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MARINHA DO BRASIL 

 
CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA   

010.01 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 16/CFB, DE 25 DE JUNHO DE 2019. 
 

Aprova as Normas e Procedimentos para a 
Capitania Fluvial (NPCF) na área de jurisdição 
da Capitania Fluvial de Brasília. 

 

 
O CAPITÃO DOS PORTOS DE BRASÍLIA , no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998, que regulamenta a Lei nº 9.537, de 11 
de dezembro de 1997, que dispõe sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário, resolve: 

 
Art. 1º Aprovar as Normas e Procedimentos para a Capitania Fluvial (NPCF) na 

área de jurisdição da Capitania Fluvial de Brasília, que a esta acompanham. 
 

Art. 2º As alterações, acréscimos, substituições e cancelamentos destas Normas 
serão efetuados, quando necessário, por meio de Folhas de Distribuição de Modificações (FDM), 
emitidas e validadas por Atos Normativos específico desta Capitania ratificados pelo Comandante 
do 7º Distrito Naval, após submetidos à Diretoria de Portos e Costa. 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na presente data. 
 

 
 

PAULO MARCELO LÖER 
Capitão de Fragata 
Capitão dos Portos 

Distribuição: 
DPC 
CHN 
Com7ºDN 
Arquivo 
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CAPÍTULO 1 

 

ÁREA DE JURISDIÇÃO 

 

0101 - ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO  

a) Organização  

A Capitania Fluvial de Brasília (CFB), cujo sítio na internet é www.marinha.mil.br/cfb, é 

uma Organização Militar (OM) da Marinha do Brasil (MB) componente do Sistema de Segurança 

do Tráfego Aquaviário (SSTA) e subordinada diretamente ao Comando do 7º Distrito Naval 

(Com7ºDN). Atua como “Agente” da Autoridade Marítima e é responsável pela execução dos 

assuntos relacionados à Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) e ao Ensino Profissional 

Marítimo (EPM) em sua Área de Jurisdição (AJ) no Distrito Federal (DF) e no Estado de Goiás 

(GO), não possuindo OM subordinada.  

A CFB está orgzanizada em quatro Divisões: Divisão de Ensino Profissional Marítimo (CF-

10), Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário (CF-20), Divisão de Apoio (CF-30) e Divisão de 

Manutenção (CF-40). Sua sede está localizada na Esplanada dos Ministérios, s/n, Bloco N, Anexo 

A, Térreo, CEP: 70055-900 Brasília-DF, telefones (61) 3429-1450/4202/1578, estando sua 

garagem de barcos e viaturas (Patromoria), bem como sua estrutura de manutenção de meios 

estabelecida às margens do Lago Paranoá, no interior das dependências do Grupamento de 

Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB).  

A CFB tem estabelecida em seu Planejamento Estratégico Operacional (PEO) a seguinte 

missão:  

 “Implementar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas atinentes às 

atribuições da Autoridade Marítima; a fim de contribuir para a defesa nacional, a segurança da 

navegação, a salvaguarda da vida humana e aprevenção da poluição hídrica ocasionada por 

embarcações, nas águas interiores de sua área de jurisdição, no DF e no estado de Goiás.” 

 

b) Jurisdição 

 A CFB é uma OM subordinada diretamente ao Com7ºDN e que atua sob 

supervisão técnica da Diretoria de Portos e Costas (DPC) no exercício da suas 

numerosas e variadas atividades, com base no tripé: segurança da navegação, 

salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica na sua vasta área 

da sua jurisdição, composta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo estado de GOIÁS (246 

municípios), quais sejam: ABADIA DE GOIÁS, ABADIÂNIA, ACREÚNA, ADELÂNDIA, ÁGUA 

FRIA DE GOIÁS, ÁGUA LIMPA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, ALEXÂNIA, ALOÂNDIA, ALTO 

HORIZONTE, ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, ALVORADA DO NORTE, AMARALINA, AMERICANO 

DO BRASIL, AMORINÓPOLIS, ANÁPOLIS, ANHANGUERA, ANICUNS, APARECIDA DE 

GOIÂNIA, APARECIDA DO RIO DOCE, APORÉ, ARAÇU, ARAGOIÂNIA, ARAGARÇAS, 
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ARAGUAPAZ, ARENÓPOLIS, ARUANÃ, AURILÂNDIA, AVELINÓPOLIS, BALIZA, BARRO 

ALTO, BELA VISTA DE GOIÁS, BOM JARDIM DE GOIÁS, BOM JESUS DE GOIÁS, 

BONFINÓPOLIS, BONÓPOLIS, BRAZABRANTES, BRITÂNIA, BURITI ALEGRE, BURITI DE 

GOIÁS, BURITINÓPOLIS, CABECEIRAS, CACHOEIRA ALTA, CACHOEIRA DE GOIÁS, 

CACHOEIRA DOURADA, CAÇU, CAIAPÔNIA, CALDAS NOVAS, CALDAZINHA, CAMPESTRE 

DE GOIÁS, CAMPINAÇU, CAMPINORTE, CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, CAMPO LIMPO DE 

GOIÁS, CAMPOS BELOS, CAMPOS VERDES, CARMO DO RIO VERDE, CASTELÂNDIA, 

CATALÃO, CATURAÍ, CAVALCANTE, CERES, CEZARINA, CHAPADÃO DO CÉU, CIDADE 

OCIDENTAL, COCALZINHO DE GOIÁS, COLINAS DO SUL, CÓRREGO DO OURO, CORUMBÁ 

DE GOIÁS, CORUMBAÍBA, CRISTALINA, CRISTIANÓPOLIS, CRIXÁS, CROMÍNIA, CUMARI, 

DAMIANÓPOLIS, DAMOLÂNDIA, DAVINÓPOLIS, DOVERLÂNDIA, DIORAMA, DIVINÓPOLIS 

DE GOIÁS, EDEALINA, EDÉIA, ESTRELA DO NORTE, FAINA, FAZENDA NOVA, 

FIRMINÓPOLIS, FLORES DE GOIÁS, FORMOSA, FORMOSO, GAMELEIRA DE GOIÁS, 

GOIANÁPOLIS, GOIANDIRA, GOIANÉSIA, GOIÂNIA, GOIANIRA, GOIÁS, GOIATUBA, 

GOUVELÂNDIA, GUAPÓ, GUARAÍTA, GUARANI DE GOIÁS, GUARINOS, HEITORAÍ, 

HIDROLÂNDIA, HIDROLINA, IACIARA, INACIOLÂNDIA, INDIARA, INHUMAS, IPAMERI, 

IPIRANGA DE GOIÁS, IPORÁ, ISRAELÂNDIA, ITABERAÍ, ITAGUARI, ITAGUARU, ITAJÁ, 

ITAPACI, ITAPIRAPUÃ, ITAPURANGA, ITARUMÃ, ITAUÇU, ITUMBIARA, IVOLÂNDIA, 

JANDAIA, JARAGUÁ, JATAÍ, JAUPACI, JESÚPOLIS, JOVIÂNIA, JUSSARA, LAGOA SANTA, 

LEOPOLDO DE BULHÕES, LUZIÂNIA, MAIRIPOTABA, MAMBAÍ, MARA ROSA, MARZAGÃO, 

MATRINCHÃ, MAURILÂNDIA, MIMOSO DE GOIÁS, MINAÇU, MINEIROS, MOIPORÁ, MONTE 

ALEGRE DE GOIÁS, MONTES CLAROS DE GOIÁS, MONTIVIDIU, MONTIVIDIU DO NORTE, 

MORRINHOS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, MOSSÂMEDES, MOZARLÂNDIA, MUNDO NOVO, 

MUTUNÓPOLIS, NAZÁRIO, NERÓPOLIS, NIQUELÂNDIA, NOVA AMÉRICA, NOVA AURORA, 

NOVA CRIXÁS, NOVA GLÓRIA, NOVA IGUAÇU DE GOIÁS, NOVA ROMA, NOVA VENEZA, 

NOVO BRASIL, NOVO GAMA, NOVO PLANALTO, ORIZONA, OURO VERDE DE GOIÁS, 

OUVIDOR, PADRE BERNARDO, PALESTINA DE GOIÁS, PALMEIRAS DE GOIÁS, PALMELO, 

PALMINÓPOLIS, PANAMÁ, PARANAIGUARA, PARAÚNA, PEROLÂNDIA, PETROLINA DE 

GOIÁS, PILAR DE GOIÁS, PIRACANJUBA, PIRANHAS, PIRENÓPOLIS, PIRES DO RIO, 

PLANALTINA, PONTALINA, PORANGATU, PORTEIRÃO, PORTELÂNDIA, POSSE, 

PROFESSOR JAMIL, QUIRINÓPOLIS, RIALMA, RIANÁPOLIS, RIO QUENTE, RIO VERDE, 

RUBIATABA, SANCLERLÂNDIA, SANTA BÁRBARA DE GOIÁS, SANTA CRUZ DE GOIÁS, 

SANTA FÉ DE GOIÁS, SANTA HELENA DE GOIÁS, SANTA ISABEL, SANTA RITA DO 

ARAGUAIA, SANTA RITA DO NOVO DESTINO, SANTA ROSA DE GOIÁS, SANTA TEREZA DE 

GOIÁS, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS, SANTO ANTÔNIO DA BARRA, SANTO ANTÔNIO DE 

GOIÁS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, SÃO DOMINGOS, SÃO FRANCISCO DE 

GOIÁS, SÃO JOÃO D’ALIANÇA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 

SÃO LUIZ DO NORTE, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, SÃO 



PATRÍCIO, SÃO SIMÃO, SENADOR

SÍTIO D’ABADIA, TAQUARAL DE

TRÊS RANCHOS, TRINDADE, TROMBAS,

URUANA, URUTAÍ, VALPARAÍSO

BOA, VILA PROPÍCIO e na divisa

no trecho do município de CRISTALINA

os municípios de FORMOSA-GO

 Releva destacar que o

estados de GO e MG, é parte

sediada em BARRA BONITA

d'água limítrofe entre os estados

de ALTO TAQUARI-MT e ARAGUAIANA

Mato Grosso (CFMT), sediada

municípios de COCALINHO-MT,

TEREZINHA-MT, é parte da

(AgSFAraguaia), sediada em SÃO

 

0102 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

a) Horário de Atendimento

A CFB funciona normalmente

atendimento ao público externo

16h30. Em função do elevado 

atendimento externo, às segundas

Público (GAP) e demais setores

agilizar a emissão de documentos

8 
 

SENADOR CANEDO, SERRANÓPOLIS, SILVÂNIA,

DE GOIÁS, TERESINA DE GOIÁS, TEREZÓPOLIS

TROMBAS, TURVÂNIA, TURVELÂNDIA, UIRAPURU,

VALPARAÍSO DE GOIÁS, VARJÃO, VIANÓPOLIS, VICENTINÓPOLIS,

divisa com o estado de Minas Gerais (MG) sobre

CRISTALINA-GO; e sobre o rio Preto, no trecho

GO e CRISTALINA-GO (Fig.1). 

Fig.1 - Área de Jurisdição da CFB 

o leito do rio PARANAÍBA, curso d'água

parte da jurisdição da Capitania Fluvial do Tietê

BONITA-SP. No que se refere ao leito do rio

estados de GO e MT, o trecho compreendido

ARAGUAIANA-MT é parte da jurisdição da 

sediada em CUIABÁ-MT; e o trecho compreendido

MT, à jusante da difluência com o Rio

da jurisdição da Agência Fluvial de São

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT. 

BLICO.  

