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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I

ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

A publicação  Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  Fluvial  (NPCF),  têm  como
propósito consolidar as normas e procedimentos específicos para a jurisdição da Capitania
Fluvial de Minas Gerais (CFMG), Delegacia Fluvial de Pirapora (DelPirapora) e Delegacia
Fluvial  de  Furnas  (DelFurnas),  permitindo  complementar  a  legislação/regulamentação  em
vigor,  atender  às  especificidades  regionais  e  uniformizar  os  procedimentos  relativos  à
navegação interior.

Assim,  estas  Normas  e  Procedimentos  constituem  um  documento  da  CFMG,
DelPirapora e DelFurnas, sendo que o seu conhecimento, não desobriga o cumprimento dos
demais dispositivos legais exarados, aprovados e ratificados pela Diretoria de Portos e Costas e
Diretoria  de  Hidrografia  e  Navegação,  bem  como  aqueles  previstos  nas  Convenções
Internacionais aplicáveis e ratificadas pelo Brasil.

As infrações a estas Normas e Procedimentos sujeitarão o infrator às penas de multa,
suspensão da habilitação,  retirada de tráfego e  apreensão previstas na Lei  de Segurança do
Tráfego  Aquaviário  (LESTA)  e seu respectivo Regulamento  (RLESTA),  nas normas emitidas
pela Autoridade Marítima (NORMAM) e nos demais dispositivos legais em vigor, aplicáveis a
cada caso específico.

O  cumprimento  destas  Normas  e  Procedimentos  é  obrigatório  para  todos  os
Comandantes,  tripulantes,  armadores,  navegadores  amadores,  terminais  portuários,  marinas,
clubes e entidades desportivas náuticas, no que couber a cada segmento e em acréscimo às
demais regulamentações vigentes.

0101 – ORGANIZAÇÃO E ÁREA DE JURISDIÇÃO

A CFMG, DelPirapora  e  Delfurnas  sediadas,  respectivamente,  nas  cidades  de Belo
Horizonte-MG,  Pirapora-MG  e  São  José  da  Barra-MG,  possuem  em  suas  jurisdições  os
municípios  abaixo  relacionados,  de  acordo  com  o  anexo  A, da  Portaria  nº  81/2019,  do
ComOpNav:

a) CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS (CFMG)

MUNICÍPIO UF MUNICÍPIO UF
ABADIA DOS DOURADOS MG LIMEIRA DO OESTE MG
ABAETÉ MG LUISBURGO MG
ABRE CAMPO MG LUZ MG
ACAIACA MG MADRE DE DEUS DE MINAS MG
AÇUCENA MG MANHUAÇU MG
ÁGUA COMPRIDA MG MANHUMIRIM MG
AIMORÉS MG MANTENA MG
AIURUOCA MG MAR DE ESPANHA MG
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ALÉM PARAÍBA MG MARAVILHAS MG
ALFREDO VASCONCELOS MG MARIANA MG
ALPERCATA MG MÁRIO CAMPOS MG
ALTO CAPARAÓ MG MARIPÁ DE MINAS MG
ALTO JEQUITIBÁ MG MARLIÉRIA MG
ALTO RIO DOCE MG MARTINHO CAMPOS MG
ALVARENGA MG MARTINS SOARES MG
ALVINÓPOLIS MG MATEUS LEME MG
ALVORADA DE MINAS MG MATHIAS LOBATO MG
AMPARO DO SERRA MG MATIAS BARBOSA MG
ANDRELÂNDIA MG MATIPÓ MG
ANTÔNIO CARLOS MG MATOZINHOS MG
ANTÔNIO DIAS MG MATUTINA MG
ANTÔNIO PRADO DE MINAS MG MEDEIROS MG
ARAÇAÍ MG MENDES PIMENTEL MG
ARACITABA MG MERCÊS MG
ARAGUARI MG MESQUITA MG
ARANTINA MG MINDURI MG
ARAPONGA MG MIRADOURO MG
ARAPORÃ MG MIRAÍ MG
ARAPUÁ MG MOEDA MG
ARAÚJOS MG MOEMA MG
ARAXÁ MG MONTE ALEGRE DE MINAS MG
ARGIRITA MG MONTE CARMELO MG
ASTOLFO DUTRA MG MORADA NOVA DE MINAS MG
BALDIM MG MORRO DA GARÇA MG
BARÃO DE COCAIS MG MORRO DO PILAR MG
BARÃO DE MONTE ALTO MG MURIAÉ MG
BARBACENA MG MUTUM MG
BARRA LONGA MG NAQUE MG
BARROSO MG NAZARENO MG
BELA VISTA DE MINAS MG NOVA BELÉM MG
BELMIRO BRAGA MG NOVA ERA MG
BELO HORIZONTE MG NOVA LIMA MG
BELO ORIENTE MG NOVA PONTE MG
BELO VALE MG NOVA SERRANA MG
BETIM MG NOVA UNIÃO MG
BIAS FORTES MG OLARIA MG
BICAS MG OLIVEIRA MG
BIQUINHAS MG OLIVEIRA FORTES MG
BOCAINA DE MINAS MG ONÇA DE PITANGUI MG
BOM DESPACHO MG ORATÓRIOS MG
BOM JARDIM DE MINAS MG ORIZÂNIA MG
BOM JESUS DO AMPARO MG OURO BRANCO MG
BOM JESUS DO GALHO MG OURO PRETO MG
BOM SUCESSO MG PAINEIRAS MG
BONFIM MG PAIVA MG
BRÁS PIRES MG PALMA MG
BRAÚNAS MG PAPAGAIOS MG
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BRUMADINHO MG PARÁ DE MINAS MG
BUGRE MG PARAOPEBA MG
CACHOEIRA DA PRATA MG PASSA TEMPO MG
CACHOEIRA DOURADA MG PASSA VINTE MG
CAETANÓPOLIS MG PASSABÉM MG
CAETÉ MG PATOS DE MINAS MG
CAIANA MG PATROCÍNIO MG
CAJURI MG PATROCÍNIO DO MURIAÉ MG
CAMPINA VERDE MG PAULA CÂNDIDO MG
CAMPO FLORIDO MG PEÇANHA MG
CAMPOS ALTOS MG PEDRA BONITA MG
CANAÃ MG PEDRA DO ANTA MG
CANÁPOLIS MG PEDRA DOURADA MG
CANTAGALO MG PEDRINÓPOLIS MG
CAPARAÓ MG PEDRO LEOPOLDO MG
CAPELA NOVA MG PEDRO TEIXEIRA MG
CAPIM BRANCO MG PEQUERI MG
CAPINÓPOLIS MG PEQUI MG
CAPITÃO ANDRADE MG PERDIGÃO MG
CAPUTIRA MG PERDIZES MG
CARANAÍBA MG PERIQUITO MG
CARANDAÍ MG PIAU MG
CARANGOLA MG PIEDADE DE CARATINGA MG
CARATINGA MG PIEDADE DE PONTE NOVA MG
CARMÉSIA MG PIEDADE DO RIO GRANDE MG
CARMO DA MATA MG PIEDADE DOS GERAIS MG
CARMO DO CAJURU MG PINGO D'ÁGUA MG
CARMO DO PARANAÍBA MG PIRACEMA MG
CARMÓPOLIS DE MINAS MG PIRAJUBA MG
CARNEIRINHO MG PIRANGA MG
CARRANCAS MG PIRANGUÇU MG
CARVALHOS MG PIRAPITINGA MG
CASA GRANDE MG PIRAÚBA MG
CASCALHO RICO MG PITANGUI MG
CATAGUASES MG PLANURA MG
CATAS ALTAS MG POCRANE MG
CATAS ALTAS DA NORUEGA MG POMPÉU MG
CEDRO DO ABAETÉ MG PONTE NOVA MG
CENTRAL DE MINAS MG PORTO FIRME MG
CENTRALINA MG PRADOS MG
CHÁCARA MG PRATA MG
CHALÉ MG PRATINHA MG
CHIADOR MG PRESIDENTE BERNARDES MG
CIPOTÂNEA MG PRESIDENTE JUSCELINO MG
CLÁUDIO MG PRESIDENTE KUBITSCHEK MG
COIMBRA MG PRUDENTE DE MORAIS MG
COMENDADOR GOMES MG QUARTEL GERAL MG
CONCEIÇÃO DA BARRA DE
MINAS

MG QUELUZITA MG
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CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS MG RAPOSOS MG
CONCEIÇÃO DE IPANEMA MG RAUL SOARES MG
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO MG RECREIO MG
CONCEIÇÃO DO PARÁ MG REDUTO MG
CONFINS MG RESENDE COSTA MG
CONGONHAS MG RESPLENDOR MG
CONGONHAS DO NORTE MG RESSAQUINHA MG
CONQUISTA MG RIBEIRÃO DAS NEVES MG
CONSELHEIRO LAFAIETE MG RIO ACIMA MG
CONSELHEIRO PENA MG RIO CASCA MG
CONTAGEM MG RIO DOCE MG
CORDISBURGO MG RIO ESPERA MG
COROACI MG RIO MANSO MG
COROMANDEL MG RIO NOVO MG
CORONEL FABRICIANO MG RIO PARANAÍBA MG
CORONEL PACHECO MG RIO PIRACICABA MG
CORONEL XAVIER CHAVES MG RIO POMBA MG
CÓRREGO DANTA MG RIO PRETO MG
CÓRREGO NOVO MG RITÁPOLIS MG
CRISTIANO OTONI MG ROCHEDO DE MINAS MG
CRUCILÂNDIA MG RODEIRO MG
CRUZEIRO DA FORTALEZA MG ROMARIA MG
CUPARAQUE MG ROSÁRIO DA LIMEIRA MG
CURVELO MG SABARÁ MG
DATAS MG SABINÓPOLIS MG
DELTA MG SACRAMENTO MG
DESCOBERTO MG SANTA BÁRBARA MG
DESTERRO DE ENTRE RIOS MG SANTA BÁRBARA DO LESTE MG
DESTERRO DO MELO MG SANTA BÁRBARA DO MONTE

VERDE
MG

DIOGO DE VASCONCELOS MG SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO MG
DIONÍSIO MG SANTA CRUZ DE MINAS MG
DIVINÉSIA MG SANTA CRUZ DO ESCALVADO MG
DIVINO MG SANTA EFIGÊNIA DE MINAS MG
DIVINO DAS LARANJEIRAS MG SANTA JULIANA MG
DIVINOLÂNDIA DE MINAS MG SANTA LUZIA MG
DIVINÓPOLIS MG SANTA MARGARIDA MG
DOM CAVATI MG SANTA MARIA DE ITABIRA MG
DOM JOAQUIM MG SANTA RITA DE IBITIPOCA MG
DOM SILVÉRIO MG SANTA RITA DE JACUTINGA MG
DONA EUZÉBIA MG SANTA RITA DE MINAS MG
DORES DE CAMPOS MG SANTA RITA DO ITUETO MG
DORES DE GUANHÃES MG SANTA ROSA DA SERRA MG
DORES DO INDAIÁ MG SANTA VITÓRIA MG
DORES DO TURVO MG SANTANA DE CATAGUASES MG
DOURADOQUARA MG SANTANA DE PIRAPAMA MG
DURANDÉ MG SANTANA DO DESERTO MG
ENGENHEIRO CALDAS MG SANTANA DO GARAMBÉU MG
ENTRE FOLHAS MG SANTANA DO JACARÉ MG
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ENTRE RIOS DE MINAS MG SANTANA DO MANHUAÇU MG
ERVÁLIA MG SANTANA DO PARAÍSO MG
ESMERALDAS MG SANTANA DO RIACHO MG
ESPERA FELIZ MG SANTANA DOS MONTES MG
ESTRELA DALVA MG SANTO ANTÔNIO DO AMPARO MG
ESTRELA DO INDAIÁ MG SANTO ANTÔNIO DO

AVENTUREIRO
MG

ESTRELA DO SUL MG SANTO ANTÔNIO DO GRAMA MG
EUGENÓPOLIS MG SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO MG
EWBANK DA CÂMARA MG SANTOS DUMONT MG
FARIA LEMOS MG SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ MG
FELIXLÂNDIA MG SÃO DOMINGOS DAS DORES MG
FERNANDES TOURINHO MG SÃO DOMINGOS DO PRATA MG
FERROS MG SÃO FÉLIX DE MINAS MG
FERVEDOURO MG SÃO FRANCISCO DE PAULA MG
FLORESTAL MG SÃO FRANCISCO DE SALES MG
FORTUNA DE MINAS MG SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA MG
FREI INOCÊNCIO MG SÃO GERALDO MG
FRONTEIRA MG SÃO GERALDO DA PIEDADE MG
FRUTAL MG SÃO GERALDO DO BAIXIO MG
FUNILÂNDIA MG SÃO GONÇALO DO PARÁ MG
GALILÉIA MG SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO MG
GOIABEIRA MG SÃO GOTARDO MG
GOIANÁ MG SÃO JOÃO DEL REI MG
GONZAGA MG SÃO JOÃO DO MANHUAÇU MG
GOUVÊA MG SÃO JOÃO DO MANTENINHA MG
GOVERNADOR VALADARES MG SÃO JOÃO DO ORIENTE MG
GRUPIARA MG SÃO JOÃO EVANGELISTA MG
GUANHÃES MG SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG
GUARACIABA MG SÃO JOAQUIM DE BICAS MG
GUARANI MG SÃO JOSÉ DA LAPA MG
GUARARÁ MG SÃO JOSÉ DA VARGINHA MG
GUIDOVAL MG SÃO JOSÉ DO GOIABAL MG
GUIMARÂNIA MG SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO MG
GUIRICEMA MG SÃO MIGUEL DO ANTA MG
GURINHATÃ MG SÃO PEDRO DOS FERROS MG
IAPU MG SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM

