
 

INTRODUÇÃO

1 - PROPÓSITO
Esta publicação tem o propósito de consolidar as Normas e Procedimentos específicos para

jurisdição da Capitania Fluvial  de Juazeiro (CFJ)  e  da Agência Fluvial  de Bom Jesus da Lapa
(AgBJLapa),  Organização  Militar  subordinada,  permitindo  complementar  as  Normas  da
Autoridade Marítima em vigor para atendimento às peculiaridades regionais e uniformizar os
procedimentos relativos à navegação interior na área de jurisdição. 

2 - APLICAÇÕES
O cumprimento das presentes Normas e Procedimentos é obrigatório para proprietários,

armadores,  aquaviários,  amadores,  tripulantes,  agências  de  navegação,  marinas,  clubes  e
entidades desportivas náuticas, no que couber a cada segmento, e em acréscimo às demais
regulamentações vigentes, atinentes ao prescrito na Lei nº 9.537/1997, Lei de Segurança do
Tráfego Aquaviário (LESTA).

3 - DEFINIÇÕES
Aquaviário  -  é  todo  aquele  com  habilitação  certificada  pela  Autoridade  Marítima  para

operar embarcações em caráter profissional.
Amador - é todo aquele com habilitação certificada pela Autoridade Marítima para operar

embarcações de esporte e/ou recreio, em caráter não profissional. 
Armador - pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta a

embarcação com fins comerciais, pondo-a ou não a navegar por sua conta.
Comandante –  tripulante  responsável  pela  operação e  manutenção de embarcação,  em

condições de segurança, extensivas à carga, aos tripulantes e às demais pessoas a bordo.
Embarcação -  qualquer  construção,  inclusive  as  plataformas  flutuantes  e,  quando

rebocadas, as fixas, sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na
água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas.

4 - DEVERES
É  dever  do  Comandante  da  embarcação,  além  de  outras  obrigações  legais  pertinentes,

cumprir e fazer cumprir as presentes Normas e Procedimentos bem como conhecer e divulgar
aos  tripulantes  todas  as  informações  contidas  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima
(NORMAM/DPC), disponíveis no site www.dpc.mar.mil.br e demais documentos náuticos, tais
como Avisos aos Navegantes, Roteiro, Cartas Náuticas, Avisos-Rádio Náuticos e SAR e outros
emitidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil.

5 - INFRAÇÕES E SANÇÕES
O  não  cumprimento  das  presentes  Normas  e  Procedimentos  será  caracterizado  como

infração às mesmas, estando o infrator sujeito às penas de multa, de suspensão da Caderneta
de Inscrição e Registro (CIR) ou da Carteira de Habilitação de Amador (CHA), da retirada de
tráfego e apreensão da embarcação, previstas no Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego
Aquaviário (RLESTA), Decreto nº 2.596/1998.
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CAPÍTULO 1

ÁREAS DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I 

ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES 

0101 - ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO
A Capitania Fluvial de Juazeiro (CFJ), sediada na cidade de Juazeiro-BA, e a Agência Fluvial

de Bom Jesus da Lapa (AgBJLapa), Organização Militar subordinada, sediada em Bom Jesus da
Lapa-BA, possuem em suas jurisdições os municípios relacionados no anexo A destas Normas.

Os  Agentes  da  Autoridade  Marítima  na  área  de  jurisdição  da  CFJ  e  AgBJLapa  são,
respectivamente, o Capitão dos Portos de Juazeiro e o Agente de Bom Jesus da Lapa.

0102 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
a) Na CFJ, o horário de atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 11h e de 14h

às 16h, realizado pelo pessoal do Grupo de Atendimento ao Público (GAP), na Av. José Petitinga, nº
606, Centro, Juazeiro-BA, CEP 48.903-010. 

A CFJ atende também por intermédio de:
- Telefone: (74) 3211-8800
- Celular (74) 99976-5063
- WhatsApp (74) 99976-5063 (Fale com o Capitão!)
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- e-mail: cfj  .  ouvidoria  @mar  inha  .mil.br  
- Internet: www.mar.mil.br/c  fj  
- Serviço Móvel Marítimo, canal 16 VHF
- Emergência Marítimo e Fluvial 185
- O atendimento poderá ocorrer de forma itinerante, de acordo com a disponibilidade da

Capitania, no formato de Capitania Móvel, mediante solicitação de Prefeituras, Colônias, Marinas,
Órgãos de Classe etc. 

b) Na AgBJLapa, o horário de atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 11h30
e de 14h às 16h30, pelo pessoal do Grupo de Atendimento ao Público (GAP), na Av. Almirante
Berutti, s/nº, Nova Brasília, Bom Jesus da Lapa-BA, CEP 47.600-000. 

A AgBJLapa atende também por intermédio de:
- Telefone: (77) 3481-4126
- Celular (77) 99961-1471
- Whatsapp (77) 99961-1471 (Fale com o Agente!)
- e-mail: agbjlapa.se  com  @mar  inha  .mil.br     
- Serviço Móvel Marítimo, canal 16 VHF
- O atendimento poderá ocorrer de forma itinerante de acordo com a disponibilidade da

Agência,  no formato de Agência Móvel,  mediante solicitação de Prefeituras, Colônias, Marinas,
Órgãos de Classe etc. 

0103 - DENÚNCIAS E SUGESTÕES 
As  denúncias  e  sugestões  poderão  ser  realizadas,  preservado  o  anonimato,  via  ligação

telefônica, WhatsApp ou formalizadas pelo canal de ouvidoria.

0104 – LIMITES PARA  NAVEGAÇÃO INTERIOR 
Para efeito de cumprimento das Normas da Autoridade Marítima (NORMAM), a navegação

praticada em toda a  jurisdição desta  Capitania  e  Agência subordinada é a  navegação interior,
realizada em águas abrigadas e parcialmente abrigadas, classificadas por tipo e estabelecidas como
a seguir:

a) Definição das Áreas de Navegação
Área 1 - são áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios canais, onde normalmente

não sejam verificadas ondas com alturas significativas que não apresentem dificuldades ao tráfego
das embarcações.

Área 2 - são áreas parcialmente abrigadas, onde eventualmente sejam observadas ondas
com alturas  significativas  e/ou combinações adversas  de agentes  ambientais,  tais  como vento,
correnteza ou maré que dificultem o tráfego de embarcações.

b) Áreas de Navegação da CFJ e Agência subordinada
Área 1  -  toda área  de jurisdição da  CFJ  e  Agência  subordinada,  excetuando-se aquelas

classificadas como Área 2; e
Área 2 - Lago de Sobradinho, na área de navegação compreendida entre a localidade do

Morro do Velho (meridiano 042°04’59’’W) e a Barragem da Hidrelétrica de Sobradinho (meridiano
040°49’17’’W), conforme croqui constante do anexo B destas Normas.

c) Condicionantes meteorológicas principais.
Objetivando  a  salvaguarda  da  vida  humana  nas  águas  interiores,  independente  da

delimitação das áreas acima estipuladas, quando ocorrer a previsão ou existência de ventos com
intensidade acima 25 nós (equivalente a 46 km/h) ou ondas com altura superior a 50 cm, todas as
represas da área de jurisdição da CFJ e da Agência subordinada deverão ser consideradas como
Área  2.  É  de  exclusiva  responsabilidade  dos  condutores  das  embarcações  a  interrupção  da
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navegação  mediante  tais  condicionantes,  verificando  antes  do  suspender  as  condições
meteorológicas previstas para as próximas 24 horas.

d) Áreas com restrições à navegação
Objetivando  a  salvaguarda  da  vida  dos  banhistas,  até  a  instituição  do  plano  de

gerenciamento  costeiro  de  orlas  lacustres  e/ou  fluviais  pelos  municípios  responsáveis,  são
consideradas áreas com restrições à navegação de embarcações as áreas discriminadas no anexo C
destas Normas, devendo ser observadas as orientações previstas naquele anexo.

SEÇÃO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

0105 – ADMINISTRAÇÃO 

O Porto de Petrolina (COMTRAP) é um porto fluvial sediado em Petrolina (PE), na área de
jurisdição do Comando do 3° Distrito Naval,  entretanto suas atividades no leito do rio do São
Francisco são fiscalizadas, no que compete às atribuições da Autoridade Marítima, pela CFJ. 

O porto foi fundado em 2010 e é administrado pela empresa Porto Fluvial de Petrolina S/A,
situada no Distrito Industrial De Petrolina, s/nº - Atrás da Banca – Petrolina-PE - CEP 56308-060,
telefone (87) 3182-1714.

0106 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Estrutura: 
- cais de atracação de 60 m de comprimento com 20 m de largura;
- cais rudimentar formado por um muro de contenção com 2 m de profundidade, 0,6 m de 

largura e comprimento total de 70 m; e
- acesso terrestre pela Avenida Cel. Clementino Coelho.

Principais Equipamentos:
- uma pá carregadeira;
- um Bob Cat;
- um dique flutuante para docagem de embarcações;
- um guindaste com capacidade de 40 ton e lança de 15 m;
- uma rosca helicoide de 11 m para descarga de grãos;
- uma garra hidráulica para descargas diversas; e
- esteiras para descarga.
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Figura 1 – Imagem aérea do Porto de Petrolina COMTRAP.

Figura 2 – Imagem aérea do Porto de Petrolina COMTRAP.
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CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 - APLICAÇÃO
A ocorrência de fatos ou acidentes da navegação, conforme estabelecido nas Normas da

Autoridade  Marítima  para  Inquéritos  Administrativos  Sobre  Acidentes  e  Fatos  da  Navegação

(NORMAM-09/DPC), deverá ser comunicada à Capitania Fluvial de Juazeiro ou à Agência Fluvial de

Bom  Jesus  da  Lapa,  com  jurisdição  sobre  a  área  do  ocorrido,  para  abertura  do  competente

Inquérito.

0201.1 - PROCEDIMENTOS NA OCORRÊNCIA DE ACIDENTES OU FATOS DA NAVEGAÇÃO
Para permitir o processo apuratório, os seguintes procedimentos deverão ser adotados: 

I) Comunicar a ocorrência, pelo meio mais rápido disponível, à Capitania Fluvial de Juazeiro

ou à Agência subordinada; 

II) Não alterar as condições em que se encontre a embarcação, antes de ser procedida a

perícia pela Capitania ou Agência. Por conseguinte, não deverão ser efetuados reparos, retiradas

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

ressalvadas, naturalmente, aquelas necessárias à segurança;

III) Disponibilizar os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato; e

IV) Disponibilizar os Diários de Navegação e de Máquinas, se for o caso.

0202 - RETENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDENTE E/OU FATOS DA NAVEGAÇÃO
A embarcação envolvida em acidente ou fato da navegação poderá ser retida ou sofrer

atraso em relação ao seu horário de partida, para investigação, apenas por tempo suficiente para a

tomada  de  depoimentos  de  tripulantes  e  a  realização  do  exame  pericial,  a  fim  de  instruir  o

respectivo Inquérito Administrativo, bem como pelo tempo necessário ao resguardo da segurança

da navegação,  à  salvaguarda da  vida  humana e  à  prevenção da poluição hídrica  causada por

embarcações. Tal fato não deve ser confundido com eventuais retenções para cumprimento de

exigências de vistorias.