Atendimento  

normalmente de segunda a sexta-feira, de 09h00

externo  de terça a quinta-feira, de 09h00 às 11h30

 volume de processos que dão entrada na

segundas e sextas-feiras os militares do Grupo

setores se dedicam a processar as demandas recebidas

documentos e, assim, prestar um serviço de melhor

 

SILVÂNIA, SIMOLÂNDIA, 

TEREZÓPOLIS DE GOIÁS, 

UIRAPURU, URUAÇU, 

VICENTINÓPOLIS, VILA 

sobre o rio São Marcos, 

trecho compreendido entre 

 

d'água limítrofe entre os 

Tietê-Paraná (CFTP) 

rio ARAGUAIA, curso 

compreendido entre os municípios 

 Capitania Fluvial do 

compreendido entre os 

Rio Javaés, e SANTA 

São Félix do Araguaia 

09h00 às17h00, e presta 

11h30 e de 13h45 às 

na CFB nos dias de 

Grupo de Atendimento ao 

recebidas de forma a 

melhor qualidade a seus 
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clientes. Eventuais necessidades de alterações de horário de atendimento são divulgadas, com a 

devida antecedência, no sítio da CFB na internet, disponível para consulta em 

www.marinha.mil.br/cfb, bem como nos quadros de avisos localizados no espaço de atendimento 

ao público.  

O GAP da CFB está dimensionado para bem atender aos usuários que a ele se dirijam, 

contando com assentos, atendimento preferencial, ambiente refrigerado, água potável, televisor, 

sanitários masculino e feminino nas proximidades e 06 (seis) guichês de atendimento. Os 

procedimentos e valores para cada serviço oferecido pelo GAP estão disponíveis na “Carta de 

Serviços ao Usuário”  e no link “Perguntas Frequentes” , ambos disponíveis para consulta no 

sítio da CFB na internet. Releva enfatizar que a contratação de despachantes para quaisquer 

serviços é opcional. 

No que se refere às solicitações de vistoria de embarcações (quando aplicável), deverão 

ser solicitadas diretamente ao GAP. O serviço será realizado em dia e horário estabelecido pela 

CFB, condicionado à disponibilidade de agenda. Ressalta-se que o transporte da equipe de 

vistoria será providenciado pelo proprietário, armador ou seu preposto. No caso de serviços 

prestados mediante solicitação em localidades fora de Brasília-DF, os custos referentes ao 

transporte e à alimentação dos componentes da equipe serão, igualmente, de responsabilidade 

do solicitante. Ao término de cada serviço prestado no GAP da CFB, nossos clientes são 

cordialmente convidados a responder um breve questionário acerca da qualidade do atendimento 

oferecido pela CFB, informações essas que nos permitem, constantemente, identificar 

possibilidades de melhora. 

 

b) Canais de contato  

Os contatos poderão ser realizados pelos canais abaixo: 

Telefones:  

- Secretaria: (61) 3429-1450 

- Cadastro de Embarcações: (61) 3429-1578 

- Habilitação de Amadores/Aquaviários: (61) 3429-4202 

Email:  cfb.secom@marinha.mil.br e cfb.gap@marinha.mil.br 

Endereço  para 

correspondência:  

Anexo A, Bloco N, Térreo, Prédio do Comando da Marinha - 

Esplanada dos Ministérios. 

Emergências Fluviais:  
Telefone  185 (Guarnecido 24 horas pelo pessoal de serviço diário do 

Comando do 7º Distrito Naval, em Brasília-DF) 

 

0103- DENÚNCIAS E SUGESTÕES 

A denúncia constitui-se em uma ferramenta extremamente importante para a prevenção e 

a correção de situações que possam estar comprometendo ou vir a comprometer a segurança do 
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tráfego aquaviário e, principalmente, da vida humana. Deste modo, é extremamente relevante que 

os (as) cidadãos (ãs) se utilizem deste mecanismo para alertar a CFB sobre possíveis riscos à 

navegação, à vida humana e ao meio ambiente, identificados nos rios, lagos e lagoas de sua AJ. 

As sugestões, como instrumento de avaliação dos atendimentos realizados e mecanismo 

de aprimoramento dos inúmeros serviços oferecidos, são de grande valia e amplamente 

incentivadas. 

As denúncias e sugestões poderão ser realizadas por meio dos canais de contato 

informados no Item 0102, bem como por meio da Ouvidoria do Com7ºDN , que tem como 

propósito avaliar a procedência das solicitações, encaminhá-las às autoridades ou setores 

competentes para o devido atendimento, acompanhar as providências tomadas, cobrar soluções, 

dar o devido retorno ao interessado de forma ágil e desburocratizada e sugerir mudanças nos 

procedimentos quando necessário. Os contatos da ouvidoria são: 

- Email: com7dn.ouvidoria@marinha.mil.br 

- Telefones: (61) 3429-1960 / 1961 

- Endereço: Ouvidoria do Com7ºDN, Esplanada dos Ministérios, Bloco "N", Prédio Anexo, 

Térreo, Brasília, DF - CEP: 70055-900. 

 

0104- LIMITES PARA A NAVEGAÇÃO INTERIOR  

As características geográficas da AJ da CFB definem o tipo de navegação a ser realizada. 

Neste sentido, fica estabelecida para o DF e GO a navegação interior , definida pela Lei nº 

9.537/97 e pelas Normas da Autoridade Marítima-03/DPC (NORMAM-03/DPC).  

Para os efeitos de dotação de equipamentos de navegação, segurança e salvatagem, do 

nível de habilitação de quem a conduz, e para o atendimento de requisitos de estabilidade intacta 

(apenas para embarcações com comprimento maior ou igual a 24m), deverão ser consideradas 

as seguintes áreas onde está sendo realizada a navegação: 

- Navegação Interior 1 (ÁREA 1):  a realizada em águas consideradas abrigadas, tais 

como hidrovias interiores, lagos, lagoas, baías, angras, rios, canais e áreas marítimas, onde 

normalmente não sejam verificadas ondas com alturas significativas e que não apresentem 

dificuldades ao tráfego das embarcações. 

- Navegação Interior 2 (ÁREA 2): a realizada em águas consideradas abrigadas, tais 

como hidrovias interiores, lagos, lagoas, baías, angras, rios, canais e áreas marítimas onde, 

eventualmente, sejam verificadas ondas com alturas significativas e/ou combinações adversas 

de agentes ambientais, tais como vento, correnteza ou maré que apresentem dificuldades ao 

tráfego das embarcações. 

Desta maneira, em conformidade com o item 0407 da NORMAM-03/DPC, os rios, lagos e 

lagoas da AJ da CFB, quanto à área de navegação são  qualificados, em sua totalidade, 

como ÁREA 1 . 

 



A navegação interior exige

fisiográficas dos locais por onde 

com o tipo de sua embarcação.

exclusiva responsabilidade dos

seguintes aspectos, entre outros,

a) Aplicação das regras previstas

no Mar (RIPEAM-1972), as 

interior, em especial as seguintes

- REGRA 6 (VELOCIDADE

Toda embarcação deverá

forma a lhe possibilitar a

para ser parada a 

predominantes. 

- REGRA 13 (ULTRAPASSAGEM):

 

 

 

- REGRA 14 (SITUAÇÃO
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exige do navegador um perfeito conhecimento

 irá trafegar e a elaboração de um planejamento

embarcação. Ao navegar, ter pleno conhecimento dos

dos  condutores de embarcações . Para uma 

outros, devem ser observados: 

previstas no Regulamento Internacional Para 

 quais servem, igualmente, para evitar acidentes

seguintes regras: 

(VELOCIDADE DE SEGURANÇA):  

deverá navegar, permanentemente, a uma velocidade

a ação apropriada e eficaz para evitar uma

 uma distância apropriada às circunstâ

(ULTRAPASSAGEM):  

(SITUAÇÃO DE RODA A RODA): 

 

 

conhecimento das características 

planejamento prévio compatível 

dos possíveis riscos é 

 navegação segura os 

 Evitar Abalroamentos 

acidentes na navegação 

velocidade segura, de 

uma colisão, bem como 

circunstâncias e condições 



- REGRA 15 (SITUAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Uso de cartas náuticas 

se irá navegar. Recomenda-se
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(SITUAÇÃO DE RUMOS CRUZADOS): 

 e croquis de navegação, quando disponíveis

se o uso das cartas de navegação editadas

 

disponíveis para a área em que 

editadas pela Diretoria de 



Hidrografiae Navegação (DHN) ou

possui cartas de navegação  

interessados, a aquisição das cartas

Gerencial de Projetos Navais

www.cartasnauticasbrasil.com.br/cartas

 

- CARTA NÁUTICA Nº 2792

 

- CARTA NÁUTICA Nº 2791
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ou por ela homologadas. Na AJ da CFB, apenas

 editadas pela DHN (cartas náuticas nº

cartas náuticas pode ser realizada por meio

Navais (EMGEPRON) Cartas Náuticas na internet

asil.com.br/cartas-nauticas. 

2792 (LAGO DE BRASÍLIA):  

2791 (LAGO DE BRASÍLIA - PARTE CENTRAL):

 

apenas  o Lago Paranoá 

nº 2792 e 2791). Aos 

meio do sítio da Empresa 

internet, no endereço 

CENTRAL):  
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c) Análise prévia das condicionantes meteorológicas principais. Objetivando a segurança e 

salvaguarda de vida humana, independentemente da área de navegação, quando houver a 

previsão de ventos com intensidade acima de 25 nós (aproximadamente 46 km/h) ou ondulação 

superior a 50 cm, recomenda-se que a saída da embarcação seja criteriosamente avaliada. É de 

exclusiva responsabilidade do Comandante e dos cond utores de embarcações a realização 

de uma navegação segura , sendo o conhecimento das condicionantes meteorológicas um de 

seus requisitos. Para tanto, torna-se prudente verificar, antes de suspender, as condições 

meteorológicas reinantes na área onde navegará, bem como as previsões meteorológicas, ao 

menos, para as próximas 24 horas. 

 

0105 - MARINAS, CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUT ICAS 

 Conforme previsto no item 0602 das Normas da Autoridade Marítima para Amadores, 

Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, 

Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/DPC), as marinas, clubes e entidades 

desportivas náuticas deverão ser cadastradas na CFB , visando à adoção de medidas 

preventivas para a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção da 

poluição das águas. No interesse da salvaguarda da vida humana nas águas e da segurança do 

tráfego aquaviário, o item 0603 estabelece as seguintes regras de funcionamento para as 

marinas, clubes e entidades desportivas náuticas:  

 

a) Regras gerais  

1. Manter o registro das embarcações  sob sua guarda ou responsabilidade;  

2. Exigir dos proprietários, para efeito de guarda das embarcações, a apresentação da prova 

de propriedade e de legalização da embarcação na CFB ;  

3. Remeter, quando solicitado, à CFB, a relação das embarcações sob sua guarda, com os 

dados julgados necessários;  

4. Participar do Conselho de Assessoramento sempre que for convidado;  

5. Obter e divulgar aos associados as informações meteorológicas da área;  

6. Prestar auxílio aos seus associados para a inscrição e a regularização de suas 

embarcações, para a inscrição de candidatos aos exames de habilitação às diversas 

categorias de amadores, para a entrega e o recebimento de documentos diversos tais 

como o Termo de Inscrição de Embarcação (TIE), as Carteiras de Habilitação de 

Amadores (CHA) e outros, junto às CFB. Para tanto deverão credenciar um representante 

junto à CFB;  

7. Exigir do associado que sair com sua embarcação a entrega do plano de navegação, ou 

aviso de saída ;  

8. Prestar auxílio, com embarcação de apoio  ou permitindo a atracação, a qualquer pessoa 

em perigo nas águas, desde que sem colocar em risco a tripulação da embarcação de 
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apoio ou que as condições técnicas de calado e cabeços para amarração permitam a 

atracação;  

9. Auxiliar na fiscalização do tráfego das embarcações de esporte e/ou recreio, de maneira 

não coercitiva, mas educativa, contribuindo dessa forma para a prevenção de acidentes da 

navegação;  

10. Disseminar para os associados que: 

I. as tripulações das embarcações atracadas ou fundeadas são obrigadas a se 

auxiliarem mutuamente nas fainas de amarração, e em qualquer outra que possa 

implicar em acidente ou sinistro; e 

II. a velocidade de saída e chegada  de embarcações nas áreas de apoio, rampas, 

marinas, flutuantes etc. deve ser sempre reduzida (inferior a 5 nós / 9 km/h) . 

