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alinea (a) deste parágrafo, em associação com

o trim pela popa não superior a 0,015L; e

(c) em qualquer caso o calado na perpendicular AR não deverá ser menor do que aqueJe
neê::essãrio para obter a imersão total da$ hélices.
(3) Em nenhum caso a água de l.(tstro será
transportada nos tanques de óleo exceto em con·
dições de tempo tão severas que na opinião do
Comandante, seja n~eSsário transportar água de
lastro adicional em tanques de óleo, para a seguranças do navio. Água de lastro adicional será
tratata e descarregada em contf,rmidade oom a
Regra 9 e de acordo com os requisitos da Regra
15 deste Anexo, devendo ser feito um lançamento
no Uvro de Registro de Óleo referido na Régra
20 deste Anexo.
(4) Qualquer petroleiro que não seja obrigado
a possuir tanques de lastro segregado de acordo
com o parágrafo (I) desta Regra pode, contudo,
ser qualificado como um petroleiro qe lastro se-

gregado, desde que, no caso de um petroleiro
de comprimento iguaJ ou superior a 150 metros,
atenda ele totalmente aos requisitos dos parágrafos (2) e (3) desta Regra e no caso de petroleiro
de comprimento inferior a 150 metros as condições de lastro segregado deverão satisfazer a Administração.

REGRA 14

Se-ção de Óleo e Lastro de Água
(I) Exceto como estabelecido no parágrafo (2)
desta Regra, nos navios novos de arqueação bruta
lgua1 ou superior a 4.000 que não sejam petroleiros e nos petroleiros novos de arqueação bruta
igual ou superior a 150, nenhuma água de lastro
ser6. transportada em qua1quer tanque de óleo

combustível.
(2) Onde condições anormais ou a necessidade
de transportar grandes quantidades de óleo combustivel tomar necessário a transporte de água
de lastro que não seja um lastro limpo em quaJquer tanque de óleo combustivel, essa água de
1astro será descarregada em instaJações de recebimento ou no mar, de conformidade com aRegra 9, utilizando-se o equipamento ~ificado
na Regra 16 (2) deste Anexo e será feíto um lançamento a respeito no üvro de Registro de Óleo.
(3) Todos os outros navios deverão atender
aos requisitos do parágrafo {1) desta Regra tanto
quanto seja possível e razoável.

REGRA 15
Retenção de Óleo a Bordo
(I) Sujeitos às disposições dos parágrafos (5)
e (6) desta Regra, os petroleiros de arqueação
bruta igual ou superior a 150 serão equipados
com instalações de acordo com os requisitos dos
parágrafos (2) e (3) desta Regra, sob a condição
de que nos casos de petroleiros existentes os requisitos para os sistemas de monitoragem e controle da descarga de óleo e arranjo dos tanques
de resíduos ser~ aplicados três anos ap6s a data
da entrada em vigor da presente Convenção.
(2) (a) devem ser fornecidos meios adequados para limpeza dos tanques de carga e transferênc:ia dos resíduos de lastro sujo e lavagens de
tanques, dos tanques de carga para um tanque
de resíduo aprovado pela Administração.
Em petroleiros existentes qualquer tanque de
carga pode ser escolhido para ser tanque de resíduo.

(b) neste sistema, instalações devem ser pr~
vidas para transferir os resíduos de óleo para um
tanque de tesiduo ou para uma combinação de
tanques de residuo de tal modo que qualquer
efluente descarregado no mar o seja de maneira
a cumprir <:::om as disposições da Regra 9 deste
Anexo;

(c) os arranjos dos tanques de resíduo ou
c:ombinação de tanques de resíduo terão uma
capacidade necessária para guardar os resíduos
oriundos da lavagem dos tanques, resíduos de
óleo e resíduos de lastro sujo mas cujo tota1 não
deve ser de menos de 3 por cento da capac:idade
de transporte de óleo do navio, exceto que, onde
forem instalados tanques de lastro segregado, de
acordo corn a Regra 13 deste Anexo ou onde
dispositivos tais como edutores que envolvam a
utilização de água adiciona) para a lavagem não
forem instalados, a Administração pode aceitar
2 por centc>. Petroleiros novos de mais de 70.000
toneladas de porte bruto deverão ser providos,
pelo meno$, de dois tanques de resíduo;
(d) os tanques de resíduos serão assim projetados, particuJarmente a respeito das posições das
entradas e saídas, diafragmas ou vectedores, se
insta1ados, de modo a evitar uma turbuJência excessiva e arrastamento de óleo ou emulsão com
a água.
(3)(a) deverá ser instalado um sistema de rnonitoragem e controle da descarga de óleo. apr~
va.do pela Administração. k considerar aspecto
do medidor do conteúdo de óleo a ser incorporado ao sistema, a Administração deverá ter aten·
ção às esPecificações recomendadas pela Organização·. O sistema deverá ser equipado com um
mecanismo de registro para fornecer um registro
contínuo da descarga em litros por milha náutica
e a quantidade total descarregada,-ou o conteúdo
de óleo e a razão de descarga. Este registro deverá
identificar a hora e a data e será mantido pelo
menos, por 3 anos. O sistema monitor e de controle da del3Carga de óleo deverá entrar em operação quando houver qualquer descarga do efluente
para o mar e deverá ser tal que assegure que
·qualquer descarga de mistUra oleosa cesse imediatament~ quando a razão instantânea de descarga de óleo exceda a permitida pela Regra 9 (I)
(a) deste Anexo. Qualquer falha desse sistema
monitor e de controle deverá parar a desc~a
e deve ser ánotada no Uvro de Registro de Óleo.
Um método a1temativo, operado manualmente,
deverá ser provido e pode ser usado no caso
de tal faltl&, mas a unidade defeituosa deverá ser
posta a operar antes que o petroleiro inicie sua
próxima viagem lastrado, a menos que se dirija
para um porto de reparos, Os petroleiros existentes cumprirão com todas as disposições acima
especificadas exceto que a parada da descarga
pode ser realizada anualmente e a razão de descarga pode ser estimada pelas características da
bomba;
(b) deverão ser providos detetares de interface
de óleo/água eficazes, aprovados pela Administração, para uma detenninação rápida e precisa
da interface de óleo/água nos tanques de resíduo
e deverão estar disponiveis para uso em outros
tanques onde for efetuada a separação de óleo
e égua e dos quais se pretende descarregar o
eflue~ diretamente para o mar;
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(c) as instruções de operação do sistema de·
verão estar de acordo com-um manual de operação aprovado pela Administração. Devem elas cobrir as operações tanto manual como automática
e se destinarão a assegwar que em nenhum m~
mento o óJeo será descarregado exceto em cumprimento das condições especificadas na Regra
9 deste Anexo:

(•) t feite referência às Recomendações aobre as Especifl·
C!!IÇões lntemacionels de desempenho para o Equipamento Sepa·
rador dt óleol.'.gua e Medidores de Conteúdo de Óleo, adotadas
pela Re110luçAo A.233 (W).
(4) Os requisitos dos parágrafos (I), (2) e (3)
desta Regra se aplicarão a petroleiros da arqueação bruta inferior a 150, para os quais o c:ontrole
da descarga de óleo, de acordo cdrn a Regra
9 deste Anexo, será efetuada pela retenção do
óleo a bordo com descarga subseqüente, de todas
as lavagens contaminadas, em instalações de recebimento. A quantidade total de água e óJeo
usada para a lavagem e recolhida em seguida
para um tanque de armazenagem será registrada
no Uvro de Registro de Óleo. Esta quantidade
total será descarregada em instalações de recebi·
menta a menos que tenham sido feitos arranjos
adequados de modo a assegwar que qualquer
efluente, cuja descarga no mar seja permitida,
seja eficazmente controlado de modo a garantir
o cwnprimento das disposições da Regra 9 deste

AneXJ:J.
(5) A Administração pode dispensar os requi·
sitos dos parágrafos (I), (2) e (3) desta Regra
para qualquer petroleiro engajado exclusivamente
em viagens de 72 horas ou menos de duração
e dentro de 50 milhas náuticas da terra mais próxi·
ma, desde que o petroleiro não seja obrigado
a possuir e não possua um Certificado Interna~
cional de Prevenção da Poluição por Óleo (1973).
Qua1quer uma dessas dispensas será sujeita ~
condição de que o petroleiro deverá reter a bordo
todas as misturas oleosas para poterior descarga
em instalações de recebimento e que a Administração declare como adequadas as instalações
disponíveis para o recebimento de tais misturas
oleosas.
(6) Quando o equipamento que, na opinião
da Administração, é exigido pela Regra 9 (I) (a)
(VI) deste Anexo e especificado na alínea (3) (a)
desta Regra não é possível ser obtido para controle da descarga de produtos refinados leves
(óleos claros), a Administração pode dispensar
o atendimento de tal exigência, desde que a descarga só seja pennitida de ac:ordo com os procedimentos estabelecidos pela Organização, os
quais deverão ~sfazer as condições da Regfa
9 (I) (a) deste Anexo, exceto a obrigação de possuir, em operação um sistema de monitoragem
e controle da descarga de óleo. A Organização
deverá rever a disponibilidade do equipamento
em intervalos de tempo que não excedam doze
meses.
(7) Os requisitos dos parágrafos (1), (2) e (3)
desta Regra não se aplicarão aos petroleiros transportando asfalto, nos quais o controle da descarga
do asfalto, de acordo com a Regra 9 deste Anexo
será efetuado pela retenção a bordo dos resíduos
do asfalto e descarga de todas as lavagens contaminadas em instalações de recebimento.
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REGRA 16
Sistema de~ e Controle
da Descarga de Óleo e Equlputento
~-de Óleo/ÁguL
( 1) Qualquer navio de arqueação bruta iguaJ
ou superior a 400 será equipado com um equipa-

mento separador de óleo/água ou um sistema
de filtragem em atendimento às disposições do
parágrafo (6) desta Regra. Qualquer navio desde
que transporte grande quantidade de óleo combustível cumprirá com o parágrafo (2) desta Regra
ou com o parágrafo (1) da Regra 14.
(") t:

feita referência ao "CieiUI Seu Ouide for- OU Tankea"
pubUcado pela "Internacional Chamber of $hWing" e "011 Companies lnternecional Marine Forum ..

(2) Qualquer navio de arqueação bruta igua]
ou superior a 10.000 será equipado:
(a) em adição aos requisitos do parãgrafo (I)