0203 - PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS
Quando ocorrerem na área de jurisdição desta Capitania e Agência subordinada a perda ou

perda  provável  de  mercadorias  perigosas  acondicionadas,  os  Comandantes  das  embarcações

deverão divulgar à Capitania ou Agência.
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CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

0301 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM 
Conforme  preconizado  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  a  Navegação  Interior

(NORMAM-02/DPC)  e  nas  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),  caberá  aos  amadores,  armadores,  proprietários  ou
construtores  certificarem-se  que  os  materiais  e  equipamentos  adquiridos  para  uso  em  suas
embarcações  possuem  o  competente  Certificado  de  Homologação  emitido  pela  DPC,  em
conformidade com as Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material (NORMAM-
05/DPC).

As embarcações deverão,  obrigatoriamente,  manter a dotação de coletes salva-vidas de
acordo com o número de tripulantes e passageiros que estão autorizadas a transportar. Os coletes
salva-vidas  deverão  ser  certificados  conforme  previsto  na  NORMAM-05/DPC  e  estar  em  bom
estado de conservação.

Os coletes deverão estar estivados em locais identificados e de fácil acesso.
Condutores,  tripulantes  e  passageiros  de  lancha  escolar,  motoaquática,  dispositivos

rebocados (banana boat) e embarcação miúda, com comprimento menor ou igual a cinco metros,
que possua convés aberto e sem cabine habitável, deverão vestir obrigatoriamente o colete salva-
vidas durante a singradura.

0301.1 - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Todo  Comandante  de  embarcação  de  transporte  de  passageiros  deverá  providenciar  a

devida demonstração de uso de coletes salva-vidas e demais equipamentos de salvatagem antes
da saída dos portos.

0302 – EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES
Tendo  em  vista  as  peculiaridades  regionais,  foram  aprovadas  pela  Capitania  Fluvial  de

Juazeiro as seguintes situações específicas relativas ao material:
a) ARTEFATOS PIROTÉCNICOS
Fica dispensada a utilização de artefatos pirotécnicos para as embarcações que operam na

Hidrovia do São Francisco.
b) HOLOFOTE DE BUSCA
Fica  estabelecido  que  as  embarcações  e  comboios  que  operam  na  Hidrovia  do  São

Francisco, cuja formação tenha comprimento maior ou igual a 50 m, estão obrigadas a possuírem
um holofote  de busca  acompanhado por  dois  pequenos  holofotes  auxiliares  para  atracação e
acostamento. A presente resolução não se aplica às embarcações de Esporte e/ou Recreio.

REQUISITOS TÉCNICOS DO HOLOFOTE DE BUSCA:
- O holofote de busca  deverá estar situado sobre o eixo longitudinal da embarcação ou

comboio, fixado na estrutura localizada na parte  de vante do passadiço;
- Os dois holofotes auxiliares deverão estar fixados em ambos os bordos do passadiço da

embarcação ou comboio, centrados sobre o eixo transversal, posicionados em uma altura inferior à
do holofote de busca, não podendo prejudicar a emissão do fluxo luminoso do mesmo;

-  O posicionamento dos  holofotes  não deverá ofuscar  a  visibilidade do comandante da
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embarcação;
- Os holofotes de busca deverão ter capacidade de, no mínimo, iluminarem um objeto de

cor clara de 18 metros de largura a uma distância de 180 metros;
- Os holofotes auxiliares deverão ser do tipo “sealed bean” de forma a possuir um alcance

luminoso de uma vez o comprimento da embarcação ou comboio; e
- Os holofotes de busca deverão possuir intensidade luminosa mínima equivalente a duas

vezes e meia o comprimento da embarcação ou comboio, devendo seus setores de iluminação
atender os seguintes requisitos:

I) Setor horizontal: 180°, medidos entre os traveses de cada bordo; e
II) Setor vertical: 50°, pelo menos 20° acima e 30° abaixo da horizontal.
c) ECOBATÍMETRO OU PRUMO DE MÃO / RÉGUA GRADUADA
As embarcações maiores que 100 AB, quando empregadas em comboios que navegam na

Hidrovia do São Francisco, e as de transporte comercial de passageiros em navegação longitudinal
na  Hidrovia  do  São  Francisco,  lagos  e  represas  da  jurisdição  da  CFJ  e  Agência  subordinada,
independente  da  AB,  são  obrigadas  a  dotar  ecobatímetro.  As  demais  embarcações  estão
dispensadas  de  dotar  ecobatímetro,  devendo  possuir  como  equipamento  obrigatório  régua
graduada ou prumo de mão, com os requisitos técnicos abaixo especificados. 

REQUISITOS TÉCNICOS DO PRUMO DE MÃO OU RÉGUA GRADUADA:
-  O  prumo  de  mão  ou  régua  graduada  deve  fornecer  de  maneira  clara  a  medida  da

profundidade;
- O prumo de mão deve indicar a profundidade, por meio de nós, com uma variação de, no

máximo, 50 cm;
- A régua graduada com marcas que identifiquem a variação de profundidade com intervalo

máximo de 50 cm; e
- Ambos os aparelhos devem possuir capacidade mínima de indicação de 4 metros.

 d) SINOS E GONGOS
Fica estabelecido que as embarcações que trafegam na Hidrovia do São Francisco ficam

recomendadas a possuírem gongos,  sendo obrigadas,  de acordo com as Normas específicas,  a
possuírem sino. 

e) EIXOS PROPULSORES
Fica  estabelecido  que  as  embarcações  que  possuem  seções  de  eixos  no  interior  da

embarcação até o tubo telescópico ficam obrigadas a instalar proteção adequada para os mesmos,
a fim de que sejam evitados acidentes de pessoal. 

0303 – EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÕES
a) Embarcações que deverão dotar equipamento de radiocomunicação em VHF fixo:
I) Embarcações com propulsão que transportem qualquer número de passageiros, exceto

as miúdas;
II) Todas as embarcações com propulsão e AB >  20;
III) Qualquer embarcação com propulsão, de qualquer porte, que vá efetuar uma operação

de eclusagem; e
IV) Recomenda-se que as embarcações não citadas nas alíneas anteriores possuam, pelo

menos, um equipamento fixo ou móvel de comunicação em VHF.
b) Toda embarcação, nacional ou estrangeira, equipada com estação radiotelefônica em

VHF, deverá manter escuta permanente no canal 16 (156,8 MHz), quando navegando na área de
jurisdição da CFJ e Agência subordinada.

c) A solicitação de identificação por embarcações de Inspeção Naval, bem como das demais
embarcações de fiscalização dos órgãos públicos competentes, deverá ser prontamente atendida.
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0304 – PLACAS
As embarcações que transportam passageiros e/ou veículos deverão ter, em locais visíveis

ao público, placas indicando:
a) Limites máximos de carga e de passageiros por convés;
b) Local de guarda dos coletes salva-vidas;
c) Número do telefone 185 – Emergências Marítimas e Fluviais; e
d)  Informação  de  obrigatoriedade  de  todos  os  veículos  estarem  com  o  freio  de

estacionamento (freio de mão) acionado, motor desligado, marcha engrenada e luzes apagadas,
além de informação da proibição da permanência de pessoas no interior dos veículos, enquanto a
embarcação estiver em movimento.

0305 – OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES
a) As embarcações que transportam passageiros e/ou veículos deverão possuir mecanismo

para impedir o transbordo acidental de veículos;
b) As embarcações que transportam passageiros e/ou veículos deverão possuir um sistema

de som, que possa ser ouvido em todos os compartimentos da embarcação, de forma a permitir
que sejam transmitidas as informações de caráter geral aos passageiros; e

c)  Os tripulantes de embarcações de passageiros e cargas deverão estar  uniformizados,
conforme especificado nas Normas da Autoridade Marítima para Uso de Uniformes da Marinha
Mercante Nacional (NORMAM-21/DPC).

0305.1 – MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS
As  embarcações  classificadas  como transporte  de  passageiros na  área  de jurisdição da

Capitania  e  Agência  subordinada  deverão  manter  a  dotação  dos  seguintes  medicamentos  e
materiais de primeiros socorros:

I – Álcool para assepsia à 70% (garrafa com 1000ml) - uma unidade;
II – Soro fisiológico (frasco com 500ml) - uma unidade;
III – Solução antisséptica de timerosal (0,1 g) - um frasco;
IV – Curativo adesivo (do tipo BAND AID) - uma caixa;
V – Tesoura reta - uma unidade;
VI – Termômetro clínico - uma unidade;
VII – Algodão absorvente não estéril (rolo 30 cm/250 g) - uma unidade;
VIII – Atadura de gaze (rolo com 7,5 cm x 4,5 cm) - cinco unidades;
IX – Atadura de gaze (rolo com 5 cm x 4,5 cm) - cinco unidades;
X – Esparadrapo comum (rolo com 7 cm x 1 m) - uma unidade; e
XI – Livro de primeiros socorros - uma unidade.

0306 – PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM

Embarcação Embarcação de
sobrevivência

Coletes salva-vidas
Tam. Grande

Coletes salva-
vidas p/ crianças

Artefatos
pirotécnicos

Transporte de
passageiros 

(AB ≤ 20)

Isento Obrigatório
(a)

Obrigatório
(b)

Isento
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Transporte
passageiros 

(AB > 20)

Obrigatório Obrigatório
(a)

Obrigatório
(b)

Se AB > 100:
- 2 fachos manuais
de luz vermelha
- 2 fachos 
flutuantes laranja

Demais
embarcações

(AB ≤ 50)

Isento Obrigatório
(a)

Isento Isento

Transporte de
inflamáveis,
propulsadas 

(AB > 50)

Obrigatório
(rígida)

(a)

Obrigatório
(a)

Isento Se AB > 100:
- 2 fachos manuais
de luz vermelha
- 2 fachos 
flutuantes laranja

Demais
embarcações
propulsadas

(50 < AB ≤ 100)

Isento Obrigatório
(a)

Isento Isento

Demais
embarcações

(AB > 100)

Obrigatório
(a)

Obrigatório
(a)

Isento - 2 fachos manuais
de luz vermelha
- 2 fachos 
flutuantes laranja

BOIAS SALVAS VIDAS

Embarcação com Ct < 24m (c) 02

Embarcação com 24m ≤ Ct ≤ 45m 03

Embarcação com 45m < Ct < 75m 06

Embarcação com Ct ≥ 75m 08

Obs: 
(a) para 100% da capacidade de pessoas a bordo.
(b) no mínimo para 10% do total de passageiros. Observar que o nº deverá ser igual ao total de
crianças, se este for maior que 10% do total de passageiros; e
(c) as embarcações miúdas estão dispensadas.

TIPO DE COLETES SALVA VIDAS

CLASSE III Para embarcações de navegação interior, em áreas abrigadas.

CLASSE IV
Para trabalho. Trabalhos realizados próximos à borda de embarcações ou 
suspensos por pranchas, ou outros dispositivos que corram risco de cair na 
água.

CLASSE V Para atividades esportivas de alta velocidade.