Especial atenção deve ser dada àpresença de banhistas onde se esteja 

trafegando, procedendo-se com a maior cautela possível. Atitude idêntica deve ser 

adotada quanto à existência de embarcações atracadas ou fundeadas, que 

poderão ser danificadas devido a marolas provocadas por velocidade incompatível 

com o local. As embarcações que se aproximem de praias devem fazê-lo no 

sentido perpendicular. 

 

b) Embarcação de apoio  

 As marinas, clubes e entidades desportivas náuticas que abriguem mais de 50 

embarcações de esporte e/ou recreio deverão manter, permanentemente apta a manobrar , uma 

embarcação de apoio e segurança para atender suas e mbarcações filiadas , num raio 

máximo de até 10 milhas (aproximadamente 18,5 km) de sua sede, com capacidade para 

rebocar  a maioria das suas embarcações, não somente durante as competições e eventos mas, 

também, em qualquer situação de emergência . Essa embarcação para apoio e segurança 

poderá ser mantida em parceria com outras marinas, clubes e entidades desportivas náuticas ou 

por meio de empresas terceirizadas.  

 A embarcação de apoio, além dos indispensáveis equipamentos de comunicação VHF ou 

HF, deverá ser dotada sempre com excesso de equipamentos e materia l de salvatagem e 

primeiros socorros , de modo a poder prestar a assistência que for requerida em emergências.  

 O serviço de apoio poderá ser indenizado de acordo com o estabelecido no estatuto de 

cada entidade ou no contrato de terceiros, desde que não se configure em salvaguarda da 

vida humana .  

 

c) Serviço de rádio e telefone  

 As marinas, clubes e entidades desportivas náuticas deverão possuir um serviço de 

rádio , em condições de manter acompanhamento rádio durante todo o tempo em que um de 
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seus associados permanecer nas águas , conforme previsão de seu plano de navegação ou 

aviso de saída.  

 No caso de indisponibilidade do equipamento rádio, as marinas, clubes e entidades 

desportivas náuticas estabelecidas em localidades onde exista cobertura de telefonia celu lar 

de múltiplas operadoras  que possa vir a ser utilizada pelos navegadores em toda a área de 

navegação (Ex: Lago Paranoá), deverão possuir, obrigatoriamente, um número de telefone, fixo 

ou celular, em condições de ser prontamente atendido  caso um de seus associados necessite 

entrar em contato quando estiver navegando. 

Deverão, também, manter atualizada uma lista com os números de telefone celular de 

todos os proprietários de embarcações, de forma a possibilitar o contato quando necessário.  

 

d) Controle de saída e chegada de embarcações  

As marinas, clubes e entidades desportivas náuticas devem manter um Livro de 

Registros para o Controle de Saída e Chegada de suas embarcações com os seguintes itens 

que deverão ser preenchidos por ocasião da saída e chegada de todas as embarcações sob sua 

responsabilidade:  

- data; 

- nome do condutor; 

- telefone celular de contato de pessoa a bordo;  

- nome da embarcação; 

- quantidade de passageiros; 

- destino; 

- horário de saída;e 

- horário de chegada.  

 

e) Boias de amarração 

 É terminantemente proibida a instalação de boias de a marração  de embarcações no 

espelho d’água de quaisquer rios, lagos e lagoas sem a prévia autorização da CFB , que irá 

efetuar uma minuciosa análise quanto à interferência do posicionamento das boias, ao tráfego de 

embarcações.  

 Para que tal análise seja realizada, o interessado deverá requerer à CFB, informando a 

localização pretendida e o porte das embarcações utilizadoras, em conformidade com o previsto 

no Item 0215 da NORMAM-11/DPC (disponível em www.marinha.mil.br/dpc/normas). O Capitão 

dos Portos de Brasília despachará o requerimento sumariamente, a seu critério, caso a 

localização pretendida não comprometa o ordenamento do espaço aquaviário e a segurança da 

navegação.  

 Nos casos em que o despacho à instalação das boias for favorável, será responsabilidade 

do solicitante assegurar que as embarcações fundeadas exibam iluminação de embarcação 



fundeada em conformidade com

espécie de capa de proteção, de

visibilidade e, assim, evitar que venham

proximidades. 

 

 

0106 - ESTABELECIMENTOS DE

Os ETN deverão possuir 

o propósito de evitar a falsificação

em conformidade com o previsto

informada sobre os horários de 

de forma a possibilitar o acompanhamento

A CFB oferece a facilidade

Mestre-Amador e Motonauta. O 

para a obtenção de uma Carteira

apresentando toda a documentação

com a disponibilidade de vagas.

possibilidade de o candidato tomar

o encerramento da prova , o que

de emissão da CHA.  

Os ETN poderão solicitar

municípios da AJ em GO, devendo

menos, 30 dias de antecedência.

com a disponibilidade da CFB. 

equipes da CFB, serão de inteira

A realização da prova fora

todos os interessados, independentemente

sediando. A Marinha do Brasil

credenciados para a coordenaçã
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com a Regra 30(a)  do RIPEAM, mesmo que 

de forma a torná-las visíveis durante períodos

venham a ser abalroadas por outras embarcações

 

DE TREINAMENTO NÁUTICO (ETN) 

 um controle rigoroso dos atestados de treinamento

ção de tais documentos. As aulas práticas deverão

previsto no anexo 5-A da NORMAM-03/DPC e

 realização das aulas com, ao menos, dois dias

acompanhamento e a avaliação da qualidade do treinamento.

facilidade da Prova Eletrônica  para as categorias

 usuário, ao dirigir-se ao GAP para dar entrada

Carteira de Habilitação de Amador (CHA) nessas

documentação exigida para tal serviço, irá agendar o seu

 O sistema de prova eletrônica possui como

tomar conhecimento de sua nota na tela do computador,

que possibilita uma maior transparência e celeridade

solicitar o agendamento de exame para amadores

devendo o ofício com a demanda ser encaminhado

ncia. O pedido será analisado e o exame será

 Nesses casos, os custos com o deslocamento

inteira responsabilidade do solicitante.  

fora da sede em Brasília-DF está condicionada

independentemente de qualquer vínculo com o

Brasil (MB) não possui “despachantes navais

coordenação e a realização de cursos preparatórios

 

 cobertas por alguma 

períodos noturnos e de baixa 

embarcações navegando nas 

 

treinamento emitidos, com 

deverão ser realizadas 

e a CFB deverá ser 

dias de antecedência, 

treinamento. 

categorias de Arrais-Amador, 

entrada no seu processo 

nessas categorias, e 

seu exame de acordo 

como principal vantagem a 

computador, logo após 

celeridade no processo 

amadores para os demais 

encaminhado à CFB com, ao 

será agendado de acordo 

deslocamento e o pernoite das 

condicionada à abertura para 

o ETN que a estiver 

navais” homologados ou 

rios para os exames de 
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habilitação de amadores, sendo de responsabilidade exclusiva dos ETN a contratação dos 

instrutores habilitados a conduzir tais cursos. No sítio da CFB na internet www.marinha.mil.br/cfb 

consta a relação dos ETN cadastrados e autorizados a organizar cursos e a emitir atestados de 

treinamento para os exames de amadores.  

Os ETN supracitados poderão se fazer representar por procuradores legalmente 

constituídos, contudo, a solicitação de exames deve ser feita, obrigatoriamente, por membro 

dirigente do órgão solicitante. 

Os procedimentos referentes à emissão de CHA e o credenciamento dos ETN podem ser 

consultados nos Capítulos 5 e 6 da NORMAM-03/DPC. 

 

0107 – INFRAÇÕES 

A inobservância ao cumprimento destas Normas e Procedimentos será configurada como 

infração. Em decorrência disso, sujeitará o infrator às penas de multa, suspensão da habilitação, 

retirada de tráfego e apreensão previstas na Lei Nº 9.537/97, a Lei de Segurança do Tráfego 

Aquaviário em Águas Jurisdicionais Brasileiras (LESTA), que é regulamentada pelo Decreto Nº 

2.596/98 (RLESTA); nas normas emanadas da Autoridade Marítima (NORMAM) e nos demais 

dispositivos legais em vigor, aplicáveis a cada caso específico. 

A infração será constatada: 

a) no momento em que for praticada; 

b) mediante apuração posterior; e 

c) mediante Inquérito Administrativo. 

Constatada a infração, será lavrada a “Notificação para Comparecimento”, por meio da qual 

o responsável pelo eventual cometimento de uma infração será convocado para a prestação de 

esclarecimentos e a obtenção de orientações nos casos de infringência à legislação vigente afeta 

à segurança da navegação, salvaguarda da viada humana em hidrovias interiores, e à prevenção 

da poluição ambiental originada de embarcações. Este documento dará origem ao “Auto de 

Infração”, o qual será julgado pelo Oficial competente da CFB.  

O “Auto de Infração” deverá ser, preferencialmente, assinado pelo infrator e por 

testemunhas. Caso o infrator se recuse a assinar, o fato será tomado a termo; caso não saiba 

assinar, o “Auto de Infração” será assinado a rogo. O “Auto de Infração” será emitido mesmo que 

o responsável convocado não compareça à CFB para prestar esclarecimento, dentro do prazo de 

08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da “Notificação para Comparecimento”. 

Lavrado o “Auto de Infração”, o infrator disporá de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a 

sua defesa, contados a partir do dia consecutivo do conhecimento do “Auto de Infração”, 

incluindo-se o dia do vencimento. Caso o infrator não queira apresentar a sua defesa, poderá 

declarar no “Auto de Infração” que renuncia a apresentação da defesa, datando e assinando.  

O julgamento do “Auto de Infração” deverá ser proferido pela autoridade competente da 

CFB, com decisão devidamente fundamentada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a 
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partir da data de recebimento da defesa; ou julgado, caso esta defesa não seja apresentada, após 

decorrido o prazo para sua apresentação. Considerado procedente o “Auto de Infração”, será 

estabelecida a pena e notificado o infrator. Caso a pena imposta seja uma multa, o infrator terá 

um prazo de 15 (quinze) dias corridos para o pagamento.  

O infrator irá dispor de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso em relação ao julgamento, 

junto ao Capitão dos Portos de Brasília. Caso o recurso seja julgado improcedente e o infrator não 

concorde com a pena imposta poderá, ainda, recorrer da decisão por meio de recurso em última 

instância administrativa, sem efeito suspensivo, dirigido ao Representante da Autoridade Marítima 

para a Segurança do Tráfego Aquaviário, o Diretor de Portos e Costas (DPC), no prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados da data da notificação da decisão do recurso. O DPC irá dispor de 30 

(trinta) dias para proferir a sua decisão, devidamente fundamentada.  

 As infrações e suas respectivas penalidades, incluindo os valores das multas, estão 

previstos na RLESTA, disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/D2596.htm. 

 Informações mais detalhadas acerca das infrações, bem como de procedimentos e 

medidas administrativas, poderão ser encontradas no Capítulo 3 das Normas da Autoridade 

Marítima para Atividades de Inspeção Naval (NORMAM-07/DPC). 
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CAPÍTULO 2 

 

ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO  

0201- APLICAÇÃO  

 Conforme determina o art.33 da Lei nº 2.180/54, será instaurado Inquérito Administrativo 

sobre Acidentes e Fatos a Navegação (IAFN), sempre que chegar ao conhecimento de um Agente 

da Autoridade Marítima, por qualquer meio de comunicação a ocorrência de acidente ou fato da 

navegação. O IAFN deve ser instaurado imediatamente ou até o prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da data em que um dos Agentes da Autoridade Marítima houver tomado conhecimento do 

acidente ou fato da navegação. 