ALEGRE
MG

IBERTIOGA MG SÃO SEBASTIÃO DO ANTA MG
IBIÁ MG SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO MG
IBIRITÉ MG SÃO TIAGO MG
IBITURUNA MG SÃO VICENTE DE MINAS MG
IGARAPÉ MG SARDOÁ MG
IGARATINGA MG SARZEDO MG
IJACI MG SEM-PEIXE MG
IMBÉ DE MINAS MG SENADOR CORTES MG
INDIANÓPOLIS MG SENADOR FIRMINO MG
INHAPIM MG SENHORA DE OLIVEIRA MG
INHAÚMA MG SENHORA DO PORTO MG
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INIMUTABA MG SENHORA DOS REMÉDIOS MG
IPABA MG SERICITA MG
IPANEMA MG SERITINGA MG
IPATINGA MG SERRA DA SAUDADE MG
IPIAÇU MG SERRA DO SALITRE MG
IRAÍ DE MINAS MG SERRANOS MG
ITABIRA MG SERRO MG
ITABIRINHA DE MANTENA MG SETE LAGOAS MG
ITABIRITO MG SILVEIRÂNIA MG
ITAGUARA MG SIMÃO PEREIRA MG
ITAMARATI DE MINAS MG SIMONÉSIA MG
ITAMBÉ DO MATO DENTRO MG SOBRÁLIA MG
ITANHOMI MG TABULEIRO MG
ITAPAGIPE MG TAPARUBA MG
ITATIAIUÇU MG TAPIRA MG
ITAÚNA MG TAPIRAÍ MG
ITAVERAVA MG TAQUARAÇU DE MINAS MG
ITUETA MG TARUMIRIM MG
ITUIUTABA MG TEIXEIRAS MG
ITUMIRIM MG TIMÓTEO MG
ITURAMA MG TIRADENTES MG
ITUTINGA MG TIROS MG
JABOTICATUBAS MG TOCANTINS MG
JAGUARAÇU MG TOMBOS MG
JAMPRUCA MG TUMIRITINGA MG
JECEABA MG TUPACIGUARA MG
JEQUERI MG UBÁ MG
JEQUITIBÁ MG UBAPORANGA MG
JOANÉSIA MG UBERABA MG
JOÃO MONLEVADE MG UBERLÂNDIA MG
JUATUBA MG UNIÃO DE MINAS MG
JUIZ DE FORA MG URUCÂNIA MG
LAGOA DOURADA MG VARGEM ALEGRE MG
LAGOA FORMOSA MG VARJÃO DE MINAS MG
LAGOA SANTA MG VERÍSSIMO MG
LAJINHA MG VERMELHO NOVO MG
LAMIM MG VESPASIANO MG
LARANJAL MG VIÇOSA MG
LEANDRO FERREIRA MG VIEIRAS MG
LEOPOLDINA MG VIRGINÓPOLIS MG
LIBERDADE MG VISCONDE DO RIO BRANCO MG
LIMA DUARTE MG VOLTA GRANDE MG

TOTAL 484 MUNICÍPIOS
E sobre o rio Paranaíba, no trecho compreendido entre os municípios de Carneirinho (MG) e 
Coromandel (MG).
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b) DELEGACIA DE PIRAPORA (DelPirapora)
MUNICÍPIO UF MUNICÍPIO UF

ÁGUA BOA MG LUISLÂNDIA MG
ÁGUAS FORMOSAS MG MACHACALIS MG
ÁGUAS VERMELHAS MG MALACACHETA MG
ALMENARA MG MAMONAS MG
ANGELÂNDIA MG MANGA MG
ARAÇUAÍ MG MARILAC MG
ARICANDUVA MG MATA VERDE MG
ARINOS MG MATERLÂNDIA MG
ATALÉIA MG MATIAS CARDOSO MG
AUGUSTO DE LIMA MG MATO VERDE MG
BANDEIRA MG MEDINA MG
BERILO MG MINAS NOVAS MG
BERIZAL MG MIRABELA MG
BERTÓPOLIS MG MIRAVÂNIA MG
BOCAIÚVA MG MONJOLOS MG
BONFINÓPOLIS DE MINAS MG MONTALVÂNIA MG
BONITO DE MINAS MG MONTE AZUL MG
BOTUMIRIM MG MONTE FORMOSO MG
BRASILÂNDIA DE MINAS MG MONTES CLAROS MG
BRASÍLIA DE MINAS MG MONTEZUMA MG
BUENÓPOLIS MG NACIP RAYDAN MG
BURITIS MG NANUQUE MG
BURITIZEIRO MG NATALÂNDIA MG
CABECEIRA GRANDE MG NINHEIRA MG
CACHOEIRA DE PAJEÚ MG NOVA MÓDICA MG
CAMPANÁRIO MG NOVA PORTEIRINHA MG
CAMPO AZUL MG NOVO CRUZEIRO MG
CAPELINHA MG NOVO ORIENTE DE MINAS MG
CAPITÃO ENÉAS MG NOVORIZONTE MG
CARAÍ MG OLHOS-D'ÁGUA MG
CARBONITA MG OURO VERDE DE MINAS MG
CARLOS CHAGAS MG PADRE CARVALHO MG
CATUJI MG PADRE PARAÍSO MG
CATUTI MG PAI PEDRO MG
CHAPADA DO NORTE MG PALMÓPOLIS MG
CHAPADA GAÚCHA MG PARACATU MG
CLARO DOS POÇÕES MG PATIS MG
COLUNA MG PAULISTAS MG
COMERCINHO MG PAVÃO MG
CÔNEGO MARINHO MG PEDRA AZUL MG
CORAÇÃO DE JESUS MG PEDRAS DE MARIA DA CRUZ MG
CORINTO MG PESCADOR MG
CORONEL MURTA MG PINTÓPOLIS MG
COUTO DE MAGALHÃES DE
MINAS

MG PIRAPORA MG

CRISÓLITA MG PONTO CHIQUE MG
CRISTÁLIA MG PONTO DOS VOLANTES MG
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CURRAL DE DENTRO MG PORTEIRINHA MG
DIAMANTINA MG POTÉ MG
DIVISA ALEGRE MG PRESIDENTE OLEGÁRIO MG
DIVISÓPOLIS MG RIACHINHO MG
DOM BOSCO MG RIACHO DOS MACHADOS MG
ENGENHEIRO NAVARRO MG RIO DO PRADO MG
ESPINOSA MG RIO PARDO DE MINAS MG
FELÍCIO DOS SANTOS MG RIO VERMELHO MG
FELISBURGO MG RUBELITA MG
FORMOSO MG RUBIM MG
FRANCISCO BADARÓ MG SALINAS MG
FRANCISCO DUMONT MG SALTO DA DIVISA MG
BERTÓPOLIS MG MIRAVÂNIA MG
BOCAIÚVA MG MONJOLOS MG
BONFINÓPOLIS DE MINAS MG MONTALVÂNIA MG
BONITO DE MINAS MG MONTE AZUL MG
BOTUMIRIM MG MONTE FORMOSO MG
BRASILÂNDIA DE MINAS MG MONTES CLAROS MG
BRASÍLIA DE MINAS MG MONTEZUMA MG
BUENÓPOLIS MG NACIP RAYDAN MG
BURITIS MG NANUQUE MG
BURITIZEIRO MG NATALÂNDIA MG
CABECEIRA GRANDE MG NINHEIRA MG
CACHOEIRA DE PAJEÚ MG NOVA MÓDICA MG
CAMPANÁRIO MG NOVA PORTEIRINHA MG
CAMPO AZUL MG NOVO CRUZEIRO MG
CAPELINHA MG NOVO ORIENTE DE MINAS MG
CAPITÃO ENÉAS MG NOVORIZONTE MG
CARAÍ MG OLHOS-D'ÁGUA MG
CARBONITA MG OURO VERDE DE MINAS MG
CARLOS CHAGAS MG PADRE CARVALHO MG
CATUJI MG PADRE PARAÍSO MG
CATUTI MG PAI PEDRO MG
CHAPADA DO NORTE MG PALMÓPOLIS MG
CHAPADA GAÚCHA MG PARACATU MG
CLARO DOS POÇÕES MG PATIS MG
COLUNA MG PAULISTAS MG
COMERCINHO MG PAVÃO MG
CÔNEGO MARINHO MG PEDRA AZUL MG
CORAÇÃO DE JESUS MG PEDRAS DE MARIA DA CRUZ MG
CORINTO MG PESCADOR MG
CORONEL MURTA MG PINTÓPOLIS MG
COUTO DE MAGALHÃES DE
MINAS

MG PIRAPORA MG

CRISÓLITA MG PONTO CHIQUE MG
CRISTÁLIA MG PONTO DOS VOLANTES MG
CURRAL DE DENTRO MG PORTEIRINHA MG
DIAMANTINA MG POTÉ MG
DIVISA ALEGRE MG PRESIDENTE OLEGÁRIO MG
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DIVISÓPOLIS MG RIACHINHO MG
DOM BOSCO MG RIACHO DOS MACHADOS MG
ENGENHEIRO NAVARRO MG RIO DO PRADO MG
ESPINOSA MG RIO PARDO DE MINAS MG
FELÍCIO DOS SANTOS MG RIO VERMELHO MG
FELISBURGO MG RUBELITA MG
FORMOSO MG RUBIM MG
FRANCISCO BADARÓ MG SALINAS MG
FRANCISCO DUMONT MG SALTO DA DIVISA MG

TOTAL 207 MUNICÍPIOS

E sobre o Rio Carinhanha,  no trecho compreendido entre  os  municípios de Formoso
(MG)  e  Juvenília  (MG);  sobre  o  Rio  Verde  Pequeno,  no  trecho  compreendido  entre  os
municípios  de  Espinosa  (MG)  e  Gameleiras  (MG);  sobre  o  Rio  Verde  Grande,  no  trecho
compreendido entre os municípios de Gameleiras (MG) e Matias Cardoso (MG); e sobre o Rio
Suaçui Grande, no trecho compreendido entre os municípios de Santo Antônio do Itambé (MG) e
Marilac (MG).

c) DELEGACIA FLUVIAL DE FURNAS (DelFurnas)

MUNICÍPIO UF MUNICÍPIO UF
AGUANIL MG ITAJUBÁ MG
ALAGOA MG ITAMOGI MG
ALBERTINA MG ITAMONTE MG
ALFENAS MG ITANHANDU MG
ALPINÓPOLIS MG ITAPECERICA MG
ALTEROSA MG ITAPEVA MG
ANDRADAS MG JACUÍ MG
ARCEBURGO MG JACUTINGA MG
ARCOS MG JAPARAÍBA MG
AREADO MG JESUÂNIA MG
BAEPENDI MG JURUAIA MG
BAMBUÍ MG LAGOA DA PRATA MG
BANDEIRA DO SUL MG LAMBARI MG
BOA ESPERANÇA MG LAVRAS MG
BOM JESUS DA PENHA MG LUMINÁRIAS MG
BOM REPOUSO MG MACHADO MG
BORDA DA MATA MG MARIA DA FÉ MG
BOTELHOS MG MARMELÓPOLIS MG
BRASÓPOLIS MG MONSENHOR PAULO MG
BUENO BRANDÃO MG MONTE BELO MG
CÓRREGO DO BOM JESUS MG MONTE SANTO DE MINAS MG
CÓRREGO FUNDO MG MONTE SIÃO MG
CÁSSIA MG MUNHOZ MG
CABO VERDE MG MUZAMBINHO MG
CACHOEIRA DE MINAS MG NATÉRCIA MG
CALDAS MG NEPOMUCENO MG
CAMACHO MG NOVA RESENDE MG
CAMANDUCAIA MG OLÍMPIO NORONHA MG
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CAMBUÍ MG OURO FINO MG
CAMBUQUIRA MG PAINS MG
CAMPANHA MG PARAGUAÇU MG
CAMPESTRE MG PARAISÓPOLIS MG
CAMPO BELO MG PASSA QUATRO MG
CAMPO DO MEIO MG PASSOS MG
CAMPOS GERAIS MG PEDRA DO INDAIÁ MG
CANA VERDE MG PEDRALVA MG
CANDEIAS MG PERDÕES MG
CAPETINGA MG PIMENTA MG
CAPITÓLIO MG PÍRANGUÇU MG
CAREAÇU MG PIRANGUINHO MG
CARMO DA CACHOEIRA MG PIUMHI MG
CARMO DE MINAS MG POÇO FUNDO MG
CARMO DO RIO CLARO MG POÇOS DE CALDAS MG
CARVALHÓPOLIS MG POUSO ALEGRE MG
CAXAMBU MG POUSO ALTO MG
CLARAVAL MG PRATÁPOLIS MG
CONCEIÇÃO DA APARECIDA MG RIBEIRÃO VERMELHO MG
CONCEIÇÃO DOS OUROS MG SÃO BENTO ABADE MG
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS MG SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ MG
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG SÃO JOÃO DA MATA MG
CONGONHAL MG SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA MG
CONSOLAÇÃO MG SÃO JOSÉ DA BARRA MG
COQUEIRAL MG SÃO JOSÉ DO ALEGRE MG
CORDISLÂNDIA MG SÃO LOURENÇO MG
CRISTAIS MG SÃO PEDRO DA UNIÃO MG
CRISTINA MG SÃO ROQUE DE MINAS MG
CRUZÍLIA MG SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA MG
DELFIM MOREIRA MG SÃO SEBASTIÃO DO OESTE MG
DELFINÓPOLIS MG SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO MG
DIVISA NOVA MG SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE MG
DOM VIÇOSO MG SÃO THOMÉ DAS LETRAS MG
DORESÓPOLIS MG SÃO TOMÁS DE AQUINO MG
ELÓI MENDES MG SANTA RITA DE CALDAS MG
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO MG SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG
ESTIVA MG SANTANA DA VARGEM MG
EXTREMA MG SANTO ANTÔNIO DO MONTE MG
FAMA MG SAPUCAÍ-MIRIM MG
FORMIGA MG SENADOR AMARAL MG
FORTALEZA DE MINAS MG SENADOR JOSÉ BENTO MG
GONÇALVES MG SERRANIA MG
GUAPÉ MG SILVIANÓPOLIS MG
GUARANÉSIA MG SOLEDADE DE MINAS MG
GUAXUPÉ MG TOCOS DO MOJI MG
HELIODORA MG TOLEDO MG
IBIRACI MG TRÊS CORAÇÕES MG
IBITIÚRA DE MINAS MG TRÊS PONTAS MG
IGUATAMA MG TURVOLÂNDIA MG
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ILICÍNEA MG VARGEM BONITA MG
INCONFIDENTES MG VARGINHA MG
INGAÍ MG VIRGÍNIA MG
IPUIÚNA MG WENCESLAU BRAZ MG
ITAÚ DE MINAS MG - -

TOTAL 163 MUNICÍPIOS

0102 – ATENDIMENTO AO PÚBLICO
a) Na CFMG:
O atendimento ao público é realizado de segunda a quinta, no período da manhã das

8:10h às 10:40h e no período da tarde das 13:10 às 15:40, com distribuição de 3 senhas para
atendimento de usuários não agendados, na Avenida Celso Porfírio Machado, 1100-Belvedere
BH - MG, CEP 30.320-400. Atendimento referente a Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de
Minerais  Sob, Sobre e às Margens das Águas Sob Jurisdição Nacional,  será realizado nas
segundas-feiras no período da manhã das 8:10h às 10:40h e no período da tarde das 13:10 às
15:40.