0307 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Os Comandantes de todas as embarcações navegando na área de jurisdição da Capitania e

Agência subordinada deverão portar a bordo a documentação exigida, devendo ser apresentada
ao Inspetor Naval para verificação numa pasta própria da embarcação e de forma organizada. 
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a) Embarcações em Atividade Comercial

Certificado de Segurança da Navegação - CSN Embarcações com AB >  50 e  embarcações  de
passageiros com AB > 20

Cartão de Tripulação de Segurança - CTS AB > 10

Certificado Nacional de Borda Livre - CNBL AB > 50

Certificado Nacional de Arqueação - CNA AB > 20

Título de Inscrição da Embarcação - TIE Embarcações com até 100 AB

Provisão de Registro e Propriedade Marítima -
PRPM

AB > 100

Caderneta  de  Inscrição  e  Registro  de  cada
tripulante - CIR

Embarcações tripuladas

RIPEAM - 72 Todas as embarcações 

Seguro Obrigatório - DPEM Todas embarcações 

Rol de Equipagem e o Contrato de Trabalho de
cada tripulante

Embarcações tripuladas

b) Embarcações em Atividade de Esporte e/ou Recreio

Bilhete de Seguro Obrigatório - DPEM

Carteira de Habilitação de Amador - CHA

Termo de Responsabilidade

Título de Inscrição de Embarcação – TIE

Título de Inscrição de Embarcação Miúda – TIEM
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CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I

PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

0401 - TRÁFEGO NO PORTO
O tráfego no Porto obedecerá à legislação específica em vigor, bem como as regras previstas

em convenções internacionais e ratificadas pelo País, além das Normas estabelecidas e emitidas
pela Autoridade Portuária. A legislação vigente abrange as Normas da Autoridade Marítima para
Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-04/DPC) e
as  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Tráfego  e  Permanência  de  Embarcações  em  Águas
Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-08/DPC).

0402 – CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO
A Hidrovia do São Francisco possui  1.371 Km (de Pirapora-MG a Juazeiro-BA) e os seus

diversos  canais  de  acesso  aos  portos  e  sistema  de  balizamento  são  de  responsabilidade  da
Diretoria de Infraestrutura Aquaviária e subordinada ao Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte (DNIT).

O balizamento da Hidrovia é composto pela sinalização fixa de margem e flutuante.
Fixa de Margem: Placas de Sinalização e Pontos Quilométricos.
Flutuante: boias.

0403 – ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES
Conforme preconizado nas Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de

Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-08/DPC), as embarcações mercantes,
ao entrarem em qualquer porto brasileiro deverão comunicar, por meio do “Aviso de Entrada”, sua
chegada à Capitania ou Agência, doravante denominadas Órgãos de Despacho (O/D).

As  seguintes  embarcações  estão  obrigadas  a  efetuar  despacho  quando  entrarem  em
qualquer porto na área de jurisdição da Capitania Fluvial de Juazeiro e da Agência de Bom Jesus da
Lapa:

a) de bandeira estrangeira;
b) de bandeira brasileira com Arqueação Bruta (AB) igual ou superior a vinte; e
c) Embarcações cadastradas no PREPS.
As embarcações de esporte e/ou recreio, os navios de guerra ou de Estado não exercendo

atividade comercial não realizam despacho.
A validade do despacho concedida pela Capitania Fluvial de Juazeiro e pela Agência de Bom

Jesus da Lapa deverá ser por período de até noventa dias para as embarcações empregadas na
navegação interior.

0403.1  -  DESPACHO  POR  PERÍODO  PARA  EMBARCAÇÕES  EMPREGADAS  NA  NAVEGAÇÃO
INTERIOR

a) Entrada da Embarcação:
O  representante  da  embarcação  deverá  encaminhar  o  Aviso  de  Entrada  -  Navegação

Interior  (anexo  2-N NORMAM-08/DPC)  ao  O/D  da  jurisdição,  comunicando  a  chegada  da
embarcação no porto ou terminal aquaviário, no prazo máximo de quatro horas após a atracação
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ou fundeio da embarcação.
O  Aviso  de  Entrada  deverá  ser  encaminhado  ao  O/D  da  jurisdição  toda  vez  que  a

embarcação entrar em um porto ou terminal aquaviário nacional, independentemente da validade
do passe de saída por período.

No caso de comboios, deverão constar no Aviso de Entrada as informações de todas as
embarcações integrantes do comboio.

As embarcações que transportem mercadorias perigosas deverão cumprir o estabelecido
nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Embarcações  Empregadas  na  Navegação  Interior  -
NORMAM-02/DPC, devendo ser assinalado o campo pertinente no formulário Aviso de Entrada
(anexo 2-N NORMAM-08/DPC).

b) Pedido de Despacho por Período
O representante da embarcação deverá encaminhar o Pedido de Despacho por Período -

Navegação Interior (anexo 2-M da NORMAM-08/DPC) ao O/D da jurisdição, somente quando não
possuir um passe de saída por período válido, no período compreendido entre a chegada e a saída
da embarcação, juntamente com os documentos listados a seguir:

- Cartão de Tripulação de Segurança (CTS);
- Certificado de Segurança da Navegação (CSN);
- Certificado Nacional de Borda Livre (CNBL) - Embarcação com AB > 50;
- Seguro DPEM, quando houver obrigatoriedade; e
- Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM) ou o Documento Provisório de

Propriedade (DPP), ou o Título de Inscrição de Embarcação (TIE), conforme a arqueação bruta da
embarcação.

Para despachos de embarcações operando em comboio, no campo específico do Pedido
de Despacho por  Período,  deverão constar  os  dados  de todas  as  embarcações  integrantes  do
comboio. 

c) Saída da embarcação:
I - Passe de saída por período
Após análise pelo O/D de toda a documentação encaminhada no pedido de despacho, será

emitido,  caso  não  haja  pendências  impeditivas,  o  passe  de  saída  por  período  (anexo  2-G da
NORMAM-08/DPC), com validade de até noventa dias, a critério do O/D. Durante a validade do
passe de saída por  período concedido pelo O/D, a  embarcação está autorizada a trafegar  em
qualquer porto ou terminal aquaviário dentro dos limites da navegação interior, desde que, na
chegada e saída destes, sejam encaminhados aos O/D da jurisdição onde a embarcação estiver, os
respectivos Avisos de Entrada e de Saída – Navegação Interior (anexos  2-N e  2-O da  NORMAM-
08/DPC). O Comandante da embarcação deverá cumprir a quantidade de tripulantes e passageiros
constantes no CTS e no Título de Inscrição da Embarcação (TIE).

O  passe  de  saída  por  período  ficará  automaticamente  cancelado  se  forem  observadas
pendências:

1)  impeditivas  decorrentes  de  Inspeção  Naval,  a  serem  sanadas  antes  de  suspender,
durante o período de validade do passe de saída por período; e

2) restritivas, com prazo para cumprimento, se tais pendências não forem sanadas dentro
do prazo estabelecido.

II - Aviso de Saída
O representante da embarcação deverá encaminhar o Aviso de Saída – Navegação Interior

(anexo 2-O da NORMAM-08/DPC) ao O/D da jurisdição, comunicando a efetiva saída do porto ou
terminal aquaviário, num prazo máximo de quatro horas após a partida da embarcação. O Aviso de
Saída deverá ser encaminhado ao O/D da jurisdição, toda vez que uma embarcação sair de um
porto ou terminal  aquaviário nacional,  devendo-se observar  a  validade do passe de saída por
período emitido anteriormente.
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As alterações de tripulantes e passageiros ocorridas após a emissão do passe de saída por
período (anexo 2-G da NORMAM-08/DPC) deverão constar no Aviso de Saída - Navegação Interior
(anexo 2-O da NORMAM-08/DPC). No caso da embarcação escalar portos ou terminais aquaviários
intermediários  no  decorrer  da  singradura,  localizados  fora  da  sede  do  O/D  da  jurisdição,  o
Comandante da embarcação deverá manter as Listas de Tripulantes e de Passageiros devidamente
atualizadas em todos as escalas e apresentá-las quando solicitado pela Inspeção Naval.

No caso de embarcações operando em comboio, deverão constar no Aviso de Saída as
informações de todas as embarcações integrantes do mesmo.

0403.2 - IMPEDIMENTO DE ENTRADA, PERMANÊNCIA E SAÍDA DO PORTO
Qualquer embarcação poderá ser impedida de entrar, permanecer ou sair de um porto ou

terminal aquaviário nacional nas seguintes situações:
a)  por  decisão  do  O/D  da  jurisdição,  em  conformidade  com  a  legislação  pertinente  à

Autoridade Marítima Brasileira, em vigor; e
b) por Ordem Judicial, ficando o despacho condicionado à expressa liberação judicial. 
Quando houver impedimento de despacho, o passe de saída não será emitido, ficando a

embarcação impedida de sair do porto.

0403.3 - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Toda omissão de fato  ou  informação inverídica,  que  concorra  para  que  o  despacho da

embarcação  seja  feito  com  vício  ou  erro,  será  considerada  infração  a  ser  apurada,  sendo  o
Comandante o principal  responsável,  podendo,  conforme o caso,  ser  retida a embarcação por
período de tempo julgado conveniente pelo O/D, para os esclarecimentos necessários.

0404 – FERROS E AMARRAÇÃO
As embarcações, quando em movimento no canal, deverão manter um dos ferros fora do

escovém  acima  da  linha  de  flutuação,  a  fim  de  estar  pronto  para  ser  largado  em  caso  de
emergência. 

Não é permitido lançar ferro em local onde possa ocorrer prejuízo para o tráfego do porto e
vias  navegáveis.  Na ocorrência de desrespeito a esta regra,  o infrator estará sujeito,  além das
penalidades previstas, a reparar os danos ou prejuízos causados.

0405 - TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL
Somente  as  embarcações  de  pequeno  porte,  autorizadas  pela  Capitania  ou  Agência,

poderão trafegar entre outras embarcações de maior porte e pontos de terra, para transporte de
pessoal e/ou material. 

0406 - REPAROS
É proibida à embarcação, atracada em porto ou terminal, o reparo que a impossibilite de

manobrar, salvo em situação especial  e desde que obtida a concordância da Administração do
Porto ou Terminal.

A  movimentação  de  embarcações  impossibilitadas  de  manobrar  com  seus  próprios
recursos deverá ser executada utilizando dispositivo especial de rebocadores adequados à situação
de rebocados sem propulsão.
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SEÇÃO II

SEGURANÇA  ORGÂNICA

0407 - SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E SIMILARES
Os navegantes deverão estar atentos contra a possibilidade de ocorrência de atos de assalto

e roubo a mão armada a bordo das embarcações, quando fundeadas ou atracadas. O “Decálogo de
Segurança”, constante do anexo D destas Normas, sugere precauções a fim de evitar prejuízos às
embarcações,  sendo  quaisquer  outras  medidas  tomadas  e  consequências  advindas,  de  inteira
responsabilidade do proprietário, armador ou seu representante legal.

a) RECOMENDAÇÃO DE VIGILÂNCIA POR TRIPULANTE
É  recomendável  a  presença  a  bordo  de  um  membro  da  tripulação  nas  embarcações

atracadas ou fundeadas, guarnecendo equipamento VHF.
b) COMPETÊNCIA
A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais em embarcações é a Polícia

Marítima, por  meio dos Núcleos Especiais  de Polícia  Marítima – NEPOM, exercida pela Polícia
Federal. 

c) OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO
I) O responsável pela embarcação (proprietário, armador ou comandante) deverá informar

o ocorrido à Capitania ou Agência para que a mesma instaure o Inquérito Administrativo; e
II) São responsáveis pelo Registro Policial da Ocorrência o Comandante, o proprietário ou o

armador da embarcação.