 O IAFN deverá ser instaurado pela CFB no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a 

partir da data em que se houver tomado conhecimento do acidente ou fato da navegação. É 

importante ressaltar que não há um prazo limite para a conclusão de um IAFN instaurado , a 

duração do inquérito irá variar de acordo com a complexidade dos fatos e a disponibilidade das 

informações necessárias à averiguação das causas determinantes e responsabilidades. Haverá 

por parte da CFB, sempre, o empenho para que a conclusão de um IAFN ocorra no menor 

período de tempo possível, sem que a qualidade e a credibilidade das investigações sejam 

comprometidas. 

 A ocorrência de fatos ou acidentes da navegação deverá ser comunicada à CFB por meio 

dos canais existentes, pelo comandante da embarcação, com a brevidade que for possível, a fim 

de possibilitar a instauração do competente IAFN.  

 O local e as condições em que se encontre a embarcação não devem ser alterados  até 

que seja procedida a perícia pelos agentes da CFB. Por conseguinte, não devem ser efetuados 

reparos, retiradas de peças e cargas ou tomadas quaisquer providências que prejudiquem as 

investigações, ressalvadas, naturalmente, aquelas necessárias à segurança da navegação, que 

devem ser adequadas e detalhadamente justificadas. 

 

0202 – ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO  

 Em conformidade com o preconizado nas Normas da Autoridade Marítima para Inquéritos 

Administrativos sobre Acidentes e Fatos da Navegação e para Investigação de Segurança dos 

Acidentes e Incidentes Marítimos (NORMAM-09/DPC), as seguintes situações são consideradas 

ACIDENTES da navegação: 

a) Naufrágio – afundamento total ou parcial da embarcação por perda de 

flutuabilidade, decorrente de embarque de água em seus espaços internos devido 

a adernamento, emborcamento ou alagamento; 

b) Encalhe – contato das chamadas obras vivas da embarcação com o fundo, 

provocando resistências externas que dificultam ou impedem a movimentação da 

embarcação; 
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c) Colisão – choque mecânico da embarcação e/ou seus apêndices e acessórios, 

contra qualquer objeto que não seja outra embarcaçã o ou, ainda, contra 

pessoa  (banhista, mergulhador etc). Assim, haverá colisão se a embarcação se 

chocar com um corpo fixo ou flutuante insusceptível de navegar ou manobrar, tal 

como: recife, cais, casco soçobrado, bóia, cabo submarino etc; 

d) Abalroação ou abalroamento – choque mecânico entre embarcações  ou seus 

pertences e acessórios; 

e) Água aberta – ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o ingresso 

descontrolado de água nos espaços internos, ou a descarga de líquidos dos 

tanques, por rombo no chapeamento, falhas no calafeto, ou nas costuras, por 

válvulas de fundo abertas ou mal vedadas, por defeitos nos engaxetamentos dos 

eixos, ou qualquer falha ou avaria que comprometa a estanqueidade da 

embarcação; 

f) Explosão – combustão brusca provocando a deflagração de ondas de pressão de 

grande intensidade; 

g) Incêndio – destruição provocada pela ação do fogo por: combustão dos materiais 

de bordo, ou sobre as águas, em decorrência de derramamento de combustível ou 

inflamável, curto-circuito elétrico, guarda ou manuseio incorretos de material 

inflamável ou explosivo; 

h) Varação – ato deliberado de fazer encalhar ou por em seco a embarcação, para 

evitar que evento mais danoso sobrevenha; 

i) Arribada – fazer entrar a embarcação num porto ou lugar não previsto para a 

travessia, isto é, que não seja o porto ou local de escala programada ou de destino; 

e 

j) Alijamento – é o ato deliberado de lançar n’água, no todo ou em parte, carga ou 

outros bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar a embarcação, parte da 

carga ou outros bens. 

 

0203 – FATOS DA NAVEGAÇÃO  

 Em conformidade com o preconizado na NORMAM-09/DPC, as seguintes situações são 

consideradas FATOS da navegação:  

a) O mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é 

utilizada e a deficiência da equipagem; 

i. Mau aparelhamento da embarcação – a falta ou a impropriedade de aparelhos, 

equipamentos, peças sobressalentes, acessórios e materiais, quando em 

desacordo com o projeto aprovado, as exigências da boa técnica marinheira e 

demais normas e padrões técnicos recomendados; 



 
22 
 

ii. impropriedade da embarcação para o serviço ou local em que é utilizada – 

utilização da embarcação em desacordo com sua destinação, área de 

navegação ou atividade estabelecidas em seu Título de Inscrição; e 

iii. deficiência de equipagem – falta ou deficiência quanto à quantidade e à 

qualificação de tripulantes, em desacordo com as exigências regulamentares, 

como a do cumprimento do cartão da tripulação de segurança da embarcação. 

b) Alteração da rota – desvio da derrota inicialmente programada e para a qual o navio 

estava aprestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos; 

c) Má estivação da carga, que sujeite a risco à segurança da expedição - má peiação, 

colocação em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou mesmo 

no interior do contêiner, quer no granel, quer na carga geral, sem observar, ainda, a 

adequabilidade da embalagem, pondo em risco a estabilidade do navio, a 

integridade da própria carga e das pessoas de bordo; 

d) Recusa injustificada de socorro à embarcação ou a náufragos em perigo; 

e) Todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança 

da embarcação, as vidas e fazendas de bordo (como o caso da presença de 

clandestino a bordo); e 

f) Emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos 

em lei como crime ou contravenção penal, ou lesivos à Fazenda Nacional (como o 

caso de contrabando ou descaminho). 

 

0204 – PROCEDIMENTOS NA OCORRÊNCIA DE FATOS OU ACID ENTES DA NAVEGAÇÃO  

 Conforme determina o art. 33 da Lei nº 2.180/54, será instaurado o IAFN, pela CFB, 

sempre que chegar ao seu conhecimento, por qualquer um dos canais de comunicação 

disponíveis, a ocorrência de um acidente ou de um fato da navegação.  

 Compete ao Comandante de uma determinada embarcação comunicar à CFB: 

a) Qualquer alteração dos sinais náuticos de auxílio à navegação e qualquer 

obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar; 

b) Acidentes e fatos da navegação ocorridos com sua embarcação;e 

c) Qualquer infração da Lei nº 9.537/97 (LESTA) ou das normas e dos regulamentos 

dela decorrentes, cometida por outra embarcação. 

 

0205 – RETENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDE NTES OU FATOS DA 

NAVEGAÇÃO  

 Toda embarcação poderá ser retida, para investigação, por determinação da CFB, pelo 

tempo necessário à tomada dos depoimentos de tripulantes e à realização do exame pericial, a 

fim de instruir o respectivo IAFN, bem como pelo tempo necessário ao resguardo da segurança da 
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navegação, à salvaguarda da vida humana e à prevenção da poluição hídrica causada por 

embarcações. 

 

0206 – PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO OCORRÊNCIAS COM CAR GAS PERIGOSAS  

 O transporte de cargas perigosas deve atender ao disposto no capítulo 5 da NORMAM-

02/DPC, bem como o disposto, integralmente, na NORMAM-29/DPC que versa o transporte de 

cargas perigosas. As embarcações transportando cargas perigosas que sofram qualquer tipo de 

acidente deverão informar o fato imediatamente às autoridades competentes da área onde tenha 

ocorrido o fato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOTAÇÃO DE MATERIAL DE

DOCUMENTOS

0301 - DOTAÇÃO DE MATERIAIS

 Todas as embarcações de

ser dotadas de materiais de salvatagem

Autoridade Marítima para Embarcações

abaixo (Fig.2) discrimina os itens

NORMAM-03/DPC: 

(circular classe 2 ou 3) 
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CAPÍTULO 3  

 

DE SALVATAGEM E DE SEGURANÇA DAS  

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

MATERIAIS DE SALVATAGEM E DE SEGURANÇA  

de esporte e recreio empregadas na Navegação

vatagem e de segurança homologados e previsto

Embarcações de Esporte e Recreio (NORMAM

itens obrigatórios para essas embarcações, tendo

 

 EMBARCAÇÕES E 

 

Navegação Interior deverão 

previstos nas Normas da 

(NORMAM-03/DPC). O quadro 

tendo como referência a 

 



Fig.2 - Itens obrigatórios para

 

0302 - ATIVIDADES COM EQUIPAMENTOS

 As atividades esportivas 

dispositivos rebocados, acessórios

tais como pranchas esportivas, 

NORMAM-03/DPC.  O quadro

equipamentos de entretenimento

utilização: 
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para as embarcações de esporte e recreio quando na navegação

EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO AQUÁTICO

 ou de recreio nas áreas interiores que envolvam

acessórios acoplados às embarcações e ainda dispositivos

 atenderão uma série de condições previstas

quadro abaixo (Fig.3) apresenta as principais 

entretenimento aquático e principais exigências e recomendações

 

 
navegação  interior 

AQUÁTICO 

envolvam a utilização de 

dispositivos individuais, 

previstas no item 0112 da 

 especificidades dos 

recomendações quanto a sua 

 



 Fig.3 - Especificidades

 

 Os materiais de salvatagem

recreio não necessitam ser marcados

 

0303 - DOTAÇÃO DE EXTINTORES

 O Item 0438 da NORMAM
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Especificidades  dos equipamentos de entretenimento aquático

salvatagem a serem empregados nas embarcações

marcados e podem ser emprestados de outras embarcações.

EXTINTORES DE INCÊNDIO 

NORMAM-03/DPC prevê a dotação de extintores de incêndio.

 

 
aquático  

ções de esporte e/ou 

embarcações. 

incêndio.   
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 Maiores informações acerca da classificação dos extintores, classes de incêndio e 

sistemas fixos de combate à incêndio, poderão ser obtidas no Item 0427 da NORMAM-03/DPC. 

 Releva ressaltar que simples a existência dos extintores de incêndio a bordo das 

embarcações, nas localidades e quantidades previstas, não garantem um combate eficaz a um 

incêndio. É fundamental que os extintores de incêndio estejam posicionados em locais de fácil 

acesso , com instruções básicas de operação visíveis , e que os tripulantes tenham pleno 

conhecimento de sua localização e modo de operação .  

 

0304 - USO PERMANENTE DE COLETES SALVA-VIDAS  

 Em adição às orientações existentes nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM), em 

todos os rios, lagos e lagoas da AJ da CFB deverão ser observadas as seguintes recomendações 

no que se refere ao uso de coletes salva-vidas: 

a) É recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por crianças com idade 

inferior a 07 (sete) anos enquanto estiverem a bordo de embarcações de quaisquer 

características e dimensões, idependentemente da velocidade; 

b) É recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por todos que não 

souberem nadar  enquanto estiverem a bordo de embarcações de quaisquer 

características e dimensões, idependentemente da velocidade; 

c) É recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por todos a bordo de 

embarcações miúdas , independentemente da velocidade; 

d) É recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por todos  enquanto 

estiverem em conveses abertos de embarcações de quaisquer características e 

dimensões, quando desenvolvendo velocidades acima de 10 (dez) nós ; e 

e) É recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por todos quando 

conduzindo dispositivos de entretenimento náutico do tipo pedalinho . 

 

0305 - NAVEGAÇÃO NO PERÍODO NOTURNO 

 Somente as embarcações que possuem luzes de navegação previstas no Regulamento 

Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM) podem navegar à noite. Após o pôr do 

sol, é proibida  a navegação de motos aquáticas e embarcações com propulsão a motor sem 

luzes de navegação.  

 Em função da reduzida manobrabilidade e visibilidade, não é recomendada a navegação 

em embarcações sem propulsão a motor  (canoas, caiaques, botes, etc) após o pôr do sol. Nos 

casos em que essas embarcações forem utilizadas para navegação no período noturno, é 

altamente recomendada a iluminação da embarcação de forma a tornar-se visível e, assim, 

reduzir as chances de acidentes. 
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0306 - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  

 Todas as embarcações de esporte e recreio que navegam na AJ da CFB deverão portar 

os certificados ou documentos obrigatórios  exigidos e informados na tabela do Item 0301 

destas Normas, em conformidade com a NORMAM-03/DPC, dentro dos seus prazos de validade. 