desta regra, com um sistema de monitoragem
e controle de descarga de óleo em atendimento
ao parágrafo (5) desta Regra; ou
(b) como alternativa aos requisitos do parágrafo (I) e alinea (2) (a) desta Regra, com um
equipamento separador de óleo/água em atendimento ao parágrafo (6) desta Regra e com um
eficaz sistema de filtragem, atendendo ao parágrafo (7) desta Regra.
(3) A Administração deverá se assegurar de
que navios de arqueação bruta inferior a 400 estejam equipados, tanto quanto seja praticável, para
reter a bordo óleo ou misturas oleosas ou para
descarregá-los de acordo com os requisitos da
Regra 9 ( 1) (b) deste Anexo.
(4) Para os navios existentes, os requisitos dos
parágrafos (1), (2) e (3) desta Regra aplicar-se-ão
três anos após a data da entrada em vigor da
presente Convenção.
(5) Um sistema de monitoragem e controle da
descarga de óleo deverá ter seu projeto aprovado
pela Administração. NJ considerar o projeto do
medidor de conteúdo de óleo a ser incorporado
ao sistema, a Administração deverá estar atenta
às especificações recomendadas pela Organização·. O sistema deve ser equipado com um aparelho de registro para proporcionar um registro continuo de conteúdo de óleo em partes por milhão.
Este registro deverá indicar a hora e data e será
mantido pelo rnenos por três anos. O sistema
de monitoragem e controle em operação quando
houver qualquer descarga de efluente para o mar
e deverá ser tàJ, que assegura que qualquer descarga de mistura oleosa cessará imediatamente
quando o conteúdo de óleo do efluente exceder
o permitido pela Regra 9 (I) (b) deste Anexo.
Qualquer falha deste sistema de monitoragem
e controle fará cessar a descarga e será anotada
no livro Registro de Óleo. A unidade defeituosa
deverá ser posta a funcionar antes de o navio
iniciar sua próxima viagem, a menos que eJe esteja
se dirigindo a um porto de reparos. Os navios
existentes deverãO cumprir com as disposições
acima especificadas exceto quanto ao fato de que
a parada da descarga pode ser feita manualmente.
() É f~lta ref~r!nd.a à Recomendação sobre Espedflcações Internacionais de desempenho para Equ!pamento Separador de Óleo/
Agu.a e Medidores de ConteMo de áeo, adotadu pela Org.ani.J.IIçi(? pela Resolução 1+.. 233 (W).
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(6) O equipamento separador de 61eo/ãgua ou
um sistema de filtragem de óleo deverá ter seu
projeto aprovado pela Administração e ser tal que
assegure que qualquer mistura oleosa descarregada no mar após ter passado pelo separador
ou pelos sistemas de filtragem terá um conteúdo
de óleo de não mais de 100 partes por mühão.
hJ considerar o projeto de tal equipamento a Administração deverá ter atenção às especificações
recomendadas pela Organização.
(7) O sistema de fihragem de 61eo, referido
no parágrafo (2) (b) desta Regra deverá ter seu
projeto aprovado pela Mministração e ser tal que
receba a descarga proveniente do sistema separador e produza um efluente cujo conteúdo de
óleo não exceda 15 parte por mílhão. Deve ser
provido de dispositivos de alarme para indicar
quando este nive1 não pode ser mantido.

las de descarga, em cqnexão com as instalações
de recebimento, para descarga de água de lastro
sujo ou da água contaminada por óleo.
(2) Em todo petroleiro as canalizações para
descarga para o mar de efluentes que possa ser
permitida de acordo com a Regra 9 deste Anexo,
deverão ser dirigidas para o convés aberto ou
para os bordos do navio, acima da linha d'água
na condição de navio com o máximo lastro. Podem ser aceitos arranjos diferentes de canalizações para permitir a operação do modo admitido
nas alíneas (4) (a) e (b) desta Regra.
(3) Deverão, nos petroleiros novos, ser providos
meios que permitam que se possa parar a descarga de eftuentes para o mar, de uma posição no
convés superior ou acima dele, situada de modo
que se possa observar visualmente o piano de
válvulas referido no parágrafo ( 1) desta Regra e
o efl.uentes proveniente das canalizações referidas
no parãgrafo (2) desta Regra. Não há necessidade
de serem providos meios, na posição de observação, para parar a descarga, se existir um sistema
de comunicações eficaz tal como telefone ou sistema rádio entre a posição de observação e a
posição de controle da descarga.
(4) Todas as descargas serão locaJizadas acima
da Unha d'água exceto que:
(a) O lastro segregado e o lastro limpo podem
ser descarregados abaixo da linha d'água nos portos e nos tenninais ao largo.
(b) Os navios existentes que, sem alterações,
não sejam capazes de descarregar o lastro segregado acima da linha d'água podem fazê-lo abaixo
da linha d'água desde que tenha sido feito imediatamente antes da descarga um exame no tanque
o qual tenha estabelecido que não houve nenhuma contaminação por óleo.

n

REGRA 17

y . _ de Reaiduos
( 1) Todo navio de arqueação bruta igual ou
superior a 400 será provido de tanque ou tanques
de capacidade adequada,levanc:lo-se em consideração o tipo das máquinas e a extensão da viagem,
para receber os resíduos oleosos que não possam
ser tratados de outra maneira, de acordo com
os requisitos deste Anexo, tais como os resultados
da purificação de óleos combustíveis e lubrífican·
tes e de vazamentos de óleo nos compartimentos
de máquinas.
(2) Nos navios novos, tais tanques serão projetados e construidos de modo a que fiquem facili·
tada sua limpem e descarga dos resíduos para
as instalações de recebimento. Os navios existentes deverão cumprir com esta exigência tanto
quanto seja razoável e praticável.

REGRA 19

REGRA 18

Conexão Padrão para Descarga
1..-IIÇáo de - · Canallzllç6eo e
Dispositivos de Descarga de htauWros

Afim de permitir que as canalizações prove·nientes das instalações de recebimento sejam conectadas com a rede do navio para descarga de
residuos dos porões das máquinas, ambas deverão estar providas de uma conexão padrão para
descarga, de acordo com a seguinte tabela:
Dimensões Padrão de flanges para Cone,
xões de Desc:argu:

( 1 ) Todo petroleiro, deverá ter no convés aberto,
de ambos os bordos do navio. um piano de válvu()-É fi:Ha refen!nclll à RecQillendaçAo sobre .as Especificações
lntemadon.ais sobre o desempenho do Equipamento Separador
de Óleo/Agu.a e Medidores de Conteúdo de Óleo, adotada pela
Org.anlzaçio pela R~çio 1+.. 233 (VU).
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REGRA20