Eventualmente,  o  atendimento poderá ocorrer  de forma itinerante de acordo com a
disponibilidade  da  Capitania,  no  formato  de  Agência  Móvel,  mediante  solicitação  de
Prefeituras, Marinas ou Órgãos de Classe, ou por iniciativa da própria CFMG.

A Capitania possui os seguintes meios para contato:
 Telefones (31) 3567-0729/3567-0755  – durante o expediente e em emergências;
 E-mail: cfmg.ouvidoria@marinha.mil.br;
 Internet: www.marinha.mil.br/cfmg
 Serviço Móvel Marítimo, canal 16 VHF; e
 Correspondência: Avenida Celso Porfírio Machado, 1100-Belvedere-MG, CEP 

30.320-400.

b) Na DelPirapora:
O  atendimento  é  de  segunda-feira  a  sexta-feira,  das  09h00  às  11h00  e  das

14h00  às  16h00  horas,  pelo  pessoal  do  Grupo  de  Atendimento  ao  Público  (GAP),  no
endereço Praça Almirante Tamandaré, nº 1-Centro – Pirapora – MG - CEP 39.270-000. 

 Eventualmente, 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.

A Delegacia possui os seguintes meios para contato:
 Telefone:  (38)  3741-1855 -  durante  o  expediente  e  em emergências,  24

horas por dia; 
 Fax: (38) 3741-1507 - durante o expediente e em emergências;
 E-mail: cfsf.secom@marinha.mil.br; 
 Internet: www.marinha.mil.br/cfmg
 Serviço Móvel Marítimo, canal 16 VHF;
 Correspondência para o endereço Praça Almirante Tamandaré, nº 1-Centro-

Pirapora-MG-CEP 39.270-000.

c) Na DelFurnas:
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O  atendimento  é  de  segunda-feira  a  sexta-feira,  das  08h00  às  12h00  e  das
13h00  às  16h00  horas,  pelo  pessoal  do  Grupo  de  Atendimento  ao  Público  (GAP),  no
endereço  Rua Lavras, N° 353, São José da Barra-MG-CEP 37945-000 

 Eventualmente, 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.

A Delegacia possui os seguintes meios para contato:
 Telefone:  (35)  3197-9890 -  durante  o  expediente  e  em emergências,  24

horas por dia; 
 Internet: w  ww.marinha.mil.br/delfurnas  
 e-mail: delfurnas.secom@marinha.mil.br

 Correspondência para o endereço Rua Lavras, N° 353, São José da
Barra-MG-CEP 37945-000 

0103 – DENÚNCIAS E SUSGESTÕES
Todo e qualquer nacional poderá prestar informações, fazer denúncias e sugestões à

CFMG,  DelPirapora  e  Delfurnas.  As  denúncias  serão  coletadas  nos  telefones  abaixo
preferencialmente por escrito e com a identificação e o endereço do denunciante para que seja
confirmada  a  sua  autenticidade.  As  denúncias  anônimas  não  serão  descartadas
preliminarmente.

O estrangeiro eventual poderá prestar informações e dar sugestões.
a) CFMG

(31) 3567-0729/3567-0755  – Sala de Estado (24h); e
Email: cfmg.ouvidoria@marinha.mil.br

b) DelPirapora
(38) 3741-1855  – Sala de Estado (24h); e
Email: cfsf.secom@marinha.mil.br

c) DelFurnas
(35) 3197--9890  – Sala de Estado (24h); e
Email: delfurnas.secom@marinha.mil.br

0104 – DELIMITAÇÃO DE ÁGUAS PARA A NAVEGAÇÃO INTERIOR
Para  efeito  de  cumprimento  das  Normas  da  Autoridade  Marítima  (NORMAM),  a

navegação  praticada  em  toda  a  área  jurisdição  da  CFMG,  DelPirapora  e  DelFurnas é  a
navegação interior, realizada em águas abrigadas e parcialmente abrigadas, classificadas por
tipo e estabelecidas como a seguir:

  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 que 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 ou correnteza que dificultem o tráfego de embarcações.
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1) Áreas de Navegação da CFMG
Área 1-Toda área de jurisdição da CFMG, excetuando-se aquelas classificadas como

Área 2.

2) Áreas de Navegação da DelPirapora
Área 1 - Toda área de jurisdição da DelPirapora, excetuando-se aquelas classificadas

como Área 2.

3) Áreas de Navegação da DelFurnas
Área 1 – Toda área de jurisdição da Delfurnas, excetuando-se aquelas classificadas

como Área 2.
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0105 SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO INTERIOR

 Com o propósito de contribuir para a salvaguarda da vida humana, da embarcação e da
própria carga, bem como para a preservação do meio ambiente, o comandante da embarcação
ou seus condutores deverão, dentre outros cuidados e providências inerentes ao exercício de
suas atribuições, ter atenção especial aos seguintes itens:

1)  Aplicação  das  Regras  Especiais  para  Evitar  Abalroamento  na  Navegação
Interior.

Para  a  navegação na hidrovia e  em seus  afluentes,  deve  ser  observado o contido  no
Capítulo 11, da Norma da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação
Interior (NORMAM-02/DPC).

1) Uso de cartas náuticas e croquis de navegação.
Para a navegação nas águas da hidrovia sob jurisdição brasileira, recomenda-se o uso das

cartas náuticas e croquis de navegação editados pela Diretoria de Hidrografia e Navegação
(DHN)  ou  por  ela  homologadas,  devidamente  atualizados.  Em  áreas  navegáveis  não
hidrografadas, os navegantes só devem investi-las com o perfeito conhecimento local.

2) Condicionantes meteorológicas principais.
Objetivando a salvaguarda da vida humana nas águas interiores, independentemente da

delimitação das áreas estipuladas no item anterior, quando ocorrer previsão ou existência de
ventos com intensidade acima de 25 nós (equivalente a 46 km/h) ou ondas com altura superior a
50 cm, toda área de jurisdição da Capitania e da Delegacia deverá ser considerada como Área 2.
É de exclusiva responsabilidade do comandante e dos condutores das embarcações a realização
de 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 para as
próximas 24 horas.
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CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 – APLICAÇÃO
A  ocorrência  de  fatos  ou  acidentes  da  navegação  deverá  ser  comunicada  pelo

comandante da embarcação ou por qualquer pessoa que presenciar o fato ou acidente, com a
maior brevidade possível, à CFMG, DelPirapora ou DelFurnas, conforme a área de jurisdição
onde  tenha  ocorrido  o  fato  para  instauração  de  competente  Inquérito  Administrativo,
observando que:

1) As  seguintes  ocorrências,  conforme  conceituado  no  item  0106  da  Normas  da
Autoridade Marítima para Inquéritos Administrativos Sobre Acidentes e Fatos a Navegação
(IAFN) e para a Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos (ISAIM)
NORMAM-09/DPC, são consideradas Acidentes ou Fatos da Navegação:

Acidentes da navegação
a) Naufrágio,  encalhe,  colisão,  abalroamento,  água  aberta,  explosão,  incêndio,

varação, arribada e alijamento:
I) 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;

II) Encalhe  –  contato  das  chamadas  obras  vivas  da  embarcação  com  o  fundo,
provocando resistências externas que dificultam ou impedem a movimentação da
embarcação;

III) Colisão – choque mecânico da embarcação e/ou seus apêndices e acessórios,
contra  qualquer  objeto  que  não seja  outra  embarcação 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, boia, cabo submarino etc;

IV) Abalroação ou abalroamento – choque mecânico entre embarcações ou seus
pertences e acessórios;

V) 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;

VI) Explosão – combustão brusca provocando a deflagração de ondas de pressão de
grande intensidade;

VII) Incêndio  –  destruição  provocada  pela  ação  do  fogo  por:  combustão  dos
materiais  de  bordo,  ou  sobre  as  águas,  em  decorrência  de  derramamento  de
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combustível ou inflamável, curto-circuito elétrico, guarda ou manuseio incorretos
de material inflamável ou explosivo;

VIII) Varação – ato deliberado de fazer encalhar ou pôr em seco a embarcação, para
evitar que evento mais danoso sobrevenha;

IX) Arribada – fazer entrar a embarcação num porto ou lugar não previsto para a
presente travessia, isto é, que não seja o porto ou local de escala programada ou de
destino; e

X) 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.

b) avaria ou defeito no navio ou nas suas instalações (aparelhos, equipamentos, peças,
acessórios e materiais de bordo), que ponha em risco a embarcação, as vidas e fazendas de
bordo.

B) 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;

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 a segurança da expedição-má peação,
colocação em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou mesmo no interior
do “container”, 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 aos 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
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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).

2) Apuração de acidentes ou fatos da navegação.

A fim  de  permitir  uma  correta  apuração  dos  fatos  que  levaram  a  ocorrência  de
acidentes ou fatos da navegação, deve ser observado o seguinte:

a) Não devem ser alterados o local e as condições em que se encontre a embarcação,
até que seja procedida a perícia pela CFMG, DelPirapora ou DelFurnas. 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
salvaguarda  da  vida  humana  e  à  segurança  da  navegação,  que  devem  ser  adequadas  e
detalhadamente justificadas; e

b) Toda embarcação poderá ser retida, para investigação, por determinação da CFMG,
DelPirapora ou DelFurnas, pelo tempo necessário à tomada de depoimentos de tripulantes e à
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.

Nos  casos  de  acidentes  nas  eclusas,  o  operador  da  eclusa  deverá  informar
imediatamente à Capitania ou Delegacia e solicitar que a embarcação permaneça no Ponto de
Espera (PE), até a liberação da embarcação pela Autoridade Marítima.

3) Ocorrências com cargas perigosas
O transporte de cargas perigosas deve atender ao disposto no capítulo 5 das Normas

da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior
(NORMAM-02/DPC).

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.
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CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS

0301 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOMOLOGÁVEIS
Em função das peculiaridades da jurisdição, e em acréscimo às Normas da Autoridade

Marítima, estabelece-se a seguinte dotação quanto a equipamentos e materiais:

Artefatos Pirotécnicos
As embarcações que operam nas jurisdições da CFMG, DelPirapora e DelFurnas estão

dispensadas da utilização de artefatos pirotécnicos.

1) Dotação de primeiros socorros
Deverá ser cumprido o previsto na NORMAM 02/DPC e NORMAM-03/DPC.

2) Luzes e Marcas
Deverá ser cumprido o contido na Seção V, do Capítulo 11, da NORMAM–02/DPC.
Chama-se atenção para as embarcações que operam na extração de areia, no período

noturno, para o emprego de luzes de fundeio ou de manobra restrita, conforme o caso.

3) Coletes Salva-vidas
a) As embarcações deverão, obrigatoriamente, manter a dotação de coletes determinada

pela  NORMAM-02/DPC ou NORMAM-03/DPC,  conforme o  caso.  Os  coletes  salva-vidas
deverão ser certificados conforme previsto na NORMAM-05/DPC e estar em bom estado de
conservação;

b) O  uso  de  coletes  salva-vidas  para  crianças  e  idosos  durante  a  operação  da
embarcação, independente de sua classificação e tamanho, é de uso obrigatório.

c) É obrigatório a todos os tripulantes e passageiros estarem vestindo continuamente coletes
salva-vidas  nas  embarcações  miúdas,  independente  da  atividade,  com convés  aberto  e  sem cabine
habitável.

            d) Os coletes salva-vidas deverão ser estivados de maneira a poderem ser prontamente 
utilizados, em local visível, bem sinalizado e de fácil acesso; e

e)  Os  Comandantes  de  embarcação  de  transporte  de  passageiros  deverão  providenciar  a
demonstração de utilização do colete salva-vidas e demais equipamentos de salvatagem, antes da saída,
ou imediatamente após o suspender, seguindo as orientações do anexo 10-A, da NORMAM-02/DPC.

3.1) Uso de Colete no  Rio Paranaíba
     a)Os tripulantes das embarcações comerciais, quando operando no convés aberto, 

deverão vestir, obrigatoriamente, coletes salva-vidas;
b)Os coletes salva-vidas deverão ser estivados de maneira a poderem ser prontamente 

utilizados, em local visível, bem sinalizado e de fácil acesso;
c) É obrigatório a todos os tripulantes e passageiros estarem vestindo continuamente 

coletes salva-vidas nas embarcações de médio porte e miúdas, independente da atividade, com 
convés aberto e sem cabine habitável. 

4) Rádio VHF
Além das embarcações previstas na letra a do item 0406 da NORMAM-02/DPC, todas

as  embarcações  empregadas  no  transporte  de  areia,  independente  da  sua  arqueação bruta,
devem  estar  tripuladas  e  ser  dotadas  de,  pelo  menos,  um  rádio  VHF  marítimo,  em
funcionamento.

Em complemento à  NORMAM-08/DPC, 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 CFMG, DelFurnas e DelPirapora. A
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solicitação de identificação, na área de jurisdição por embarcações da Inspeção Naval, bem
como das demais embarcações de fiscalização dos órgãos públicos competentes, deverá ser
prontamente atendida.

5) Radar
Nas  embarcações  e  comboios  com  comprimento  acima  de  70  m  é

obrigatória  à  instalação  de  radar,  que  possua  as  seguintes  características
mínimas:
Faixa 9 GHZ.
Potência de transmissão 3,00 KW.
Alcance mínimo 40 m.
Alcance Máximo a partir de 16,0 milhas náuticas.
Discriminação da distância 25,00 m.
Precisão de direção +/- 1 grau.
Largura máxima do feixe ondas horizontal 4 graus e vertical de 27 graus.
Duração dos pulsos 0,08 US até 08 US.
Rotação da antena +/- 24 RPM.
Dimensão mínima da tela do monitor 7 polegadas, monocromático (fósforo

verde/branco)  ou  colorido  com  sintonia
automática.