 

0307 - EMBARCAÇÕES DE TURISMO NÁUTICO  

 As embarcações de transporte de passageiros empregadas na atividade de turismo 

náutico deverão, em TODOS OS PASSEIOS, confeccionar uma LISTA DE PASSAGEIROS em 

duas vias, devendo uma via permanecer a bordo da embarcação e outra via permanecer no ponto 

de embarque dos passageiros, com no mínimo: nome, identidade e contato telefônico. 

 Os passageiros das embarcações em atividade de turismo náutico e transporte de 

passageiros deverão ser orientados, pelos respectivos comandantes, antes de suspender, quanto 

ao uso correto do colete salva-vidas, dos procedimentos de abandono e a identificação dos locais 

de guarda dos coletes a bordo, além de disseminar a todos os passageiros as instruções de 

segurança observando o contido no anexo 10-A das Normas da Autoridade Marítima para 

Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC). 

 As embarcações de transporte de passageiros exigem documentação específica prevista 

na NORMAM-02/DPC. No intuito de estabelecer uma primeira orientação no tocante a 

documentação dessas embarcações, a CFB destaca os seguintes aspectos: 

 

a) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) 

 Toda embarcação, para sua operação segura, deverá ser guarnecida por um número 

mínimo de tripulantes, estabelecido qualitativa e quantitativamente pela CFB, denominado 

Tripulação de Segurança. A composição dessa tripulação é fixada no Cartão de Tripulação de 

Segurança (CTS) e equivale ao mínimo de tripulantes sem o qual a embarcação não p oderá 

operar . Nada impede que a embarcação opere com mais tripulantes do que o estabelecido no 

CTS, desde que respeitada a lotação. 

 Considerando as características das embarcações, as peculiaridades inerentes aos 

tripulantes que as guarnecem e a região em que atuam, as tripulações de segurança para as 

embarcações que trafegam na AJ da CFB serão analisadas e estabelecidas observando-se os 

dados constantes do Laudo Pericial, cujo modelo constitui anexo das Normas da Autoridade 

Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02). 

 

b) Validade do CTS  

 Os CTS terão validade por tempo indeterminado. O proprietário, armador ou seu preposto 

poderá solicitar revisão do CTS, por meio de requerimento ao Capitão dos Portos de Brasília.  
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c) Embarcações isentas do CTS 

As embarcações com Arqueação Bruta (AB) até 10 (dez) estão isentas do CTS, devendo a 

tripulação de segurança ser fixada no Título de Inscrição da Embarcação (TIE) no campo 

“tripulantes”, no tocante a quantidade, e no campo “observações”, no tocante aos quesitos 

qualitativos exigidos para a embarcação. 

 

d) Emissão do CTS  

     Para a emissão do CTS deverão ser cumpridas as condições estabelecidas nas 

NORMAM-02/DPC e NORMAM-13/DPC.  

 Com o intuito de possibilitar uma visualização geral sobre a composição dos CTS, 

principalmente para a navegação interior, são apresentados a seguir algumas informações as 

quais servem como orientação geral para emissão dos CTS, sem prejuízo do contido nas Normas 

da Autoridade Marítima (NORMAM) acima citadas: 

 

CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA  

SEÇÃO DE CONVÉS + 3000 AB  ATÉ 3000 AB  ATÉ 750 AB  ATÉ 300 AB  ATÉ 50 AB  ATÉ 10 AB  

COMANDO CFL PLF MFL CMF MFC (03) MAF (04) 

IMEDIATO PLF MFL CMF (05) ----------- ----------- ------ 

SUBALTERNO  DE 

QUARTO CONVÉS 
MAF MAF MAF MAF MAF MAF 

SERV. GERAIS MFC MFC MFC MFC(06) MAF MAF 

SERV. CÂMARA  
CZA (01) CZA (01) CZA (01) CZA (01) CZA (01) CZA (01) 

TAA (01) TAA (01) TAA (01) TAA (01) TAA (01) TAA (01) 

SEÇÃO DE SAÚDE ASA (02) ASA (02) ASA (02) ASA (02) ----------- -------- 

 
SEÇÃO DE MÁQUINAS ACIMA DE 3000 KW ATÉ 3000 KW ATÉ 500 KW ATÉ 150 KW 

CHEMAQ SUF CTF MFM MMA 

SUBCHEMAQ SUF CTF MFM MMA 

SUBALTERNO  DE 

QUARTO MÁQ. 
MFM MFM MMA MMA 

SERV. GERAIS MMA MMA MMA MMA 

 
(01) Dispensado para singradura inferior a 12 horas e que trafeguem em área onde seja possível o apoio de rancho (conforme 

item 0113 da NORMAM-02/DPC); 

(02) Dispensado para singradura inferior a 12 horas (conforme item 0114 da NORMAM-02/DPC); 

(03) Comandante de embarcação exceto aquelas que transportam passageiros/ Comandante de embarcação até 50 AB que 

transportam passageiros, somente após 1 (um) ano de embarque na Navegação Interior (conforme Anexo 2-A da NORMAM-13/DPC); 
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(04) Comandante de embarcação exceto aquelas que transportam passageiros/ Comandante de embarcação até 10 AB que 

transportam passageiros, somente após 1 (um) ano de embarque na Navegação Interior (conforme Anexo 2-A da NORMAM-13/DPC); 

(05) Para embarcações com AB menor que 500, não haverá Imediato formalmente designado no CTS, à exceção de casos 

especiais (conforme item 0111 da NORMAM-02/DPC); e 

(06) MAF para Serviços Gerais de Convés somente em embarcações até 100 AB na Navegação Interior (conforme Anexo 2-A 

da NORMAM-02/DPC). 

 

0308 – DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA AS MOT OS AQUÁTICAS  

 A peculiaridade intrínseca das motos aquáticas demanda de seus usuários o entendimento 

sólido do funcionamento do equipamento. A sua fácil operação não pode ser confundida com uma 

atividade sem riscos para o condutor ou para terceiros e, neste sentido, o respeito às áreas de 

banhistas e limites de velocidade são fundamentais para a utilização do equipamento com 

segurança. Para a utilização das motos aquáticas, as seguintes regras devem ser observadas: 

 

a) São obrigatórios: 

I. uso do colete salva-vidas, classe II, III ou V, homologados pela DPC para o 

condutor e passageiro; e 

II. chave de segurança atada ao pulso, ao colete ou a qualquer outra parte do 

condutor, de forma que ao se separar fisicamente da embarcação em movimento a 

propulsão seja desligada automaticamente, ou reduzida a aceleração da máquina. 

 

b) Equipamentos de segurança recomendáveis: 

I. É recomendável o uso de óculos protetores e luvas; e    

II. O uso de outros equipamentos de segurança para os passageiros em garupa de 

moto aquáticas poderá constar nos manuais dos seus respectivos fabricantes. 

 

c) Outras observações:   

I. O condutor deverá estar devidamente habilitado como motonauta e estar de posse 

da sua CHA  e de um documento original com foto (caso a sua CHA não tenha 

foto), bem como do original do Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM); 

II. É proibida a condução de passageiro (incluindo crianças) na frente do condutor 

habilitado a fim de não prejudicar a visibilidade e a capacidade de manobra da 

embarcação; 

III. É proibido o transporte de crianças com idade inferio r a 07 (sete) anos na 

garupa  de moto aquáticas. Crianças com idade igual ou maior do que 07 (sete) 

anos e inferior a 12 (doze) anos poderão ser conduzidas na garupa de moto 

aquáticas acompanhadas, ou autorizadas pelos seus pais ou responsáveis;  

IV. É de inteira responsabilidade do condutor ou do proprietário da embarcação obter a 

anuência dos pais ou responsáveis pelo menor. A criança deverá ter condições de 

manter-se firme na embarcação, apoiando seus pés no local apropriado no casco 
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da moto aquática, mantendo ainda seus braços em volta da cintura do condutor. 

Com crianças na garupa deve-seadotar velocidades lentas e controladas, evitando 

manobras bruscas; e 

V. Recomenda-se como situação mais segura, o transporte da criança posicionada 

entre dois adultos em motos aquáticas de 03 (três) lugares.  

 

0309 – SISTEMAS DE COMBUSTÍVEL  

 Em conformidade com o Item 0426 da NORMAM-03/DPC, os sistemas de combustível da 

propulsão das embarcações com comprimento igual ou maior que 24 metros, deverão atender aos 

seguintes requisitos: 

a) Não poderão ser utilizados combustíveis com ponto de fulgor inferior a 60ºC  (como 

álcool, gasolina e GLP); e 

b) Na saída de cada tanque de combustível deverá haver uma válvula de fechamento remoto 

capaz de interromper o fluxo da rede. 

 

0310 – INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA 

 Em conformidade com o Item 0428 da NORMAM-03/DPC, as instalações de gás de 

cozinha de qualquer embarcação deverão atender aos seguintes requisitos: 

a) Os botijões de gás deverão ser posicionados em áreas externas ou em compartimento não 

habitável, isolado de compartimento habitável, em local seguro e arejado, com a válvula 

protegida da ação direta dos raios solares e afastados de fontes que possam causar 

ignição; e 

b) As canalizações utilizadas para a distribuição de gás deverão ter proteção adequada 

contra o calor e, quando flexíveis, deverão atender as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. 

 

0311 – BOMBAS DE ESGOTO 

 Em conformidade com o Item 0429 da NORMAM-03/DPC, as bombas de esgoto deverão 

atender aos seguintes requisitos: 

a) as embarcações de Médio Porte e com comprimento menor que 12 (doze) metros, 

deverão ser dotadas de pelo menos 01 (uma) bomba de esgoto manual ou elétrica; 

b) as embarcações de Médio Porte e com comprimento igual ou maior que 12 (doze) metros 

deverão ser dotadas de pelo menos 01 (uma) bomba de esgoto manual e 02 (duas) 

elétricas ou acopladas ao motor principal. A bomba não manual deverá ter vazão maior ou 

igual a 1,5 m³/h; e 

c) as embarcações de Grande Porte, ou iates, deverão ser dotadas de pelo menos 03 (três) 

bombas de esgoto. Uma das bombas deverá ter acionamento não manual e independente 
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do motor principal, com vazão superior a 5 m³/h. A bomba auxiliar deverá ter vazão 

superior a 2 m³/h. 

0312 – LISTA DE VERIFICAÇÃO 

 O ANEXO A é uma Lista de Verificação Para Embarcações de Esporte e Recreio , e 

relaciona uma série de recomendações fundamentais para o navegador, a serem adotadas antes 

de iniciar a navegação, durante a navegação e após o regresso. A verificação e o cumprimento 

das recomendações contidas na referida lista contribuirá, sobremaneira, para uma navegação 

segura. 
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CAPÍTULO 4  

 

SEGURANÇA ORGÂNICA 

 

0401 - SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, R OUBOS E SIMILARES 

 É recomendável que os navegantes estejam sempre atentos quanto a possibilidade de 

ocorrência de atos de assalto e roubos a mão armada, a bordo de embarcações, especialmente 

quando atracadas, fundeadas ou amarradas a uma boia.  

 O DECÁLOGO DE SEGURANÇA  abaixo, sugere uma série de precauções a fim de evitar 

prejuízos às embarcações, quando aplicável: 

 

1 - VIGIE A EMBARCAÇÃO E A CARGA  

 É dever de todo Comandante zelar pela carga e adotar as medidas de precaução para a 

completa segurança de sua embarcação, bem como das atividades nele desenvolvidas, exercidas 

pela tripulação ou outras pessoas a bordo, sob pena de infração prevista na Regulamentação da 

Lei n° 9.537/97 (LESTA). Toda a tripulação deverá cooperar na vigilância, em seu próprio 

interesse, comunicando ao Comandante qualquer atividade suspeita.  