SEÇÃO III

MEIO AMBIENTE

0408 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
As tripulações das embarcações devem ter cuidados redobrados quando da realização de

carga e descarga, manutenções, limpezas e mesmo operação de equipamentos que possam vir a
provocar derramamentos de agentes poluentes nas águas.

a) COMUNICAÇÃO AMBIENTAL
O  derramamento  de  poluentes,  ocorrido  de  forma  acidental  ou  não,  deverá  ser

imediatamente  comunicado  à  Capitania  ou  Agência  com  jurisdição  sobre  a  área.  Idêntica
comunicação deverá ser feita  ao IBAMA, ao INEMA, à  Polícia  Militar  Ambiental  e  à  Secretaria
Municipal do Meio Ambiente local, quando couber. 

b) PLANO DE EMERGÊNCIA
As embarcações, na ocorrência de derramamento de óleo, em caso de acidente ou encalhe,

darão início ao combate à poluição por óleo, até que as autoridades locais iniciem a execução do
plano local para mitigar os danos causados ao meio ambiente.

c) CUIDADOS PARA EVITAR POLUIÇÃO
I) as embarcações deverão recolher o lixo em recipientes adequados e mantê-los tampados

até sua retirada de bordo;
II) As embarcações devem dispor de um Plano de Gerenciamento de Lixo, de acordo com o

Anexo V da Convenção MARPOL (Regra 9) e cumprir as diretrizes previstas naquele Anexo;
III) Os resíduos de carga devem ser armazenados/dispostos conforme a carga e de acordo
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com o previsto no Anexo da MARPOL pertinente, observando concomitantemente o disposto na
legislação nacional;

IV)  Observar  que  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (Lei  12.305/2010)  proíbe  o
descarte de quaisquer resíduos/rejeitos sólidos em corpos hídricos (Art. 47);

V)  Recomenda-se  a  utilização  de  recipientes  de  coleta  adequado  e  de  acordo  com  o
material a ser descartado (coleta seletiva); 

VI)  não  é  permitido  que  recipientes  de  lixo  fiquem  dependurados  pela  borda  da
embarcação ou acumulados no convés principal onde possa vir a rolar para o rio;

VII) é proibido efetuar qualquer tipo de esgoto com descarga direta para o rio, durante a
permanência no terminal; e

VIII)  a retirada de resíduos oleosos poderá ser feita empregando-se chata, caminhão ou
outro  meio,  desde  que  executada  por  firma  legalmente  habilitada  e  com  consentimento  da
Administração do Porto e da Capitania ou Agência.

d) RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL
As operações de recebimento e transferência de combustível não destinado à carga deverão

obedecer,  no  que  couber,  ao  previsto  no  item  0410  deste  Capítulo,  devendo,  ainda,  serem
mantidos fechados todos os embornais no convés da embarcação.

Durante  as  operações  de  abastecimento  e  de  fornecimento  de  combustíveis  e  óleos
lubrificantes, deverão ser lançadas barreiras de contenção no entorno das embarcações, a fim de
conter  o  óleo  ou  derivado  eventualmente  derramado  durante  a  faina  (cercos  de  contenção
preventivos).

e) LIMPEZA DE TANQUES, PORÕES E RECOLHIMENTO DE LIXO
Os serviços disponíveis serão especificados pela Administração Portuária.

0409  -  CARGA  OU  DESCARGA  DE  PETRÓLEO  E  SEUS  DERIVADOS,  PRODUTOS  QUÍMICOS  A
GRANEL E GÁS LIQUEFEITO 

a) PRONTIDÃO
I)  as  embarcações  deverão  manter  contínua  vigilância  durante  as  operações  de

carregamento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e
gás liquefeito, pois, como demostram as estatísticas, são nessas ocasiões que ocorrem a maioria
dos derramamentos registrados;

II) para tanto, durante todo o período de carga ou descarga, deverão ser mantidos à postos
no convés os tripulantes qualificados nesse tipo de manobra, de modo a poderem rapidamente
interromper a operação em caso de acidente ou avaria nos equipamentos; e

III)  da mesma forma,  os  terminais  deverão manter operadores qualificados e atentos  à
faina, em tal posição que possam paralisar a operação imediatamente, em caso de vazamento ou
derramamento do produto.

b) HABILITAÇÃO
Serão  considerados  qualificados  os  oficiais  e  tripulantes  que,  além  de  seus  cursos  de

formação e decorrentes, possuam habilitações específicas para exercerem atividades em navios
tanques  petroleiros,  navios  tanques  para  produtos  químicos  e  navios  transportadores  de  gás
liquefeito, previstas em Resoluções da Conferência Internacional sobre a Formação de Marítimos e
Expedição de Certificados.

0410 - MERCADORIAS PERIGOSAS
São  consideradas  mercadorias  perigosas  todas  as  substâncias  assim  classificadas  pela

Convenção Internacional  para Salvaguarda da Vida Humana no Mar – SOLAS-74 e pelo Código
Marítimo  Internacional  de  Mercadorias  Perigosas  (IMDG  –  Code),  como  os  explosivos,  gases
comprimidos ou liquefeitos, inflamáveis, oxidantes, venenosas, infectantes, radioativas, corrosivas
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ou substâncias contaminantes, que possam apresentar riscos à tripulação, ao navio, às instalações
portuárias ou ao ambiente aquático. Essas mercadorias, de acordo com a sua natureza, poderão
ser transportadas embaladas ou a granel.

a) REQUISITOS PARA O TRANSPORTE
Deverá ser fielmente observado o preconizado no Capítulo 5 da NORMAM-02/DPC sobre o

transporte de cargas perigosas.
b) EMBARCAÇÕES QUE CHEGAM AOS PORTOS
A Capitania ou Agência deverá ser notificada, pela própria embarcação ou por seus agentes,

de toda carga perigosa que chegar ao porto, seja para descarregar ou em trânsito. Esta notificação
deverá ser feita com 24 horas de antecedência da chegada a ser preenchida de acordo com o
modelo do anexo 5-B da NORMAM-02/DPC.

c) EMBARCAÇÕES QUE DEIXAM OS PORTOS
O Termo de Responsabilidade para o Transporte de Mercadorias Perigosas (anexo  5-C da

NORMAM-02/DPC) deverá ser entregue até 24 horas antes da saída da embarcação, à Capitania ou
Agência.

d) ALTERAÇÕES
Toda e qualquer alteração no Transporte de Carga Perigosa, bem como as confirmações de

chegada e saída das embarcações deverão ser informadas, por telefone ou fax, à Capitania ou
Agência.

e ) IRREGULARIDADES 
O descumprimento dessas regras ou a constatação de divergências entre documentos e

carga sujeitarão o infrator, além das demais penas previstas, no impedimento da carga ou descarga
da mercadoria.

f) SINALIZAÇÃO DE CARGA PERIGOSA
Toda embarcação transportando carga perigosa deverá içar os sinais previstos no Código

Internacional de Sinais, durante o período em que a embarcação estiver com a carga no porto.
Durante a carga ou descarga de inflamáveis ou explosivos, a embarcação deverá arvorar

uma bandeira BRAVO (encarnada e drapeada), de dia, ou exibir uma luz vermelha, à noite, ambas
no mastro principal.

SEÇÃO IV

FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0411 – ENTRADA DA EMBARCAÇÃO
A visita das autoridades do porto, constituída por fiscais da saúde dos portos, de aduana e

imigração,  é  a  primeira  exigência  a  ser  atendida  pelas  embarcações  que  demandam  o  porto.
Compete ao representante do Armador as providências necessárias para sua realização, antes de
ser a embarcação liberada para as operações de carga e descarga, de embarque e desembarque de
passageiros.

0412 - SAÍDA DA EMBARCAÇÃO
O  embarque  e  desembarque  de  familiares  de  tripulantes,  de  pessoal  envolvido  em

reparos/manutenção e demais funcionários, será feito mediante inclusão dos respectivos nomes
na Lista de Tripulantes, como não-tripulantes, para embarcações classificadas para transporte de
carga ou na Lista de Passageiros para embarcações classificadas para transporte de passageiros e
navios mercantes, apresentada por ocasião do despacho ou juntamente com a Aviso de Saída (no
caso  de  haver  alterações),  observados  sempre  o  número  máximo  de  pessoas  que  compõe  a

NPCF-J
- 4-6 -



lotação, as acomodações e o material de salvatagem disponível.

0413 – INSPEÇÃO NAVAL (IN)
Conforme definido nas Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Inspeção Naval

(NORMAM-07/DPC), a Inspeção Naval é uma atividade de cunho administrativo, que consiste na
fiscalização do cumprimento da Lei nº 9.537/1997, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA),
das normas e regulamentos dela decorrentes e, dos atos e resoluções internacionais ratificados
pelo Brasil,  no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à  segurança da
navegação, no mar aberto e em hidrovias interiores, e à prevenção da poluição ambiental  por
parte de embarcações, plataformas fixas ou suas instalações de apoio.

As Inspeções Navais realizadas nas diversas localidades da jurisdição da Capitania e Agência
subordinada serão focadas, dentre outros, nos seguintes objetivos:

-  Verificar  a  documentação  de  embarcações,  orientando  os  proprietários  sobre  os
procedimentos necessários para registro/inscrição ou recadastramento;

- Verificar documentação e habilitação dos diversos profissionais da Marinha Mercante e
pessoal  amador  que conduz,  em respectivamente,  embarcações  em atividade comercial  ou de
esporte e/ou recreio;

- Verificar as condições das embarcações quanto à segurança da navegação;
-  Verificar  as  condições  das  embarcações  quanto  à  lotação  de  passageiros  e  carga

embarcada;
- Verificar o estado de alcoolemia dos condutores das embarcações;
-  Verificar  a  dotação  de  equipamentos  de  salvatagem,  de  acordo  com  o  porte  da

embarcação;
- Inspecionar projetos aquícolas, dragagens e construções sob, sobre ou às margens das

águas que fazem parte da jurisdição para emissão de pareceres solicitados ou para verificação de
regularidade.

A constatação de irregularidades sujeitará o infrator às penalidades previstas no Decreto nº
2.596/1998, Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA).
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CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I

RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

ORIENTAÇÕES
Este capítulo visa orientar os procedimentos necessários ao estabelecimento de limitações

operacionais nos portos e seus acessos.
Cabe à administração portuária, sob coordenação da autoridade marítima, estabelecer as

limitações operacionais das áreas portuárias. 
 Para tal, a Administração Portuaria promoverá reuniões com representantes da Diretoria

de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT), de firmas de dragagem e de batimetria e da Marinha do
Brasil, conforme necessário.