Unidade de distância Quilômetros  ou  milhas  náuticas.
Resolução mínima da tela do monitor 480 horizontal X 640 vertical PIXELS.
Recursos do equipamento VRM  (variable  range  marker),  EBL

(eletronic Bearing line) e anti “clutter sea”.

6) Sistema de amarração e atrelamento de comboios
O sistema de amarração e atrelamento de comboios com dimensões superiores a 70

metros deverão obedecer aos requisitos abaixo descritos:
a) Requisitos operacionais do dispositivo de         atrelamento  :

- Estar disposto adequadamente ao longo da embarcação, de forma a não oferecer
riscos de acidentes envolvendo vidas humanas;
- Estar em boas condições de uso e pronto para o mesmo, não possuindo trincas,
cantos  vivos,  pontos  de  corrosão  e  incrustações  que  comprometam  seu
funcionamento;
- Permitir soltar os cabos a qualquer momento e em tempo curto;
- A ligação entre  o empurrador  e  a  chata  deverá garantir  a  rigidez do comboio
quando navegando; e
- Impedir o movimento transversal e longitudinal.

b) Requisitos técnicos e construtivos dos         cabos  :
- Os  cabos  de  amarração  e  atrelamento  deverão  atender  às  características
construtivas e dimensões fixadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas, bem como serem de aço em bom estado e preferencialmente do tipo 6 X
24 + 7 AF (6 cordões de 24 fios e 7 almas de fibra). A tensão de ruptura deverá ser
no mínimo de  140 kgf/mm2.  Poderão  ser  utilizados  cabos  de  outras  dimensões
desde que seja garantida a resistência a tração indicada;
- Independente  da  área  de  navegação,  a  carga  de  ruptura  total  do(s)  cabo(s)  de
atrelamento de um dos bordos do empurrador com a flotilha de chatas deve ser
superior a Crup onde: Crup = (20 x IHP x Le) / Be.

Sendo:
Crup: carga total de ruptura (Kgf)
IHP: Potência total o(s) motor(es) de propulsão do empurrador (CV)
Le: Comprimento total do empurrador (m)
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Be: Boca moldada do empurrador (m);
- Em função da área de navegação e do numeral de equipamento (NE) da chata, a
carga mínima de ruptura de cada cabo de amarração e atrelamento entre chatas é
dada pela tabela constante do Anexo B. O numeral de equipamento é calculado pela
fórmula abaixo:
NE = L x B x H + 0,25 x V
Sendo:
NE:  numeral  do  equipamento  (m3)
L: Comprimento da chata (m)
B: Boca da chata (m)
H: Calado máximo da chata (m)
V: Volume das obras mortas do casco, excluindo casarias cuja largura seja menor
que 25% da boca da chata (m3)
Obs: O NE deverá ser calculado para a maior chata formadora da flotilha.
- O  comboio  deverá  possuir  cabos  em  número  e  quantidade  suficiente  para
possibilitar, de forma independente, a amarração e atrelamento entre empurrador e
flotilha e chata em ambos os bordos; e
- No lugar de cabos de aço para amarração e atrelamento entre chatas, podem ser

usados cabos de fibra sintética, desde que sua carga de ruptura seja maior que os
valores presentes no anexo B de um montante igual a:

30% para cabos de polipropileno; ou
20% para cabos de outras fibras sintéticas.

c) Requisitos técnicos dos         cabeços:  
- Os cabeços deverão ser de aço ou material com resistência equivalente, atendendo
às características construtivas e dimensionais da ABNT;
- Os  cabeços  deverão  ser, preferencialmente,  do  tipo  duplo  com  orelhas  de
construção naval. As dimensões do cabeço serão em função da carga de ruptura do
cabo de amarração e atrelamento, calculada conforme descrito no item b) acima;
- A base do cabeço deverá ser objeto de reforço estrutural e soldada junto aos perfis
longitudinais  e/ou  transversais  do  convés  (sicorda/vaus),  colocando  sempre  que
possível  estruturas  internas  aos  cabeços,  de  modo  a  transmitir  e  disseminar  os
esforços ao longo da estrutura do casco;
- Toda embarcação deverá ser dotada com no mínimo 4 cabeços duplos, sendo dois
situados a vante (um a bombordo e outro a boreste) e dois a ré (um a bombordo e
outro a boreste);
- Entre  estes  cabeços,  em  cada  bordo,  deverão  ser  instalados  cabeços  duplos
adicionais dependendo do comprimento da embarcação. Em ambos os bordos,  a
máxima distância entre os cabeços deverá ser de, no máximo, 15 (quinze) metros; e
- Os cabeços não deverão ser utilizados simultaneamente para a amarração entre
chatas e atrelamento da flotilha com o empurrador.

d) Requisitos técnicos dos         guinchos:  
- Nos comboios, o empurrador deverá ser equipado com, pelo menos, dois guinchos
de amarração, um em cada bordo, possibilitando a amarração e atrelamento entre
empurrador e flotilha;
- Para amarração entre chatas formadoras da flotilha, cada chata deverá possuir pelo
menos dois guinchos de amarração, um a vante e um a ré da embarcação; e
- Os guinchos, bem como os elementos de transmissão dos esforços desenvolvidos
para o comboio,  deverão ser dimensionados em função da carga de ruptura dos
cabos previstos no item b acima.
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e) A comprovação dos  requisitos  técnicos  de  todos os  componentes  do  sistema de
atrelamento e  amarração do comboio  será  comprovada por  meio de certificados
emitidos por engenheiro naval, mecânico ou Tecnólogo em Sistemas Navais, com a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART) ou Certificado emitido pelo
fabricante  do  material,  e  deverá  ser  apresentado  sempre  que  solicitado  pela
Capitania ou Delegacia.

0302 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
As embarcações de turismo, de transporte de areia e em comboios, deverão ter prontos

a bordo para comprovação junto à CFMG, DelPirapora e DelFurnas os documentos previstos
nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior –
NORMAM-02/DPC.

As Marinas e Clubes, e Entidades Desportivas Náuticas, localizadas nos rios, lagos,
lagoas  e  canais,  deverão  possuir  nas  suas  instalações  prontos  para  comprovação  junto  à
CFMG,  DelPirapora  e  DelFurnas  os  documentos,  atualizados,  exigidos  pelas  Normas  da
Autoridade Marítima, em especial, pela NORMAM-03/DPC.

É  incentivado  que  os  Diretores  de  Clubes  Náuticos  e  Comodoros  divulguem  estes
documentos para os proprietários de embarcações de esporte e recreio.

0303 – EMBARCAÇÃO COM DUPLA CLASSIFICAÇÃO – TIPO B e C
As embarcações de carga que forem autorizadas pela Diretoria de Portos e Costas a

operar  classificadas  como  “Tipo  B”  e  “Tipo  C”,  simultaneamente,  conforme  definido  no
Capítulo  6  da  NORMAM-02/DPC,  onde,  poderão  operar  no  transporte  de  madeira  em
chatas/barcaças com as tampas do porão de carga parcialmente abertas (Tipo C) e com tampas
fechadas (Tipo B), terão o seu Certificado Nacional de Borda-Livre emitidos exclusivamente
por Vistoriadores  Navais  do Grupo de Vistorias e  Inspeções  (GVI) da CFMG, sendo este
certificado emitido com as marcas constante do modelo do Anexo E desta NPCF.
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CAPÍTULO 4 

PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I

PROCEDIMENTOS PARA TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO 

0401 – TRÁFEGO NO PORTO, ECLUSAS, PONTES E CANAIS

1) Tráfego no Porto e Terminal

Em caso de Portos Organizados, o tráfego no Porto ou Terminal obedecerá à legislação
específica, bem como as regras previstas em Convenções Internacionais e ratificadas pelo País,
além das  Normas estabelecidas  e  emitidas  pela  Autoridade  Portuária  ou Administrador  do
Terminal.

2) Tráfego nas Eclusas, Pontes e Canais
a) Alterações de Calado

I) Avisos Rádio Náuticos
As  embarcações  comerciais  deverão  consultar  as  Portarias  ou  Avisos Rádio
Náuticos, em vigência, a fim de verificar os Níveis de água registrados nos Postos
Limnimétricos, bem como atentar para os locais sujeitos a formação de baixios.

0402 – FERROS
Não é permitido lançar ferro em local onde possa ocorrer prejuízo para o tráfego do

porto,  terminal,  vias  navegáveis  e  proximidades,  e em locais  que possam causar  danos às
canalizações e cabos submarinos. Na ocorrência de desrespeito a esta regra, o infrator estará
sujeito, além das penalidades previstas, a reparar os danos ou prejuízos causados.

0403 – TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL
Embarcações  de  pequeno  porte,  tais  como  botes  orgânicos,  quando  previamente

autorizadas  pela  CFMG, DelPirapora  ou DelFurnas,  poderão  trafegar  entre  embarcações  e
pontos de terra, para transporte de pessoal e/ou material. O embarque e o desembarque em
terra  somente  poderão  ser  efetuados  em  um  dos  pontos  fiscais,  em  obediência  à
regulamentação das Administradoras das Hidrovias, da Receita Federal ou da Polícia Federal e
das Concessionárias.

0404 – REPAROS
As movimentações de embarcações impossibilitadas de manobrar com seus recursos

próprios  deverão  ser  executadas  pelos  responsáveis  da  embarcação  sinistrada,  utilizando
dispositivo  especial  de  rebocadores/empurradores  adequados  à  situação  de
rebocado/empurrado sem propulsão.
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SEÇÃO II

 SEGURANÇA ORGÂNICA

0405 – SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E 
SIMILARES
Os navegantes devem estar atentos contra a possibilidade de ocorrência de atos de

assalto e roubo à mão armada, a bordo das embarcações, quando fundeadas ou atracadas. Para
tal, deverá ser observado o “Decálogo de Segurança”, constante do Anexo C.

Os armadores ou seus representantes legais, cujas embarcações estejam atracadas ou
fundeadas, visando à defesa de seus tripulantes e à manutenção dos bens de sua propriedade
ou  sob  a  sua  guarda,  poderão,  sob  sua  inteira  responsabilidade,  contratar  empresas
credenciadas  para  instalação a  bordo de equipamentos  de  detecção de intrusos,  tais  como
alarmes e detectores infravermelhos.

SEÇÃO III 

MEIO AMBIENTE

0406 – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Entre outras Normas, deve ser observado o contido nos capítulos 05 e 12 da NORMAM-02 que

versa sobre o transporte de cargas perigosas, de carga no convés e de álcool, petróleo e seus derivados e
sobre  o  Certificado  de  Responsabilidade  Civil  em  danos  Causados  por  Poluição  por  Óleo,
respectivamente,  em  especial  à  necessidade  da  emissão  da  Declaração  de  Conformidade  para  o
transporte de álcool, petróleo e seus derivados.

Atenção especial deverá ser dada às áreas de Preservação Ambiental (APA), existentes
na área de jurisdição, quanto ao cumprimento da legislação específica.

1) Comunicação de Acidente Ambiental

O derramamento de substâncias poluentes, ocorrido de forma acidental ou não, deverá
ser imediatamente comunicado à CFMG, DelPirapora ou DelFurnas. Idêntica comunicação
deverá ser feita ao IBAMA e aos Órgãos Ambientais das esferas Estaduais e Municipais.

2) Plano de Emergência
a) Os  Administradores  de  Terminais  e  Armadores  deverão  ter  seus  planos  de

emergência e  contingência de acordo com a Lei  9.966/2000,  o  Decreto no  4.871/2003 e a
Resolução  no  293/2001  do  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  (CONAMA).  Estes
documentos  representam  o  conjunto  de  medidas  que  determinam  e  estabelecem  as
responsabilidades  setoriais  e  as  ações  a  serem  desencadeadas  imediatamente  após  um
incidente,  bem como definem os recursos humanos,  materiais e equipamentos adequados à
prevenção, controle e combate à poluição das águas; e

b) Os  responsáveis  pelas  embarcações  e  terminais  portuários,  ao longo dos  rios  da
jurisdição, na ocorrência de derramamento de óleo, deverão dar início ao combate à poluição
hídrica, em caso de acidentes, até que as autoridades locais do meio ambiente assumam outras
ações necessárias ao combate aos danos causados ao meio ambiente.
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3) Cuidados para evitar poluição
a) As  embarcações  deverão  recolher  o  lixo  em  recipientes  adequados  e  mantê-los

tampados até sua retirada de bordo, para local destinado legalmente como depósito;
b) Não  é  permitido  que  recipientes  de  lixo  fiquem  pendurados  pela  borda  da

embarcação, ou acumulados no convés principal, onde possam vir a rolar para os rios;
c) É proibido efetuar qualquer tipo de esgoto, que não seja de águas servidas, com

descarga direta para o rio, durante a permanência.
d) A retirada de objetos contendo produtos químicos poderá ser feita empregando-se

chata, caminhão ou outro meio, desde que executada por firma legalmente habilitada e com
consentimento da Administração da Hidrovia, Capitania ou Delegacia; e

e) As fainas  de abastecimento de combustíveis  às  embarcações deverão obedecer  a
todos os requisitos de segurança e estar protegidas por barreiras de contenção contra eventuais
vazamentos de óleo combustível ou qualquer outro derivado.

0407 – CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, 
PRODUTOS QUÍMICOS A GRANEL E GÁS LIQUEFEITO

1) As  embarcações  deverão  manter  contínua  vigilância  durante  as  operações  de
carregamento ou descarregamento de combustíveis ou seus derivados,  produtos químicos a
granel e gás liquefeito, pois, como demonstram as estatísticas, nessas ocasiões é que ocorre a
maioria dos derramamentos registrados; e

2) Durante  todo  o  período  de  carga  ou  descarga,  tripulantes  qualificados  e
conhecedores das manobras, deverão ser mantidos a postos no convés, de modo a poderem,
rapidamente, interromper a operação em caso de acidente ou avaria nos equipamentos.

