os berços públicos disponíveis para operações do Terminal da Granel são píeres 3 e 4, localizados na Alemoa 
na margem direita do canal de Santos. O acesso do canal pode ser encontrado na Carta Náutica DHN número 
1700, 1701 e 1711.  

Os píeres 3 e 4 da Alemoa pertencem ao Porto de Santos e são administrados pela CODESP (Autoridade 
Portuária). 
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As áreas destacadas indicam os píeres 3 e 4 da Alemoa  
 
Construção 
 
O píer 3 e 4 possuem LOA (comprimento total) de 240 metros cada um. Atracação e desatracação de navios 
com mais 200 metros de comprimentos somente na parte do dia. 
 
Defensas 
 
As defensas são feitas de uma placa de polietileno de 120 milímetros fixado com parafusos em dois elementos 
de borracha.  
 
Os elementos de borracha são colocados em cunhas de metal de forma a ficar paralelas às placas de 
polietileno. As cunhas de borracha são fixadas na estrutura do píer. 
 
Os elementos de borracha são feitos de borracha sintética e/ou natural para resistir ao impacto de navios 
durante as operações no berço. 

Devem ser de borracha homogênea, livre de impurezas, bolhas de ar, poros, rachaduras e outros defeitos 
prejudiciais ao seu desempenho. 
 
A placa frontal é feita de polietileno ultra- alta de polietileno de alto peso molecular (UHMW - PE), capaz de 
absorver totalmente as cargas durante as operações de atracação de navios, estabilizado aos raios 
ultravioletas com propriedades técnicas e recursos, cumprindo integralmente as exigências das Normas 
Técnicas. 

As placas de metal inseridas dentro da borracha são feitas de aço estrutural ASTM A 36. 

 

5.2 Limitações dos Píeres 
 
Os seguintes limites são aplicáveis: 
 

PÍER Cabeços LOA (m) 
Calado 
Máximo   

(m) 

Calado 
Máximo Canal 
de Acesso (m) 

Max.  TPB        
(Ton) 

3 23 a 30 240 10,80 
13,20 

60000 

4 30 a 36 240 10,90 60000 

 
5.3  Rebocadores e Manobra de Reboque 
 

3 

 

4 
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O uso de rebocadores é obrigatório para atracação /desatracação de navios no Porto de Santos. Contudo, a 
quantidade de rebocadores e o estabelecimento de dispositivo, é de competência e responsabilidade do 
Comandante do navio, auxiliado pelo Prático. Usualmente, a Capitania dos Portos orienta que para navios com 
carga liquída à granel sejam utilizados 2 (dois) rebocadores. 
O agente do navio será responsável por solicitar rebocadores e embarcações auxiliares que operem no Porto 
de Santos, conforme os Regulamentos Marítimos – NPCP-SP. 
A Autoridade Marítima - Capitania dos Portos - emitiu diretrizes para uso de rebocadores no Porto de Santos: 
NPCP - Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos. 
 
5.4 Fornecimento de Pessoal para Amarração. 
 
O pessoal de amarração e barco de apoio serão fornecidos pela CODESP com pelo menos 1 hora de 
antecedência em relação ao horário programado da manobra, no site www.santospilots.com.br.  
Um barco para amarração é necessário para apoiar a atracação de todos os navios na Alemoa. 
 
5.5 Amarração 
 
Navios atracados nos píeres 3 e 4 da Alemoa são obrigados a cumprir os requisitos mínimos de amarração.  
 
O plano de amarração mínimo a ser seguidos nos píeres 3 e 4 da Alemoa estão definidos abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: NPCP – Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de São Paulo – 2.ª Rev. 2019 

 
É essencial que todos os cabos de amarração sejam mantidos tesos por igual. O uso de tipos diferentes de 
amarração não é permitido.  
Se forem usados guinchos de atracação, então os freios de guincho deverão ser aplicados e os tambores 
deverão ser desengrenados, após a conclusão da amarração. 
 
O Comandante deverá verificar se todos os cabos de amarração estão tesos e mantê-los assim. 
Se o navio se afastar do píer, danificando as defensas, mangotes de carga ou a escada de portaló, o navio 
será responsabilizado e acionado por reclamações por reparos do equipamento danificado. 
 