0501 - CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL)
Conduzir  uma  embarcação  com  um  determinado  calado  é, fundamentalmente,  um

problema de navegação,  cuja resolução cabe ao Comandante.  Para tal,  este deve munir-se de
todas as informações e auxílios possíveis, bem como adotar os procedimentos que a boa técnica
recomenda.

Dessa forma, não é suficiente estar com um calado menor que a profundidade de um dado
local para nele se navegar com segurança. Há que ser considerada a velocidade, a largura do canal,
a tensa e as possíveis alterações de densidade da água, que podem causar variações de calado
e/ou alterações na manobrabilidade da embarcação.

O  calado  máximo  recomendado  para  embarcações que  navegam  na  Hidrovia  do  São
Francisco  é  de  1,50  m,  devido  ao  assoreamento  existente,  principalmente  entre  o  trecho  de
Carinhanha a Ibotirama-BA, em época de seca.

O calado máximo recomendado não se constitui em uma limitação operacional e, portanto,
não  significa  uma  proibição  formal.  Entretanto,  sua  não  observação  será  considerada  no
julgamento de eventuais acidentes.

0502 - RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM 
a) Para a navegação sob pontes, portos, terminais, barragens e eclusas deve-se adotar uma

velocidade máxima de 5 nós, de modo a propiciar uma passagem segura, sem a ocorrência de
“banzeiros” que comprometem as demais embarcações às margens ou no canal;

b) Quando na Hidrovia, em função de fortes chuvas e altas vazões defluentes dos diversos
reservatórios,  for  necessário  adotar  uma velocidade tal  para  vencer  a  força da correnteza,  ou
mesmo quando a embarcação estiver a favor da correnteza, é de responsabilidade do Comandante
a condução segura da embarcação. Não são admitidas decisões do Comandante que ponham em
risco a embarcação, seu pessoal e sua carga, bem como, as obras de engenharia existentes na
Hidrovia; e

c) Para ordenar o tráfego de embarcações que realizam a travessia de passageiros no rio São
Francisco,  no  trecho  Juazeiro/Petrolina,  visando  a  segurança  da  navegação,  as  embarcações
deverão:

I) cruzar apenas duas embarcações no leito do rio, evitando a situação de “roda a roda”; e
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II)  as  embarcações  envolvidas  obedecem uma escala com horários  de saída e chegada,
controlada pela associação dos barqueiros local, podendo inclusive alternar os turnos ou dias de
trabalho.

0503 - RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS
O Balizamento na Hidrovia do São Francisco é do tipo cego, não sendo recomendada a

navegação noturna.

0504 - RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES
O comboio formado pelas embarcações que navegam na Hidrovia do São Francisco não

deverá ultrapassar 16 m de largura e 120 m de comprimento,  incluindo o empurrador.  A não
observação destas Normas será caracterizado como infração, estando o infrator sujeito às penas de
multa, de retirada de tráfego e apreensão da embarcação,  bem como quaisquer outras medidas
administrativas cabíveis a serem adotadas pelo Agente da Autoridade Marítima.

0505 - RESTRIÇÕES DE FUNDEIO
É terminantemente proibido o fundeio das embarcações no canal de navegação da hidrovia.
As  embarcações  ao  fundearem  nos  locais  adequados  deverão  estar  devidamente

iluminadas e sinalizadas.

0506 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS
Deverá ser estabelecido o constante monitoramento das condições batimétricas dos canais

de acesso, bacias de evolução e berços, por parte da Administração Portuária. Esses valores devem
ser mantidos em uma faixa de segurança, tendo como base os Calados Máximos Recomendados
(CMR) preestabelecidos.

0507 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
A Administração Portuária deverá manter um sistema de monitoramento das  condições

ambientais,  acompanhando  a  meteorologia  e  as  condições  de  corrente  das  áreas  sob  sua
responsabilidade,  pois  tais  condições representam fatores críticos para a operação normal  dos
portos/terminais.  Esse  monitoramento  deve  ser  permanente  e  levar  em  consideração,
principalmente, os fatores como vento e corrente, dentre outros.

0508 – CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO
O calado aéreo máximo admitido na Hidrovia do São Francisco é de 15 m.

0509 - OUTRAS RESTRIÇÕES
0509.1 – ÁREAS SELETIVAS PARA A NAVEGAÇÃO

As embarcações, equipamentos e atividades que interfiram na navegação, trafegando ou
exercendo suas atividades nas proximidades de praias dos lagos, lagoas e rios, deverão respeitar os
limites impostos para a navegação, de modo a resguardar a integridade física dos banhistas.

a) Considerando como linha base, no caso de rios, lagos e lagoas onde se inicia o espelho
d’água, são estabelecidos os seguintes limites, em áreas com frequência de pessoas:

I) embarcações utilizando propulsão a remo ou a vela poderão trafegar a partir de cem
(100) metros da linha base;

II) embarcações de propulsão a motor, utilizando dispositivos rebocáveis, acoplados ou não,
poderão trafegar a partir de duzentos (200) metros da linha base. As motos aquáticas empregadas
no Serviços de Salvamento, como Corpo de Bombeiros, estão isentas dessa restrição; e

NPCF-J
- 5-2 -



NPCF

III) embarcações de propulsão a motor ou a vela poderão se aproximar da linha base para
fundear.  Toda aproximação deverá  ser  feita  perpendicular  à  linha base  e  com velocidade  não
superior a 3 (três) nós, preservando a segurança das pessoas.

b) As embarcações de aluguel (banana boat, plana sub etc) que operam nas imediações das
praias e margens, deverão ter suas áreas de operação perfeitamente delimitadas, por meio de
boias,  pelos  proprietários  das  embarcações,  sendo  essas  áreas  devidamente  aprovadas  pela
Capitania ou Agência. A atividade deverá ser autorizada pelas autoridades competentes sendo os
seus limites então estabelecidos;

c) Compete ao poder público estadual e, especialmente, ao municipal, por meio dos planos
decorrentes do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, Plano Diretor, Plano de Zoneamento,
Plano de Uso e Ocupação, dentre outros, estabelecer os diversos usos para os diferentes trechos
de praias ou margens, demarcando as áreas, em terra, para jogos e banhistas, bem como, na água,
as  áreas  de  banhistas  e  de  prática  de  esportes  náuticos.  Poderão,  ainda,  estabelecer,  nessas
imediações,  áreas  restritas  ou  proibidas  à  operação  de  equipamentos  destinados  ao
entretenimento aquático, inclusive rebocados.  O uso de pranchas de “wind-surf” somente será
permitido nas áreas especialmente estabelecidas para essa finalidade; e

d) Em princípio, a extremidade navegável das praias, ou outra área determinada pelo poder
público competente, é o local destinado ao lançamento ou recolhimento de embarcações da água
ou embarque e desembarque de pessoas ou material, devendo ser perfeitamente delimitado e
indicado por sinalização aprovada pelo Agente da Autoridade Marítima. O fundeio nessa área será
permitido  apenas  pelo  tempo  mínimo  necessário  ao  embarque  ou  desembarque  de  pessoal,
material ou para as fainas de recolhimento ou lançamento da embarcação.

0509.2 – ÁREAS DE SEGURANÇA
Não é permitido o tráfego e fundeio de embarcações nas seguintes áreas consideradas de

segurança:
a) a menos de 200m das instalações militares;
b) áreas próximas às usinas hidrelétricas,  termoelétricas e nucleares, cujos limites serão

fixados  e  divulgados  pelas  concessionárias  responsáveis  pelo  reservatório  de  água,  em
coordenação com a Capitania ou Agência da área;

c) canais de acesso ao porto;
d) proximidades das instalações do porto;
e) áreas especiais nos prazos determinados em Avisos aos Navegantes; e
f) as áreas adjacentes às praias, reservadas especialmente para os banhistas.

0510 – OPERAÇÕES DE MERGULHO

0510.1 – EMPRESAS DE MERGULHO
As  empresas  de  mergulho  somente  poderão  executar  suas  atividades  se  estiverem

cadastradas na Capitania Fluvial de Juazeiro ou Agência subordinada, devendo possuir a Ficha de
Cadastro de Empresa de Mergulho e o Certificado de Segurança de Sistemas de Mergulho dentro
do  prazo  de  validade,  conforme  estabelecido  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  as
Atividades Subaquáticas (NORMAM-15/DPC).

0510.2 - EMBARCAÇÕES OPERANDO COM MERGULHADORES
Embarcações exibindo a bandeira ALFA ou bandeira encarnada com diagonal branca, estão

operando com mergulhadores.  As demais embarcações devem manter-se afastadas para evitar
acidentes  com os  mergulhadores  que,  muitas  vezes,  não podem ser  avistados.  Recomenda-se
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manter-se afastado a uma distância aproximada de 100 m do ponto de mergulho e também, de
boias e dispositivos flutuantes, já que estes podem indicar a presença de mergulhadores. Especial
cuidado deve ser dado às boias encarnadas com diagonal branca.

SEÇÃO II 

EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

0511  –  PRINCIPAIS  PROCISSÕES  MARÍTIMAS  E  DEMAIS  EVENTOS  NÁUTICOS  NA  ÁREA  DE
JURISDIÇÃO

a)  Conforme  preconizado  no  item  0111  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),  os  organizadores  de
procissões  marítimas  e  de  atividades  ou  eventos  náuticos,  recreativos  ou  esportivos,
comemorativas ou de exibição, no planejamento e programação dos eventos, deverão observar,
dentre outras, as regras abaixo mencionadas, com o propósito de assegurar que esses eventos não
interferiram na segurança da navegação e na salvaguarda da vida humana:

I)  apresentar à Capitania ou Agência com antecedência mínima de quinze dias úteis,  as
informações constantes no anexo 1-D da NORMAM-03/DPC, contendo os dados necessários sobre
o evento que pretende realizar;

II) deverá ser planejada e definida a evacuação médica de acidentados, desde a sua retirada
da água até a remoção para um local preestabelecido em terra;

III) o responsável pelo evento deverá dispor de uma relação contendo o nome e número de
inscrição  de  todas  as  embarcações  participantes  assim  como  de  suas  respectivas  tripulações,
visando possibilitar a eventual identificação de vítimas em caso de acidentes e verificações por
parte das equipes de Inspeção Naval. No caso de comemorações públicas de grande envergadura,
como procissões marítimas religiosas, caso não seja possível dispor de uma relação completa de
embarcações, deverá ser informada a estimativa do total de embarcações;

IV)  se o evento interferir  com o uso de praias,  especialmente se realizado a menos de
duzentos (200) metros da linha de base, ou se interferir com qualquer área utilizada por banhistas,
as autoridades competentes deverão ser alertadas de modo a permitir que sejam tomadas as
providências necessárias para garantir a salvaguarda dos banhistas.  Nesses casos, o Município,
com a anuência do Agente da Autoridade Marítima, poderá autorizar o tráfego de embarcações a
menos de 200 metros da linha base, em caráter excepcional;

V) conforme o número de embarcações e pessoas envolvidas, dimensões e condições da
área de realização do evento, deverá ser provida uma ou mais embarcações para apoio ao evento,
devendo ser prevista uma embarcação responsável pelo atendimento  dos casos de emergência,
visando assegurar a integridade física dos participantes;

VI) as embarcações de apoio e segurança deverão ser guarnecidas por pessoal devidamente
habilitado,  podendo ainda ter,  a  bordo dessas  embarcações,  profissionais  não tripulantes com
formações específicas tais como: médicos, paramédicos, enfermeiros, salva-vidas etc;

VII)  as  embarcações  de  apoio,  deverão  possuir,  pelo  menos,  duas  boias  circulares  ou
ferradura, com trinta metros de retinida, coletes salva-vidas suplementares, sinalizadores náuticos,
equipamento de comunicações em VHF ou HF para contato com equipe de apoio em terra e outros
recursos complementares julgados convenientes; e
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VIII)  é de inteira responsabilidade do organizador a demarcação e sinalização de todo o
percurso em que será realizado o evento.

b) A participação de menores de 18 anos em competições que envolvam embarcações,
motorizadas ou não, está condicionada à apresentação à organização do evento, de autorização
formal, com firma reconhecida, dos pais, tutores ou responsáveis legais.