SEÇÃO IV

FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

1) Despacho
O Despacho para embarcações que trafegam na área de jurisdição será realizado de

acordo com as regras e anexos estabelecidos na NORMAM-08/DPC, em especial o capítulo 2.

2) Controle do Tráfego Fluvial
As informações sobre o tráfego fluviário envolvem os seguintes aspectos:

salvaguarda da vida humana nos rios e o cumprimento das legislações que envolvem
embarcações  nas  Áreas  de  Jurisdição  Brasileira,  em especial  da  Lei  no  7.273/84
(Dispõe sobre a Busca e Salvamento de Vida Humana em Perigo no Mar, nos Portos e
nas Vias Navegáveis Interiores).

0408 – DISPENSA DE AVISOS DE SAÍDA E ENTRADA

As embarcações de travessia, envolvidas em extração de areia, e de turismo náutico,
quando desatracando e retornando ao terminal de origem no mesmo dia, ficam dispensadas de
enviar os Avisos de Saída e Entrada, devendo, no entanto, manter registros em terra da hora de
saída, destino, e hora do regresso.
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 CAPÍTULO 5

HIDROVIAS E RIOS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE E SINALIZAÇÃO

0501-CONDIÇÃO DE NAVEGABILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS HIDROVIAS E RIOS DA 
JURISDIÇÃO.

As vias navegáveis receberão a seguinte classificação, nas tabelas abaixo: 
A – Rios com mais de 2,10 m de profundidade em 90% dos dias do ano; e 
B – Rios com 1,30 a 2,10 m de profundidade em 90% dos dias do ano.
Os rios navegáveis da jurisdição são os seguintes:

1 - Capitania Fluvial de Minas Gerais.

Nome da Hidrovia
Cond. de

Navegabilida
de

Sinalização
Extensão

Navegável
Calado
Médio

Carta
Náutica Class.

Represa do Chapéu
D’uvas (Juiz de

Fora- MG)
Restrita Não possui XXX XXX Não possui B

Represa João Penido
(Juiz de Fora –MG) Restrita Não possui XXX XXX Não possui B

Represa da CBCC
Santos Dumont –MG) Restrita Não possui XXX XXX Não possui B

Represa de Camargo
(S. João del Rey-

MG)
Restrita Não possui XXX XXX Não possui B

Represa de Itutinga
(S.João del Rey -

MG)

Restrita Não possui XXX XXX Não possui B

Represa do Funil
(trecho de Juiz de

Fora– MG)
Restrita Não possui

279,54
km²

perímetro:
165 km

XXX Não possui B

Várzea das Flores

(Betim – MG)

Restrita Não possui XXX XXX Não possui B

Fazenda Velha

(Sete Lagoas –
MG)

Restrita
Não possui

XXX XXX
Não possui

B

José Felix

(Sete Lagoas –
MG)

Restrita
Não possui

XXX XXX
Não possui

B
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Do Bispo

(Timóteo – MG)

Restrita
Não possui

XXX XXX
Não possui

B

Silvana

(Caratinga – MG) Restrita
Não possui

XXX XXX
Não possui

B

Bonita

(Bom Jesus do Galho-
MG)

Restrita
Não possui

XXX XXX
Não possui

B

Boa Vista

(Sete Lagoas  -
MG)

Restrita
Não possui

XXX XXX
Não possui

B

Paulino

(Sete Lagoas –
MG)

Restrita Não possui
XXX XXX

Não possui
B

Represa de Miranda

(Uberlândia - MG)
Restrita Não possui

XXX XXX

Não possui B

Rio Paranaíba Restrita Não possui
XXX XXX

Não possui B

Represa da Fumaça

(Mariana - MG

Restrita Não possui
XXX XXX

Não possui B

Represa Capim
Branco

(Uberlândia - MG)

Restrita Não possui
XXX XXX

Não possui B

Represa de Carmo
do Cajuru

(Carmo do Cajuru -
MG)

Restrita Não possui
XXX XXX

Não possui B

Lagoa do Taboão

(Ouro Preto - MG)
Restrita Não possui

XXX XXX

Não possui B

Os  rios  e  lagoas  citados,  não  possuem  toda  sua  extensão  navegável  devidamente
cartografadas  e  não  sofrem  atualizações  periódicas,  tendo  a  navegação  prática  em  toda  a  sua
extensão.

Existe travessia de balsas transportando pessoas e carga, da margem esquerda do Rio Doce,
no município de Governador Valadares, para a Ilha dos Araújos.
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1 - Delegacia Fluvial de Pirapora.
a) Rio São Francisco.

I) O Rio São Francisco possui um estirão navegável de 1.371 Km, compreendido 
entre as cidades de Pirapora-MG e Juazeiro-BA / Petrolina-PE.

O estirão navegável do rio São Francisco pode ser dividido em quatro subtrechos de características 
distintas:

Entre Pirapora-MG – PK 1982 e Ibotirama-BA – PK 1263, navegado em corrente
livre, com lâmina d’água dependente das condições hidrológicas da bacia hidrográfica e, até certo
ponto, da operação da UHE de Três Marias;

II) A Hidrovia do São Francisco é administrada pela Administração da Hidrovia do
São  Francisco  (AHSFRA),  órgão  de  infraestrutura  hidroviária  e  portuária,  subordinada  ao
Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  (DNIT),  que  tem como  principal
atribuição a prestação de serviços públicos de manutenção e aprimoramento das condições de
navegabilidade do rio São Francisco e de seus afluentes navegáveis, mantendo-os em plenas
condições  para  a  realização  da  navegação  comercial.  A  manutenção  das  condições  de
navegabilidade do rio São Francisco pela AHSFRA visa garantir a segurança, a agilidade e a
confiabilidade deste modal de transporte. Portanto, é responsabilidade desse Órgão, as tarefas
abaixo elencadas:

· Sinalização fixa de margem e balizamento flutuante;
· Desassoreamento de canal de navegação;
· Operação e manutenção do Porto Fluvial de Pirapora-MG;
· Topobatimetria para definição de canal de navegação;
· Monitoramento das condições hídricas do rio São Francisco e afluentes; e
· Monitoramento e gestão ambiental das atividades de manutenção da hidrovia;

A Administração da Hidrovia do São Francisco (AHSFRA) está situada na cidade
de Pirapora-MG, à Praça do Porto nº 70, Distrito Industrial, CEP-39270-000, telefone (038) 3741-
2989;

b) Rio das Velhas – navegável no trecho compreendido entre o distrito de Barra do
Guaicuí, no município de Várzea da Palma-MG até sua foz no rio São Francisco; e

c) Rio Paracatu – navegável no trecho de 100Km até sua foz no rio São Francisco.
b) Represas.

As principais represas navegáveis na área de jurisdição da Delegacia:
- Represa de Três Marias, no município de Três Marias-MG;
- Represa de Nova Ponte, no município de Patrocínio-MG;
- Represa Bico da Pedra, no município de Janaúba-MG; e
- Represa de Salinas, no município de Salinas-MG.

0502 - OUTRAS RESTRIÇÕES 

RESTRIÇÕES À NAVEGAÇÃO

O calado médio pode variar, devido ao processo de assoreamento que ocorre em certos trechos
dos rios e de acordo com as condições pluviométricas em determinadas  épocas do ano,  que ainda
poderão influenciar a extensão navegável dos rios e a área das represas citadas.

CROQUI DE ÁREAS PROIBIDAS À NAVEGAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

TRÊS MARIAS-MG

PONTO LATITUDE LONGITUDE

A 18°14'32.25''S 045°14'9.80''W
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B 18°14'39.00''S 045°14'11.81''W

C 18°14'45.09''S 045°14'8.18''W

D 18°14'46.05''S 045°13'59.06''W

E 18°14'39.59''S 045°13'48.56''W

MORADA NOVA DE MINAS-MG

PONTO LATITUDE LONGITUDE

A 18°35'57.79''S 040°20'33.76''W

B 18°35'58.15''S 040°20'31.71''W

C 18°36'5.33''S 040°20'36.39''W

D 18°36'4.19''S 040°20'37.74''W

SÃO FRANCISCO-MG

PONTO LATITUDE LONGITUDE

A 15°54'57.82''S 049°51'11.16''W
B 15°55'0.05''S 044°50'57.41''W
C 15°56'11.36''S 044°51'27.69''W
D 15°56'6.01''S 044°51'46.23''W
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 1 - Delegacia Fluvial de Furnas.

Represa de Camargo
(S. João del Rey-

MG)
Restrita Não possui XXX XXX Não possui B

Represa de Furnas Restrita Não possui XXX XXX Não possui

Os  rios  e  lagoas  citados,  não  possuem  toda  sua  extensão  navegável  devidamente
cartografadas  e  não  sofrem  atualizações  periódicas,  tendo  a  navegação  prática  em  toda  a  sua
extensão.

Existe travessia de balsas transportando pessoas e carga nas cidades Delfinópolis, Cássia,
Carmo do Rio Claro, Cristais, Guapé, Campo Belo, Alfenas, Fama e Três Pontas.

CAMPANHAS EDUCATIVAS

Todos os anos a Marinha do Brasil desenvolve a “Operação Verão” que tem como
objetivo desencadear um processo de consciência e cidadania voltado para a segurança das
embarcações, tripulantes, passageiros e cargas, a fim de prevenir ocorrências de acidentes e
riscos de poluição ao meio hídrico, bem como orientar quanto ao uso dos equipamentos de
salvatagem e cuidados com o meio ambiente.

Todos os anos, inúmeros acidentes acontecem com embarcações, que poderiam ter sido
evitados  se  as  Normas  da  Autoridade  Marítima  fossem observadas.  A Marinha  do  Brasil
trabalha diuturnamente para resguardar a Segurança da Navegação, a Salvaguarda da  Vida
Humana  nas  Águas  e  a  Prevenção  da  Poluição  Hídrica  proveniente  de  Embarcações.
Entretanto, é forçoso admitir que esses deveres também recaem sobre todos os cidadãos.
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A  CFMG  promoverá,  sistematicamente,  campanhas  educativas  voltadas  para  a
segurança da navegação e para a salvaguarda da vida humana visando prevenir ocorrência de
acidentes e riscos de poluição do meio ambiente.

Recomenda-se  aos  navegantes  consultar  as  Normas  da  Autoridade  Marítima
(NORMAM) através  do  site  www.marinha.mil.br/dpc     e  em caso  de  dúvidas  ou  sugestões
entrar em contato com a CFMG (31) 3567-0729/3567-0755, DelPirapora (38) 3741-1855 ou
DelFurnas (35) 3197-9890. 

Para a navegação amadora sugere-se a leitura atenta da NORMAM-03/DPC.

1) Os 10 Mandamentos da Segurança
a) Faça a manutenção correta da sua embarcação;
b) Tenha a bordo todo material de salvatagem prescrito pelas Normas da Autoridade
Marítima;
c) Respeite a lotação da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas para todos;
d)  Mantenha extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade;
e)  Ao  sair,  informe seu plano de navegação, através do aviso de saída preconizado
pelo Anexo 4-A da NORMAM-03/DPC, ao seu Iate Clube, Marina ou Condomínio;
f)  Conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para evitar
acidentes;
g)  Se  beber,  passe  o timão a  alguém habilitado e  em condições  de navegar  com

segurança;
h) Mantenha distância das praias e banhistas;

i) Respeite a vida, seja solidário, preste socorro; e
10 - Não polua os rios, lagoas e represas.

2) Equipamentos de salvatagem
Nas embarcações empregadas na navegação amadora, são observados altos índices

de vítimas fatais nos acidentes de navegação devido à falta dos equipamentos de salvatagem,
cuja utilização está preconizada no Capítulo 4 da NORMAM-03/DPC.

a) Coletes Salva-vidas
As embarcações deverão, obrigatoriamente, manter a dotação de coletes determinada

pela NORMAM-02/DPC ou NORMAM-03/DPC, conforme o caso. Os coletes salva-vidas de-
verão ser certificados conforme previsto na NORMAM-05/DPC e estar em bom estado de
conservação. É obrigatório a aos idosos e crianças estarem vestindo, continuamente, coletes
salva-vidas nas embarcações de médio porte e miúdas, independente da atividade, que tiverem
convés aberto e sem cabine habitável. A maior parte das vítimas fatais, por afogamento,
decorrentes de acidentes da navegação, não vestia o colete salva-vidas.

b) Boia Salva-vidas
É outro equipamento importante. O cabo (corda) preso à boia permite que seja lançado

ao rio, a fim de resgatar para bordo, alguém que tenha caído na água.
c) Aparelho Flutuante
É um meio coletivo de abandono da embarcação em perigo, capaz de preservar a vida

de pessoas durante um certo período, enquanto aguardam socorro.

2) Meio Ambiente
O  lixo  fluvial  é  um  grande  problema  para  os  rios,  lagoas,  represas  etc,  pois  os

plásticos,  vidros  e  latas  jogados  na  água  juntam-se  no  fundo e  permanecem depositados
durante anos causando graves transtornos ambientais.

A  fumaça  negra  dos  motores  e  os  óleos  derramados  representam  perigo,  pois
contaminam  e  destroem  animais  e  plantas.  O  derramamento  de  óleo  proveniente  das
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embarcações  é  passível  de  infração,  de  acordo  com  a  Lei  9.966/99  (Lei  dos  Crimes
Ambientais).

3) Recomendações aos navegadores amadores
A DPC elaborou uma série de recomendações aos navegadores amadores que visam a

aumentar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana nas águas e a prevenção
da poluição hídrica causada por embarcações. Estas recomendações estão elencadas no Anexo
4-B da NORMAM-03/DPC, que pode ser acessado na página w  ww.marinha.mil.br/dpc  .
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CAPÍTULO 6

MARINAS, CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS

SEÇÃO I

CADASTRAMENTO DAS MARINAS, CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS
NÁUTICAS

0601 – ORIENTAÇÕES PARA O CADASTRAMENTO DAS MARINAS, CLUBES E
ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS

As  marinas,  clubes  e  entidades  desportivas  náuticas,  localizadas  na  jurisdição  da
CFMG, DelPirapora ou da DelFurnas, deverão ser obrigatoriamente cadastradas conforme sua
localização. O cadastramento visa à adoção de medidas preventivas para a salvaguarda da
vida humana, a segurança da navegação e a prevenção da poluição causada por embarcações
no  meio  hídrico  e  estará  condicionada  à  apresentação  pelo  interessado  dos  documentos
relacionados na NORMAM-03/DPC, Capítulo-06, sujeitando-os, ainda, ao cumprimento das
Regras de Funcionamento estabelecidas pela Autoridade Marítima.