Uvro de Registro de Óleo
(1 } Todo petroleiro de arqueação bruta igual
ou superior a 150 e todo navio de arqueação
bruta iguaJ ou superior a 400 que não seja um

petroleiro deverá possuir um Uvro de Registro
de Óleo, seja como parte do diário náutíc:o ou
seja de outro moela, na forma especificada no
Apêndice DI desie Anexo.
(2) O Uvro de Registro de Óleo serã preenchido em cada ocasião, tanque por tanque, sempre que ocorrer no navio qualquer uma das seguintes operações:

(a) para pelroleln>s
(I) carregamen1;o de óleo de carga;

(11) transferênciél interna, quando em viagem,
do óleo de carga;
(fi) abertura ou fechamento das válvulas ou
dispositivos similares que fazem a interconexão

dos tanques de carga, antes das operações de
carga e descarga ou após as mesmas;
(IV) a abertura ou fechamento dos meios de

comunicação

entr~

a canalização de

~rga

e a

canalização de lastro;
(V) abertura ou fechamento das válvulas de

costado antes, durante e pós as operações de
carga e descarga;
(VI) descarga de óleo de carga;
(W) lastrearnento dos tanques de carga;
(WI) limpeza dos tanques de carga;
(IX) descarga de lastro, exceto quando proveniente dos tanques de lastro segregado;
(X) descarga da água proveniente dos tanques de resíduo;
(XI) remoção dos resíduos;
(XII) descarga, pelo costado, da água dos porões que tenha se acumulado nos compartimentos de máquinas, durante a estadia no porto e
descarga rotineira _para o mar da água dos porões
que tenha se acumulado nos compartimentos de
máquinas.
(b)

para navios que nio sejam petrolei-

ros

para essa operação sejam bem detalhados cada
seção do livro serâ assinada pelo oficial ou oficiais
encarregados das operações em causa e será rubricada pelo Comandante do navio. Os lançamentos no Uvro de Registro de Óleo serão feitos
na lingua oficial do Estado cuja bandeira o navio
está autorizado a arvorar e em inglês ou francês
nos navios portadores de um Certificado Internacional para Prevenção da Poluição por Óleo
(1973}. Os lançamentos na língua nacionaJ oficial
do Estado cuja bandeira o navio está autorizado
a arvorar prevalecerão em caso de disputa ou
discrepância.
(5) O Uvro de Registro de Óleo será mantido
em local prontamente acessível para inspeção em
qualquer ocasião que se fizer necessária e, exceto
no caso de navio desguarnecido e sendo rebc>
cada, será conse!Vado a bordo. Esse livro deverá
ser guardado durante um período de três anos
a partir da data do último lançamento.
(6) A autoridade competente do Governo de
uma Parte da Convenção pode inspecionar o Livro
de Registro de Óleo a bordo de qualquer navio
a que se aplique este AneJro, quando o mesmo
estiver em seus portos ou terminais ao largo e
pode tirar cópia de qualquer lançamento desse
livro, podendo solicitar ao ~mandante que certifique ser ele uma cópia autêntica de tal lançamento. Qualquer cópia assim feita, que tenha sido
certificada pelo Comandante do navio como sendo uma cópia autêntica de um lançamento feito
no Livro de Registro de Óleo do navio será aceita
em qualquer processo judk:ial como uma evidência dos fatos estabelecidos no lançamento.
A inspeção de um Livro de Registro de Óleo
e a retirada de uma cópia autêntica pela autoridade competente de conformidade com este parágrafo deverá ser feita o mais rápido possível
de modo a não <:ausar demora desnecessária ao
navio.

REGRA21

Plataformas de perfuração fiX85 ou flutuantes
e outras quando empregadas na exploração, explotação e processamentos associados, ao largo
da costa, dos recursos minerais do fundo do mar
e outras plataformas, deverão atender aos requisitos deste Anexo, aplicáveis aos navios de arqueação bruta igual ou superior a 400 que não sejam
petroleiros, exceto que:
(a) devem ser equipadas, tanto quanto forpraij..
cável, com as instalações requeridas nas Regras
16 e 17 deste Anexo;
(b) devem manter um registro de todas as operações que envolvam descargas de óleo ou misturas oleosas, num modelo aprovado pela Administração; e
(c) em qualquer área especial e sujeitas às disposições da Regra 1 J deste Anexo, a descarga
para o mar, de óleo ou misturas oleosas será
proibida, exceto quando o conteúdo de óleo da
descarga sem diluição não exceder 15 partes por
milhão.

CAPÍTULO 111
Requisitos para núnlrnizar a poluição por
óleo oriundo de petroleiros, deWdo a avarias
no costado e no fundo.
REGRA22

Avarias Hipotéticas
Para fins de cálculo do vazamento hipotético
de óleo dos petroleiros, avarias de extensão tridimensional, com forma de paralelepípedo, no ~es
tado ou no fundo do navio são admitidos como
se segue. No caso de avarias no fundo, duas condições são estabelecidas adiante para serem aplicadas individualmente a determinadas partes do
petroleiro.

avaru·'de costado
/
llJ .Gxte:-,sáo lor.gitudlna.l (lcl:

2

-

L3 ou 14,5 metros, comiderada a. que ror

3

menor.

ga;
Extensão tranversal (te):
ca.stado pua rlentro perpendicularmente à l!..-l.ha de centro, no nivel correspondenr.e à borda livre de verão dcterminaJa).
(fi)

(do

(fi)

B

- ou ll,S

•

metrW~,

COn.sld.erada a que ror

menor.
a partir da. linha ba.se para cima, .sem 11·
mite.

