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CENTRO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICAALMIRANTE MORAES REGO

NOTA DE ESCLARECIMENTO n° 1/2015

Este Centro é procurado por fornecedores de equipamentos de auxílio à
navegação de fabricação nacional ou representantes de equipamentos estrangeiros,
especialmente boias e lanternas, interessados em obter declarações, por escrito, a respeito do
desempenho de seus produtos, empregados ou não pelo CAMR. A justificativa para tais
solicitações é a necessidade de atender as exigências contidas em editais de concorrências
para fornecimento de itens, utilizados nas atividades relacionadas à sinalização náutica.

No passado, algumas declarações foram fornecidas, mas, desde 2013, adotou-se a
política de não as fornecer. As razões para esta decisão são as seguintes:

a) o CAMR não possui laboratórios de teste que possam avaliar o desempenho
desses equipamentos de forma objetiva;

b) não é atribuição deste Centro ser entidade certificadora, homologadora ou
acreditadora de equipamentos de auxílio à navegação;

c) os documentos fornecidos antes de 2013 foram declarações na qualidade de
usuário dos itens, como qualquer cliente individual, que os adquirisse e os utilizasse; e

d) as declarações anteriormente emitidas não podem ser confundidas com
homologações ou certificações ou acreditações, bem como o CAMR expressamente
desautoriza o uso com tais finalidades.

Recomenda-se que os responsáveis pela sinalização náutica procurem conhecer
bem as características dos equipamentos que desejam empregar, suas vantagens e
limitações, com o fito de especificá-Ios adequadamente em suas aquisições. Para auxiliar na
confecção destas especificações, este Centro sugere o emprego das "Recomendações e
Diretrizes da IALA", disponíveis em meio digital no sítio da Associação Internacional de
Auxílios à Navegação, http://www.iala-aism.org/, na aba "Publications". Especificamente,
as "Recommendations'' estabelecem "o que fazer" e as "Guidêlines" explicam "como
fazer".

As "Recommendations'' pertinentes estão internalizadas na NORMAM-17. Já as
Guidelines contêm informações importantes para o utilizador quanto ao que esperar de cada
tipo de equipamento, facilitando a compreensão de seu funcionamento e a especificação das
características desejáveis.
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