1) Treinamento Náutico
As  marinas,  clubes,  entidades  desportivas  náuticas  e  estabelecimentos  poderão  se

cadastrar para atuarem no treinamento náutico para as categorias de amadores, em suas sedes,
com o propósito  de emitir  o  Atestado de Treinamento para Arrais  Amador e  Atestado de
Treinamento para Motonauta, documentos obrigatórios para os exames de habilitação nessas
categorias de amadores. A elaboração, aplicação e correção das provas para habilitação dos
candidatos nas categorias de motonauta,  Arrais  amador e mestre amador são de exclusiva
competência da CFMG, DelPirapora e DelFurnas.

As normas para o cadastramento dos estabelecimentos  que atuarão no treinamento
náutico na jurisdição da CFMG, DelPirapora e DelFurnas estão contidas no Anexo D.

Não  haverá  “vista  de  prova”,  as  provas  serão  destruídas,  imediatamente  após  a
correção  e  a  divulgação  dos  resultados  dos  exames  de  amadores,  visando  garantir  a
integridade e o sigilo do Banco de Questões.

A Marinha do Brasil não possui “despachantes navais” homologados ou cadastrados
para aplicar treinamento náutico, sendo de responsabilidade exclusiva das entidades a escolha
dos instrutores e prepostos. Está disponível no site da CFMG, DelPirapora e DelFurnas, o link
com os estabelecimentos Cadastrados e autorizados a atuarem com treinamento náutico para
diversas categorias de Amadores.

2) Instalação do rádio VHF e uso de telefone celular para acionamento da 
embarcação de apoio das Marinas
Além de rádio VHF, canal-16, as marinas, clubes e entidades desportivas náuticas,

deverão possuir e divulgar a todos os seus sócios e usuários de suas instalações um número de
telefone para acionamento da embarcação de apoio, bem como o mapa de cobertura de celular
da área navegável que é atendida. Este número de telefone deve ser divulgado, no mínimo,
nas  rampas  de  acessos,  e  deverá  funcionar  durante  todo  o  tempo  em  que  um  de  seus
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associados permanecerem nas águas, conforme previsão de seu plano de navegação ou aviso
de saída, exceto quando o associado informar que não regressará no mesmo dia.

0602  –  PROPRIETÁRIOS  DE  EMBARCAÇÕES  QUE  UTILIZAM  MARINAS,
CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS

Recomenda-se  aos  proprietários/usuários  de  embarcações  que  utilizem as  marinas,
clubes e entidades desportivas náuticas que cumpram os requisitos dispostos no item 0601 da
NORMAM-03/DPC.

A  relação  das  marinas,  clubes  e  entidades  desportivas  náuticas  devidamente
cadastradas  encontra-se  disponível  no  site  da  CFMG  (w  ww.marinha.mil.br/cfmg  ),
DelPirapora (www.marinha.mil.br/delpirapora) ou DelFurnas (w  ww.marinha.mil.br/delfurnas  )
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CAPÍTULO 7 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

     SEÇÃO I 

RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

0701 – PROPÓSITO
Cabe ao Agente da Autoridade Marítima coordenar e estabelecer as limitações operacionais na

área de jurisdição, com base no entendimento e nos consensos obtidos junto às Administradoras das
Hidrovias e às Concessionárias, Operadoras e Mantenedoras das Usinas, Barragens e Eclusas.

SEÇÃO II

DIVERSOS

Os interessados em promoverem Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob,
Sobre e às Margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras deverão observar  os procedimentos
descritos na NORMAM-11/DPC para emissão dos respectivos pareceres quanto ao ordenamento
do tráfego aquaviário.

Os interessados na execução das obras como dispositivos flutuantes destinados a operar
ou funcionar como Cais Flutuantes, Postos de Combustíveis Flutuantes, Hotéis Flutuantes, Casas
Flutuantes, Bares Flutuantes e outras estruturas flutuantes similares não destinados à navegação,
deverão cumprir  o item 0115, da NORMAM-11/DPC. A CFMG, DelPirapora e a DelFurnas,
exigem do interessado em inscrever ou regularizar dispositivos flutuantes a apresentação prévia
de parecer do Órgão ambiental.

0702  –  INSTRUÇÕES  COMPLEMENTARES  PARA  EMPRESAS  QUE  TRABALHAM
COM ALUGUEL DE PEDALINHOS E EMBARCAÇÕES, INCLUSIVE PARA RAFTING

As empresas que atuam no aluguel de embarcações, inclusive pedalinhos e rafting, devem
tomar todas as providências no tocante ao provimento de todo o material de salvatagem, bem
como  toda  a  segurança  necessária  para  aqueles  que  conduzirão  embarcações,  além  de
providenciar  todas  as  autorizações  e  licenças  exigidas  pelas  demais  autoridades  das  esferas
Federal, Estadual e Municipal. As seguintes normas deverão ser seguidas:

a) Embarcações propulsadas a motor, inclusive motoaquáticas, só poderão ser alugadas a
pessoas que comprovem sua habilitação;

b) No aluguel de pedalinhos, as seguintes normas deverão ser seguidas:
- O uso de coletes salva-vidas é recomendado para todos e obrigatório para menores

de doze anos;
- A  empresa deverá manter uma embarcação de apoio para prestar socorro aos

passageiros dos pedalinhos em caso de avaria ou emergências;
- Os  pedalinhos  só  poderão  ser  utilizados  em  lagos,  lagoas,  represas  ou  águas

interiores em que a corrente seja inferior a 0,5 nós.
- Os pedalinhos só poderão ser utilizados no período noturno, se possuírem iluminação.
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c) É obrigatório o uso de coletes salva-vidas classe 5, homologado pela DPC, e capacetes
de wake board nas embarcações empregadas nas atividades de rafting.

SEÇÃO III

PROCEDIMENTOS OPERATIVOS PARA EVENTOS ESPECIAIS

a) EVENTOS NÁUTICOS
Os  interessados  na  realização  de  eventos  esportivos  náuticos,  comemorativos  ou

religiosos deverão observar os procedimentos descritos no item 0113 da NORMAM-03/DPC, em
especial o prazo para prestação das informações listadas naquele item.

b) SHOWS PIROTÉCNICOS EM BALSAS (QUEIMA DE FOGOS)
Para a realização de shows pirotécnicos,  deverão ser apresentados os seguintes

documentos com antecedência mínima de 30 dias:
a)Cumprir os previstos no item 0112 da NORMAM-03/DPC;
b)Memorial Descritivo contemplando a descrição do sistema de fundeio e reboque

das balsas que suportarão os artefatos pirotécnicos para o show, o  número de embarcações de
apoio e embarcações de combate à incêndio; 

c) Planta de localização contendo o posicionamento das balsas; 
d)Declaração  do  Engenheiro  Naval,  atestando  a  estabilidade  e  resistência

estrutural dessas balsas. Esses documentos deverão ser respaldados pela respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART);

e)Projeto de Sinalização náutica em acordo com a NORMAM-17/DHN, no tocante
ao    estabelecimento    da    sinalização    náutica    complementar;

f)Plano de Contingência para combate a vazamento de óleo e outras substâncias
nocivas ou perigosas; e

g)Autorização do Órgão  Ambiental  e  do  Corpo  de  Bombeiros  responsável  pela
jurisdição do local do evento.

As embarcações que efetuarem o reboque deverão estar dotadas de mangueiras e
bombas de incêndio, com vazão superior a 15 m³/h, e deverão ficar de prontidão durante todo o
evento.

As CP/DL/AG realizarão Inspeção Inicial no local pretendido para fundeio das
Balsas, e avaliará se as condições geográficas que circunscrevem a área fluvial e

reúnem as condições mínimas de segurança para queima de fogos.
Antes da autorização para o tráfego, as embarcações envolvidas no evento serão

submetidas a vistoria, para verificação do cumprimento das providências solicitadas.

SEÇÃO IV

ATIVIDADES QUE ENVOLVAM MERGULHADORES

As empresas envolvidas com atividades de mergulho deverão cumprir o estabelecido na
NORMAM-15/DPC.
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ANEXO A

NORMAS PARA O CADASTRAMENTO E FUNCIONAMENTO DOS
ESTABELECIMENTOS QUE ATUARÃO NO TREINAMENTO NÁUTICO

1 - INTRODUÇÃO
Para  o cadastramento  e  funcionamento  dos  estabelecimentos  que atuarão  no treinamento

náutico,  visando  a  emissão  de  Atestado  de  Treinamento  para  Motonautas  e  de  Atestado  de
Treinamento  para  Arrais  Amador,  serão  observadas  as  seguintes  diretrizes,  com  intuito  de
garantir  a  boa  formação  de  condutores  e,  por  conseguinte,  a  segurança  da  navegação,  a
salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica causada por embarcações.

2. CADASTRAMENTO
2.1 - Os estabelecimentos deverão funcionar, preferencialmente, dentro da estrutura de Marinas,
Clubes e Entidades Desportivas Náuticas, entidades estas, devidamente cadastradas na  CFMG,
DelPirapora ou DelFurnas, em conformidade com a alínea  a, do item 0602 e alínea  b, do item
0603, da NORMAM-03/DPC.
2.2 -Caso  o  estabelecimento  não  funcione  dentro  das  estruturas  de  uma  Marina,  Clube  ou
Entidade Desportiva Náutica, porém utilize as instalações de uma dessas entidades para ministrar
aulas práticas, deverá apresentar, no processo de cadastramento, o contrato de cessão firmado
entre as partes, para o uso das instalações, e juntar ao processo a documentação que comprove a
regularidade  do  cadastramento  da  Marina,  Clube  ou  Entidade  Náutica  com a  qual  firmou a
parceria, em conformidade com a alínea a, do item 0602, da NORMAM-03/DPC.
2.3 - As Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas, devidamente cadastradas na CFMG,
DelPirapora ou DelFurnas, que desejarem organizar cursos para formação de amadores, em suas
sedes,  deverão  efetuar  o  cadastramento  do  curso  e  apresentar  os  documentos  previstos  nas
alíneas a, b, c, e, f, h, i, j, k e l, do item 2.6.
2.4 - As Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas, devidamente cadastradas na CFMG,
DelPirapora ou DelFurnas à luz do item 0602 da NORMAM-03/DPC, poderão emitir Atestado
de Treinamento para Motonautas, desde que atestem que realizaram aulas práticas, conforme o
Plano de Treinamento, Anexo 5-E, da NORMAM-03/DPC; bem como poderão emitir o Atestado
de Treinamento para Arrais Amador, desde que sejam cumpridas, o Plano de de Treinamento
Prático, anexo 5-E, da NORMAM-03/DPC.
2.5 - Os revendedores/concessionárias e as empresas especializadas em treinamento e formação
de condutores de motoaquática, localizados na Área de Jurisdição da CFMG, DelPirapora ou
DelFurnas, que desejarem, também, emitir Atestado de Treinamento para Motonautas e Atestado
de Treinamento para Arrais Amador deverão se cadastrar na CFMG, DelPirapora ou DelFurnas e
apresentar os documentos previstos nas alíneas a, c, d, e, f, h, i, j, k e l, do item 2.6
2.6 - Para o cadastramento dos estabelecimentos, serão necessários os seguintes documentos:

a) Requerimento ao Capitão dos Portos de Minas Gerais, Delegado Fluvial de Pirapora ou 
Delegado Fluvial de Furnas, de acordo com o Anexo 5-I, da NORMAM-03/DPC;

b) Certificado  de  Cadastramento  da  Marina,  Clube  ou  Entidade  Desportiva  Náutica,
conforme modelo  constante  na  NORMAM-03/DPC,  caso  o  estabelecimento  funcione
dentro da estrutura dessas Entidades Náuticas citadas;

c) Alvará de funcionamento expedido pelo órgão competente;
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d) Cópia do estatuto ou contrato social da entidade expedido pelo órgão competente. No
caso de microempresário (ME) será aceita a Declaração de Registro na Junta Comercial e
para  microempresário  individual  (MEI)  será  aceito  o  Certificado  de  Condição  de
Microempreendedor Individual (CCMEI);

e) Comprovante de inscrição e de situação cadastral  – CNPJ, constando como atividade
principal  ou  secundária  da  empresa  “Cursos  de  Pilotagem”,  conforme  Classificação
Nacional de Atividades Econômicas/CNAE;

f) Declaração para cadastramento de curso de formação de amador, de acordo com o Anexo
6-C, da NORMAM-03/DPC;

g) Currículo dos cursos a serem oferecidos, com as respectivas cargas horárias, conforme os
modelos constantes nos apêndices I e II deste Anexo;

h) Relação dos diretores dos estabelecimentos e cópias autenticadas da identidade, CPF e
comprovante de residência;

i) Currículos  dos  Instrutores,  por  meio  de  cópias  autenticadas  dos  títulos  (diplomas),
identidade, CPF e comprovante de residência;

j) Recursos instrucionais disponíveis;
k) Cópia do Título de Inscrição de Embarcação ou Título de Inscrição de Embarcação Miúda

(TIE/TIEM) das embarcações e motos aquáticas a serem utilizadas para instrução; e
l) Guia de Recolhimento da União (GRU) com devido comprovante de pagamento referente

a realização do cadastramento do estabelecimento, conforme anexo 1-C, da NORMAM-
03/DPC.

