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GN/MS/20                         CAPITANIA FLUVIAL DO PANTANAL
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PORTARIA No 24/CFPN, DE 07 DE SETEMBRO DE 2018.

Aprova as Normas e Procedimentos para a
Capitania Fluvial do Pantanal-NPCF/2018.

O CAPITÃO DOS PORTOS DO PANTANAL, no uso das atribuições que
são conferidas pela portaria nº 102 da Diretoria de Portos e Costas, de 20 de Maio de 2013, e de
acordo com o contido  no artigo  4º da Lei  nº 9.537,  de 11 de dezembro de 1997 (LESTA),
resolve:

Art. 1º Aprovar as Normas e Procedimentos na área de jurisdição da Capitania
Fluvial do Pantanal, que esta acompanham.

Art. 2º As  alterações,  acréscimos,  substituições  e  cancelamentos  destas
Normas, serão efetuados quando necessário por meio de Folhas de Distribuição de Modificações
(FDM), emitidas  e validadas  por Atos Normativos  específico desta Capitania  ratificado pelo
Comandante do 6º Distrito Naval, após submetidos à Diretoria de Portos e Costa.

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

Art. 4º Revogar-se a Portaria nº 52, de 22 de dezembro de 2006.

ROBERTO PITA LOPES MEDEIROS
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos

Distribuição:
DPC
CHM
Com6ºDN
BFLa
ComFlotMT
SSN-6
DelCuiabá
AgCáceres
AgSFAraguaia
AgPMurtinho
Arquivo
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CAPÍTULO 1

ÁREAS DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

Esta  publicação  encontra-se  disponível  para  consulta/download  nos  sites
www.cfpn.mar.mil.br e www.dpc.mar.mil.br.  O Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia
Paraguai-Paraná e as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) encontram-se por sua
vez disponíveis para consulta/download no site www.dpc.mar.mil.br.

0101 - ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO

0101.1 – ORGANIZAÇÃO

A Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN) tem sua sede na cidade de Corumbá-MS e
possui quatro Organizações Militares diretamente subordinadas: a Delegacia Fluvial de
Cuiabá (DelCuiabá) na cidade de Cuiabá, a Agência Fluvial de Cáceres (AgCáceres) na
cidade  de  Cáceres,  a  Agência  Fluvial  de  São  Félix  do  Araguaia  (AgSFAraguaia)  na
cidade de São Félix do Araguaia, todas no estado de MT e a Agência Fluvial de Porto
Murtinho (AgPMurtinho) na cidade de Porto Murtinho-MS . Todas têm como atribuições o
Ensino Profissional Marítimo (EPM) e a Segurança do Tráfego Aquaviário (STA), visando
à salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção à poluição
ambiental provocada por embarcações. 

A presente Norma e Procedimento da Capitania Fluvial do Pantanal (NPCF-CFPN),
juntamente  com  as  Portarias  expedidas  pela  CFPN,  são  os  únicos  documentos
normativos desta Capitania e, por ser específica da área de jurisdição, não desobriga aos
utilizadores conhecerem e respeitarem as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) e
demais  Legislações,  Regulamentos,  Tratados  e  Convenções  internacionais  ratificados
pelo Brasil.

As  NORMAM  doravante  citadas  encontram-se  disponíveis  no  site
www.dpc.mar.mil.br.

- 1 - 1 -
NPCF/CFPN-2018

 

http://www.dpc.mar.mil.br/
http://www.dpc.mar.mil.br/
http://www.dpc.mar.mil.br/
http://www.cfpn.mar.mil.br/


0101.2 - ENDEREÇOS E TELEFONES

a) A CFPN é situada na cidade de Corumbá-MS, na rua Delamare, nº 806, Centro, CEP
79301-020,  Tel  (67)  3231-6444,  (67)  3231-1235,  Fax  (67)  3231-2740,  e  e-mail
cfpn.  secom@marinha.mil.br e o Ensino Profissional Marítimo(EPM) é situado na Ladeira
Cunha e Cruz, n° 144, Centro, CEP 79301-130;

b) A DelCuiabá é situada na cidade de Cuiabá-MT, na Av. Oátomo Canavarros, nº 850,
Bela  Vista,  CEP  78050-568,  Tel  (65)  3623-6724  e  e-mail
delcuiaba.  secom@marinha.mil.br;

c) A  AgCáceres é situada na cidade de Cáceres-MT, na rua Prof. José Rizzo, nº 01,
Centro, CEP 78200-000, Tel (65) 3223-1416, e e-mail agcaceres.  secom@marinha.mil.br; 

d)  A  AgSFAraguaia é  situada  na  cidade  de  São  Félix  do  Araguaia-MT,  na  rua  do
comércio,  s/nº,  Centro,  CEP  78670-000,  Tel  (66)3522-1278  e  e-mail
agsfaraguaia.secom@marinha.mil.br; e

e) A AgPMurtinho é situada na cidade de Porto Murtinho-MS, rua Cel. Pedro Celestino,
nº  1011,  Centro,  CEP 79280-000,  Tel  (67)  3287-1660,  Fax  (67)  3287-1533  e  e-mail
agpmurtinho.secom@marinha.mil.br.
  

0101.3 – JURISDIÇÃO

Os  mapas  das  jurisdições  da  CFPN,  DelCuiabá,  AgCáceres,  AgSFAraguaia  e
AgPMurtinho encontram-se nos anexos A e B, sendo os munícipios abrangidos definidos
na Portaria n° 46/2018 do Comando de Operações Navais, conforme listado abaixo:

CFPN

Água Clara MS Alcinópolis MS
Anastácio MS Aquidauana MS
Bandeirantes MS Bodoquena MS
Camapuã MS Campo Grande MS
Cassilândia MS Chapadão do Sul MS
Corguinho MS Corumbá MS
Costa Rica MS Coxim MS
Dois Irmãos do Buruti MS Figueirão MS
Inocência MS Jaraguari MS
Ladário MS Miranda MS
Ribas do Rio Pardo MS Rio Negro MS
Rio Verde de Mato Grosso MS Rochedo MS
São Gabriel do Oeste MS Sidrolândia MS
Terenos MS - -