Extensão verttcal (v c):

(b) .,.~ de ·runtlo

Para 0,3L a partir da perpendlcu!ar AV do navio.
{l)

Exter..sãc

L..

longttudi-

nal (ls):

10

an Erttzio traruver.sal <t.sl :

(ill) Extensão vertical a
partir d.a. Unha base (VS)

B
- ou 10 rnetro.s considera-

•
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Requisitos Especiais para Piatafonnas de
Perfuração e outras Platafonnas

(.a)

([) lastreament() ou limpeza dos tanques de
óleo combustível ou dos espaços de óleo de car(U) descarga do lastro ou da ãgua de limpeza,
proveniente dos UUtques referidos em (I) desta
alínea:
(ill) remoção de resíduos, e
(IV) descarga, peJo costado, da água dos porões que tenha se acumulado nos compartimentos de máquinas durante a estadia no porto e
descarga rotineira para o mar de água dos porões
que tenha se acumulado nos compartimentos de
máquinas.
(3) No caso de tal descarga de óleo ou mistura oleosa como referido na Regra 11 deste Anexo
ou no caso de descarga acidental ou qualquer
outra descarga excepcional de óleo a que esta
Regra não tenha fefto exceção, deverá ser feito
um lançamento no Uvro de Registro de Óleo,
das circunstâncias e razões que levaram à descarga.
(4} Cada operi!!.ção descrita no parágrafo (2)
desta Regra dever.\, sem demora, ser totalmente
registrada no l..ivro de Registro de Óleo de modo
que todos os lançamentos no livro apropriado
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da a que for menor, mas
não menor do que 5 metros
B
- ou 6 metros, conaidera.-.
15
da a aue for menor

Qualquer
navio

outra -parte do

L

-·ou. 56 rnetros,

constd~-ra-

10
da o .que ror menor.

5 metro.:,..
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(2) Sempre que os símbolos utilizadOs nesta

Regra aparecerem nesse Capítulo. terão eles o
significado que lhes é atribuído nesta Regra.
REGRA23

Vazamento Hipotético de Óleo
(1) Os vazamentos hipotéticos de óleo no caso
de avaria no costado (Oc) e no fundo (Os) serão

calculados com relação aos compartimentos avariados e para todos os locais concebíveis ao longo
do comprimento do navio, para as extensões defi-

nidas na Regra 22 deste Anexo, pelas seguintes
fórmulas:
(a) para avarias no costado:

Oc =
Wi + Kici (I)
(b) para avarias no fundo
os=-( ZiWi + ZiCi) (U)
I
"

Onde: Wi

=

volume de um tanque lateraJ em

metros cúbicos, considerado como tendo sido

avariado como especificado na Regra 22 deste
Anexo:
Wi para um tanque de lastro segregado pode ser
tomado igual a zero,
Ci == volume de um tanque central em metros
cübicos considerado como tendo sido avariado
como especificado na Regra 22 deste Anexo;
Ci para um tanque de lastro segregado pode ser
tomado igual a zero,
Ki = 1 - - - - ; quando bi for igua1 ou maior
que te, ki será tomado igua1 a zero,
te
bi
li = 1 - - - - ; quando hi for igua1 ou maior
do que vs, li será tomado igual a zero,
hi
vs
bi ::= largura em metros do tanque latera1 considerado, a partir do costado para dentro perpendicularmente à linha de centro, no nível correspondente à borda livre de verão determinada,
hi "" altura mínima em metros do duplo-fundo
considerado; onde não houver duplo-fundo, hi
será tomado igual a zero.
Sempre que o símbolos utilizados neste parágrafo aparecem neste Capítulo, terão eles o significado c:tue lhes é atribuido nesta Regra.
(2) Se um espaço vazio ou tanque de lastro
segregado de um comprimento menor que lc,
como definido na Regra 22 deste Anexo estiver
localizado entre tanques laterais de óleo, o valor
Oc na fórmula (I) pode ser ca1culado na base de
que o volume Wi seja o volume rea1 de tal tanque
(quando eles forem de igua1 capacidade) ou do
menor dos dois tanques (se diferirem em capacidade) adjacentes a tal espaço, multiplicado por
Si como definido abaixo e tomando para todos
os outros tanques laterais envolvidos em tal colisão, o valor do volume total rea1.
li
Si= 1 - - lc
Onde: li = comprimento em metros, do espaço
vazio ou do tanque de lastro segregado considerado.
(3) (a) Somente serão levados em conta os
tan~es de duplo fundo que estejam vazios ou
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carregando água limpa quando os tanques acima
estejam com carga.
(b) Quando o duplo fundo não se estende por
todo o comprimento e toda a largura do tanque
considerado, admite-se como não existente o duplo fundo e o volume dos tanques situados acima
da área avariada do fundo será incluído na fórmula
(D), mesmo que não se considere o tanque como
avariado em razão da instalação desse duplo fundo parcial.
c:) Os pocetos de aspiração podem ser desprezados no cálculo do valor de h quando possuírem
uma área não excessiva e se estenderem para
baixo do tanque a uma distância mínima. inferior
êl metade da altura do duplo fundo. Se a profundidade de taJ poceto for superior à metade da
altura do duplo fundo, h será tomado igual à altura
do duplo fundo menos a do poceto"
As1 canalizações provenientes desses pocetos
deverão, se instaladas no interior dos duplos fundos, ser equipadas com vátvulas ou outros dispositivos de fechamento localizados nas saídas do
tanque a que servem a fim de evitar o vazamento
do óleo no caso de avaria na canalização. Tais
canalizações deverão ser lnstaladas o mais alto
possivel em relação ao fundo do casco. Quando
o tanque contiver carga de óleos, essas válvulas
deverão ser mantidas permanentemente fecha·
das quando no mar, exceto que podem ser abertas somente nos casos de necessidade de transferência de carga para fins de compassar o navio.
(4) No c.aso em que a avaria de fundo atingir
simultaneamente quatro tanques centrais o valor
de o. pode ser ca1culado de acordo com a fórmula
O,