5.6 Acesso Bordo – Terra 
 
O navio deverá providenciar uma escada de portaló com rede de segurança apropriada, para possibilitar uma 
movimentação segura de pessoal entre bordo e terra. 
Lembramos que a escada de portaló deverá sempre estar devidamente presa ao navio, dotada de rede de 
segurança e boia salva-vidas com retinida e facho holmes nas proximidades. 
A escada de portaló deverá sempre estar em condição de acesso seguro, considerando a subida e a descida 
da maré e a borda-livre do navio. 
 
Não há escada de portaló disponível no terminal. 
 

6.   COMUNICAÇÕES DURANTE A ESTADIA NO PÍER 
 
6.1 Aviso de prontidão - NOR (Notice of Readiness)  

http://www.santospilots.com.br/
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No que tange o tempo de estadia, o Terminal irá assinar o NOR levando em consideração o momento em que 
o último cabo de amarração tiver sido passado em terra, e que a escada de portaló estiver devidamente 
instalada e liberada o seu acesso para o pessoal de terra. 
Se o navio não for aprovado na inspeção de segurança, o horário da liberação para fins de NOR será no 
momento em que o navio corrigir os itens pendentes indicados. 
 
6.2 Geral 
 
O Terminal providenciará para o navio, um rádio portátil VHF (intrinsecamente seguro) e o oficial de serviço a 
bordo (officer on duty) deverá ter consigo o rádio durante todo o tempo. O rádio estará sintonizado na 
frequência do terminal e deverá ser usado somente em procedimentos de transferência de carga e de 
emergência. 
Um meio secundário de comunicação por voz está acordado e identificado no checklist de segurança de bordo 
e de terra. 
 
Em caso de falha de rádio, um membro da tripulação deverá alertar o pessoal de terra imediatamente, para que 
o rádio possa ser substituído.   
Contamos com a cooperação do navio, para que uma boa comunicação seja mantida durante toda a estadia 
em nosso terminal. O nome do navio deve ser incluído nas comunicações quando da chamada do Terminal, 
evitando mal-entendidos. 
 
Em caso de emergência aja primeiro, entre em contato com o operador do píer depois. Isto é igualmente 
importante nos casos em que haja diminuição na vazão de bombeio ou interrupções na descarga. Quando o 
navio estiver pronto para retomar a descarga ou aumentar a vazão da descarga, deverá obter primeiro a 
permissão do Terminal. 

 
6.3 Lista de Verificação de Segurança Bordo - Terra e Acordo Operacional 
 
Ao chegar ao píer, o Comandante receberá do Representante do terminal uma pasta com cópia dos seguintes 
documentos: 

 
• Carta de segurança para o comandante 

• Aviso de procedimentos de emergência 

• Lista de verificação de segurança bordo - terra 

• Planos de transferência de carga 

• Requisitos de proteção do Porto 

 
Antes do início da operação, ambas as Partes deverão analisar, negociar e acordar informações e 
procedimentos contidos nos documentos mencionados acima. 
Os diferentes formulários, informativos e procedimentos neste documento formalizam condutas e 
procedimentos que regem as operações de bordo e de terra e serão mutuamente acordadas antes do início 
das operações. 
Acordos estabelecidos nos documentos permanecerão vigentes no decorrer da estadia do navio no píer. 
Quaisquer alterações nesses acordos no decorrer da operação de carga deverão ser combinadas por escrito. 
Todos os itens encontrados na lista de verificação de segurança bordo - terra são constantemente analisados. 
No entanto, tanto o pessoal do navio, quanto de terra, deverá checar, em conjunto, os itens que requeiram 
reavaliação formal em intervalos de, no máximo, 4 horas. 
 