OBS: sobre o rio Paraguai, no trecho entre a Lagoa Gaíva e a foz do rio Nabileque.
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DelCuiabá

Acorizal MT Alta Floresta MT
Alto Garças MT Apiacás MT
Barão de Melgaço MT Campinápolis MT
Campo Verde MT Carlinda MT
Chapada dos Guimarães MT Cláudia MT
Colíder MT Cuiabá MT
Dom Aquino MT Feliz Natal MT
Gaúcha do Norte MT General Carneiro MT
Guaratã do Norte MT Guiratinga MT
Ipiranga do Norte MT Itanhangá MT
Itaúba MT Itiquira MT
Jaciara MT Jangada MT
Juscimeira MT Lucas do Rio Verde  MT
 Marcelândia MT Matupá MT
Nobres MT Nossa Senhora do Livramento MT
Nova Bandeirantes MT Nova Brasilândia MT
Nova Canaã do Norte MT Nova Guarita MT
Nova Monte Verde MT Nova Mutum MT
Nova Santa Helena MT Nova Ubiratã MT
Novo Mundo MT Novo São Joaquim MT
Paranaíta MT Paranatinga MT
Pedra Preta MT Pedro Gomes MS
Peixoto de Azevedo MT Planalto da Serra MT
Poconé MT Poxoréo MT
Primavera do Leste MT Rondonópolis MT
Rosário Oeste MT Santa Carmem MT
Santa Cruz do Xingu MT Santa Rita do Trivelato MT
Santo Antônio do Leste MT Santo Antônio do Leveger MT
São José do Povo MT São Pedro da Cipa MT
Sinop MT Terra Nova do Norte MT
Sonora MS Sorriso MT
Tesouro MT União do Sul MT
Várzea Grande MT Vera MT

 OBS: sobre o rio Cuiabá, em toda a sua extensão.

AgCáceres

Alto Paraguai MT Araputanga MT
Arenápolis MT Aripuanã MT
Barra do Bugres MT Brasnorte MT
Cáceres MT Campo Novo do Parecis MT
Campos de Júlio MT Castanheira MT
Colniza MT Comodoro MT
Conquista do Oeste MT Cotriguaçu MT
Curvelândia MT Denise MT
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Diamantino MT Figueirópolis d´Oeste MT
Glória d’Oeste MT Indiavaí MT
Jauru MT Juara MT
Juína MT Juruena MT
Lambarí d’Oeste MT Mirassol d’Oeste MT
Nortelândia MT Nova Lacerda MT
Nova Marilândia MT Nova Maringá MT
Nova Olímpia MT Novo Horizonte do Norte MT
Pontes e Lacerda MT Portos dos Gaúchos MT
Porto Esperidião MT Porto Estrela MT
Reserva do Cabaçal MT Rio Branco MT
Rondolândia MT Salto do Céu MT
Santo Afonso MT São José do Rio Claro MT
São José dos Quatro Marcos MT Sapezal MT
Tabaporã MT Tangará da Serra MT
Tapurah MT Vale de São Domingos MT
Vila Bela da Santíssima Trindade MT - -

OBS: sobre o rio Paraguai, no trecho entre sua nascente até a região a montante da
lagoa Gaíva. 

AgSFAraguaia

Água Boa MT Alto Araguaia MT
Alto Boa Vista MT Alto Taquari MT
Araguaiana MT Araguainha MT
Barra do Garças MT Bom Jesus do Araguaia MT
Canabrava do Norte MT Canarana MT
Cocalinho MT Confresa MT
Luciára MT Nova Nazaré MT
Nova Xavantina MT Novo Santo Antônio MT
Pontal do Araguaia MT Ponte Branca MT
Porto Alegre do Norte MT Querência MT
Ribeirão Cascalheira MT Ribeirãozinho MT
Santa Terezinha MT São Félix do Araguaia MT
São José do Xingu MT Serra Nova Dourada MT
Torixoréu MT Vila Rica MT

OBS: sobre o rio Araguaia, no trecho compreendido entre os municípios de Aragarças 
(GO) (exclusive) e Caseara (TO) (exclusive).

AgPMurtinho

Amambaí MS Angélica MS
Antônio João MS Aral Moreira MS
Bataiporã MS Bela Vista MS
Bonito MS Caarapó MS
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Caracol MS Coronel Sapucaia MS
Deodápolis MS Douradina MS
Dourados MS Fátima do Sul MS
Glória de Dourados MS Guia Lopes da Laguna MS
Iguatemi MS Itaquiraí MS
Itaporã MS Ivinhema MS
Japorã MS Jardim MS
Jateí MS Juti MS
Laguna Carapã MS Maracaju MS
Naviraí MS Nioaque MS
Nova Alvorada do Sul MS Nova Andradina MS
Novo Horizonte do Sul MS Paranhos MS
Ponta Porã MS Porto Murtinho MS
Rio Brilhante MS Sete Quedas MS
Tacuru MS Taquarussu MS
Vicentina MS - -

OBS: sobre o rio Paraguai, no trecho entre a foz do rio Nabileque e a foz do rio Apa.

0102 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO
 
CFPN (STA e EPM) - 08:30 às 11:30 horas;
DelCuiabá -  08:30 às 12:00 horas;
AgSFAraguaia -  08:30 às 12:00 e 13:30 às 16:20 horas;
AgCáceres - 14:00 às 17:00 horas; e
AgPMurtinho - 14:00 às 17:00 horas.
        
     Aos sábados, domingos, feriados e fora dos horários acima previstos, o atendimento
ocorrerá, exclusivamente, para o despacho de embarcações.
     Esta capitania possui a carta de serviço ao usuário no site www.cfpn.mar.mil.br que
tem por objetivo informar os serviços prestados, bem como as formas de acesso aos
mesmos.