=

1/4 (E

Z, W, + E

z, c,J

(UI)

(5) Uma Administração pode como meio de
redução do vazamento de óleo, em caso de avaria
no fundo, um sistema instalado para transferência
de carga, tendo uma aspiração de emergência
de grande potência em cada tanque de óleo de
carga e capaz de transferir o óleo de um ou vários
tanques avariados para os tanques de lastro-segregado ou para os tanques de carga que estejam
disporúveis caso se possa assegurar que esses
últimos têm uma suficiente uJagem.
Essa concessão, todavia, dependerá da capacidade de o sistema transferir em duas horas um
volume de óleo igual à metade da capaddade
do maior dos tanques avariados e da disponibilidade de tanques de lastro ou de carga para
absorver esse volume. A redução em questão será
considerada apenas para o cálcuJo de O, pela fór·
mula (10)"
As canalizações para tais aspirações devem ser
instaladas pelo menos a uma altura não menor
do que a extensão vertica1 da avaria do fundo

v,.
A administração deverá comunicar à organi~
zação as informações concernentes às disposi·
ções por ela adotadas, para fins de disseminação
às outras partes da convenção.
REGRA24

Umltação do Tamanho e Ammjo dos
Tanques de Carga
(1) Todo petroleiro novo deverá cumprir com
as disposições desta regra. A todo petroleiro existente será exigido, dentro de dois anos op6s a

data da entrada em vigor da presente convenção,
que esteja de acordo com as disposições desta
regra, se estiver dentro de uma das seguintes categorias:

(a) um petroleiro, cuja entrega seja posterior
a 19 dejaneiro de 1977; ou
(b) um petroleiro a que se apliquem as duas
seguintes condições:
(I) a entrega não seja posterior a 19 de janelro
de 1977; e
(11) o contrato de construção seja assinado
após 19 de janéiro de 1974 ou, nos casos em
que previamente não exista nenhum contrato de
construção, que a quilha tenha sido batida ou
o petroleiro se encontre em estágio similar de
construção após 30 de junho de 1974.
(2) Os tanques de carga dos petroleiros deverão ser de tamanho e arranjos tais que os vazamentos hipotéticos Oc ou 05 , calculados de acordo
com as disposições da Regra 23 deste anexo,
em qualquer loca1 do comprimento do navio, não
excedam 30.000 metros cúbicos ou 400DW, considerado o maior dos dois, sujeito a um máximo
de 40.000 metros cúbicos.
(3) O volume de qua1quer tanque lateral de
carga de um petroleiro não deverá exceder setenta
e cinco por cento dos limites de vazamento hipotético de óleo referidos no parágrafo (2) desta
regra. O volume de qualquer um dos tanques
centrais de carga não deverá exceder .50.000 metros cúbicos. Todavia, em petroleiros com lastro
segregado, como definidos na Regra 13 deste
anexo, o volume permitido de um tanque de carga
de óleo latera1, situado entre dois tanques de lastro
segregado, cada um excedendo 1 em compfi..
menta. pode ser aumentado para o limite máximo
de vazamento hipotético de óleo desde que a largura dos tanques laterais exceda L
(4) O comprimento de cada tanque de carga
não deverá ser superior a 1O metros ou a um
dos seguintes valores, considerado o que for
maior:
(a) caso não exista antepara longitudina1:
0,1 L
(b) quando só existe uma antepara longitudinal na linha de centro:
0,15 L
(c) quando existem duas ou mais anteparas
longitudinais:
(I) para os tanques laterais:
0,2 L
(U) para os tanques centrais:
( 1) se b/8 for igua1 ou superior a 115:
0,2 L
(2) se b/B for inferior a 1/5:
-quando não existe antepara longitudinal na
Unha de centro:
(0,5" iiB + O, I) L
-quando existe uma antepara longitudinal na
linha de centro:
(0,25 b/B

+ 0,15) L

(5) A fim de não exceder os limites de volume
estabelecidos nos parágrafos (2), (3) e (4) desta
regra e independente do tipo de sistema de transferência de carga aceito e insta1ado, quando tal
sistema intercomunica dois ou mais tanques de
carga, deverão ser providas válvulas ou outros
dispositivos de fechamentos similares para separar os tanques uns dos outros. Essas válvulas ou

dispositivos deverão estar fechadas quando o pe-

troleiro
{6)

e~r

no mar.

As canaJizaç~s que corram atrcwés dos

tanques de carga localizadas a uma distância infe-

rior a te, a partir do costado da navio ou inferior

a vc a partit do fundo, deverão ser equipadas
co~ válvulas
lar~s

ou dispositivos de fechamento simino ponto em que entram em qualquer tan-

qu~ de carga.
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Essas válvulas deverão ser mantidas

fechadas no mar permanentemente quando os
tanques estiverem com óleo de carga, podendo,
por exceção, ser abertas somente quando houver
neeessidade de transferência de carga para compassar o navio.