0512 – CAMPANHAS EDUCATIVAS
A Capitania e a Agência subordinada realizam permanentemente campanhas educativas

junto às populações nas respectivas áreas de jurisdição, afim de estimular e edificar a mentalidade
e a consciência marítima acerca da necessidade de serem adotadas medidas preventivas para a
salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção da poluição nos rios e lagos.
Tais  campanhas  visam alcançar  a  redução da  ocorrência  de  acidentes  e  reduzindo o  risco  de
poluição do meio hídrico, promovido por agentes químicos ou lixo inorgânico não absorvido pela
natureza.
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CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

0601 – VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS
0601.1 - RIOS

a) Rio São Francisco
I) O Rio São Francisco possuía um estirão navegável de 1.371 km, compreendido entre

as cidades de Pirapora-MG e Juazeiro-BA / Petrolina-PE. Entretanto, atualmente, o rio encontra-se

assoreado e com a sinalização e o balizamento precários dificultando a navegação de embarcações

de médio e grande porte. Portanto até a reestruturação do balizamento/sinalização e da dragagem

do rio, não é aconselhável a navegação de embarcações de médio e grande porte, com o intuito de

preservar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a poluição hídrica causadas

por embarcações. 

II)  A  Hidrovia  do  São  Francisco  é  administrada  pela  Diretoria  de  Infraestrutura

Aquaviária  (DAQ),  órgão  gestor  de  infraestrutura  aquaviária,  subordinada  ao  Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), conforme Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001

que é responsável  por administrar e gerenciar a execução de programas e projetos de construção,

operação,  manutenção  e  restauração  da  infraestrutura  aquaviária.  Compete  à  DAQ  a  gestão,

manutenção, ampliação, modernização, construção, fiscalização, e elaboração de estudos técnicos

das  hidrovias,  instalações  portuárias  públicas  de  pequeno  porte  –  IP4  e  eclusas.  O  DNIT  é

responsável por atuar na malha hidroviária constante no Sistema Nacional de Viação – SNV (Lei nº

12.379/2011). 

b) Rio Carinhanha: navegável no trecho de 80 Km até sua foz no rio São Francisco.

c) Rio Corrente: navegável em 155 Km, entre a sua foz a cidade de Santa Maria da Vitória-

BA. Possui profundidade variando de 1,80 a 4,30 metros e largura média de 80,00 metros. Requer

a  manutenções  e  intervenções  frequentes,  a  fim  de  manter  as  condições  da  navegabilidade

comercial.

d) Rio Grande: navegável em 270 Km entre a cidade de Barreiras-BA e sua foz. Possui

profundidades  variando  de  1,50  a  5,00  metros  e  largura  média  de  90  metros.  Requer  a

manutenções  e  intervenções  frequentes,  a  fim  de  manter  as  condições  da  navegabilidade

comercial.

e) Rio Preto: navegável em 273 Km do seu trecho entre a cidade de Ibepetuba-BA e sua

foz no Rio São Francisco, possui  profundidade variando de 1,80 a 3,20 metros,  no período de

estiagem e largura média de 70 metros. Requer manutenções e intervenções frequentes, a fim de

manter as condições da navegabilidade comercial.

0601.2 - REPRESAS 
As principais represas navegáveis na área de jurisdição da Capitania:

- Represa de Sobradinho, no município de Sobradinho-BA; e

- Represa de Paulo Afonso, no município de Paulo Afonso-BA.
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0602 – REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR
Para  a  navegação  interior  deverão ser  aplicadas  as  Regras  Especiais  para  Evitar

Abalroamento na Navegação Interior, conforme o contido no capítulo 11 da NORMAM-02/DPC.

0602.1 - REGRAS PARA A NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA
Este  item tem como propósito estabelecer  os  requisitos  para o transporte  regular  de

cargas, inclusive perigosas, e passageiros na navegação de travessia na jurisdição da Capitania e

Agência subordinada. Define-se navegação de travessia, como a seguir:

- realizadas em áreas interiores; 

- transversalmente ao curso de rios e canais;

- ligando dois pontos das margens em lagos, lagoas, baías, angras e enseadas; e

- entre ilhas e margens de rios, de lagos, de lagoas, de baías, de angras e de enseadas,

sempre  em  águas  interiores,  como  transporte  sobre  águas  entre  portos  e  localidades  ou

interligação de rodovias ou ferrovias, em território brasileiro.

a) Normas gerais
I)  nos  atracadouros  específicos  de  travessia  somente  poderão  trafegar,  atracar,

desatracar e permanecer nas proximidades, as embarcações autorizadas pelo setor competente do

Ministério dos Transportes ou pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) para

explorar o serviço regular de travessia;

II) o embarque e o desembarque de passageiros e veículos deverão ser feitos com a

embarcação totalmente atracada e com as espias passadas, sob a orientação dos funcionários da

empresa concessionária. Após a partida da embarcação, nenhum veículo poderá ser deslocado de

sua posição de estacionamento;

III)  todos  os  veículos  deverão estar  com o freio de estacionamento (freio de mão)

acionado, o motor desligado, a marcha engrenada, as luzes apagadas e suas rodas calçadas com,

pelo menos, dois calços, de modo a impedir movimentos durante a travessia;

IV) em hipótese alguma o transporte de veículos poderá impedir a perfeita visibilidade

do timoneiro; e

V) não deverão permanecer pessoas no interior dos veículos, enquanto a embarcação

estiver em movimento.

b) Requisitos para as embarcações
I) as embarcações deverão ser dotadas com calços, peias e cunhas, com formatos e

dimensões  especificadas  pelo  responsável  técnico  da  empresa  concessionária  da  travessia,  de

modo a impedir que os veículos se desloquem durante a viagem;

II) o convés de carga deverá possuir faixas de separação de veículos, de modo que haja

espaço suficiente para a abertura de portas ou escotilhas; a faixa deverá possuir largura mínima de

5 cm e sua cor deve contrastar com a cor de fundo do convés.

III)  as  rampas de embarque e desembarque deverão ser obrigatoriamente içadas  e

travadas, antes da embarcação suspender e assim deverão permanecer durante toda a travessia,

independente se  estiver  carregada ou  não.  As  que não possuírem rampas  içáveis  deverão ter

balaustradas  rebatíveis  ou  removíveis,  que  deverão  estar  colocadas  e  travadas  durante  as

travessias;

IV)  as  embarcações  que  transportam  carga  e  passageiros  deverão  possuir  locais

específicos, abrigados e perfeitamente demarcados para passageiros. Esses abrigos devem possuir

assentos  fixos  para  o  total  de  passageiros  que  a  embarcação  pode  transportar,  quando

empregadas em travessias com mais de 60 minutos de duração. Para embarcações empregadas em

travessias com 60 minutos ou menos de duração, a embarcação deverá ser dotada de assentos

fixos para, pelo menos, 50% da capacidade de passageiros que ela pode transportar;
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V) o motor e seus acessórios (baterias, tanques de combustível etc) serão isolados por

meio de cobertura e anteparas adequadas, de forma a reduzir ao mínimo o ruído, o calor e os

gases emanados do interior da praça de máquinas para o setor de passageiros, a fim de evitar

riscos de incêndio ou de danos pessoais;

VI) não é permitido o transporte de carga em conveses superiores;

VII)  embarcações  que  transportam  veículos  no  convés  principal  deverão  possuir

sistema/mecanismo apropriado para impedir o transbordo acidental do(s) veículo(s) ao rio;

VIII)  os  sistemas  hidráulicos  utilizados  para  içar  e  arriar  rampas,  destinadas  a

possibilitar o embarque e desembarque de veículos e ou passageiros, deverão possuir travamento

do fluxo do fluído hidráulico de acionamento, de forma que a rampa não tenha movimentação

durante a travessia;

IX) adicionalmente aos requisitos do sistema hidráulico, a rampa deverá ser dotada de

pinos de travamento, para impossibilitar sua movimentação involuntária;

X) quando o movimento de içar e arriar da rampa for do tipo manual, acionado por

intermédio de sistemas de guinchos, cabos de aço e volantes, estes deverão ser providos de um

sistema de  travamento (para  garantir  que  o  mesmo não retornará  de  forma involuntária),  de

proteções contra o tempo e receber lubrificação periódica;

XI)  não serão aceitos correntes ou outros acessórios não estruturais nas entradas e

saídas das embarcações para impedir a queda acidental de veículos no rio;

XII) o piso dos conveses onde os veículos são transportados devem possuir tratamento

antiderrapante; e

XIII)  entre  a  rampa e  o convés  deverá ser instalado dispositivo que impossibilite o

trânsito e ou permanência de pessoas e ou veículos sobre a referida rampa, durante a travessia.

c) Transporte de carga perigosa
O transporte de veículos com cargas inflamáveis ou explosivas deverá ser executado

em viagem exclusiva para essa finalidade. Durante essa travessia não será  permitido o transporte

de passageiros ou de qualquer outro veículo.

d) INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS
A concessionária fixará em local visível ao público, junto aos pontos de embarque, os

horários  regulares  de  travessia,  ou  o  período  de  funcionamento  daquelas  que  dependem  do

movimento em cada margem.

As embarcações deverão ter, em locais visíveis ao público, cartazes indicando:

I) Os limites máximos de carga e de passageiros por convés;

II) Local de guarda dos coletes salva-vidas;

III) Número do telefone da empresa e da Capitania ou Agência da área de jurisdição; e

IV) Que todos os veículos deverão estar com o freio de estacionamento (freio de mão)

acionado, o motor desligado, a marcha engrenada, as luzes apagadas e suas rodas calçadas com,

pelo menos, dois calços, de modo a impedir movimentos durante a travessia; e

V) Que, por questão de segurança, as pessoas deverão permanecer fora dos veículos.

e) Travessia
I)  para  maior  segurança,  os  passageiros  deverão  permanecer  fora  dos  veículos

durante a travessia, em local apropriado, sentados ou em pé;

II)  nenhuma pessoa poderá viajar na borda, na balaustrada ou em qualquer outro

local da embarcação que não ofereça a segurança adequada; e

III) a operação de travessia deverá ser interrompida pelo Comandante da embarcação,

sempre que julgar haver risco à navegação, seja pelas condições ambientais adversas, seja pelas

condições da embarcação ou pela recusa dos passageiros em atender às normas de segurança.

f) Deveres do concessionário
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Caberá ao concessionário, na qualidade de armador ou proprietário da embarcação:

I) a observância destas normas bem como a implementação de outras medidas de

segurança que se fizerem necessárias;

II)  comunicar imediatamente à Capitania ou Agência com jurisdição sobre a área, a

ocorrência  de  acidentes e  fatos  da  navegação  para  a  correspondente  investigação  através  de

inquérito administrativo; e

g) Capacidade de transporte
O número de veículos transportados bem como a quantidade de passageiros a bordo

deverão estar de acordo com o peso máximo de carga e o número de passageiros autorizados.