0103 – DENÚNCIAS E SUGESTÕES 

As  sugestões  e  denúncias  para  auxiliar  as  atividades  da  CFPN,  Delegacia  e
Agências  subordinadas,  podem  ser  encaminhadas  para  os  endereços  e  telefones
mencionados no item 0101.2.
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TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CFPN, DELEGACIA E AGÊNCIAS
SUBORDINADAS SÃO ACESSÍVEIS A QUALQUER PESSOA,

SEM A NECESSIDADE DE INTERMEDIÁRIOS.
.

NOS CASOS DE URGÊNCIA, A MARINHA DO BRASIL DEVERÁ SER CONTATADA
PELO TEL 185 (SERVIÇO PÚBLICO DE EMERGÊNCIA), PELO CANAL 16 – VHF

MARÍTIMO OU MESMO PELO COMPARECIMENTO À CFPN OU OM
SUBORDINADAS RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE JURISDIÇÃO.

http://www.cfpn.mar.mil.br/


0104 – LIMITES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR

ÁREA  1:  regiões  abrigadas  (ex:  lagos,  lagoas,  baías,  rios  e  canais)  onde,
normalmente,  não  sejam  observadas  ondas  com  alturas  significativas  ou  que  não
apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações.  Toda a área de jurisdição da
CFPN  e  OM  subordinadas  é  considerada  como  ÁREA  1,  exceto  aquelas
classificadas como ÁREA 2 para efeito de aplicação das Normas da Autoridade
Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC),
descritas abaixo:       

- Lagoa Gaíva e coordenadas centrais entre os km 1791,5 e 1790, na lat
17º44’01”S e long 057º40’00”W;

-  Do  Passo  Tira  Catinga  ao  Porto  da  Manga,  entre  os  km  1460  (lat
19º09’03”S e long 057º16’48”W) e 1457 (lat 19º15’06”S e long 057º13’42”W);

- Estirão Miranda, entre os km 1426 (lat 19º24’08”S e long 057º17’54”W) e
1419 (lat 19º 25’16”S e long 057º21’22”W);

-  Da  Orçada  São  José  à  Volta  do  Acurizal,  entre  os  km  1402,5  (lat
19º31’42”S e long 057º26’00”W) e 1383 (lat 19º38’00”S e long 057º29’36”W); e

-  Da foz  do  Rio  Nabileque  à  Baía  da  Sucuri,  entre  os  km  1104  (lat
20º56'06"S e long 057º50'00"W) e 1077 (lat 21º08'24"S e long 057º51'45"W).

SEÇÃO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

0105 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

a) Área Portuária de Cáceres (Carta náutica nº 3442)
 É limitada pelos km 2182.2 e 2184.7 do rio Paraguai, a montante da Ponte

Marechal Rondon e Baía do Malheiros, localizado na margem esquerda do rio Paraguai,
para fim de aplicação das Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-08/DPC) e do Acordo de
Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, sendo dividida conforme a seguir:

- Porto  Geral  de  Cáceres  (Atracadouro):  Situado  na  orla  do  município  de
Cáceres-MT, Km 2184 a 2184.7, situado no trecho acima da estação de captação de
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A DECISÃO DE SUSPENDER SEM OBSERVAR AS CONDICIONATES
METEOROLÓGICAS E AS CONSEQUÊNCIAS DIRETAMENTE RELACIONADAS A

ESTE FATO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS CONDUTORES DE
EMBARCAÇÕES.

OS CONDUTORES DE EMBARCAÇÕES DEVERÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS
PRINCIPAIS CONDICIONANTES METEOROLÓGICOS (INTENSIDADE E DIREÇÃO

DO VENTO, PANCADAS DE CHUVA E ALTURA DAS ONDAS) PARA O SUSPENDER
E AO LONGO DAS TRAVESSIAS.

ESTAS INFORMAÇÕES PODEM SER FACILMENTE OBTIDAS NO SITE
www.chm.mar.mil.br.

CHM É O CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA.

http://www.chm.mar.mil.br/


água  até  o  cais  situado  na  Baía  do  Malheiros,  possuindo  uma  extensão  de  700m.
Infraestrutura que atende as demandas de atracação/desatracação das embarcações de
transporte de passageiros, empregadas no turismo náutico. Tem profundidade média de
2,7m; 

- Porto Fluvial de Cáceres: Situado na orla do município de Cáceres-MT, Km
2182.2 a 2183.8, localizado no trecho abaixo da estação de captação de água.    Suas
instalações são formadas por um conjunto de quatro dolfins, que permitem a atracação
de uma embarcação por vez em cada dois dolfins, um armazém com 4.356², adaptado
para  granel  sólido  (soja),  com  capacidade  estática  de  4.000t,  e  um  pátio  externo
descoberto com 2.295², uma esteira de carregamento com capacidade de 600 ton/h e
balança  de  fluxo.  Poderão  ser  carregadas  duas  barcaças  por  vez,  e  os
rebocadores/empurradores  efetuaram a  montagem dos  comboios  a  jusante  da  Ponte
Marechal Rondon.

b) Área Portuária de Corumbá (Cartas Náuticas n° 3365/3366)
É limitada pelos km 1517 e 1526 do rio Paraguai,  para fim de aplicação da

NORMAM-08/DPC e do  Acordo  de Transporte  Fluvial  pela  Hidrovia  Paraguai-Paraná,
sendo dividida conforme a seguir:  

- Porto  Geral  de  Corumbá:  situado  no km 1521,8  e  compreendido  entre  a
Estação de Captação de Água da SANESUL e o início do Estaleiro PROJENAV, serve
como atracadouro das embarcações de passageiros empregadas no turismo.  Existe uma
faixa com 160 m de largura em toda a extensão do cais do porto, destinada às manobras
de atracação e desatracação. Sua profundidade nas vazantes excepcionais é de 1,3m; 

- Porto Marina Limoeiro: situado no km 1519,5, é utilizado como atracadouro
das embarcações de esporte e recreio e de passageiros empregadas no turismo; 

- Terminal Votorantin Cimentos S/A: situado no km 1518 e utilizado para carga
de cimento; e

- Terminal Sobramil: situado no km 1517 e utilizado para carga de minérios de
ferro e manganês em barcaças.

c) Área Portuária de Ladário (Cartas Náuticas nº 3364/3365)
É limitada pelos  km 1517 e  1505,3  do rio  Paraguai,  para  fim de aplicação da