 

2 - ILUMINE SUA EMBARCAÇÃO E O COSTADO  

 Mantenha a embarcação iluminada, principalmente o costado do lado do rio/lago/lagoa e 

convés em toda a extensão, com refletores de adequada potência. A má visibilidade dificulta a 

ação de fiscalização, constituindo-se em fator favorável às atividades ilícitas.  

 

3 - ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO  

 Instale, sempre que possível, uma linha telefônica que seja de fácil acesso ao vigia ou 

tripulante de serviço. Peça auxílio às autoridades locais pelo telefone.  

 

4 - CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTO S HABITÁVEIS  

 A Câmara do Comandante é um dos principais objetivos dos assaltantes que buscam 

dinheiro e as chaves-mestra dos demais compartimentos habitáveis, para realizarem saques de 

objetos de valor de uso pessoal da tripulação e equipamentos náuticos existentes no passadiço. 

Os camarotes e demais compartimentos habitáveis devem ser mantidos trancados à chave, 

sempre que seus ocupantes encontrarem-se ausentes. A carga só será, normalmente, objeto de 

roubo ou furto se os marginais tiverem conhecimento prévio do seu conteúdo, por meio de 

informações colhidas por pessoas inescrupulosas que têm acesso ao conhecimento de embarque, 

ou mesmo por contatos prévios da prostituição com os tripulantes. Procure estivar os containers 

com cargas valiosas de forma a obstruir os seus tampões de acesso. Isole os meios de acesso à 



 
34 
 

embarcação e, também, os acessos às suas áreas internas, criando uma única via de entrada e 

saída, garantindo seu controle pelo vigia ali postado.  

 

5 - MANTENHA AS VIGIAS FECHADAS  

 Vigias abertas podem constituir-se em fácil acesso a hábeis malfeitores: deixe-as fechadas 

com os grampos passados sempre que se ausentar. Procure manter, também, os acessos às 

áreas internas trancados, garantindo o controle de entrada e saída por meio do vigia de portaló.  

 

6 - NÃO DEIXE OBJETOS DE VALOR EXPOSTOS  

 Procure reduzir as oportunidades de roubo, removendo todos os equipamentos portáteis 

que não estejam em uso, para seus locais de guarda. Objetos de valor expostos estimulam a 

prática de furto por “oportunidade”; guarde-os em local trancado e seguro. 

 

7 - MANTENHA AS ESCADAS RECOLHIDAS  

 Nos fundeadouros e nos portos, dificulte o acesso mantendo içadas as escadas. Nos 

portos, somente deixe arriada a escada pelo bordo do cais.  

 

8 - EM CASO DE ASSALTO  

I - não hesite em soar o sinal de alarme geral da embarcação em caso de ameaça de assalto;  

II - procure manter iluminação adequada para ofuscar permanentemente os oponentes, no 

caso de tentativa de subida de estranhos pelo costado;  

III - informe as embarcações das proximidades; 

IV - use alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuais como holofotes e sinalizadores 

náuticos;  

V - se adequado, para proteger as vidas de bordo, e sob inteira responsabilidade do 

Comandante, use medidas para repelir a abordagem, como holofotes de grande potência para 

ofuscamento dos agressores ou mesmo guarnecendo jatos d’água ou sinalizadores náuticos 

contra áreas de abordagem; e  

VI - não realize atos de heroísmo.  

 

9 - MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE QUARTO  

 Exija um bom serviço dos vigias. Se necessário, faça-os identificar todo o pessoal que 

entra e sai da embarcação. Recomende que a tripulação colabore com o controle. Não permita 

que o vigia se ausente do portaló, salvo se substituído por outro vigia ou tripulante.  
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10 - COMUNIQUE À POLÍCIA FEDERAL QUALQUER OCORRÊNCI A RELATIVA A FURTO, 

ROUBO OU ASSALTO  

 As ocorrências envolvendo roubo ou assalto, tanto de carga quanto dos valores e objetos 

da embarcação ou tripulantes, devem ser comunicadas ao Departamento de Polícia Federal para 

as providências legais pertinentes. Essas informações possibilitarão, ainda, o estudo das medidas 

a serem adotadas para prevenção e combate a esses crimes, contribuindo para a garantia da 

segurança da tripulação e do navio. 
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CAPÍTULO 5 

 

LAGO PARANOÁ 

 

SEÇÃO I - ÁREAS SELETIVAS PARA O USO 

 

0501 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 O Lago Paranoá em Brasília-DF é um lago artificial formado pelas águas represadas do 

Rio Paranoá que apresenta boas condições de navegabilidade em toda a sua extensão, com 

exceção das áreas de desembocadura de seus tributários (Ribeirões do Gama, Riacho Fundo, 

Torto e Bananal), assoreadas e com baixas profundidades. Trata-se de um dos cartões postais 

mais atrativos da capital federal e, cada vez mais, a população do Distrito Federal e os milhares 

de turistas que visitam Brasília anualmente, fazem dele o principal centro recreativo, de lazer e de 

esportes.  

 A paisagem do Lago Paranoá durante todo o ano,em especial na estação da seca (maio a 

setembro) e com maior ênfase nos finais de semana e feriados, é marcada pelo intenso tráfego de 

lanchas de todos os tipos e dimensões, motos aquáticas e embarcações de turismo náutico, bem 

como pela presença de banhistas e esportistas praticando natação, remo, vela, canoagem, esqui 

aquático, mergulho, kitesurf, stand up paddle, entre muitas outras modalidades.  

 Quando atingem a cota de 1.000 metros acima do nível do mar, suas águas se estendem 

por 37,5 km², com uma profundidade média de 12,42 metros e uma profundidade máxima de 

cerca de 40 metros, nas proximidades da Barragem do Paranoá. Com 40 km de comprimento, o 

Lago Paranoá possui uma largura máxima de 5 km e um perímetro de 111,87 km. 

 

0502 - ZONEAMENTO DO LAGO PARANOÁ (DECRETO Nº 39.55 5/2018/GDF) 

 Em conformidade com o previsto no item 0103 das Normas da Autoridade Marítima 

(NORMAM-03/DPC), o qual estabelece que os Estados e Municípios poderão estabelecer o 

ordenamento do uso das praias, especificando as áreas destinadas a banhistas, prática de 

esportes e entretenimento aquático o qual poderá ser incorporado futuramente aos Planos 

Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas as diretrizes dos Planos 

Nacional e Estadual de Gerenciamento Costeiro (PNGC), o Governo do Distrito Federal (GDF) 

atendeu a um anseio antigo da comunidade náutica e estabeleceu o Zoneamento do Lago 

Paranoá por meio do Decreto nº 39.555, de dezembro de 2018, com o propósito de oferecer maior 

segurança aos usuários do lago.  

 Foram estabelecidas oito zonas pelo referido Decreto (Fig.1), das quais três foram 

reservadas para o uso da população (banho, práticas náuticas não motorizadas e práticas 

náuticas motorizadas) e as outras cinco são relativas a áreas que envolvem os processos de 

diluição de efluentes das estações de tratamento de esgotos; de pontos de captação de água para 



abastecimento público; e de segurança

ambiental, onde o acesso é proibido.

 

 

a) ZONA I - USO PREFERENCIAL

 O Decreto estabelece que

(Fig.2) consistem de faixas de 

tradicionalmente usados pela população.

Autoridade Marítima (NORMAM

embarcações  nessas áreas reservadas

estiverem demandando para a

velocidade inferior a 2 nós  (3,7

 

CÓDIGO 

1 Prainha do

2 Praia do SHIN

3 Praia do 
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segurança da barragem, segurança nacional

proibido. 

Fig.1 - Zoneamento do Lago Paranoá 

PREFERENCIAL PARA BANHO 

que as áreas que constituem a zona de uso preferencial

 100 metros contados a partir das margens,

população. Em conformidade com o item 0108

(NORMAM-03/DPC), não é permitido o tráfego

reservadas para os banhistas, exceto quando

a atracação nas margens, quando então 

(3,7 km/h).  

ÁREAS COMPRIMENTO

do Lago Paranoá Norte ML 05 40

SHIN QL 11 - Lago Paranoá Norte 510,48

 Parque Ecológico das Garças 631,69

 

nacional e de segurança 

 

preferencial para banho 

margens, situadas em locais 

0108 das Normas da 

tráfego  e o fundeio de 

quando as embarcações 

 deverão adotar uma 

COMPRIMENTO (m) 

406,09 

510,48 

631,69 



4 Praia do

5 Praia da

6 

7 Praia 

8 Praia do 

9 Praia

 

b) ZONA II - USO PREFERENCIAL

 Para as atividades náuticas

preferencial corresponde a uma

Lago Paranoá (excetuadas as áreas

motorizadas é preferencial (Fig.3)

 Contudo, caso o tráfego de embarcações motorizadas no Lago Paranoá fosse proibido em 

distâncias inferiores a 300 metros das margens, a navegação seria inviabilizada em diversos 

trechos do lago onde é possível que tais embarcações naveguem sem que a segurança da 

navegação ou a salvaguarda da vida humana sejam 

realizada com cautela e com velocidades

denominada "Saco do Paranoá", no caminho para a região da Barragem.

 Desta forma, respeitadas

embarcações é proibido, não é

contudo, este Agente da Autoridade
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do Cais da Concha Acústica 749,11

da Orla da Ermida Dom Bosco 403,32

Praia da Ponte JK 474,96

 da Península dos Ministros 40

 Anfiteatro Natural do Lago Sul 623,11

Praia da Praça dos Orixás 174,92

Fig.2 - Zonas para o banho 

 

PREFERENCIAL PARA ATIVIDADES NÃO MOTORIZADAS

uticas não motorizadas, o Decreto estabelece

uma faixa contínua de 300 metros, ao longo da

áreas IV, V, VI e VII), onde a prática de atividades

(Fig.3).  

de embarcações motorizadas no Lago Paranoá fosse proibido em 

distâncias inferiores a 300 metros das margens, a navegação seria inviabilizada em diversos 

trechos do lago onde é possível que tais embarcações naveguem sem que a segurança da 

lvaguarda da vida humana sejam comprometidas, desde que a navegação seja 

velocidades apropriadas para o local, como é o caso da região 

denominada "Saco do Paranoá", no caminho para a região da Barragem. 

espeitadas as restrições impostas para as áreas

é vedado o tráfego de embarcações motorizadas

Autoridade Marítima estabelece que as embarcações

 

749,11 

403,32 

474,96 

402,12 

623,11 

174,92 

 

MOTORIZADAS 

estabelece que a zona de uso 

da margem de todo o 

atividades náuticas não 

de embarcações motorizadas no Lago Paranoá fosse proibido em 

distâncias inferiores a 300 metros das margens, a navegação seria inviabilizada em diversos 

trechos do lago onde é possível que tais embarcações naveguem sem que a segurança da 

, desde que a navegação seja 

, como é o caso da região 

áreas onde o tráfego de 

motorizadas nesta zona, 

embarcações motorizadas que 



trafegarem a menos de 300 metros

com o tráfego  de outras embarcações,

forma que seja possível visualiz

realização de uma manobra segura

a menos de 100 metros  das

possibilitarão a realização de manobras

nadadores, e entre 100 e 300  

reduzirão sensivelmente as chances

Fig.3

 

c) ZONA III - USO PREFERENCIAL

 Para a prática de atividades

fica na região central do espelho

 Como o próprio nome já 

fixada pelo Decreto não atribui exclusividade

apenas uma preferência essas

Contudo, em função da preferência

Autoridade Marítima estabelece 

não motorizadas , tais como: 

paddle, pedalinho, entre outros. 

para as atividades não motorizadas

orientar os seus usuários para que

o risco de atropelamento por embarcações
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metros das margens deverão fazê-lo com velocidades

embarcações, banhistas e praticantes de esportes

visualizar todas as interferências a uma distância

segura pelo condutor, a fim de evitar acidentes.

das margens, velocidades de até 02 (dois)

manobras seguras, principalmente no que tange

 metros  das margens, velocidades de até

chances de acidentes. 