0603 – COMBOIOS
O  comboio  autorizado  a navegar  na  Hidrovia  do  São  Francisco  será  formado  por

empurrador  e  chatas,  não  excedendo  16  metros  de  largura  e  120  metros  de  comprimento,

incluindo o empurrador.

A inobservância dessas normas será caracterizada como infração, estando o infrator sujeito

às penas de multa, de retirada de tráfego e apreensão da embarcação, bem como as medidas

administrativas cabíveis a serem adotadas pelo Agente da Autoridade Marítima.

0604 – DEVER DE INFORMAÇÃO
Os Comandantes e Mestres das embarcações devem comunicar ao Agente da Autoridade

Marítima do primeiro porto que demande, qualquer irregularidade dos auxílios à navegação e

qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar, bem como acidentes ou

fatos da navegação ocorridos com o seu navio ou embarcação.

SEÇÃO II

OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0605 - OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS
As  atividades  relacionadas  a  obras  sobre,  sob  e  às  margens  das  águas  jurisdicionais

brasileiras somente poderão ser executadas após o parecer favorável da Autoridade Marítima, que

deverá ser solicitado mediante apresentação de requerimento ao Capitão dos Portos ou ao Agente

em cuja área de jurisdição se pretenda realizar  determinada a obra.  Para tanto, o interessado

deverá apresentar o processo com toda a documentação completa, conforme o estabelecido nas

Normas da Autoridade Marítima para obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e

às margens das águas jurisdicionais brasileiras (NORMAM-11/DPC), para avaliação e consequente

emissão do Parecer quanto à segurança da Navegação e ordenamento do espaço aquaviário.  

Cabe salientar que o referido parecer da Autoridade Marítima não exime os requerentes

das autorizações dos outros órgãos, conforme cada caso.

Quando  for  identificada  uma  obra  sem  que  o  interessado  tenha  obtido  o  parecer  da

Marinha do Brasil ou que possa comprometer a segurança da navegação ou o ordenamento do

espaço aquaviário, o proprietário ou responsável deverá ser notificado a comparecer à Capitania

dos Portos, visando à regularização da mesma.

0606 - BARRAGENS E ECLUSAS
As  manobras  serão  orientadas  pelo  Operador  da  Barragem  ou  Eclusa.  Na  Eclusa  de

Sobradinho deve-se seguir os procedimentos contantes no anexo  E desta Norma.  Nos casos de

acidentes ocorridos com embarcações nessa área, as embarcações envolvidas deverão manobrar,
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de forma a não obstruírem a navegação, permanecendo nos Pontos de Espera (PE), aguardando a

perícia da Capitania, para posterior apreciação e decisão de liberação da embarcação pelo Capitão

dos Portos de Juazeiro.

0607 – DRAGAGENS
Para solicitações  de dragagens,  deverão ser cumpridos  os  procedimentos  referentes  ao

planejamento,  execução  e  acompanhamento  de  dragagens  em  geral,  contidos  na

NORMAM-11/DPC  e  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Levantamentos  Hidrográficos

(NORMAM-25/DHN). As atividades de dragagem somente poderão ser executadas após o parecer

favorável da Autoridade Marítima. Para tanto, as empresas/órgãos interessados na realização de

tais atividades deverão apresentar requerimento ao Capitão dos Portos, conforme o estabelecido

NORMAM-11/DPC,  para  avaliação  e  consequente  emissão  do  Parecer  quanto  à  segurança  da

navegação e ao ordenamento do espaço aquaviário.

Antes  de iniciar  o  processo junto ao órgão ambiental  competente para a  obtenção da

licença ambiental, o interessado na execução da obra de dragagem deverá encaminhar um “pedido

preliminar de dragagem” por requerimento ao Capitão dos Portos da área de jurisdição onde será

realizada a dragagem. O interessado deverá cumprir, ainda, o previsto nas Normas da Autoridade

Marítima para Sinalização Náutica - NORMAM-17/DHN e nas Normas da Autoridade Marítima para

Levantamentos Hidrográficos – NORMAM-25/DHN.

0608 - EXTRAÇÃO DE MINERAIS 
Essa  atividade  quase  sempre  oferece  riscos  à  segurança  da  navegação,  seja  pela

necessidade do fundeio de embarcações em determinadas  posições,  ou pela necessidade,  em

muitos casos,  do deslocamento de embarcações rebocando dispositivos especiais  em áreas de

tráfego  normal  de  embarcações,  com  rumos  ou  derrotas  contrárias  ao  fluxo  do  tráfego.  Os

interessados em realizar pesquisa, lavra, garimpo ou extração de areia nesta área de jurisdição,

devidamente  autorizados  pelo  órgão  ambiental  competente,  deverão  prestar,  formalmente  à

Capitania, as seguintes informações:

a) limites da área de pesquisa, lavra, garimpo ou extração de areia;

b) período de operação, datas de início e término provável;

c) comprimento do dispositivo e tipo da sinalização que será empregada para indicar as

extremidades, se houver; e

d) embarcações ou equipamentos utilizados, bem como suas características.

O não cumprimento do disposto neste item, sujeita o infrator às sanções legais previstas na

legislação em vigor.

0609 - ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS 
Após a conclusão de obras  nas vias  navegáveis  e dragagens realizadas,  os  responsáveis

pelas  mesmas  deverão  encaminhar  à  Capitania  ou  à  Agência  as  Plantas  Finais  de  Situação

pertinentes  aos  projetos,  apresentando  as  documentações,  desenhos  técnicos  e  plantas,

particularmente aquelas relativas aos portos, terminais, píeres, marinas, pontes, conforme previsto

na NORMAM-11/DPC. Estas serão encaminhadas ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) para

a atualização dos documentos náuticos, conforme o caso.
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ANEXO A

ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA CAPITANIA E AGÊNCIA SUBORDINADA

ÁREA DE JURISDIÇÃO DA CAPITANIA  FLUVIAL DE JUAZEIRO

ABARÉ BA ADUSTINA BA

ANTAS BA ANDORINHA BA

BANZAÊ BA ANTÔNIO GONÇALVES BA

CALDEIRÃO GRANDE BA CAÉM BA

CAMPO FORMOSO BA CAMPO ALEGRE DE LOURDES BA

CASA NOVA BA CANUDOS BA

CÍCERO DANTAS BA CHORROCHÓ BA

CURAÇÁ BA CORONEL JOÃO SÁ BA

FÁTIMA BA EUCLIDES DA CUNHA BA

JAGUARARI BA FILADÉLFIA BA

JEREMOABO BA GLÓRIA BA

MIGUEL CALMON BA JACOBINA BA

MONTE SANTO BA JUAZEIRO BA

PARIPIRANGA BA MACURURÉ BA

PEDRO ALEXANDRE BA MIRANGABA BA

PINDOBAÇÚ BA NOVO TRIUNFO BA

REMANSO BA OUROLÂNDIA BA

SANTA BRÍGIDA BA PAULO AFONSO BA

SAÚDE BA PILÃO ARCADO BA

SENTO SÉ BA PONTO NOVO BA

SOBRADINHO BA RODELAS BA

UAUÁ BA SENHOR DO BONFIM BA

VÁRZEA NOVA BA SÍTIO DO QUINTO BA

SANTA BRÍGIDA BA UMBURANAS BA

SAÚDE BA
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ANEXO A

ÁREA DE JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA DE BOM JESUS DA LAPA

AMÉRICA DOURADA BA ANGICAL BA

BAIANÓPOLIS BA BARRA BA

BARRA DO MENDES BA BARREIRAS BA

BARRO ALTO BA BOM JESUS DA LAPA BA

BONINAL BA BONITO BA

BOQUIRA BA BOTUPORÃ BA

BREJOLÂNDIA BA BROTAS DE MACAÚBAS BA

BURITIRAMA BA CAETITÉ BA

CAFARNAUM BA CANÁPOLIS BA

CANARAMA BA CANDIBA BA

CARINHANHA BA CATOLÂNDIA BA

CATURAMA BA CENTRAL BA

COCOS BA CORIBE BA

CORRENTINA BA COTEGIPE BA

CRISTÓPOLIS BA ÉRICO CARDOSO BA

FEIRA DA MATA BA FORMOSA DO RIO PRETO BA

GENTIO DO OURO BA GUANAMBI BA

IBIASSUCÊ BA IBIPEBA BA

IBIPITANGA BA IBITIARA BA

IBITITÁ BA IBOTIRAMA BA

IGAPORÃ BA IPUPIARA BA

IRAQUARA BA IRECÊ BA

ITAQUAÇÚ DA BAHIA BA IUIÚ BA

JABORANDI BA JOÃO DOURADO BA

JUSSARA BA LAGOA REAL BA

LAPÃO BA LICÍNIO DE ALMEIDA BA

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA MACAÚBAS BA

MALHADA BA MANSIDÃO BA

MATINA BA MORPORÁ BA

MORRO DO CHAPÉU BA MULUNGU DO MORRO BA

MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO BA NOVO HORIZONTE BA

OLIVEIRA DOS BREJINHOS BA PALMAS DE MONTE ALTO BA

PARAMIRIM BA PARATINGA BA
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ANEXO A

PIATÃ BA PINDAÍ BA

PRESIDENTE DUTRA BA RIACHÃO DAS NEVES BA

RIACHO DE SANTANA BA RIO DO ANTÔNIO BA

RIO DO PIRES BA SANTA MARIA DA VITÓRIA BA

SANTA RITA DE CÁSSIA BA SANTANA BA

SÃO DESIDÉRIO BA SÃO FÉLIX DO CORIBE BA

SÃO GABRIEL BA SEABRA BA

SEBASTIÃO LARANJEIRAS BA SERRA DO RAMALHO BA

SERRA DOURADA BA SÍTIO DO MATO BA

SOUTO SOARES BA TABOCAS DO BREJO VELHO BA

TANQUE NOVO BA UIBAÍ BA

URANDI BA WANDERLEY BA

XIQUE-XIQUE BA - -
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ANEXO B

CROQUI DA ÁREA 2 DE NAVEGAÇÃO
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ANEXO C

ÁREAS DE NAVEGAÇÃO COM RESTRIÇÕES

Deverão ser cumpridas as orientações abaixo, que regulamentam o tráfego de embarcações
nas áreas delimitadas (A, B, C e D) contidas na figura:

a) a passagem das embarcações deverá ocorrer pelos vãos centrais da Ponte Presidente
Dutra (BR-407), obedecendo as placas de sinalização dispostas nos pilares, que indicam os sentidos
obrigatórios;

b) a velocidade máxima permitida nesse trecho deverá ser de até 5 (cinco) nós em ambas
direções,  que compreende entre a primeira boia da Hidrovia,  localizada em frente à Capitania
Fluvial de Juazeiro, até o extremo da Ilha do Fogo, a jusante da referida ponte;

c) é proibido trafegar nas áreas A e B;
d) os condutores deverão ter especial atenção à segurança da navegação nas áreas A e C,

em razão da grande concentração de banhistas,  mergulhadores,  nadadores e caiaques,  dentre
outros; e

e)  na  área  D,  ocorre  a  travessia  de  embarcações  de  passageiros  entre  Juazeiro  (BA)  x
Petrolina (PE), que possui preferência de tráfego. 

