
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL
20/651

PORTARIA Nº 168/CFAOC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.

Desatracação noturna de navios  no POF-2 do
Terminal Aquaviário de Coari – AM.

O CAPITÃO DOS PORTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL,  no uso das atribuições
que lhe são conferidas  pela Lei  nº 9.537,  de 11 de dezembro de 1997,  que dispõe sobre a
Segurança do Tráfego Aquaviário em Águas sob a Jurisdição Nacional, resolve:

Art. 1º  Autorizar, excepcionalmente,  até o dia 31 de dezembro de 2022, as
manobras de desatracação noturna de navios no POF-2 do Terminal Aquaviário de Coari – AM,
devendo ser observadas as condicionantes e requisitos a seguir:

I. Disponibilização  de  lancha  de  segurança  e  varredura  de  tráfego  a

montante do Terminal, dotada de equipamento de comunicação;

II. Desatracação  seja  seguida  de  fundeio,  devendo  o  navio  permanecer

nessa condição até a alvorada, quando poderá iniciar o suspender;

III. Deverão  ser  realizadas  02  (duas)  manobras  teste,  com a  presença  de

representante da Autoridade Marí ma, sendo emi do, ao final de cada uma delas, um relatório

padronizado e conclusivo pela Pra cagem;

IV. As  manobras  não  deverão  ocorrer  quando  a  intensidade  dos  ventos

superar a velocidade de 15 nós e a corrente for superior a 5 nós; 

V. A visibilidade mínima deverá ser superior a 0,5 MN, onde deverão ser

observadas as condições meteorológicas restri vas, tais como nevoeiros e fortes chuvas; e 

VI. A manobra seja realizada com 02 (dois) rebocadores azimutais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

JORGE DE OLIVEIRA ANTUNES JUNIOR
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos
 ASSINADO DIGITALMENTE 

Distribuição: DPC, Com9ºDN, AgItacoa ara e Arquivo.
Organizações Extra Marinha: Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, Manaus Pilots S/S Ltda,
Pra cagem dos Rios Ocidentais da Amazônia Ltda e Empresa Pra cagem de Manaus S/S Ltda.
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