6.4 Comunicações Durante Transferência de Carga 
 
A manutenção de boas comunicações no decorrer das operações de transferência de carga é fundamental 
para garantir a segurança desta atividade. 
No terminal, será usado o canal de rádio VHF 01 durante operações de transferência de carga. 
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Se for necessário, por qualquer motivo, interromper operações de carga devido a uma emergência, a Parte que 
solicitar a interrupção deverá avisar ‘parada de emergência’ a outra Parte pelo rádio VHF, ou por quaisquer 
outros meios, solicitando “Pare, Pare, Pare”. 
Todas as bombas de transferência deverão ser imediatamente paradas e os manifolds de bordo e de terra 
deverão ser fechados, até que a situação seja investigada e as operações possam ser retomadas. 
Durante a reunião antes da transferência, serão acordados procedimentos de comunicação para a realização 
de paradas específicas, incluindo períodos de aviso para a realização de paradas a bordo ou em terra. 
Sempre que houver uma interrupção de comunicação entre bordo e terra, não sendo restabelecida, a operação 
será interrompida. 
 

7.   RESPONSABILIDADES 
 

7.1 Jurisdição 
 

O píer está localizado sob jurisdição da Autoridade Marítima Brasileira, a Capitania dos Portos, cujos 
representantes poderão ir a bordo da embarcação no momento de sua chegada e aleatoriamente durante a 
estadia, para a realização de inspeções de segurança e antipoluição. 
 
É responsabilidade do armador do navio apoiar as operações antes que o navio obtenha permissão para iniciar 
operações de descarga, como também o embarque e desembarque de pessoal. 
 
Não é permitido nenhum tipo de embarcação a contrabordo, antes da liberação pela Alfândega, Imigração e 
Saúde dos Portos. 

 

7.2 Condições de Aceitação de Navios 
 
Os navios serão aceitos nos píeres com base no pressuposto de que as operações serão realizadas de acordo 
com toda a regulamentação aplicável, além das boas práticas indicadas nas normas marítimas, especialmente 
o conteúdo da última edição do Guia Internacional de Segurança para Petroleiros e Terminais - ISGOTT 
(International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals) e, ainda, o Supervisor do Terminal poderá optar por 
aceitar ou não qualquer navio (com base nestas regras). 
 
Os navios que apresentarem deficiências na chegada poderão ser recusados até que as deficiências sejam 
corrigidas. 
 
7.3 Responsabilidades 
 
Como estabelecido na Carta de Segurança, o Comandante do navio e o Representante do Terminal são 
solidariamente responsáveis pela segurança das operações realizadas, enquanto o navio estiver atracado no 
Terminal. 
 
Enfatizamos que a conclusão segura e bem-sucedida de uma operação de transferência de carga depende da 
eficácia, cooperação, coordenação e comunicação entre todas as partes envolvidas. 
Todas as operações deverão ser realizadas nesse espírito de cooperação mútua. 
 
7.4 Responsabilidades Envolvendo Carga e Descarga 

 
O pessoal de bordo será avisado de que a responsabilidade pela operação de carga a bordo do navio é 
exclusiva e absoluta do Comandante. O pessoal de bordo será responsável pela operação das válvulas e por 
garantir uma conexão segura de todos os equipamentos de transferência com o manifold do navio. 
 

8 OPERAÇÕES AO COSTADO 
 
8.1 Geral 
 
Todas as operações nos píeres 3 e 4 da Alemoa serão conduzidas em conformidade com as recomendações 
contidas na última edição do ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminal). 

 
8.2 Conexão de Mangotes de Carga 
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Não existe guindaste disponível nos píeres 3 e 4 da Alemoa para efetuar a conexão dos mangotes de 
carga. 
Ao chegar às instalações dos píeres da Alemoa, o navio receberá mangotes para transferência de carga. A 
equipe de terra do Terminal é responsável por assegurar que esses mangotes de carga sejam manobrados, 
conectados e desconectados com segurança e precisão. O guindaste do navio será solicitado para o içamento 
dos mangotes de carga até o manifold de bordo. 
 
Na conclusão da operação, será solicitado novamente o apoio do guindaste de bordo para movimentação dos 
mangotes do manifold de bordo para o píer, assim como assistência da equipe do convés. 
 
O equipamento de guindar do navio deve estar marcado com a carga de trabalho segura (SWL) e data 
do teste. 
 