Fig.3 - Zona para atividades não motorizadas  

PREFERENCIAL PARA ATIVIDADES MOTORIZADAS

atividades motorizadas, o Decreto estabelece que

espelho d’água, a 300 metros das margens do Lago

 informa, a zona de uso preferencial para atividades

exclusividade de utilização para as embarcações

essas embarcações, que poderão desenvolver 

preferência para o tráfego de embarcações motorizadas,

que esta área não é recomendada para a prática

 natação, remo, vela, canoagem, mergulho,

 Os clubes, marinas e responsáveis pelo aluguel

motorizadas (canoas, stand up paddle, caiaques, pedalinhos,

que não ultrapassem a distância de 300 metros

embarcações motorizadas em alta velocidade. 

Até 100 metros das margens
de até 2 nós (3,7 km/h) possibilitam

manobras seguras

Entre 100 e 300 metros
velocidades de até 10 n

reduzem as chances 

 

velocidades  compatíveis 

esportes náuticos no local, de 

distância que possibilite a 

acidentes. De uma forma geral, 

(dois)  nós (3,7 km/h) 

tange aos banhistas e 

até 10 nós (18,5 km/h) 

 

MOTORIZADAS 

que a zona preferencial 

Lago Paranoá (Fig.4).  

atividades motorizadas 

embarcações motorizadas, mas 

 maiores velocidades. 

motorizadas, este Agente da 

prática  de atividades 

mergulho, kitesurf, stand up 

aluguel de equipamentos 

pedalinhos, etc) deverão 

metros das margens, sob 

 

margens velocidades 
possibilitam 

guras 

metros das margens 
nós (18,5 km/h) 
 de acidentes 



 

Fig.4 - Zona  

 

d) ZONA IV - DILUIÇÃO  

ESGOTO (ETEs) 

 O Decreto estabelece 

delimitadas por um raio de 100

estações de tratamento de esgotos

atividades náuticas não motorizadas

consultar o Decreto em www.adasa.df.gov.br/legislacoes/decretos

 

e) ZONA V - SEGURANÇA

ABASTECIMENTO PÚBLICO

 O Decreto estabelece que

público consistem áreas delimitadas

de água da Companhia de Saneamento

proibidos o banho, as atividades

amadora. Mais informações em www.adasa.df.gov.br/legislacoes/decretos

 

f) ZONA VI - SEGURANÇA

 O Decreto estabelece que

no espelho d'água, em uma área

Barragem, em direção ao centro

da Autoridade Marítima (NORMAM
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 (hachurada) para atividades motorizadas (motonáutic a) 

 DE EFLUENTES DAS ESTAÇÕES DE

 que as zonas de diluição de efluentes 

100 metros, centradas nos pontos de lançamento

esgotos (Norte e Sul). Nessa zona não são recomendados

motorizadas e a pesca profissional e amadora. Para

www.adasa.df.gov.br/legislacoes/decretos-main-menu

SEGURANÇA DE PONTOS DE CAPTAÇÃO  

PÚBLICO 

que as zonas de diluição de captação de água 

delimitadas por um raio de 100 metros em torno dos

Saneamento Amiental do Distrito Federal (Caesb).

atividades náuticas motorizadas e não motorizadas e 

www.adasa.df.gov.br/legislacoes/decretos-main

SEGURANÇA DA BARRAGEM DO LAGO PARANOÁ 

que a zona de segurança da Barragem do Lago

área delimitada por uma distância de 100 

centro do lago (Fig.5). Em conformidade com o item

(NORMAM-03/DPC), nessa área são proibidos o tr

 

 
 

DE TRATAMENTO DE 

 consistem de áreas 

amento de efluentes das 

recomendados o banho, as 

Para mais informações, 

menu. 

 DE ÁGUA PARA 

 para o abastecimento 

dos pontos de captação 

(Caesb). Nessas áreas são 

 a pesca profissional e 

main-menu. 

Lago Paranoá localiza-se 

 metros ao longo da 

item 0108 das Normas 

tráfego e o fundeio de 



embarcações , o banho, as atividades

amadora.  

Fig.5

g) ZONA VII - SEGURANÇA

 A zona de segurança nacional

1. Área de Segurança

2. Área de Segurança

 Em conformidade com 

03/DPC), essas áreas são delimitadas

direção ao centro do lago (Fig.6)

o banho, as atividades náuticas não

 

Fig.6
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atividades náuticas não motorizadas e a 

Fig.5 - Zona (hachurada) de segurança da Barragem 

 

SEGURANÇA NACIONAL 

nacional consiste de duas áreas:  

Segurança do Palácio da Alvorada; e 

Segurança do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília

 o item 0108 das Normas da Autoridade 

delimitadas por uma faixa de 200 metros a parti

) e nelas são proibidos o tráfego e o fundeio

não motorizadas e a pesca profissional e amadora.

Fig.6 - Zona (hachurada) de segurança nacional 

 

 

 

 

 pesca profissional e 

 

Brasília. 

 Marítima (NORMAM-

partir da instalações em 

fundeio  de embarcações , 

amadora.  
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a) ZONA VIII - RESTRIÇÃO AMBIENTAL 

 O Decreto estabelece que a Zona de Restrição Ambiental é composta por 19 áreas 

localizadas no espelho d’água do Lago Paranoá, junto à foz de córregos afluentes. Nessas áreas 

é vedado o tráfego e o fundeio de embarcações motorizadas e a pesca amadora e profissional. 

Para mais informações, consultar o Decreto em www.adasa.df.gov.br/legislacoes/decretos-main-

menu.  

 

SEÇÃO II - ORIENTAÇÕES ADICIONAIS PARA O LAGO PARAN OÁ 

 

0503 - USO PERMANENTE DE COLETES SALVA-VIDAS 

 Conforme descrito no item 0304, em adição às orientações existentes nas Normas da 

Autoridade Marítima (NORMAM), em todos os rios, lagos e lagoas da AJ da CFB deverão ser 

observadas as seguintes recomendações no que se refere ao uso de coletes salva-vidas: 

a) É altamente recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por  crianças  

com idade inferior a 07 (sete) anos enquanto estiverem a bordo de embarcações de 

quaisquer características e dimensões, idependentemente da velocidade; 

b) É altamente recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por  todos que 

não souberem nadar  enquanto estiverem a bordo de embarcações de quaisquer 

características e dimensões, idependentemente da velocidade; 

c) É altamente recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por  todos a 

bordo de embarcações miúdas , independentemente da velocidade; 

d) É altamente recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por todos  

enquanto estiverem a bordo de embarcações de quaisquer características e 

dimensões, quando desenvolvendo velocidades acima de 10 (dez) nós ; e 

e) É altamente recomendado o uso permanente de coletes salva-vidas por  todos 

quando conduzindo dispositivos de entretenimento náutico do tipo pedalinho . 

 

0504 - NAVEGAÇÃO NO PERÍODO NOTURNO 

 Conforme descrito no item 0305, somente as embarcações que possuem luzes de 

navegação previstas no Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM) 

podem navegar à noite.  

 Após o pôr do sol, é proibida  a navegação no Lago Paranoá de motos aquáticas e 

embarcações com propulsão a motor sem luzes de navegação .  

 Em função da reduzida manobrabilidade e visibilidade, não é recomendada a navegação 

em embarcações sem propulsão a motor  (canoas, caiaques, botes, etc) após o pôr do sol. Nos 

casos em que essas embarcações forem utilizadas para navegação no período noturno, é 

altamente recomendada a iluminação da embarcação de forma a tornar-se visível e, assim, 

reduzir as chances de acidentes. 



0505 - BOIAS DE AMARRAÇÃO

 Conforme descrito no item

amarração  de embarcações no 

CFB, que irá efetuar uma minuciosa

ao tráfego de embarcações.  

 Para que tal análise seja

localização pretendida e o porte

no Item 0215 da NORMAM-11/DPC

dos Portos de Brasília despachará

localização pretendida não comprometa

navegação.  

 Nos casos em que o despacho

do solicitante assegurar que as

fundeada em conformidade com

espécie de capa de proteção, de

visibilidade e, assim, evitar que venham

proximidades. 

 

 

0506 - VOLUME DO SOM DE EMBARCAÇÕES

 Conforme consta no sítio

responsável por fiscalizar a poluição

com a Lei Distrital nº 4.092 de 

indiretamente, seja ofensiva ou 

Para garantir de forma objetiva e

os seguintes limites apresentados
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AMARRAÇÃO  

item 0105, é terminantemente proibida a instalação

 espelho d’água do Lago Paranoá sem a prévia

minuciosa análise quanto à interferência do posicionamento

seja realizada, o interessado deverá requerer 

porte das embarcações utilizadoras, em conformidade

11/DPC (disponível em www.marinha.mil.br/dpc/normas

despachará o requerimento sumariamente, a 

comprometa o ordenamento do espaço aquaviário

despacho à instalação das boias for favorável, será

as embarcações fundeadas exibam iluminação

com a Regra 30(a)  do RIPEAM, mesmo que 

de forma a torná-las visíveis durante períodos

venham a ser abalroadas por outras embarcações

 

EMBARCAÇÕES  

sítio eletrônico do Instituto Brasília Ambiental

poluição sonora (www.ibram.df.gov.br/poluicao

 2008, poluição sonora é “toda emissão de

 nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar

e imparcial o atendimento da lei, todo ruído deve

apresentados pela lei: 

 

instalação  de boias de 

prévia  autorização da 

posicionamento das boias, 

 à CFB, informando a 

conformidade com o previsto 

www.marinha.mil.br/dpc/normas). O Capitão 

 seu critério, caso a 

aquaviário e a segurança da 

será responsabilidade 

iluminação de embarcação 

 cobertas por alguma 

períodos noturnos e de baixa 

embarcações navegando nas 

 

Ambiental (IBRAM), órgão 

www.ibram.df.gov.br/poluicao-sonora/), de acordo 

de som que, direta ou 

estar da coletividade”. 

deve ser menor do que 
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Tipos de áreas   Diurno (7h às 22h)   Noturno   

Áreas de sítios e fazendas 40 dB(A) 35 dB(A) 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 dB(A) 45 dB(A) 

Área mista, predominantemente residencial  55 dB(A)  50 dB(A)  

Área mista, com vocação comercial e administrativa  60 dB(A)  55 dB(A)  

Área mista, com vocação recreacional  65 dB(A)  55 dB(A)  

Área predominantemente industrial 70 dB(A) 60 dB(A) 

 

 A atividade de fiscalização pelo IBRAM é baseada nas reclamações dos cidadãos, no 

trabalho preventivo de possíveis infrações e no acompanhamento do cumprimento de autos de 

infração anteriores. Primeiramente é aplicada uma advertência para que seja reduzido o ruído e, 

se for necessário, recomenda-se que seja feito isolamento ou tratamento acústico no local. Caso o 

autuado permaneça infringindo a lei, aplicam-se as penalidades de multa e interdição  das 

emissões sonoras. 

 Assim sendo, com o propósito de contribuir para com os esforços do órgão fiscalizador e, 

assim, minimizar os transtornos decorrentes da perturbação do sossego público causada pelo 

som alto de embarcações, o Capitão dos Portos de Brasília recomenda aos navegadores do Lago 

Paranoá que observem os limites estabelecidos em lei para a poluição sonora gerada por seus 

equipamentos de som a bordo, principalmente quando navegando, atracados ou fundeados em 

localidades do Lago Paranoá próximas à areas comerciais e residenciais (ex: Pontão do Lago Sul, 

Península dos Ministros, etc). 

 

0507 - AVISO DE SAÍDA NOTURNA PARA EMBARCAÇÕES DE P ASSAGEIROS 

 A partir da data de aprovação desta publicação, passa a ser obrigatório  que as 

embarcações classificadas como transporte de passageiros  comuniquem à Capitania Fluvial de 

Brasília (CFB), com uma antecedência mínima de 03 (três) dias úteis , as saídas noturnas 

(período de 18h00 às 06h00) programadas no Lago Paranoá. A comunicação deverá ser feita por 

meio do preenchimento do aviso de saída noturna , conforme modelo do ANEXO B desta 

publicação. 