3 - INSTRUTORES
3.1 -  Os  Instrutores  dos  estabelecimentos  deverão  comprovar,  por  meio  de  currículos  e
habilitações,  suas qualificações para o curso a ser ministrado e deverá observar as seguintes
condições:

a) Apresentar  Carteira  de  Habilitação  nas  categorias  de  Capitão  Amador  (CPA),  Mestre
Amador (MAS), Arrais Amador (ARA) ou profissional com correspondência, conforme o
estabelecido no item 0503, da NORMAM-03/DPC, dentro da validade; e

b) O instrutor deverá possuir, no mínimo, dois anos de habilitação.
3.2 -  Os  instrutores  serão  submetidos  a  uma  avaliação  teórica  e  prática,  por  ocasião  do
cadastramento  da  entidade,  ou  da  inclusão  de  novos  instrutores,  a  fim  de  comprovar  sua
capacidade  técnica  para  conduzir  embarcações  e/ou  motos  aquáticas,  e  para  ministrar  aulas
práticas.
3.3 – Aleatoriamente, os instrutores poderão ser submetidos à avaliação prática e teórica pela
CFMG/DelPirapora/DelFurnas.
3.4 - Os instrutores que tiverem a avaliação prática e/ou teórica considerada como insatisfatória

serão suspensos pelo período de 60 (sessenta) dias, para qualificação. Ao final desse período
serão submetidos à nova avaliação. Os instrutores que, após o período de qualificação, tenham a
avaliação considerada insatisfatória, serão descadastrados.

3.5 –  O  instrutor  poderá  realizar  treinamentos  náuticos  em  mais  de  um  estabelecimento
cadastrado, devendo, entretanto, seus dados constarem na declaração constante do anexo 6-C, de
acordo com a NORMAM-03/DPC, sem a necessidade de ser submetido a uma nova avaliação
teórica e prática, desde que aprovado nas avaliações do seu primeiro cadastramento.

4 – EMBARCAÇÕES
4.1 – A fim de garantir que os alunos tenham a familiarização com os diversos equipamentos que
encontrarão  a  bordo,  serão  exigidos  itens  de  navegação  e  de  segurança,  adicionais,  para  as
embarcações utilizadas na aplicação de aulas práticas, mesmo que não sejam obrigatórios para o
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tipo de embarcação cadastrada, visando ao aprendizado do aluno. A relação dos equipamentos
obrigatórios nas embarcações cadastradas para utilização nas aulas práticas consta do apêndice
VII.
4.2 – A CFMG, DelPirapora ou a DelFurnas efetuarão vistoria nas embarcações utilizadas nas
aulas práticas, durante o processo de cadastramento do estabelecimento, ou quando da inclusão
de nova embarcação, a fim de verificar o cumprimento do disposto no item 4.1.
4.3 – As embarcações empregadas na formação de condutores deverão ser identificadas por uma
faixa amarela, com no mínimo vinte centímetros de altura em local visível no costado, com a
inscrição ‘TREINAMENTO NÁUTICO’ na cor preta e letras em caixa alta.
4.4 – As motoaquáticas empregadas na formação de condutores deverão ser identificadas por
uma faixa amarela, com no mínimo quinze centímetros de altura em local visível no costado,
com a inscrição ‘TREINAMENTO NÁUTICO’ na cor preta e letras em caixa alta.

5 – FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS NÁUTICAS
5.1 - Os instrutores deverão cumprir rigorosamente o previsto no Plano de Treinamento para
Atestado de Treinamento de Motonautas e no Controle de Treinamento e Embarque para Arrais
Amador, conforme estabelecido nos Anexos 5-E e 5-F, da NORMAM-03/DPC, respectivamente,
sendo co-responsáveis com os Diretores pelo seu preenchimento.

5.2 -  A Atestado de Treinamento para Motonautas  e o Atestado de Treinamento para Arrais
Amador, Anexos 5-E e 5-F, da NORMAM-03/DPC, respectivamente, deverão ser apresentados,
pelo menos, assinados pelo instrutor.
5.3 - O Currículo do curso para Motonauta deverá ter como base o Plano de Treinamento, Anexo
5-E, e para Arrais Amador,  o Controle de Treinamento e Embarque,  Anexo  5-F,  tendo como
referência  o  previsto  no  item  3.1  do  Anexo  5-A,  e  o  cumprimento  da  lista  de  verificação
constante do Anexo 5-G, da NORMAM-03/DPC. Os modelos de currículos para os Cursos de
Formação de Motonautas e Arrais Amadores, constam nos apêndices III e IV deste Anexo.
5.4 - As aulas para a categoria “Arrais Amador (ARA)” serão ministradas para no máximo 7
(sete)  alunos  embarcados  por  turma,  para  familiarização,  com  a  finalidade  de  emissão  do
“Atestado de Treinamento para Arrais Amador”, sob a supervisão de 1 (um) instrutor. Deverá ser
reservada 1 (uma) vaga para o Inspetor Naval da CFMG/DelPirapora/DelFurnas, nas ações de
fiscalização.
5.5 - Levando-se em consideração que a capacidade máxima em uma motoaquática é de 3 (três)

ocupantes, fica estabelecido que as turmas para as aulas destinadas à categoria de

“Motonauta  (MTA)”,  com  a  finalidade  de  emissão  da  “Atestado  de  Treinamento  para
Motonautas, será composta por um único aluno, ficando um assento destinado ao instrutor e
outro assento destinado para o Inspetor Naval da CFMG/DelPirapora/DelFurnas, nas ações de
fiscalização.
5.6 -  As  Escolas  Náuticas,  Marinas,  Clubes  Náuticos,  Iates  Clubes,  Associações  Náuticas  e
Entidades Desportivas Náuticas deverão encaminhar  formalmente  à CFMG, com antecedência
mínima de 96 horas, o “Comunicado para Realização de Aulas Práticas (CRAP)”, discriminando
os alunos inscritos, seja para “Atestado de Treinamento para Arrais Amador - ARA” ou para
“Atestado de Treinamento para Motonautas –  MTA”,  endereçado, no caso da  CFMG,  para o
endereço eletrônico cfmg.secom@marinha.mil.br. Essa dinâmica é aplicada para as Instituições
que se encontram num raio superior a 100Km de distância da CFMG, para as demais, que estão
dentro do raio informado, deverão dar entrada, diretamente, no GAP da CFMG.

Deverão ser discriminados, além dos dados dos alunos, do instrutor e dos horários de início
e término da instrução, a data e o local exato de cada aula, a fim de permitir a fiscalização pela
Capitania/Delegacia. No caso de não haver um endereço do local das aulas, como é o caso de
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margens de rios, lagos e represas, deverá ser indicado o ponto exato do local no CRAP. Se for
necessário,  deverá  ser  encaminhado  um croqui  de  acesso  ao  local.  Não  serão  consideradas
válidas as aulas ministradas para turmas não utilize o formato padronizado do CRAP constante
nestas normas, ou cujo comunicado não seja efetuado no prazo mínimo estabelecido.
5.7 - Os estabelecimentos deverão encaminhar para a CFMG/DelPirapora/DelFurnas, no mesmo
endereços eletrônico citado no item 5.6, em até dois dias úteis após a realização das aulas, o
“Comunicado  de  Presença  em  Aulas  Práticas”,  discriminando  os  alunos  inscritos,  que
efetivamente realizaram as aulas programadas.
5.8 –  Os  alunos  poderão  ser  contactados  pela  CFMG
/DelPirapora/DelFurnas para responderem a um questionário de satisfação, conforme o modelo
constante do apêndice VIII, para avaliação da qualidade das aulas ministradas.
5.9 -  Define-se  como  “aulas  práticas”,  as  instruções  ministradas  no  ambiente  do  uso  da
embarcação  e/ou  motoaquática,  abrangendo  as  manobras  e  procedimentos  previstas  nos
apêndices  V e  VI.  Não  são  consideradas  aulas  práticas  as  instruções  ministradas  em salas,
auditórios,  pela  internet,  ou  em  qualquer  outra  situação  fora  do  ambiente  de  uso  da
embarcação/equipamento.
5.10 - Quando em instrução para a obtenção da “Atestado de Treinamento para Motonautas” e
“Atestado de Treinamento para Arrais Amador”, é permitido ao aluno conduzir a embarcação
desde que devidamente supervisionado pelo instrutor, da Marina, Clube, Entidade Desportiva
Náutica ou do estabelecimento, identificado no Plano de Treinamento/Controle de Treinamento e
Embarque,  que  será  o  responsável  em ministrar  com segurança  as  aulas,  em observação às
instruções  preconizadas  a  ao  Regulamento  Internacional  para  Evitar  Abalroamento  no  Mar
(RIPEAM-72). Tal instrução deverá ser realizada em área que não cause interferência com outras
atividades náuticas e, principalmente, com banhistas.
5.11 –  Na  condução  das  aulas  práticas  e  familiarização  a  bordo,  todas  as  manobras  e
procedimentos para ARA e  MTA constantes dos apêndices V e VI deverão ser cumpridas por
todos os alunos. Os instrutores não deverão emitir a “Atestado de Treinamento para Motonautas”
e o “Atestado de Treinamento para Arrais Amador” para os alunos que deixaram de realizar qualquer
manobra, ou a tenha realizado insatisfatoriamente. Caso necessário, aulas extras poderão ser programadas
para os alunos que demandem mais tempo para o aprendizado.
5.12 – O período mínimo para o aluno da categoria de ARA conduzir a embarcação, para a
realização das manobras, será de 1 (uma) hora, devendo permanecer embarcado pelo período
mínimo de 6 (seis) horas.
5.13 –  Para  o  aluno  da  categoria  de  MTA,  o  período  de  3  (três)  horas  deve  ser  reservado
exclusivamente para a prática de manobras, conforme preconizado na NORMAM-03/DPC.
5.14 – Cada turma deverá ficar sob a responsabilidade de um único instrutor, a fim de identificar
as responsabilidades legais no caso de acidente/incidente durante as aulas, tendo em vista que o
aluno não estará habilitado durante a realização das aulas. O revezamento entre embarcações
pode ocorrer, entretanto, a responsabilidade pela turma permanecerá com o instrutor constante do
CRAP enviado à CFMG/DelPirapora/DelFurnas, no caso de mudança de embarcação.

6 – HABILITAÇÃO DE AMADORES
6.1 - As inscrições a serem realizadas na CFMG/DelPirapora/DelFurnas, para o Exame de Arrais
Amador, Mestre Amador e Motonauta, serão para candidatos que apresentarem as inscrições no
balcão  de  atendimento  da  CFMG/DelPirapora/DelFurnas,  pessoalmente  ou  por  meio  de
procuração, nos horários de atendimento ao público. Não existe a possibilidade de inscrições por
meio da Internet.
6.2 – Considerando a especificidade da área de abrangência da CFMG/DelPirapora/DelFurnas,
quanto  à  distância  da  sede  e  a  densidade  demográfica  dos  municípios  jurisdicionados,  serão
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priorizadas  as  inscrições  dos  candidatos  pertencentes  à  área  de jurisdição da  CFMG.  Para os
candidatos de outras jurisdições serão disponibilizadas até 5% (cinco) das vagas nos exames a
serem realizados na CFMG/DelPirapora/DelFurnas, desde que suas inscrições sejam realizadas
pessoalmente.
6.3 –  CFMG:  A  prova  para  categoria  de  Arrais-Amador  e  Motonauta,  serão  aplicadas,
preferencialmente,  as  terças-feiras  e  quintas-feiras  para  13  (treze)  candidatos,  conforme
divulgado na página da CFMG na internet, na sede desta Capitania. As vagas serão preenchidas
de acordo com sequência de entrada dos processos de inscrição no GAP.
6.4 – DelPirapora: A prova para categoria de Arrais-Amador e Motonauta, serão aplicadas,  as
sexta-feiras nas dependências desta Delegacia tendo o seu início às 08h às 12h e 13h às 17h,
conforme divulgado na página da DelPirapora na internet, na sede desta Delegacia. As vagas
serão preenchidas de acordo com sequência de entrada dos processos de inscrição no GAP.
6.6 -  – DelFurnas: A prova para categoria de Arrais-Amador e Motonauta, serão aplicadas,  as
sexta-feiras nas dependências desta Delegacia tendo o seu início às 08h às 12h e 13h às 17h,
conforme divulgado na página da DelFurnas na internet, na sede desta Delegacia. As vagas serão
preenchidas de acordo com sequência de entrada dos processos de inscrição no GAP.

6.5 – A CFMG avaliará o desempenho mensal da demanda e preenchimento efetivo  das vagas
disponibilizadas e quando julgar necessário estabelecerá provas, cujo número de vagas será para no
máximo 200 (duzentos) candidatos. A definição do local e data será divulgada na página da CFMG na
internet.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 -  O não cumprimento  de qualquer  uma das  exigências  previstas  nos  capítulos  5 e  6  da
NORMAM-03/DPC e neste Anexo acarretará o descadastramento imediato do estabelecimento
ou do Curso de Formação de Amador cadastrado, assim como de seus instrutores para o exercício
desta  atividade  junto  à  CFMG,  DelPirapora  e  a  DelFurnas,  impedindo  a  assinatura  e/ou  a
emissão do Atestado de Treinamento para Motonautas, assim como o Atestado de Treinamento
para Arrais Amador.
7.2 – Os estabelecimentos e/ou instrutores cadastrados nas das Capitanias/Delegacias e Agências
de outras áreas de jurisdição não estão autorizados a ministrarem aulas práticas na jurisdição da
CFMG.
7.3 – Os candidatos aos exames de amadores que apresentarem “Atestado de Treinamento para
Motonautas” e “Atestado de Treinamento para Arrais Amador” emitidos por Escolas Náuticas
cadastradas em ouras Capitanias/Delegacias e Agências só terão suas inscrições deferidas após a
verificação da sua regularidade junto às Organizações Militares (OM) responsáveis.
7.4 - Os candidatos aos exames de amadores que apresentarem “Atestado de Treinamento para
Motonautas” e “Atestado de Treinamento para Arrais Amador” emitidos por Escolas Náuticas
cadastradas na jurisdição da CFMG, DelPirapora ou DelFurnas, que não tenham cumprido o
preconizado neste anexo, terão suas inscrições indeferidas.
7.5 – As bancas examinadoras da CFMG/DelPirapora/DelFurnas serão conduzidas por militares
desta  OM,  devidamente  identificados  e  uniformizados.  Nenhuma  pessoa  ou  entidade  possui
autorização  ou  delegação  de  competência  para  aplicar  esses  exames  em  nome  da
CFMG/DelPirapora/DelFurnas.  Em  caso  de  suspeita  de  irregularidade,  o  candidato  deverá
procurar esta Capitania. Os exames agendados pela CFMG/DelPirapora/DelFurnas se encontram
na página da internet da CFMG/DelPirapora/DelFurnas, onde podem ser consultadas as datas e
locais de realização.
7.6 – As Carteiras de Habilitação de Amadores (CHA), que forem emitidas e que não forem
retiradas  pelos  aprovados  no  exame  de  habilitação  e/ou  amadores  que  solicitarem  a
renovação/emissão da 2ª  via,  permanecerão arquivadas pelo prazo de 1 (um) ano. Após esse
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prazo  as  CHA serão  destruídas  e  os  interessados  deverão  protocolar  novo  processo  para  a
solicitação da 2ª via.