8.3 Instalações para Manuseio de Carga e Vazões de Transferência 

 
Píer 3 

 

Linha de terra 
Diâmetro da linha 

de terra 
Taxa de vazão 

máxima 

Distância entre o 
manifold de terra (píer) 

e tanques de terra 
Carga 

1 10” 800 m3/h 2.150 m Multiuso 

2 10” 800 m3/h 2.150 m Multiuso 

3 10” 800 m3/h 2.150 m Multiuso 

RV 4” 140 m3/h 2.150 m 
Retorno de 

vapores 

  
 
Píer 4 

 

Linha de terra 
Diâmetro da linha 

de terra 
Taxa de vazão 

máxima 

Distância entre o 
manifold de terra (píer) 

e tanques de terra 
Carga 

1 10” 800 m3/h 2.150 m Multiuso 

2 10” 800 m3/h 2.150 m Multiuso 

3 10” 800 m3/h 2.150 m Multiuso 

RV 4” 140 m3/h 2.150 m 
Retorno de 

vapores 

 
 

 Lembrete: Pressão máxima permitida é de 7 bar. 
 
A pressão máxima de transferência de carga permitida será estabelecida e acordada durante reunião a bordo. 
Em momento algum a pressão deve exceder o máximo indicado pelo Terminal. 
 
A transferência entre bordo e terra inicia com baixa vazão - 40 a 70 m3/h – durante este período os operadores 
de terra checam o alinhamento até o tanque do terminal, e se há algum vazamento neste trecho. No tanque de 
terra há um operador monitorando a chegada da carga no tanque, ele é responsável por informar ao ‘Loading 
Master’ que a vazão pode ser aumentada. 
 
 
 
8.4 Verificações de Quantidades Transferidas 
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Salvo acordo em contrário, durante a reunião antes da transferência, o navio deverá fornecer informações ao 
Terminal sobre a quantidade de carga descarregada, por tipo de produto, a cada hora exata. O terminal 
fornecerá os respectivos dados de terra para fins de comparação. 
Se a troca de informações revelarem uma diferença súbita ou significativa entre os valores do Terminal e os do 
navio referentes às quantidades transferidas, as operações serão interrompidas até que uma explicação 
satisfatória seja encontrada. 
 

➢ O Inspetor independente designado medirá todos os tanques envolvidos na descarga, supervisionado 
por um inspetor da Receita Federal, para confirmar o conhecimento de embarque. 

 
➢ Após uma hora de bombeio, o volume e a vazão nos tanques de terra serão medidos. Essa informação 

será comparada com os volumes e vazões do navio. 
 

➢ A partir desse ponto, a cada hora exata, o terminal medirá vazões e volumes e fará a mesma 
comparação com os resultados de bordo. 

 
➢ O Inspetor independente medirá todos os tanques do navio no final da operação, emitindo um relatório 

de medição. 
  

➢ Será emitido um certificado de arqueação de terra, um dia após a operação, sendo este o documento 
final para a Receita Federal. 

 
 
8.5 Critérios Ambientais para Suspensão de Operações 
 
A tabela abaixo lista as condições para suspensão das operações em condições de tempo severas:  
 

 Suspensão das 
operações de 
carga/descarga 

Desconexão dos 
braços/mangotes de carga 

Desatracação do navio 
(se for seguro fazê-lo) 

Velocidade do 
vento 

20 nós 25 nós 35 nós 

 Tempestade elétrica   

 Chuva torrencial   

 
Independentemente da velocidade medida do vento, se o comandante do navio ou o representante do Terminal 
considerar que as condições prevalecentes podem potencialmente ameaçar a segurança das operações, a 
transferência deve ser suspensa e os mangotes desconectados. 
 
8.6 Paralisações de Emergência 
 
Não há nenhum arranjo nos píeres 3 e 4 da Alemoa ou meios remotos para interromper o bombeamento do 
navio. 
Em caso de uma emergência, o terminal será avisado imediatamente por rádio VHF, com a mensagem de 
"Pare. Pare, Pare". Caso o sistema de rádio não esteja funcionando, será feita a solicitação verbalmente pelo 
operador do píer para o vigia do manifold de bordo. 
As linhas de transferência em terra são equipadas com válvulas de emergência para isolar o manifold de terra 
do manifold de bordo; o operador de píer a utilizará em caso de emergência, se necessário. 
 