 Esta obrigatoriedade irá possibilitar um melhor acompanhamento das saídas noturnas de 

embarcações que realizam o transporte de passageiros, de forma que a situação documental da 

tripulação e da embarcação que intenciona realizar um passeio durante o período noturno seja 

minuciosamente analisada antes da saída, bem como irá permitir que as equipes de inspeção 

naval da CFB dirijam-se, aleatoriamente, para o local de saída da embarcação de forma a verificar 

se a embarcação possui a bordo os materiais de salvatagem (coletes salva-vidas, boias salva-

vidas, etc) e segurança (extintores de incêndio, bomba de esgoto, luzes de navegação, etc) em 

boas condições e em quantidade compatível com o quantitativo de pessoas a bordo e as 

dimensões da embarcação, se a tripulação escalada para o passeio está em conformidade 

(quantitativa e qualitativa) com o estabelecido no Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), bem 
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como verificar se a lotação máxima e a distribuição de pessoas pelos conveses da embarcação 

estão sendo respeitados, entre outros aspectos. 

 O aviso de saída noturna  deverá dar entrada na CFB, devidamente preenchido e 

assinado pelo responsável pelo proprietário/representante da embarcação, em versão impressa, 

diretamente no setor de atendimento ao público, bem como poderá ser enviado em meio digital 

(escaneado) para o endereço de e-mail cfb.secom@marinha.mil.br, dentro do prazo supracitado. 

 Tal procedimento tem como propósito o de conscientizar, ainda mais, os proprietários de 

embarcações que efetuam o transporte de passageiros no Lago Paranoá realizando atividades de 

turismo náutico ou eventos festivos e, principalmente, o de contribuir para a segurança da 

navegação e a salvaguarda da vida das pessoas que contratam os serviços dessas embarcações. 

 O não cumprimento do aviso de saída noturna  antecipado à CFB irá sujeitar o 

responsável pela embarcação ao enquadramento no Art. 23 inciso VI - descumprir as regras 

regionais sobre tráfego, estabelecidas pelo representante local da Autoridade Marítima - do 

Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário em Águas Jurisdição Nacional (RLESTA), 

cujas penalidades previstas são multa ou suspensão do Certificado de Habilitação por até 60 dias.  

  

0508 - SINALIZAÇÃO NÁUTICA  

 O Brasil, como país membro da Associação Internacional de Autoridades em Auxílios à 

Navegação Marítima e Faróis (AISM/IALA) adotou, para as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), 

por meio do Decreto 92.267/86 o Sistema de Balizamento Marítimo - Região “B” recomendado por 

aquele organismo. 

 O Lago Paranoá conta, atualmente, com 16 (dezesseis) sinais náuticos cuja manutenção e 

garantia do correto funcionamento é de responsabilidade da CFB.  

 Antes de listar as sinalizações, é importante recordar algumas definições previstas nas 

Normas da Autoridade Marítima (NORMAM-17/DHN), disponível em www.marinha.mil.br/dhn, as 

quais serão fundamentais para a navegação no lago: 

 

a) SINAL CARDINAL 

 É aquele empregado para indicar ao navegante o quadrante da rosa-dos-ventos que 

possui águas seguras - norte (N), leste (E), sul (S) ou oeste (W) -, limitado respectivamente 

pelas marcações verdadeiras NW e NE, NE e SE, SE e SW, e SW e NW, tomadas a partir 

da posição do sinal. O sinal cardinal recebe sua denominação de acordo com o quadrante 

recomendado para a navegação e obrigatoriamente será dotado de marca de tope (Fig.7).  

 

I. Sinal Cardinal Leste (E)  

Cego ou luminoso, apresenta sua estrutura pintada de preto com uma faixa larga 

horizontal amarela no meio e deve exibir, como marca de tope, 2 (dois) cones na 

cor preta, um acima do outro, o superior com o vértice voltado para cima e o inferior 



com o vértice voltado

período noturno, luz

(cinco) segundos ou

 

II. Sinal Cardinal Oeste

Cego ou luminoso,

horizontal preta no

preta, um acima do

com o vértice voltado

período noturno, luz

(quinze) segundos,

segundos. 

 

 

b) SINAIS LATERAIS  

 São aqueles empregados

recomendada, segundo a

 

I. Sinal Lateral de Boreste

 Deve ser deixado por boreste

 marca de tope

 estrutura na
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voltado para baixo. O sinal cardinal leste luminoso

luz branca com grupo de 3 (três) lampejos muito

ou rápidos a cada 10 (dez) segundos. 

Oeste (W) 

luminoso, apresenta sua estrutura pintada de amarelo

no meio e deve exibir, como marca de tope, 

do outro, o superior com o vértice voltado para

voltado para cima. O sinal cardinal oeste luminoso

luz branca com grupo de 9 (nove) emissões

segundos, ou grupo de 9 (nove) emissões muito rápidas,

Fig.7 - Sinais Cardinais 

empregados para definir as margens de um canal ou

a direção convencional do balizamento.  

Boreste  (Fig.8)  

boreste e tem as seguintes características, quando

tope cônica;  

na cor encarnada; e 

 

luminoso deve exibir, no 

muito rápidos a cada 5 

amarelo com uma faixa larga 

 2 (dois) cones na cor 

para baixo e o inferior 

luminoso deve exibir, no 

emissões rápidas, a cada 15 

rápidas, a cada 10 (dez) 

 

ou uma via navegável 

quando fixo:  



 luz encarnada,

designados

c) SINAL ESPECIAL (Fig.9)

I. Cego ou luminoso,

configuração especial,

por exemplo: 

 sinais para

 sinais indicadores

 sinais para

 sinais para

usinas hidrelétricas;

 sinais para

 sinais para

 sinais para

 sinais para

 

II. Os sinais especiais,

 marca de tope

 estrutura na

 formato opcional,

existentes 
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encarnada, se houver, exibida com qualquer 

designados para sinal de canal preferencial.  

 
Fig.8 - Sinal Lateral de Boreste 

 

(Fig.9)  

luminoso, é aquele que cuja finalidade é a de assinalar

especial, mencionada em documentos náuticos

para delimitação de áreas para exercícios militares;

indicadores de cabo ou tubulação submarina;  

para delimitação de áreas de segurança de instalações

para delimitação de perímetro de segurança nas

hidrelétricas;  

para delimitação de áreas de recreação;  

para delimitação de obras sendo realizadas sobre

para indicação de áreas aquícolas; e  

para outros fins especiais.  

speciais, cegos ou luminosos, têm as seguintes características:

tope em forma de “X”, opcional;  

na cor amarela;  

opcional, porém, não conflitante com os outros

 onde for instalado; e  

 

 ritmo, que não os 

assinalar uma área ou 

náuticos apropriados, como, 

militares;  

instalações militares;  

nas proximidades de 

sobre e sob águas;  

características:  

outros sinais náuticos 



 luz amarela,

lampejo simples,

lampejo com

grupo de lampejo

“U”.  

 

 Neste contexto, os seguintes

a) 01 Baliza Cardinal Oeste
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amarela, se houver, com um dos seguintes ritmos:

simples, exceto lampejo longo a cada 10 (dez)

com 4 (quatro), 5 (cinco) ou excepcionalmente

lampejo composto; ou código Morse, com exceçã

 
Fig.9 - Sinal Especial 

seguintes sinais náuticos estão posicionados no Lago

Oeste (Península Norte): 

 

 

ritmos: grupo de ocultação; 

(dez) segundos; grupo de 

excepcionalmente 6 (seis) lampejos; 

exceção das letras “A” e 

Lago Paranoá: 



b) 01 Boia Cardinal Leste

c) 01 Baliza Sinal Later

d) 13 Boias de Sinalização

Palácio da Alvorada):
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Leste (Península dos Ministros): 

 

Lateral Boreste (Ilhas dos Clubes): 

 

Sinalização Especial (Demarcação do Perímetro

Alvorada): 

 

Perímetro de Segurança do 

 



 

0509 - REGATAS, COMPETIÇÕES,

 Vide Item 0111 da NORMAM

 

0510 - PROIBIÇÃO DE FUNDEIO

 Conforme ilustrado nas Carta

de Brasília), existem no Lago Paranoá

responsabilidade da Companhia

localizados em uma área entre 

possibilidade de as âncoras das

ocasionando uma situação de

possibilidade de avaria dos cabos,

(Fig.10). 
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COMPETIÇÕES, EXIBIÇÕES E COMEMORAÇÕES PÚBLICAS

NORMAM-03/DPC. 

IO EM ÁREA DE CABOS SUBMARINOS 

Cartas n° 2791 (Lago de Brasília - Parte Central)

Paranoá cabos submarinos de transmissão de

Companhia Energética de Brasília (CEB). Os cabos cruzam

 a "Enseada da Sucuri" e o Palácio da Alvorada.

das embarcações engancharem nos referidos cabos

de perigo para as embarcações e pessoas

cabos, é proibido o fundeio na área delimitada pelo

  Fig.10 - Área proibida para o fundeio 

Área onde o fundeio é PROIBIDO em 
função da existência de cabos submarinos 

de transmissão de energia elétrica. 

 

PÚBLICAS  

Central) e n° 2792 (Lago 

de energia elétrica, de 

cruzam o lago e estão 

Alvorada. Em função da 

cabos de transmissão, 

pessoas a bordo e uma 

pelo retâgulo vermelho 
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CAPÍTULO 6 

 

VIAS NAVEGÁVEIS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO  

 

0601 - PRINCIPAIS VIAS NAVEGÁVEIS   

 A navegação interior no âmbito da AJ da CFB é intensamente realizada nos lagos, lagoas 

e rios, listados a seguir: 

a) Lagoa Feia - localizada no município de Formosa-GO, tem cerca de 7 km de extensão e 

400 m de largura. Esta lagoa natural está compreendida na Região Hidrográfica do São 

Francisco; 

b) Lago Corumbá I – formado pela represa da Usina Hidrelétrica (UHE) Corumbá I, esse lago 

banha os municípios de Caldas Novas-GO, Ipameri-GO e Corumbaíba-GO e tem uma 

área de 65 km²; 

c) Lago Corumbá III – localizado no município de Luziânia-GO, no médio Rio Corumbá, conta 

com uma área de inundação de 48 km²; 

d) Lago Corumbá IV – formado pelo represamento do Rio Corumbá, esse lago banha os 

municípios de Luziânia-GO, Santo Antônio do Descoberto-GO, Alexânia-GO, Abadiânia-

GO e Silvânia-GO, e tem uma área de 220 km²; 

e) Lago de Serra da Mesa – formado pelo represamento do Rio Tocantins, esse lago banha 

os municípios de Colinas do Sul-GO, Niquelândia-GO, Barro Alto-GO, Santa Rita do Novo 

Destino-GO, Uruaçu-GO, Campinorte-GO, Campinaçu-GO e Minaçu-GO e tem uma área 

de 1.758 km². Em condições normais, este lago é considerado o 5º maior lago do Brasil em 

área alagada; 

f) Lago de Cana Brava – formado pelo represamento do Rio Tocantins, a jusante da UHE de 

Serra da Mesa, banha os municípios de Minaçu-GO, Cavalcante-GO e Colinas do Sul-GO, 

e tem uma área de 139 km²; 

g) Lago Paranoá – localizado em Brasília, no Distrito Federal, é formado pelas águas 

represadas do Rio Paranoá e tem uma área de 37,5 km²; 

h) Lago dos Tigres – localizado no município de Britânia-GO, esse Lago tem 37 km de 

extensão. É o maior lago natural da América Lantina; e 

i) Rio Araguaia – segmento navegável durante a cheia por cerca de 1.300 km, de Aruanã-

GO a Araguacema-TO. 

 

 

 

 

 

 