NORMAM-08/DPC e do  Acordo  de Transporte  Fluvial  pela  Hidrovia  Paraguai-Paraná,
sendo dividida conforme a seguir:

- Porto de Ladário: situado no km 1515 e compreendido entre a Estação de
Captação de Água de Ladário e o Estaleiro da Pérola, tem como principais atividades o
turismo e a pesca; e

- Terminal Granel Química: situado no km 1514 e alfandegado e especializado
em granéis sólidos.

d) Área Portuária de Porto da Manga (Carta Náutica nº 3361) 
É limitada pelos km 1442 e 1447 do rio Paraguai,  para fim de aplicação da

NORMAM-08/DPC e do  Acordo  de Transporte  Fluvial  pela  Hidrovia  Paraguai-Paraná.
Possui serviço de balsas para travessia de automóveis que seguem pela estrada Parque-
Pantanal, sendo voltada às atividades de pesca e turismo contemplativo.

e) Área Portuária de Porto Albuquerque/Porto Morrinho  (Cartas Náuticas n°
3357/3358/3359)

É limitada pelos km 1399,3 e 1422,9 do rio Paraguai, para fim de aplicação da
NORMAM-08/DPC e do  Acordo  de Transporte  Fluvial  pela  Hidrovia  Paraguai-Paraná.
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Não possui  terminais  ou portos organizados,  sendo voltada às atividades de pesca e
turismo contemplativo.

f) Área Portuária de Porto Esperança (Carta Náutica nº 3357)
É limitada pelos km 1383,8 e 1389 do rio Paraguai, para fim de aplicação da

NORMAM-08/DPC e do  Acordo  de Transporte  Fluvial  pela  Hidrovia  Paraguai-Paraná,
contendo o Terminal Gregório Curvo, situado no km 1388, no Distrito de Porto Esperança
(MS), margem esquerda do rio Paraguai, sendo voltado ao escoamento de minério de
ferro, com uma esteira de capacidade para 1500 ton/h.

g) Área Portuária de Porto Murtinho (Carta Náutica nº 3336)
É limitada pelo Hotel Saladeiro dos Camalotes (km 992,1 da hidrovia) e a foz do

rio Amonguijá (km 996,4 da hidrovia), para fim de aplicação da NORMAM-08/DPC e do
Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, sendo dividida conforme a
seguir:

- Porto de Porto Murtinho: situado no km 995, no município de Porto Murtinho-
MS, sendo voltado às atividades de turismo e pesca. Dispõe de um pequeno cais com
rampa, utilizável somente no período da cheia.

-  Agência Portuária  de Porto Murtinho:  situada no km 996 do rio Paraguai,
sendo capacitada para operação de diversos tipos de cargas embaladas e a granel, tais
como  soja,  milho,  farelo,  açúcar,  cimento  e  gado.  Dispõe  de  um  armazém  com
capacidade  para  25000  ton,  duas  moegas, duas  esteiras  transportadoras  com
capacidade para 200 ton/h e um guindaste com capacidade para 60 ton de carga geral.
Possui  ainda uma área de atracação para empurradores e barcaças,  podendo operar
simultaneamente carga geral e a granel. 

h) Jurisdição de Cuiabá:
Existem as seguintes instalações:

-  P  orto  Cercado (carta  de  navegação  nº  3540  do  rio  Cuiabá): situado  no
município  de Poconé-MT,  é limitado pelos km 338 e 340 do rio  Cuiabá,  para fim de
aplicação da NORMAM-08/DPC, sendo voltado às atividades de turismo e pesca.

- Porto Jofre (carta de navegação nº 3519 do rio Cuiabá): situado no município
de Poconé-MT, é limitado pelos km 145 e 147 do rio Cuiabá, para fim de aplicação da
NORMAM-08/DPC,  sendo  voltado  às  atividades  de  turismo  ecológico  e  pesca  e,  por
conta disso, funcionando vinculado a um complexo hoteleiro.  

i) Jurisdição de São Félix do Araguaia:
Existem as seguintes instalações:

- Porto de São Félix do Araguaia: situado no km 990, no município de São Félix
do Araguaia-MT, sendo voltado às atividades de turismo e pesca. Dispõe de um pequeno
cais com rampa, utilizável somente no período da cheia.

- Porto do Baé: situado no rio Araguaia (na foz do rio Garças), no Município de
Barra do Garças-MT, sendo voltado às atividades de turismo e pesca. Dispõe de um
pequeno cais com rampa.

-  Área  Portuária  de  Nova Nazaré: Localizada  no  rio  das  Mortes,  altura  da
rodovia MT-326, no município de Nova Nazaré-MT, para fim de aplicação da NORMAM-
08/DPC. Possui serviço de balsas para travessia de veículos, que seguem pela respectiva
rodovia, sendo voltada às atividades de transporte de passageiros, através de linha de
ônibus  regular,  transporte  de  carga  viva  e,  principalmente  calcário,  devido  ao
funcionamento de usinas de calcário na região.

- Área Portuária de Araguaiana: 
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Localizada no rio Araguaia, no município de Araguaiana-MT, para fim de aplicação
da NORMAM-08/DPC. Possui serviço de balsas para travessia de veículos, sendo voltada
às atividades de pesca e turismo.

0106 - ADMINISTRAÇÃO

Na  jurisdição  da  CFPN,  Delegacia  e  Agências  subordinadas não  há  porto
organizado. 

a) Administração das Áreas Portuárias:

1) Corumbá - MS
-  Porto  Geral  de  Corumbá: administrado  pela  Agência  Municipal

Portuária/AGEMP, situada à rua Domingos Sahib, n° 570 - Tel (67) 3231- 8141/2886 –
Porto Geral. Corumbá é a principal cidade localizada nas margens do rio Paraguai, com
aproximadamente 110.000 habitantes; 

- Porto Marina Limoeiro: administrado pela Empresa Porto Marina Limoeiro
LTDA, situada à rua Mato Grosso, nº 1550 - Tel (67) 3231-4818 / 99838-9456;

-  Terminal  Votorantin  Cimento  S/A:  administrado  pela  Empresa  Cimento
Itaú, situada à rua Rio Branco, nº 1904 – Maria Leite, Tel (67) 3234-2200;

-  Terminal Sobramil: administrado pela Sociedade Brasileira de Mineração
Ltda. situada na Avenida Rio Branco, s/nº - Tel (67) 3232-4929; e

-  Terminal  Gregório  Curvo:  administrado  pela  Empresa  Mineração
Corumbaense Reunida, situada à rua Cabral, nº 1555 - Tel (67) 3231-2333.