 8.7 Dry Certificates  
 
Os navios são avisados de que a equipe do Terminal ou seus representantes não assinam nenhum documento 
ou similar atestando a condição de que os tanques de bordo estão completamente vazios. 
Esse documento será enviado para o Representante do Terminal para conhecimento somente.  
8.8 Tratamento Dispensado a Provisões e Sobressalentes de Bordo 
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Deve ser gerenciada pelo agente do navio de acordo com as seguintes autoridades: Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária, Alfandega e Polícia Federal. O representante do Terminal deverá ser avisado com 
antecedência. 
 
8.9 Embarcações a Contrabordo   
 
Antes das operações de descarga, embarcações pequenas poderão ser autorizadas a permanecerem a 
contrabordo para apoio do navio. No entanto, essa permissão depende de aprovação do Representante do 
Terminal antes do início das operações. 
Pequenas embarcações NÃO poderão atracar a contrabordo de um navio atracado no píer, durante as 
operações de transferência de carga. 
 
8.10 Instalação para Recebimento de Lixo 
 
Serviços disponíveis através do Agente do navio, contudo, deverá ser informado ao Representante do Terminal 
caso ocorra. 
 
8.11 Água potável  
 
Serviços disponíveis através do Agente do navio, contudo, deverá ser informado ao Representante do Terminal 
caso ocorra. 
 
8.12 Abastecimento ou “Bunker” 
 
Abastecimento por balsas (Bunkering) devem ser acordados e solicitados pelo agente, não havendo nenhuma 
relação com o Terminal, mas deve ser informado ao Representante do Terminal antes que as operações 
comecem. 
Durante a operação de ‘bunker’, as operações de bombeio entre bordo e terra, referente a produtos 
inflamáveis, devem ser interrompidas. 
‘Bunker’ é permitido apenas durante as operações de carga e descarga de produtos que não sejam 
inflamáveis, ou seja, produtos com ponto de fulgor abaixo de 60ºC. 
 
8.13 Instalação para Recebimento de Óleo Contaminado e Lastro 
 
Não disponível. 
 
8.14 Operações Acima da Maré 
 
Não são permitidas. 
 
8.15 Cabos de Reboque de Emergência 
 
De acordo com a NORMAN 01 (Normas da Autoridade Marítima Brasileira) é obrigatório o uso de cabos de 
emergência durante as operações de transferência de carga. 
 

9.   REQUISITOS DE SEGURANÇA  
 
9.1 Fumo 
 
Em terra firme - É proibido fumar em qualquer parte do terminal, uma vez considerada como área classificada. 
 
A bordo - É estritamente proibido fumar, exceto no interior das acomodações, em locais designados, conforme 
acordado com o Comandante de bordo. 
 
Deverão estar afixados avisos claros indicando os locais onde é permitido fumar. 

Em nenhuma circunstância será permitido fumar ou portar equipamentos não IS no convés principal, enquanto 
o navio estiver atracado. 
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9.2 Uso de fósforos e isqueiros 
 
Em nenhuma circunstância o pessoal de bordo poderá trazer consigo fósforos, isqueiros, líquidos inflamáveis 
ou outras fontes similares de ignição, enquanto estiverem na área do píer. 
 
9.3 Política de álcool e drogas 
 
Nenhuma pessoa sob influência de álcool ou drogas poderá participar de qualquer operação de carga, nem 
terá permissão para acessar as instalações em terra. 
Qualquer violação dessa exigência resultará na interrupção imediata das operações, e esta não prosseguirá 
até que a questão seja relatada e plenamente investigada pelas autoridades competentes e o Terminal 
considerar seguro fazê-la. 
 
9.4 Equipamento elétrico portátil, incluindo celulares e pagers 
 
NÃO É PERMITIDO o uso de telefones celulares e câmeras na área de operação, a bordo ou em terra; estes 
deverão estar sempre DESLIGADOS. 
 