RE:GRA25
C~entagem

e Estai>Wdade

( 1) Todo petroleiro novo deverá atender aos
critérios de compartimentagem e estabilidade em

avaria coma especificada no parágrafo (3) desta
regra, após a avaria hipotética no costado ou de
fundo como especificada no parágrafo (2) desta
regra, para qualquer calado de operação, conseqüente de c:ondições reais de carga parcial ou
plena compatíveis com o "trirn" e a resistência
dÕ navio bern como com as densidades da carga.
TaJ avaria será aplicada a todos os locais concebíveis ao longo do comprimento do navio como
se segue:
(a) em petróleos de mais de 225 metros de
comprimento, em qualquer local' ao longo do
comprimento do navio;
(b) em petroleiros de comprimento superior
a 150 metros mas que não excedam 225 metros,
em qualqu~r ponto do comprimento do navio
ex<:eto envolvendo anteparas a ré ou a vante que
limitem compartimentos de máquinas localizadas
à ré. O compartimento de máquinas será tratado
como um compartimento inundável, não subdivi·
dido; e
(c) em petroleiro$ de comprimento que não
exceda em 1.50 metros em quétlquer lugar ao longo do comprimento do navio entre anteparas
transversais adjacentes com el(ceção da compar~
'timento de máquinas. Para os petroleiros cujo
comprimento não eJ(ceda 100 metros, em que
todos os requisitos do parágr;;tfo (3) desta regra
nio podem ser plenamente atendidos sem preju,
dk:ar materialmente as qualidades operacionais
do navio, a administração pode permitir um relaxamento dessas exigências.
Não serão consideradas as oondições de lastro
ert~ que o p~oleiro não esteja transportando óleo
nas tanque$ de carga mas a~nas resíduos oleosos.
(2) Serão aplicadas as seguintes disposições
relativas à ~nsão e à natureza da avaria hipotética:
(a) a extensão da avaria do costado ou do
fundo deverá ser corno especificada na Regra 22
deste anexo, exceto que a extensão longitudlnaJ
da avaria do fundo dentro de 0,3L a partir da
perpendicular da Vaflte será a mesma da avaria
de costado como e$pecificada na Regra 22 (1)
(a) (l) deste anexo. Se qualquer avaria de menor
extensão resultar numa condição mais severa essa avaria deverá ser tonsiderada;
(b) onde for considerada uma avaria envol~
vendo anteparas transversais, como especificado
~ aJíneas (1) (a) e (b) desta regra, as anteparas
b"étnsversais estanqu~s deverão ser espaçadas de,

pelo menos, uma distânda igual à extensão longitudinal da avaria admitida, definida na al'mea (a)
deste parágrafo, de modo a ser conSiderada efeti·
va. Onde anteparas, transversait são espaçadas
de uma distância menor, uma ou mais dessas
anteparas, dentro dessa extensão de avaria, serão
consideradas como não existentes para fins de
determinação de compartimentos alagáveis;
(c) onde for considerada uma avaria entre anteparas transversais estanques adjacentes, como
especificado na alínea (1) (c) desta Regra, nenhuma antepara transversal principal ou antepara
transversal que limite tanques laterais ou tanques
de duplo fundo será considerada como avariada,
a menos que:
(i) o espaçamento das anteparas adjacentes
seja inferior à extensão longitudinal da avaria hipotética, especificada na alínea (a) deste parágrafo;
ou
(ii) exista um degrau ou recesso de, mais de
3,05 metros de comprimento numa antepara
transversal, localizado dentro da extensão de pe~
netração da avaria hipotética. O degrau formado
pela antepara de coJisão a ré e o topo do tanque
de colisão a ré não será considerado como um
degrau para os fins desta Regra;
(d) se canalisações, dutos ou túneis estiverem
situados dentro da extensão da avaria considerada, arranjos deverão ser feitos de modo que
um alagamento progressivo não possa se esten~
der a outros compartimentos que não sejam os
considerados como alagáveis para cada caso de
avaria.
(3) Os petroleiros serão considerados como
atendendo aos critérios de estabilidade em avaria,
se forem atendidos os seguintes requisitos:
(a) a linha d'água final, levando-se em conta
a imersão, banda e compasso deverá estar abaíxo
da extremidade mais baixa de qualquer abertura
através da quaJ o alagamento progressivo possa
ocorrer. Tais aberturas deverão incluir as canalisações de ar e as que são fechadas por meio
de portas estanques ou tampas de escotUhas e
podem excluir as aberturas fechadas por meio
de portas de visitas estanques e escotilhas embutidas, tampas estanques das pequenas aberturas
dos tanques de carga que mantêm alta a integridade do convés, portas de corredlça, estanques
de operação à distância e escotilhões laterais do
tipo de não abertura;
(b) no estágio final de alagamento, o ângulo
de banda devido ao aJagamento assimétrico não
deverá exceder 259 , sendo que este ângulo pode
ser aumentado até 309 se não ocorrer nenhuma
imersão da borda do convés;
(c:) a estabilidade no estágio final do alagamento deverá ser investigada e pode ser considerada como suficiente se a curva do braço de endireitamento tiver pelo menos uma faixa de 2()9
além da posição de equilíbrio em associação, com
um braço de endireitamento residual máximo de
peJo menos O, I metro. A adminisuação deverá
levar em consideração o perigo potencial apresentado pelas aberturas protegidas ou não protegidas, as quais podem tomar-se temporiamente
imersas dentro da faixa de estabilidade residual;
e
(d) a Administração deverá se contentar com
o fato de que a estabífidade seja suficiente durante
os estágios intermediários de alagamento.
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(4•) Õs requisitos do parágrafo ( 1) desta Regra
deverão ser confirmados por cálculos que \e~m
em consideração as cara'cteristicas do projeto do
navio, os arranjos, a configuração e volumes dos
compartimentos avariados, bem como a distribui~
ção, densidade e efeito da superfície livre dos líqui~
dos. Os cá1cu1os deverão ser baseados no se~
guinte:
(a) deve ser tomado em consideração qual·
quer tanque'vazio ou parcialmente cheib, a densidade da carga transportadas bem como qualquer
vazamento de líquido dos compartimentos ava~
riados;
(b) as permeabilidades são consideradas como a seguir:

Espaços
PenneabWdade
Apropriadoparaarmazenamento .................... 0,60
Ocupado por acomodações ............................. 0,95
Ocupado pelas máquinas.................................. 0,85
Espaços vazios...................................................... 0,95
Destinado a líquidos consumíveis........ Oou 0,95•
Destinado a outros líquidos. O para 0,95••
(") Qualquer que reSulte n011 requlliftos mais severos.
(.. ) 1\ permeabiUdade dos compartimentos parcialmente cheios
deverá ser compatível com a quantidade de liquido transportado.