2) Ladário - MS
-  Porto  de  Ladário:  administrado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Ladário,

situada à rua Cunha Couto, nº 1532 - Tel (67) 3226-1250;           
-  Terminal  CODESP: administrado  pela  Administração  da  Hidrovia  do

Paraguai (AHIPAR) / CODESP, situada na rua 13 de junho, nº 960 - Tel (67) 3234-8204;
e 

-  Terminal  Granel  Química: administrado  pela  Empresa  Granel  Química,
situada no Porto de Ladário, s/nº - Tel (67) 3226-2000 - Telefax (67) 3226-2001.

3) Cáceres - MT 
-  Porto Fluvial de Cáceres: administrado pelo Governo do estado de Mato

Grosso, situada à Avenida Marechal Rondon, s/nº - São Luiz - Tel (65) 3223-3493 / 3223-
1141.

4) Porto Murtinho - MS
-  Porto de Porto Murtinho: administrado pela Prefeitura Municipal de Porto

Murtinho, situada à rua Coronel Pedro Celestino, s/nº - Tel: (67) 3287-4500; e
- Agência Portuária de Porto Murtinho: administrada pela Agência Portuária

de Porto Murtinho (constituída pela empresa Outbras-Outstanding do Brasil), situada no
Largo do Rio Paraguai, s/nº - Terminal Portuário - Tel (67) 3287-1109 e 3237-1109.

      5) São Félix do Araguaia - MT
- Porto de São Félix do Araguaia: administrado pela Prefeitura Municipal de 

São Félix do Araguaia, situado à Avenida Araguaia, s/nº, Centro - Tel: (66) 3522-1606.
- Porto do Baé: administrado pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças, 

situado à Rua Carajás, 522, Centro - Tel: (66) 3402-2000.
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SEÇÃO III

DEVERES E SANÇÕES

O  cumprimento  da  NPCF-CFPN  é  obrigatório  para  Comandantes,  Tripulantes,
Práticos,  Marinas,  Clubes  e  Entidades  Desportivas  Náuticas,  no  que  couber  a  cada
segmento e em acréscimo às demais regulamentações vigentes. 

As  orientações  referentes  à  habilitação  de  amadores  estão  detalhadamente
descritas  no  Capítulo  5  das  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Amadores,
Embarcações  de  Esporte  e/ou  Recreio  e  para  Cadastramento  e  Funcionamento  das
Marinas,  Clubes  e  Entidades  Desportivas  Náuticas  (NORMAM-03/DPC)  e  as  CFPN,
Delegacia e Agências subordinadas estão aptas para retirar quaisquer dúvidas. 

0107 – MARINAS, CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS

Os deveres  e  responsabilidades  das  Marinas,  Clubes  e  Entidades  Desportivas
Náuticas são aqueles listados na NORMAM-03/DPC. Os clubes e entidades desportivas
náuticas devem comunicar a CFPN, Delegacia e Agências subordinadas os acidentes
ocorridos com as embarcações de seus associados. 

As Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas deverão manter um livro de
registros para o controle de saída e chegada de suas embarcações com os seguintes
itens: data, patrão, nome da embarcação, quantidade de passageiros, destino, saída e
chegada. 

As  Marinas,  Entidades  Desportivas  Náuticas,  Associações  Náuticas,  Clubes
Náuticos  e  Escolas Náuticas deverão obedecer  ao  descrito  no  item 0602 e 0603 do
capítulo 06 da NORMAM 03/DPC, por ocasião do cadastramento e funcionamento.  
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CAPÍTULO 2 

 

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO 

 

0201 – APLICAÇÃO 

 
 Compete a todas as pessoas que tiverem conhecimento de acidentes e fatos da 
navegação ocorridos com quaisquer embarcações, a comunicação imediata aos Agentes 
da Autoridade Marítima para que medidas administrativas sejam tomadas em tempo, 
dentre elas a instauração do competente Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos 
da Navegação (IAFN). Esta comunicação deve ser feita a qualquer tempo, pessoalmente 
ou pelos canais de comunicação disponibilizados no item 0101.2. 
 O prazo para a conclusão do IAFN é 90 dias a partir de sua instauração, podendo 
ser prorrogado caso haja dificuldade para obtenção de todas as informações necessárias 
ao esclarecimento do fato, conforme consta nas Normas da Autoridade Marítima para 
Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) e para a 
Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos (ISAIM) (NORMAM-
09/DPC). 

É mister que não sejam alterados o local e as condições em que se encontre a 
embarcação, até que seja procedida a perícia da CFPN, Delegacia e Agências 
subordinadas. Por conseguinte, não devem ser efetuados reparos, retiradas de peças e 
cargas ou tomadas quaisquer providências que prejudiquem as investigações, 
ressalvadas naturalmente, aquelas necessárias à segurança da navegação, que devem 
ser adequadas e detalhadamente justificadas.  

 Será aplicado o contido na supracitada norma, os acidentes e fatos da navegação 
que envolvam: 

- embarcações de esporte e/ou recreio de qualquer nacionalidade em Águas 
Jurisdicionais Brasileiras (AJB);  

- aquaviários e amadores brasileiros; 

- aquaviários e amadores estrangeiros em AJB; 

- proprietários, armadores, operadores, locatários, carregadores, agentes, 
consignatários de carga, sociedades classificadoras e respectivos prepostos de 
embarcações brasileiras e estrangeiras;  

- empreiteiros e proprietários de construções executadas sob, sobre e às 
margens das águas interiores; toda pessoa física/jurídica porventura envolvida com 
construção e reparo naval; marinas; clubes náuticos; pontões; trapiches e similares; ilhas 
artificiais e instalações estruturais; 

- embarcações de qualquer nacionalidade empregadas em operações 
relacionadas com pesquisa científica, prospecção, exploração, exportação, produção, 
armazenamento e beneficiamento dos recursos naturais em águas interiores; e  

- toda pessoa física/jurídica, porventura envolvida em Acidente ou Fato da 
Navegação, de qualquer forma ou por qualquer motivo, respeitadas as demais normas do 
Direito Interno e do Direito Internacional. 