Somente com a autorização do Representante do Terminal, poderá ser emitida uma permissão de trabalho, 
caso seja necessária a utilização de qualquer dispositivo não intrinsecamente seguro ao longo da área do píer, 
durante a operação de descarga. 
 
Equipamentos classificados como intrinsecamente seguros (IS) são aqueles aprovados para uso dentro do 
porto ou terminal como, por exemplo, celulares especialmente projetados, rádios de comunicação e lanternas. 
 
Visitantes com pagers deverão verificar se são do tipo intrinsecamente seguro. 
 
9.5 Proteção ambiental 
 
Nenhum óleo ou água residual, que possa conter óleo, poderá ser descarregado ou lançado bordo afora. 
Durante a estadia do navio, embornais e bandejas coletoras deverão estar devidamente tamponados e sem 
resíduos no seu interior. 
 
Em caso de derrame de óleo pelo navio, a operação será interrompida, medidas imediatas serão tomadas para 
evitar o agravamento da poluição e o Representante do Terminal será avisado. O Comandante também é 
responsável por avisar a Autoridade Portuária (CODESP) e a Capitania dos Portos. 
 
9.5.1 Combate a derrame no mar 
 
Existe uma empresa contratada para atuar no caso de um derramamento de produto no mar para ambos os 
berços. Está disponível para todos os Terminais que operam na Alemoa. Diariamente esta entra em contato 
com os terminais para tomar ciência das operações que estão ocorrendo nos berços e tipo de produto que 
estão sendo manuseados. 
 
9.6 Condições meteorológicas adversas 
 
O Comandante é responsável por monitorar continuamente as condições meteorológicas, durante as 
operações de descarga. 
 
O Representante do Terminal terá acesso a atualizações meteorológicas regulares e o navio será devidamente 
avisado sobre quaisquer condições climáticas adversas esperadas. Qualquer decisão de deixar o píer e o porto 
será tomada em consulta entre o navio e o pessoal responsável em terra, ou seja, o Comandante do navio e o 
Representante do Terminal. 
 
Se o navio tiver que permanecer no porto, o Comandante analisará o arranjo de amarração de modo a 
enfrentar a condição meteorológica adversa. 
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Se houver pouco movimento de ar, gases provenientes do petróleo podem estar presentes no convés em 
grandes concentrações, em navios que carregam produtos voláteis. O navio em conjunto com o Terminal deve 
considerar interromper a operação enquanto esta condição persistir. 
 
9.7 Tempestade Elétrica 
 
Todas as operações de transferência de carga deverão ser interrompidas caso ocorra tempestade elétrica. 
Todos os tanques abertos, pontos de ventilação e válvulas do manifold de carga deverão ser fechadas até que 
a tempestade se dissipe. 
 
9.8 Evacuação de Emergência 
 
Rota Primária 
 
É o principal acesso do terminal, placas estão instaladas para indicar a rota de fuga. 
 
Rota Secundária 
 
Se a rota primária estiver obstruída por qualquer motivo, serão utilizados os meios de evacuação do navio por 
embarcações salva-vidas, posicionados no lado do mar, sempre que disponíveis. 
Os píeres da Alemoa possuem uma entrada de serviço localizada ao centro que pode ser utilizada como rota 
de fuga. 
 

10.  REGULAMENTOS PERTINENTES AO TERMINAL 
 
O Terminal opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. A equipe de terra do Terminal da Granel está na planta 
o tempo todo. 
 
10.1 Ulagem e retirada de amostra 
 
Sempre que possível, as atividades de ulagem e retirada de amostras dos tanques de bordo serão realizadas 
com o uso de equipamento para sistema fechado. 
 
Quando não for possível realizar operações de medição ou amostragem fechada, será necessário o uso de 
sistemas de medição abertos, considerando os cuidados indicados em detalhe no ISGOTT. 
 
Os Inspetores independentes farão a ulagem e a amostragem dos tanques de carga, logo após a atracação, 
assim que houver acesso seguro para terra. O Comandante deverá disponibilizar pessoal adequado e 
equipamento fechado de amostragem e ulagem apropriado, como prioridade para facilitar a operação. 
 
10.2 Gás Inerte 
 
Caso necessário e requerido, está disponível o gás nitrogênio para a inertização dos tanques de bordo. 
 