(c) a flutuabilidade de quaJquer superestrutura
diretamente acima da avaria de costado será desprezada.

As partes não aJagadas da superestrutura além
da extensão da avaria, todavia, podem ser levadas
em consideração desde que elas sejam separadas
do espaço avariado por anteparas estanques e
que sejam atendidos os requisitos da alínea (3)
(a) desta Regra a respeito desses espaços intac-

tos.
Portas estanques com dobradiça podem ser
aceitas em anteparas estanques na superestru-

tura;
(d) o efeito de superfície livre Qeverá ser caJculado para um ângulo de banda de !)9 para cada
compartimento. A Administração pode exigir ou

permitir correções de superfície livre a serem caJ~
culadas para um ângulo de banda de mais de
59 para os tanques parcialmente cheios; e
(e) no câlcu1o dG efeito de superfície livre dos
líquidos a serem consumidos será assumido que,
para cada tipo de líquido peJo menos um par
de tanques transversais ou um único tanque na
linha de centro tenham uma superfície livre e o
tanque ou combinação de tanques a serem consi~
derados serão aqueles em que o efeito de super~
fícies livres seja o maior.
(5) O Comandante de todo petroleiro e oresponsável por petroleiro sem propulsão própria ao
qual se aplica este Anexo deverá receber em um
formulário aprovado:
(a)informações relativas ao carregamento e
distribuição da carga necessárias para assegurar
o cumprimento das disposições desta Regra; e
(b) dados sobre a capacidade do navio para
cumprimento dos critérios de estabilidade em
avaria, como determinado por esta Regra, incluindo o efeito do que tiver sido relaxado em atendi~
menta ao que é pennitido pela alínea ( 1) (c) desu
Regra.
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Óleos Lubrificantes e Oteos Básicos

API':NDICEI

Óleo C0mbustivel n• 1 (Querosene)
Óleo Combustivel n• 1-D
Óleo Combustível n9 2
Óleo Combustivel n• 2-D

Óleo Mineral
Óleo para Motor
Óleo Desincrustante
Óleo "Spindle"
Óleo para Turbina
Destilados

USTA DE ÓLEOS'
Soluções Asfáltlcas

Bases para Misturas

Destilados Diretas

lmpermeabilizantes Betuminosos

Separação Primária

Resíduos de Primeira Destilação

Coml>ustlvels de Jato

JP-1 (Querosene)
JP-3
JP-4
JP-5 (Querosene Pesado)
Combustivel Turbo

Gasóleo
Craqueado

Querosene
Essência Mineral

Bases para Gasolinas

Óleos Clarificados
Óleo Cru
Misturas contendo Óleo Cru
Óleo Diesel
Óleo Combustível n9 4
Óleo Combustivel n• 5
Óleo Combustível n9 6
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Alquilatos
Reformados

Polímeros

Solvente
Petróleo
Fração Intermediária

GasoUnas

Óleo Combustivel Residual

Natural

Beb.Jme para Pavimentação
Óleo para Transformadores

Automotiva

Óleos Aromáticos (Excluindo óleos vegetais)

Aviação
Destilação Direta

(•) A lista de óleos.llfao. ~t6, MCet.R~rizmente, aeT 1::Cill31óertldll

como completa.

APf:imiCE

II

CF:!l.'!'IF'ICADO INTF:RlU·ClútlAL 08 PREVF.NÇÂO DI\ POLUICJí.O POR CiLEO (1973)
Emitillo de acordo com as Dispo~içÕc>s da convenção IiltClTklcional par<1 PrcvcnçOo d<1 Poluiçdo do M<.~r Por 1Javioi;, 1973, J.;cb
ridaãe do Govarno

...................... '.

{d~~i9~~;~~- ~~~~i~~~. d~. ~~i~i

it

t'lllt~

............. .

por ........ •.:.· ...•............•.•..•.................... ·.:.· ...•.• :.
{designaçilo complc>t.l da p~:.soa competente ou organizaçao autor~
zada, ..de acor'do com as disposiçÕes da convenção Internacional P!!.
ra P.cevcnção da Foluiç3.o do Mar pOr N<~vios, 1973)

l

~E
Nl\VJO

D·;DlCATI\iü

~1

NCM:ro OU LBTRN_;

roRro

"'
1NSÇRIÇii:>

Tipo de nuv~o:
Petroleiro, incluindo

I

transpo~tc

AIQJFN;iirJ

I

""""'

combinado*

Transport;'ador de asfalto•
de
outro nuvio, que não um p~trolciro, com tanques
carga de ilCOrdo com a 'Reg r."!. 2 (2) do hncxo l da Convc~
ção•
O\ltro navio que não sej<~ qualquer dos acima*

*Cancelar como apropriado.

Navio Novo/existente•
Oata dO contrato da construçiio ou àa grande obra

de

convcrsii.o ••.
Data em que foi

batid~

a quilha ou om que o navio

estivesse num estágio similar de construção ou em que

foi i'niciada a grande obra da convcrs:=ío .•.•. - ....• · · ·
Data de entrega ou de término de grande obra de conversao .••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••
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çM üa paleivio PQ~ óleo, •· qu• a viatoJ:h

Cle11:10nstro.

"'""a eat.rutura, aquip...,...,ftto, irat•l•çõea, 6
0~.-&,~~·~-:

de. r
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