  
1)  São considerados ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO: 
 
a) naufrágio – afundamento total ou parcial da embarcação por perda de 

flutuabilidade, decorrente de embarque de água em seus espaços internos devido à 
adernamento, emborcamento ou alagamento; 
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b) encalhe – contato das chamadas obras vivas da embarcação com o fundo, 
provocando resistências externas que dificultam ou impedem a movimentação da 
embarcação; 

 
c) 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; 
 

d) abalroação ou abalroamento – choque mecânico entre embarcações ou seus 
pertences e acessórios; 
 

e) água aberta – ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o ingresso 
descontrolado de água nos espaços internos, ou a descarga de líquidos dos tanques, por 
rombo no chapeamento, falhas no calafeto, ou nas costuras, por válvulas de fundo 
abertas ou mal vedadas, por defeitos nos engaxetamentos dos eixos, ou qualquer falha 
ou avaria que comprometa a estanqueidade da embarcação; 
 

f) explosão – combustão brusca provocando a deflagração de ondas de pressão de 
grande intensidade;  
 

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

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

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

j) alijamento – é o ato deliberado de lançar n’água, no todo ou em parte, carga ou 
outros bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar a embarcação, parte da carga 
ou outros bens; e 

 
k) 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. 

 
2) São considerados FATOS DA NAVEGAÇÃO: 
 
a) 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); 
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b) 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 estabelecida em seu Título de Inscrição);  
 

c) 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); 
 

d) alteração da rota (desvio da derrota inicialmente programada e para a qual o 
navio estava aprestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos); 
 

e) má estivação da carga (que sujeite a risco a segurança da expedição – má 
peiação, 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); 
 

f) recusa injustificada de socorro à embarcação ou aos náufragos em perigo; 
 

g) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e 
segurança da embarcação, as vidas e fazendas de bordo (como o caso de presença de 
clandestino a bordo); e 
 

h) emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, 
previstos em lei como crime ou contravenção penal ou lesiva à Fazenda Nacional 
(contrabando ou descaminho). 

 
Para apurar eventuais infrações e seus autores, que tenham chegado ao 

conhecimento do Agente da Autoridade Marítima e não estejam perfeitamente tipificadas 
como acidente ou fato da navegação, poderá ser instaurado Inquérito Administrativo (IA), 
conforme previsto nas Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Inspeção Naval 
(NORMAM- 07/DPC). 

 

0202 - RETENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDENTE E/OU FATOS 

DA NAVEGAÇÃO 

 
A embarcação será retida para investigação apenas pelo tempo suficiente para a 

tomada de depoimentos dos tripulantes e a realização dos exames periciais, a fim de 
instruir o respectivo Inquérito Administrativo. Tal fato não deverá ser confundido com 
eventuais retenções por parte dos Inspetores Navais para o cumprimento de exigências. 

Nos casos de sobre-estadia, a CFPN, Delegacia e Agências subordinadas 
somente emitirão a certidão de permanência no porto a pedido da parte interessada, 
exclusivamente na ocorrência de acidente ou fato da navegação cuja investigação 
demande tempo além do previsto para a estadia normal da embarcação. 
 
0203 - PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS 

PERIGOSAS  
 

Os responsáveis por embarcações que se envolverem em acidentes quando   
transportando mercadorias/cargas perigosas deverão informar, imediatamente,  tal fato 
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aos Agentes da Autoridade Marítima, além dos órgãos de Meio Ambiente e da Defesa 
Civil locais. 

 Os portos organizados, instalações portuárias e plataformas, bem como suas 
instalações de apoio, deverão dispor de planos de emergência individuais para o combate 
à poluição por óleo e substâncias nocivas ou perigosas, os quais serão submetidos à 
aprovação do órgão ambiental competente. 
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CAPÍTULO 3 

 

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS 

OBRIGATÓRIOS 

 
As embarcações comerciais classificadas para navegação interior fluvial e lacustre 

terão estabelecidas suas dotações de material de salvatagem, segurança e navegação, 
com base nos parâmetros estabelecidos capítulo 4 das Normas da Autoridade Marítima 
para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC). 

 As embarcações de esporte e/ou recreio terão estabelecidas suas dotações de 
material de salvatagem, segurança e navegação, no Capítulo 4 das Normas da 
Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para 
Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas 
(NORMAM-03/DPC). 

 
 
 

 

 

 

0301 - EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM 
 
a) DEFINIÇÕES 
 
I) Embarcação de Sobrevivência - é um meio coletivo de abandono de embarcação em 
perigo, capaz de preservar a vida de pessoas durante certo período, enquanto aguardam 
socorro. 

 
II) Colete salva-vidas - é um meio individual de abandono, capaz de manter uma pessoa 
flutuando, mesmo que inconsciente. 
 
III) Bóia salva-vidas - é um equipamento de salvamento destinado, principalmente, a 
constituir um meio flutuante de apoio para a pessoa que caiu na água, enquanto aguarda 
salvamento. 
 
b) CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS  
 

Os equipamentos salva-vidas e de segurança podem ser classificados conforme 
abaixo: 
 

CLASSE I - fabricado conforme requisitos previstos na Convenção Internacional para a 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS). Utilizados nas embarcações SOLAS e 
nas de Esporte e Recreio empregadas na Navegação Oceânica. 
 

CLASSE II - fabricado com base nos requisitos acima, abrandados para uso nas 
embarcações empregadas na Navegação Costeira. 
 

CLASSE III - fabricado para uso nas embarcações empregadas na navegação interior. 
 