O sistema de gás inerte do navio deve estar operacional (de acordo com os requerimentos da classe) e ser 
utilizado com frequência. Se o sistema de gás inerte do navio não estiver operacional ou funcionando 
precariamente, a operação dever ser interrompida imediatamente e só continuará após o sistema ser reparado. 
 
10.3 Estado de prontidão das máquinas principais 
 
Os motores principais e outros equipamentos essenciais dos navios atracados no píer deverão ser mantidos 
em estado de prontidão para saída imediata do píer. 
Os navios deverão estar sempre tripulados adequadamente, para as situações de combate a incêndios e 
desatracação em caso de emergência. O Comandante ou Imediato deverá estar a bordo constantemente, 
enquanto o navio estiver atracado. 
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10.4 Manutenção e reparos a bordo 
 
Reparos ou imobilização dos motores principais são proibidos em qualquer navio atracado. 
Em caso de qualquer problema nas instalações que imobilize o navio ou interrompa a descarga, o 
Representante do Terminal deverá ser avisado imediatamente. 
Serão permitidos reparos de emergência a bordo, ou seja, reparos essenciais necessários para manter o 
equipamento funcionando corretamente e evitar condições perigosas ou inseguras, sujeitos à aprovação da 
CODESP e pelo Representante do Terminal ou quem estiver designado. 
 
10.5 Trabalho a quente a bordo 
 
Geralmente, NÃO é permitido trabalho a quente fora de áreas designadas a bordo ou nos píeres. 
No entanto, em circunstâncias atenuantes, o trabalho a quente pode ser permitido. 
Antes de realizar qualquer trabalho a quente a bordo, deverá haver autorização da Autoridade Portuária 
(CODESP). 
Todas as autorizações de trabalho a quente deverão ser endossadas pelo Representante do Terminal, Oficial 
de serviço no convés, e representante CODESP. 
 
10.6 Limpeza, purga e evacuação de gases de tanques 
 
Estas atividades são permitidas contanto que o navio armazene o conteúdo do “slop” adequadamente, para 
realizar o descarte apropriado de acordo com a convenção MARPOL, e com a estrutura de descarte de 
resíduos disponível, por favor entrar em contato com Agente para maiores detalhes. 
 
O Terminal Granel Química não recebe qualquer tipo de resíduo proveniente do navio. 

 
11.  NATUREZA DA REVISÃO 
 
Não aplicável. 
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APÊNDICE A: LISTA DE CONTATOS  

 

CONTATO      TELEFONE  

 

Representante do Terminal    +55 13 3295 1090   

Sala de Controle do Terminal    +55 13 3295 1092 

Hospital Ana Costa               +55 13 3229 9000 

CODESP – Autoridade Portuária   +55 13 3202 6565 

IBAMA       +55 13 3227 5775 

CETESB – Agência Ambiental em Santos  +55 13 3227 7767 

Capitania dos Portos em São Paulo   +55 13 3221 3454 

ANP – Agência Nacional de Petróleo   +55 11 2276 1175 

Corpo de Bombeiros – 6º Grupamento  +55 13 3284 5447 

Alfândega do Porto de Santos    +55 13 4009 1501  

Agencia de Vigilância Sanitária (ANVISA)            +55 13 3219 4586                                               

Polícia Federal      +55 13 3213 1800 

Alpina Briggs (Suporte a emergências)  +55 13 3222 6699 

PIE ABTL (Suporte a emergências)   +55 13 9764-7149 

Ambulância (emergência)    192 

Polícia       190 
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APÊNDICE B: LAYOUT DO PORTO 
 

Carta Náutica DHN 1701 
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APÊNDICE C: LAYOUT DOS BERÇOS 
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Documentação Final 
 
Deve ser levada em consideração a inclusão da documentação final, as cópias destas e dos cheklists de apoio 
à operação de transferência de carga, tais como: 

1.  Carta de Segurança para o Comandante 

2.  Key Meeting (Reunião de Bordo) 

3.  Lista de Verificação de Segurança Bordo - Terra 

4.  Plano de Transferência de Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