- 6 de 6 -

NPCF-CFMG



APÊNDICE I AO ANEXO A

MODELO DE CURRÍCULO PARA O TREINAMENTO NÁUTICO NA CATEGORIA
DE MOTONAUTA

ESTABELECIMENTO (nome)

PLANO DE TREINAMENTO PARA MOTONAUTA 
SIGLA: MA

SINOPSE GERAL DO TREINAMENTO

1 - PROPÓSITO GERAL DO TREINAMENTO
A condução  da  moto  aquática  com  segurança  e  a  familiarização  do  interessado  em
embarcações de esporte e recreio, no seu ambiente de operação. O treinamento abordará
obrigatoriamente os seguintes assuntos:

a) Realizar  manobras  e  técnicas  de  pilotagem,  apresentar  os  limites  operacionais  do
equipamento, apresentar as regras de governo (roda a roda, rumos cruzados, ultrapassagem);

b) Apresentar  as  regras  para  saída  e  aproximação  segura  de  praias  com  ênfase  no
cumprimento das áreas seletivas para a navegação;

c) Apresentar situações práticas de emergência que possibilitem testar o comportamento
do condutor (queda com retomada de pilotagem, pane seca etc.);

d) Orientar e demonstrar quanto à utilização dos equipamentos de segurança;
e) Apresentar  o  check-list  de  funcionamento  e  orientações  preventivas  quanto  a

manutenção da embarcação;
f) Orientar e se possível demonstrar manobra de abastecimento;
g) Realizar a manobra de colocação e retirada da embarcação da água; e
h) Executar faina de embarque e desembarque de passageiros.

2 - DIRETRIZES GERAIS DO TREINAMENTO
a) QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO TREINAMENTO

O treinamento de Motonauta será composto aulas teóricas em sala de aula, e aulas
práticas no ambiente do uso da motoaquática, acompanhado de um (1) instrutor.
b) DISCIPLINAS RECOMENDADAS

1) Luzes de navegação, luzes especiais e regras de governo............................... 

2) Sistema de Balizamento Marítimo da IALA região “B”, sinais de perigo e sinais
diversos................................................................................................................... 

3) Conhecimentos Gerais de Primeiros socorros............................... .................. 

4) Conhecimento básico da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre
a segurança do tráfego aquaviário – LESTA e das infrações preconizadas no Regulamento da
Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA - Decreto no 2596/98) ................ 
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5) Noções  de  sobrevivência  e  procedimentos  gerais  de  segurança  no  mar,  rios  e
lagos ................................................................................................................................

c) QUANTO ÀS TÉCNICAS DE ENSINO
O ensino deverá ser desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, com

utilização  de  recursos  instrucionais  adequados  ao  conteúdo,  quando  necessário,  e  aulas
práticas no ambiente do uso da moto aquática conforme previsto anexo 5-A da NORMAM-
03/DPC.

d) QUANTO À FREQUÊNCIA ÀS AULAS
A frequência a todas as aulas será obrigatória.

e) QUANTO À AFERIÇÃO DO  APROVEITAMENTO  E HABILITAÇÃO DO
ALUNO

a) Ao final do  treinamento  o aluno receberá  Atestado  de  Treinamento  para
Motonautas, conforme modelo 5-E da NORMAM-03/DPC.

b) De posse Atestado de Treinamento para Motonautas, o aluno estará apto a fazer o
exame de motonauta para obtenção da Carteira de Habilitação de Amador (CHA).

f) QUANTO AOS PROCEDIMENTOS PARA O EXAME DE MOTONAUTA
a) O exame para essa categoria será constituído de uma prova escrita que consistirá de

um questionário com 20 perguntas do tipo múltipla escolha, e terá a duração máxima de 1 hora
e 30 minutos;

b) Será aprovado o candidato que alcançar um percentual de acertos igual ou superior
a 50%;

c) Para a realização das provas, o candidato deverá portar o protocolo de inscrição e
Carteira de Identidade; e

d) As provas deverão ser destruídas, imediatamente após a correção e a apresentação
dos resultados aos candidatos, visando garantir a integridade e o sigilo do Banco de Questões.

3 - BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
a) Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar-RIPEAM-72;
b) Navegar é Fácil, de GERALDO LUIZ MIRANDA DE BARROS;
c) Navegar Tranquilo Vol. 1, de HIVIR W. CATANHEDE;
d) Sobrevivência no mar, de CELSO A. J. DE REZENDE; e
e) NORMAM-03/DPC.

Obs: Os títulos acima especificados não esgotam a literatura a ser consultada pelo candidato.
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APÊNDICE II AO ANEXO A

MODELO DE CURRÍCULO PARA TREINAMENTO NÁUTICO NA CATEGORIA
DE ARRAIS AMADOR

ESTABELECIMENTO ( nome )

PLANO DE TREINAMENTO PARA ARRAIS-AMADOR   
SIGLA: ARA

SINOPSE GERAL DO TREINAMENTO

1 – PROPÓSITO GERAL DO TREINAMENTO
A  condução  da  embarcação  com  segurança  e  a  familiarização  do  interessado  em

embarcações  de esporte  e  recreio,  no seu ambiente  de operação.  O treinamento  abordará
obrigatoriamente os seguintes assuntos:

a) Conhecer as principais regras de navegação;
b) Aplicar as principais regras de manobras na condução de pequenas embarcações;
c) Conhecer os procedimentos de primeiros socorros a bordo;
d) Identificar os principais procedimentos de sobrevivência em caso de naufrágio; e
e) Conhecer os conceitos e procedimentos básicos de combate a incêndio a bordo.

2 - DIRETRIZES GERAIS DO TREINAMENTO
A) QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO TREINAMENTO

O treinamento de Arrais Amador será composto aulas teóricas e práticas a bordo de
embarcação de esporte e recreio, a ser conferido com a emissão do Atestado de Treinamento
para Arrais Amador.

B) DISCIPLINAS RECOMENDADAS
1.   Manobra de embarcações ............................................................................... 
a. Demonstrar as luzes, marcas e sinais sonoros utilizados pelas Embarcações;
b. Regras de governo (roda a roda, rumos cruzados, ultrapassagem);
c. Demonstrar a ação do leme e da hélice;
d. Executar manobra de atracação, desatracação, fundeio e suspender;
e. Apresentar orientações preventivas quanto a manutenção da embarcação; e
f. Apresentar as regras para saída e aproximação segura de praias com ênfase no 

cumprimento das áreas seletivas para a navegação.

2. Comunicações ................................................................................................ 
a. Noções básicas quanto utilização do transceptor de VHF; e
b. Frequência de chamada de socorro/urgência e segurança. Mensagem de socorro.

3. Segurança e sobrevivência pessoal ................................................................
a. Explicar em que consiste a prática de primeiros socorros, destacando sua 

importância a bordo e apresentando exemplos práticos;
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b. Aplicar  noções  sobre  combate  a  incêndio  descrevendo:  triângulo  do  fogo,
classificação dos  incêndios,  tipos  de extintores portáteis  (água,  espuma,  CO2 e pó
químico seco);

c. Aplicar  noções  sobre  sobrevivência  e  segurança  no  meio  aquaviário  em
especial para situações de queda n’água envolvendo hipotermia; e

d. Citar  e  demonstrar  a  utilização  dos  tipos  de  materiais  de  segurança  e
salvatagem obrigatórios em especial os coletes e boias salva-vidas, e como devem ser
usados em situações de emergência.

C) QUANTO ÀS TÉCNICAS DE ENSINO
O ensino deverá ser desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, com

utilização  de  recursos  instrucionais  adequados  ao  conteúdo,  quando  necessário,  e  aulas
práticas a bordo de embarcação de esporte e recreio.

D) QUANTO À FREQUÊNCIA ÀS AULAS
A frequência a todas as aulas será obrigatória.

E) QUANTO À AFERIÇÃO DO  APROVEITAMENTO  E  HABILITAÇÃO  DO
ALUNO

a) Ao final do treinamento o aluno receberá um Atestado de Treinamento para Arrais-
Amador, conforme modelo 5-F da NORMAM-03/DPC; e

b) De posse do Atestado de Treinamento para Arrais-Amador, o aluno estará apto a 
fazer o exame para obtenção da Carteira de Habilitação de Amador (CHA).

F) QUANTO AOS PROCEDIMENTOS PARA O EXAME DE ARRAIS-AMADOR
a) O exame para essa categoria será constituído de uma prova escrita que consistirá de

um questionário com 40 perguntas do tipo múltipla escolha, e terá a duração máxima de duas
horas;
b) Será aprovado o candidato que alcançar um percentual de acertos igual ou superior a
50%; e

 c) Para a realização da prova, o candidato deverá portar o protocolo de inscrição e
carteira de identidade.

O candidato poderá utilizar durante a prova o seguinte material:
1) Caneta esferográfica azul ou preta; e
2) Material de desenho: lápis ou lapiseira, régua, um par de esquadros ou régua 

paralela, transferidor, compasso e borracha.
d) As provas deverão ser destruídas, imediatamente após a correção e a apresentação 

dos resultados aos candidatos, visando garantir a integridade e o sigilo do Banco de Questões.

3 - BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
a) Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar - RIPEAM-72;

b) Manual do Veleiro e Arrais-Amador, de MOACYR BASTOS ROLSZT e ELIANE 
TEIXEIRA ROLSZT;

c) Navegar é Fácil, de GERALDO LUIZ MIRANDA DE BARROS;
d) Navegue Tranquilo de HILVIR W. CATANHEDE;
e) Sobrevivência no Mar de Celso AJ. de Rezende, Editora Catau Ltda; e
f) NORMAM-03/DPC.

Obs.: Os títulos acima especificados não esgotam a literatura a ser consultada pelo 
candidato.
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APÊNDICE III AO ANEXO A

MODELO DE COMUNICADO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS

NOME DO ESTABELECIMENTO
ENDEREÇO
Fone: xxxx

E-mail:
xxxx

COMUNICADO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS – CRAP

LOCAL DA AULA: 
ENDEREÇO DA AULA: 
DATA:

Aluno CPF
Telefone/Contato do

Aluno Instrutor Categoria Horário da Aula
Quantidade de

Horas/Aula
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APÊNDICE IV AO ANEXO A

MODELO DE COMUNICADO DE PRESENÇA EM AULA

NOME DO ESTABELECIMENTO
ENDEREÇO
Fone: xxxx

E-mail: xxxx

COMUNICADO DE PRESENÇA

Data:
Horário - Início:

Término:
Loca:
Cidade:
Instrutores:

NOME CPF
Telefone/Contato 

do Aluno
Instrutor Embarcação Categoria

QTD
HORAS
/AULA

ASSINATURA DO 
ALUNO

Observações:
ARA – Aula somente para Arrais Amador 
MTA – Aula somente para Motonauta

Obrigatório o preenchimento da planilha com fonte ARIAL, tamanho 11, sem negrito.

FOTOS: Obrigatório o Anexo das fotos do treinamento neste comunicado.

NPCF-CFMG
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APÊNDICE V AO ANEXO A

MANOBRAS E PROCEDIMENTOS A SEREM MINISTRADOS PARA

ALUNOS – MOTONAUTA

1 – Conhecer os limites operacionais do equipamento;

2 – Procedimentos e técnicas de pilotagem (realizar as técnicas de aceleração para manobras e 

desvio de obstáculos);

3 – Procedimentos de utilização da chave de segurança;

4 – Aplicação das regras do RIPEAM;

5 – Aplicação das regras para saída e aproximação segura das praias;

6 – Aplicação das regras às áreas seletivas para navegação se situações de 

emergência; 7 – Realizar a prática de abastecimento e amarração do equipamento em 

carreta;

8 – Colocação, retirada da água e check-list de funcionamento;

9 – Realizar os procedimentos de segurança durante a queda na água, retomada de pilotagem e 

embarque de passageiros; e

10 – Conhecer os procedimentos de lavagem e conservação do equipamento.
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APÊNDICE VI AO ANEXO A

MANOBRAS E PROCEDIMENTOS A SEREM MINISTRADOS PARA

ALUNOS ARRAIS-AMADOR

1 – Atracação;

2 – Desatracação;

3 – Pegar a boia;

4 – Fundear;

5 – Suspender;

6 – Manobra em espaço limitado;

7 – Efeitos dos sistemas de propulsão e governo;

8 - Identificação e manuseio correto de extintores e procedimentos para prevenir incêndios; 

9 – Regras de governo;

10 – Limitações para reboque de dispositivos (esqui aquático, wakeboard, banana-boat); 

11 – Luzes de navegação e sua finalidade;

12 – Apresentação e utilização do material de salvatagem; 

13 – Procedimentos para utilização do colete salva-vidas;

14 – Noções de abandono e sobrevivência e procedimentos gerais de segurança no mar, rios e 

lagos;

15 – Noções de comunicações na navegação interior: equipamentos, procedimentos, frequência 

de socorro, chamada e trânsito; e

16 – Cumprimento da lista de verificação (check-list).
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APÊNDICE VII AO ANEXO A

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS NAS EMBARCAÇÕES UTILIZADAS

PARA AULAS PRÁTICAS

1 – Agulha Magnética;

2 – Âncora (com cabo ou amarra de comprimento mínimo de 20 metros);

3 – Apito ou buzina;

4 – Bandeira Nacional;

5 – Boia salva-vidas (circular ou ferradura), com retinida flutuante;

6 - Coletes salva-vidas;

7 – Extintor de incêndio;

8 – Lanterna elétrica;

9 – Luzes de navegação;

10 – Identificação visual (marcações no casco);

11 – Materiais e medicamentos de primeiros socorros;

12 – Rádio VHF; e

13 – Artefato pirotécnico.
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