É OBRIGATÓRIO QUE TODO MATERIAL DE SALVATAGEM UTILIZADO NA 

NAVEGAÇÃO SEJA HOMOLOGADO CONFORME AS NORMAS DA AUTORIDADE 

MARÍTIMA PARA A HOMOLOGAÇÃO DE MATERIAL (NORMAM-05/DPC). 
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CLASSE IV - fabricado para emprego por pessoas envolvidas em trabalhos realizados 
próximos à borda da embarcação ou suspensos por pranchas ou outros dispositivos, que 
corram risco de cair na água acidentalmente. 
 

CLASSE V - fabricado para emprego exclusivo em atividades esportivas tipo 
motoaquática, banana-boat, esqui aquático, windsurf, parasail, rafting, kitesurf, pesca 
esportiva, embarcações de médio porte (empregadas na navegação interior) e 
embarcações miúdas. 

 
c) MARCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE MATERIAIS 
 

Para as embarcações classificadas pela NORMAM-02/DPC, os equipamentos de 
sobrevivência, os coletes salva-vidas e as bóias salva-vidas deverão ser marcados com 
letras de forma romanas maiúsculas e com tinta à prova d'água, com o nome da 
embarcação e o porto de inscrição a que pertencem.  

Para as embarcações classificadas pela NORMAM-03/DPC, os equipamentos não 
necessitam ser marcados e podem ser emprestados de outras embarcações. Nos 
equipamentos deverão estar indicados o número do Certificado de Homologação, nome 
do fabricante, modelo, classe, número de série e data de sua fabricação.  

 
 

 

 
 
 
 

Embarcações de passageiros e/ou carga e passageiros 
 

EQUIPAMENTO EMBARCAÇÃO QUE DOTA 

Coletes Salva-Vidas 

- Todas as embarcações: 100% da lotação + tripulação + 10% 
para crianças; 
- Para embarcações abertas, empregadas para transporte de 
passageiros, motoaquática, embarcação miúda e embarcação 
menor que 12 m é obrigatório o uso do colete ajustado ao corpo; e 
- Embarcações fechadas: uso nos casos em que o Comandante 
da embarcação vislumbre a necessidade, como por exemplo: em 
condições adversas de tempo, necessidade de abandonar a 
embarcação etc. 

Observação: 10% do total devem ser de coletes salva-vidas infantis. 

 
 Para as embarcações destinadas ao transporte de carga (embarcações da 
hidrovia), deverá ser cumprido o contido no Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai-Paraná. 

Nas saídas das embarcações de passageiros, um tripulante deverá prestar 
informações dos procedimentos a serem seguidos em casos de emergência. Essas 
informações devem incluir a localização a bordo dos equipamentos de salvatagem e a 
forma de ajuste ao corpo dos coletes salva-vidas. 

 

0302 - EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

 

CABE AOS ARMADORES E/OU PROPRIETÁRIOS SE CERTIFICAREM DE QUE OS 

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA USO EM SUAS EMBARCAÇÕES SÃO 

HOMOLOGADOS PELA DPC POR MEIO DE CONSULTA AO CATÁLOGO DE 

MATERIAL HOMOLOGADO DISPONÍVEL EM www.dpc.mar.mil.br. 

http://www.dpc.mar.mil.br/
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Além do previsto no capítulo 4 da NORMAM-02/DPC, as embarcações deverão ser 
dotadas com: 

 

EQUIPAMENTO EMBARCAÇÃO QUE DOTA 

Ecobatímetro Empurradores e rebocadores (E/R). 

Observação: salvo em E/R, em embarcações com AB <= 50 será aceito o prumo de mão 
graduado em metros. 

Radar Todas propulsadas com AB > 500. 

Holofotes 
Todas as embarcações de passageiros e 
de carga que realizam singraduras no 
período noturno. 

Observação: as embarcações de passageiros que realizem singraduras noturnas devem 

possuir holofotes fixos independente do tempo das singraduras.  

Limpador de pára-brisa 
Todas as embarcações que transportam 
passageiros e todos os E/R. 

 

0303 - EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÕES 

 

Rádio VHF 
E/R e quaisquer outras embarcações que 
transportem qualquer número de 
passageiros, exceto as miúdas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304 – CARTAZES  

 
As embarcações que transportam passageiros e/ou veículos deverão ter cartazes 

em locais visíveis ao público indicando: 
- os limites máximos de carga e de passageiros por convés; 
- local de guarda dos coletes salva-vidas; 
- número do telefone da empresa e da CFPN, Delegacia e Agências subordinadas 

da área de jurisdição; e 
- obrigatoriedade do cumprimento das disposições contidas na alínea 1001 

NORMAM-02/DPC. 
Deverão também ser confeccionados cartazes em idioma inglês e espanhol para 

colocação em local visível, contendo as mesmas informações acima citadas. 
Deverão existir setas com indicação das Saídas de Emergência também pintadas, 

nos idiomas português, inglês e espanhol. 
As embarcações que transportam passageiros deverão afixar em local externo o 

número de inscrição na CFPN, Delegacia e Agências subordinadas, a lotação de 
passageiros e a quantidade de tripulantes. 

 

0305 – DISPOSITIVOS REBOCADOS 

AS EMBARCAÇÕES DEVEM RESPONDER PRONTAMENTE AS CHAMADAS DAS 

LANCHAS DA CFPN E OM SUBORDINADAS. O SILÊNCIO FONIA NO CANAL 16 – VHF 

MARÍTIMO CARACTERIZARÁ QUE A EMBARCAÇÃO NÃO ESTÁ COM O RÁDIO 

LIGADO OU NÃO ESTÁ NA ESCUTA DO CANAL INTERNACIONAL. ESTE FATO 

CONSTITUI INFRAÇÃO, CONFORME O INCISO VI, ART. Nº 23 DO DECRETO N° 

2596/1998 (RLESTA) QUE REGULAMENTE A LEI Nº 9537/1997 (LESTA). 
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Todas as embarcações com dispositivo rebocado deverão observar as orientações 

descritas no item 0112 da NORMAM-03/DPC, com ênfase no uso obrigatório do colete 
salva-vidas para todos os utilizadores do dispositivo rebocado. 