Figura 3. Áreas com restrições para o tráfego de embarcações.
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ANEXO D

DECÁLOGO DE SEGURANÇA

1 - VIGIE O NAVIO E A CARGA
É dever  de  todo Comandante  zelar  pela  carga  e  adotar  as  medidas  de  precaução para  a

completa segurança do navio, 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)  e  nas  normas  emitidas  pela  Autoridade  Marítima.  Toda a  tripulação deverá  cooperar  na
vigilância, em seu próprio interesse, comunicando ao Oficial de Quarto qualquer atividade suspeita.

2 - ILUMINE O NAVIO E SEU COSTADO
Mantenha o navio iluminado, principalmente o costado do lado do mar e convés em toda a

extensão,  com  refletores  de  grande  potência.  A  má  visibilidade  dificulta  a  ação  de  fiscalização,
constituindo-se em fator favorável às atividades ilícitas. Não se esqueça do preconizado pelas regras 2
e 30 do RIPEAM.

3 - ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO
Instale,  sempre  que  possível,  uma  linha  telefônica  que  seja  de  fácil  acesso  ao  vigia  ou

tripulante  de  serviço.  As  Autoridades  Policiais  mantém  um  serviço  permanente  de  combate  à
criminalidade. Peça auxílio pelo telefone. Lembre-se ainda que (relacione as estações que estão em
escuta permanente em VHF - Canal 16). Estas estações poderão encaminhar o pedido de auxílio às
autoridades competentes. 

4 – CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS 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 contêineres com cargas valiosas de forma a obstruir os seus tampões
de acesso. Isole os meios de acesso ao navio e, também, os acessos às suas áreas internas, criando
uma única via de entrada e saída pelo portaló, garantindo seu controle pelo vigia ali presente.

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.
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7 - MANTENHA AS ESCADAS RECOLHIDAS
Nos fundeadouros e no porto, dificulte o acesso mantendo içadas as escadas de portaló e de

quebra peito. No porto, somente deixe arriada a escada de portaló pelo bordo do cais.

8 - EM CASO DE ASSALTO
I - não hesite em soar o sinal de alarme geral do navio 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 - acione o alarme, através de contato rádio VHF - Canal 16, para os navios das proximidades

e para o sistema de escuta permanente das autoridades de terra. A eficácia de socorro pela Polícia
Federal depende do alarme antecipado;

IV - usar 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 realizar atos de heroísmo.

9 - MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE QUARTO
Exija um bom serviço dos vigias. Faça-os identificar todo o pessoal que entra e sai do navio.

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.

10 - COMUNIQUE À POLÍCIA FEDERAL QUALQUER OCORRÊNCIA RELATIVA A FURTO, ROUBO
OU ASSALTO

As ocorrências envolvendo roubo ou assalto, tanto de carga quanto dos valores e objetos do
navio  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
tripulação e do navio.
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PROCEDIMENTOS PARA A ECLUSA DA BARRAGEM DE SOBRADINHO

1 – HISTÓRICO
Início das obras em junho de 1973 com término em novembro de 1979, construída pela

Servix Engenharia e projetada pela Hidroservice, com o objetivo de restabelecer a navegação no

trecho de 1371 km entre Pirapora (BA) e Juazeiro (BA)/Petrolina (PE), é a única eclusa do Rio São

Francisco, na posição geográfica Latitude 09° 35’ S  e Longitude 040° 50’ W. 

2 - CARACTERÍSTICAS
- uma câmara de comprimento de 120 m, largura de 17 m, desnível de 32,5 m, volume 

eclusagem de 72.000 m3 e calado permissível da câmara da eclusa com 2,5 m;

- duas comportas de enchimento;

- duas comportas de esvaziamento;

- uma comporta vagão a montante;

- uma comporta busco a jusante;

- uma ponte basculante;

- um guindaste derique; e

- uma sala de comando.

3 - PROCEDIMENTOS PARA ECLUSAGEM
Para solicitar a passagem de uma embarcação pela eclusa, deve-se solicitar à Nova Engemix,

por meio do e-mail  marcos.dias@novaengemix.com.br, Coordenador de Operações da Eclusa –

Marcos Giovane Dias, com cópia para os e-mails josehenrique.silva@dnit.gov.br, Coordenador de

Engenharia Aquaviária, e  apoio.gabinete.ba@dnit.gov.br,  ou ligação telefônica (27 98807-3669)

com antecedência mínima de 48h. A sequência completa de eclusagem, consiste dos seguintes

passos:

a) Modos de Operação:

- Remoto: via sistema supervisório; e

- Local: efetuando os comandos nos painéis de cada equipamento.

b) Configuração Padrão da Eclusa:

- Comporta vagão fechada;

- Comporta busco fechada;

- Comportas de enchimento e esvaziamento fechadas; e

- Ponte basculante fechada.

c) Preparação para manobra:

-  Receber  solicitação  para  realização  da  manobra  com,  no  mínimo,  48  horas  de

antecedência, contendo:

I - Responsável pela embarcação;

II - Comandante da embarcação;

III - Data e hora programada para eclusagem;

IV - Trajeto e sentido da eclusagem;

V - Números de ocupantes/tripulantes e/ou carga transportada;

VI - Calado máximo (limitado até 2 metros; e

VII - Guida = altura do nível da água e parte superior máxima da embarcação (cota máxima

da montante, pra abrir a ponte basculante de 387,20 metros).
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d)  Após  verificação  dos  equipamentos  em  condições  normais  de  operação,  receber

autorização pelo responsável da Eclusa (DNIT) e aguardar chegada da embarcação na eclusa.

e) Orientações de segurança:

I  –  As  embarcações   e  procedimentos  realizados  deverão  seguir  as  orientações  da

NORMAM-02/DPC, Capítulo 09 e outras que os  órgãos competentes julgarem relevantes;

II – Durante a realização da manobra, toda a comunicação será efetuada via rádio e deverá

ser respeitada as orientações da operação; e

III  –  Não  será  permitido  o  acesso  de  pessoas  não  autorizadas  à  áreas  de  risco  da

embarcação durante a realização da manobra.

4 - DIMENSÕES DAS EMBARCAÇÕES
a) Comprimento máximo: 120 m;

b) Boca Máxima: 16 m;

c) Calado máximo: 2,0 m para condição de nível mínimo operacional do reservatório.

d) Altura máxima do mastro acima da linha d'água: Não há.

5 - HORÁRIOS E PRIORIDADE DE PASSAGEM
a) As passagens na eclusa deverão ocorrer nos seguintes horários:

- 7h30 às 11h30;

- 13h30 às 17h;

OBS: Sábados, domingos e feriados as eclusagens acompanham os horários citados acima,

porém precisam ser autorizadas pela gerência do DNIT;
b)  O funcionamento das eclusas poderá ser rotineiramente interrompido para se efetuar

serviços de manutenção, a critério da administração, desde que seja divulgado previamente. Em

emergência, as comunicações acerca da interrupção serão promovidas posteriormente; e

c)  A  sequência  de entrada na eclusa será,  em princípio,  a  correspondente à  ordem de

chegada. As embarcações de passageiros, embarcações oficiais dos órgãos de fiscalização federal e

estaduais,  as  embarcações  transportando  mercadorias  perecíveis  ou  suscetíveis  de  avaria  por

atraso na viagem e as embarcações que transportem material flutuante utilizado para execução de

trabalhos nas vias navegáveis terão prioridade de passagem.

6 - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO PARA EMBARCAÇÃO
a) As embarcações deverão possuir, para eclusagem, defensas solidamente amarradas. As

defensas devem estar em bom estado de conservação e distribuídas ao longo do costado, em

quantidades suficientes, para que somente elas fiquem em contato com as muralhas das eclusas

nas manobras de eclusagem;

b)  As  embarcações  cujas  dimensões  de  boca  máxima não  permitam  a  eclusagem  com

defensas disparadas ao longo do costado deverão possuir verdugo devidamente reforçado;

c) As espias para amarração da embarcação deverão estar em bom estado de conservação e

possuir dimensões adequadas e alças permanentes; e

d) As embarcações deverão possuir equipamento de comunicação VHF.

7 - ECLUSAGENS PROIBIDAS
a) Não será permitida a passagem pelas eclusas, nos seguintes casos:

I) Embarcações em perigo de naufragar;

II)  Embarcações  que tenham cargas  incorretamente estivadas  ou com os  apetrechos de
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peiação ineficientes;

III) Embarcações tendo cargas salientes de tal modo que possam danificar a eclusa;

IV) Embarcações tendo correias, cabos ou outros artefatos pendentes irregularmente para o

lado de fora;

V)  Embarcações  que  apresentem  defeitos  nas  máquinas,  vazamento  ou  falhas  no  seu

sistema de governo ou que venham a comprometer a sua manobra na eclusagem ou ainda na

saída ou entrada da eclusa;

VI)  Embarcações  que  não  tenham  sistema  de  inversão  da  marcha  funcionando

perfeitamente;

VII) Embarcações com comprimento menor ou igual a 5 m que disponham de propulsão

própria a motor; e

VIII)  Embarcações  sem  equipamentos  de  comunicação  para  trocar  informações  com  o

operador da eclusa.

b)  Em  circunstâncias  especiais,  a  critério  da  administração,  as  embarcações  com

comprimento menor ou igual a 5 m que disponham de propulsão própria a motor, poderão eclusar,

desde que possuam a equipagem obrigatória constante do item 4.

8 - ÁREA DE SEGURANÇA
a)  A  área  fluvial  demarcada  pelo  ponto  de  parada  obrigatória  de  montante  e  jusante,

incluindo a eclusa, é considerada área de segurança, sendo seu tráfego controlado pelo operador

da eclusa;

b) Os canais de acesso às eclusas e à área nas proximidades das usinas hidrelétricas, cujos

limites são fixados e divulgados pela administração são considerados área de segurança; e

c)  A  permanência  de  embarcações  miúdas,  a  prática  de  esqui  aquático,  paraquedas

rebocado, operações de mergulho amador, regatas e competições ou exibições públicas aquáticas

são proibidas nas áreas de segurança.

9 - RESTRIÇÕES PARA TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA
a) Embarcações que transportem cargas perigosas não poderão ser eclusadas juntamente

com barcos de passageiros e de esporte/recreio. Casos excepcionais poderão ser apreciados em

consenso entre a administração, o usuário e a CFJ; e

b) Os barcos que transportem inflamáveis ou combustíveis, como carga fracionada, deverão

ter a escotilha coberta e bem fechada.
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