
-Rio de Janeiro, 11 de abril de 2011. 

OF: NQ 081/11. 
SYN-OO-OO 

Excelentissimo Senhor 
Presidente da Comissao de Via~ao e Transportes da Camara dos Deputados 
Deputado-Federal EDSON EZEQUIEL 
Brasilia - DF 

Assunto: Projeto de Lei n° 7.006/2010 

Senhor Presidente, 

o Syndarma tomou conhecimento, por meio do sitio da Camara dos Deputados, de que foi 
desarquivado, em 16/02/2011, 0 PL-7006/20 10, que trata da proibiyao do transito nas aguas 
telTitoriais enos portos brasileiras de embarcayao que utilize combustivel com mais de mil partes por 
milhao de enxofre. 

Em que pese os motivos expostos na justificayao. apresentada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal 
Carlos BezelTa, em seu Projeto de Lei, existe uma serie de fatores que, no nosso entendimento, 
podem tomar inexequivel a aplicayao, num futuro pr6ximo, da proibiyao citada no referido PL. 

Em primeira lugar, acreditamos ser necessario verificar a disponibilidade de 61eo combustivel para 
atender a norma proposta naquele PL, levando em considerayao 0 fomecimento ea demanda, no 
mercado global, de 6leo combustivel que atenda as caracteristicas especificadas, bem como realizar 
uma analise das tendencias nos mercados de 6leo combustive!. 

Alem disso, entendemos que 0 Brasil, como Patte da "Convenyao Internacional para a Prevenyao da 
Poluiyao par Navios" (MARPOL 1973), e do seu Anexo VI, que trata especificamente das regras 
para a preven9ao da poluiyao do ar por navios, deve seguir os protocolos da Organizayao Maritima 
lnternacional (lMO) com rel1'1yao a cri1'1yao de uma "Area de Contrale de Emissao" (SECA), em que 
eexigida a adoyao de medidas especiais obrigat6rias para as emiss5es de n1'1vi.os. 

De acordo com 0 Anexo VI a MARPOL, as SECA deverao abranger qualquer area maritima, 
inclusive areas portmlrias, designadas pela IMO, de acordo com os criterios e procedimentos 
apresentados no apendice III a esse Anexo. 
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No momento, existem tres Areas Especiais de Controle de EmissQes estabelecidas: 

(i) area do Mar Baltico; 
(ii) area do Mar do Norte; e 
(iii) area da America do Norte, que devera entrar em vigor em 01/08/2011, tornando-se efetiva em 
01108/2012 . 

.A Comunidade Europeia adotou, em 2010, uma norn1a relativa a redw;ao do teor de enxofre dos 
combustiveis navais utilizados apenas pelos navios atracados aos portos comunitarios, garantindo 
que os navios nao utilizem combustiveis com teor superior a 0,1 % (1.000 ppm). 

De acordo com a IMO, os padroes exigidos para emissao de enxofre sao os seguintes: 

1. 45.000 ppm ate 31/12/2011; 
2.35.000 ppm a partir de 01101/2012; 
3. reduc;ao progressiva para 5.000 ppm ate 2020, sujeita a uma avaliac;ao que deve ser 

realizada ate 2018; e 
4. em areas especiais, 0 limite hoje e de 10.000 ppm, que sera reduzido para 1.000 ppm a 

partir de 2015. 

Dessa forma, acreditamos que, para atender ao PL apresentado, 0 Brasil deveria antes propor a IMO 
a criac;ao de uma Area Especial de Controle das Emissoes de SOx, abrangendo todo 0 mar territorial 
brasileiro; e precisaria produzir ou importar combustivel com a qualidade requerida para atender a 
todos os navios de bandeira brasileira e aqueles navios estrangeiros que tivessem que abastecer em 
portos brasileiros. Nao e preciso lembrar que mais de 90% do comercio internacional brasileiro e 
realizado pOl' meio maritimo. 

Assim, entendemos ser precipitada, nesse momento, uma imposic;ao dessa natureza pOl' parte do 
governo brasileiro. 

Atenciosamente, 

~t:~~ 
HUGO FIGUEIREDO 

Presidente
 

SYNDARMA
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