A embarcação rebocadora deverá, além de seu condutor, ter um tripulante 
habilitado para observar o dispositivo rebocado e auxiliar o condutor.  

Todas as embarcações com dispositivo rebocado deverão possuir proteção dos 
eixos propulsores e partes móveis (motores, bombas, polias, correias, acoplamentos) a 
fim de evitar acidentes. 

 

0306 - OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES 
 

Holofotes  
Para que as embarcações possam trafegar no período noturno e em baixa 

visibilidade, além das luzes de navegação regulamentares, deverão possuir pelo menos 
um “holofote”, regionalmente conhecido como capivara, para iluminar as margens, 

aumentando a segurança da navegação. 

 
 

0307 - PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM 

 
Deverá ser observado o contido o ANEXO 4-B da NORMAM-02/DPC. 
Para amadores, embarcações de esporte e/ou recreio, observar a seção III do 

capítulo 04 da NORMAM-03/DPC, onde são encontrados os equipamentos e materiais 
que devem dotar cada tipo de embarcação. 

Para as embarcações de transporte de carga na hidrovia deverá ser cumprido o 
contido no Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECÁLOGO DE SEGURANÇA 
 

1 - FAÇA A MANUTENÇÃO CORRETA DA SUA EMBARCAÇÃO. 

 

2 - TENHA A BORDO O MATERIAL DE SALVATAGEM PRESCRITO PELA CAPITANIA/ 

DELEGACIA/ AGÊNCIAS. 

 

3 - RESPEITE A LOTAÇÃO DA EMBARCAÇÃO E TENHA A BORDO COLETES SALVA VIDAS PARA 

TODOS OS TRIPULANTES. 

 

4 - MANTENHA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA EMBARCAÇÃO EM BOM ESTADO E DENTRO 

DA VALIDADE. 

 

5 - INFORME O SEU PLANO DE NAVEGAÇÃO AO SEU IATE CLUBE, MARINA OU CONDOMÍNIO. 

 

6 - CONDUZA SUA EMBARCAÇÃO COM PRUDÊNCIA E EM VELOCIDADE COMPATÍVEL PARA 

EVITAR ACIDENTES. 

 

7 - SE INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA, PASSE O TIMÃO PARA ALGUÉM HABILITADO E QUE NÃO 

TENHA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA. 

 

8 - MANTENHA A DISTÂNCIA DAS PRAIAS E DOS BANHISTAS. 

 

9 - RESPEITE A VIDA, SEJA SOLIDÁRIO E PRESTE SOCORRO. 

 

10 - NÃO POLUA MARES, RIOS E LAGOAS. 
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0308 - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 
Os Comandantes devem ter a bordo a documentação original prevista nas 

NORMAM-02/DPC, NORMAM-03/DPC e Normas da Autoridade Marítima para Operação 
de Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-04/DPC) 
de todas as embarcações. 
 

0308.1 – DOCUMENTOS PROVISÓRIOS 

  
As embarcações poderão trafegar em até 30 dias com a via do  (BADE – Boletim 

de Atualização de Embarcações/BSADE – Boletim Simplificado de Atualização de 
Embarcações) junto do protocolo da CFPN, Delegacia e Agências subordinadas, caso, 
por algum motivo, o Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou o Título de Inscrição de 
Embarcação Miúda (TIEM) não tiver sido expedido dentro do prazo.  
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CAPÍTULO 4 
 

PROCEDIMENTO PARA NAVIOS NO PORTO 
 

SEÇÃO I 
 

PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO 

 

 

0401 - TRÁFEGO NO PORTO 

 

a) Legislação vigente 
O tráfego nos portos obedecerá às Normas da Autoridade Marítima para 

Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e 
Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-
03/DPC), Normas da Autoridade Marítima para Operação de Embarcações Estrangeiras 
em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-04/DPC) e Normas da Autoridade 
Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais 
Brasileiras (NORMAM-08/DPC), bem como o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai-Paraná, além das normas ora estabelecidas e aquelas emitidas pela 
Administração do Porto. 

 

b) Posto de Controle 

Existem postos de Controle do Tráfego Aquaviário na Hidrovia Paraguai-

Paraná, guarnecidos permanentemente com o VHF na freqüência 156.800MHz 

(canal 16), nos seguintes pontos: 

1) Porto Murtinho (Km 995) – Indicativo de chamada: CONTROLE MURTINHO; 

2) Corumbá (Km 1521,8) – Indicativo de chamada: CONTROLE CORUMBÁ; e 

3) Cáceres (Km 2201,5) – Indicativo de chamada: CONTROLE CÁCERES. 

Ao entrarem e saírem das áreas portuárias (Corumbá, Ladário, Cáceres e 

Porto Murtinho) e ao passarem pelos postos de controle, as embarcações deverão, 

obrigatoriamente, realizar chamada no canal 16 e informar, pelo canal 14, o contido 

abaixo: 

- nome e tipo da embarcação; 

- porto de origem; 

- nome e categoria do Comandante; 

- carga ou quantidade de passageiros; e 

- situação atual (entrada, saída ou trânsito). 
Este procedimento não exime a embarcação da apresentação da Declaração Geral 

de Entrada, Despacho e Declaração Geral de Saída na CFPN, Delegacia e Agências 
subordinadas da jurisdição, quando lhe competir. 

 

c) De acordo com o PLANO DE COMUNICAÇÕES PARA A SEGURANÇA DA 
NAVEGAÇÃO NA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ, capítulo IV, art. 7°, do Acordo de 
Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná deverão ser obedecidos os seguintes 
canais e freqüências. 
 

CANAL FREQUÊNCIA EMPREGO 

16 156.800 MHZ Socorro, Urgência, Segurança e Chamada. 

15 156.750 MHZ 
Difusão de boletins meteorológicos e avisos aos 

navegantes locais 
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d) Exercícios de Salvatagem e Incêndio 
Todas as embarcações deverão manter seus tripulantes adestrados nas fainas de 

emergência e combate a incêndio. 

 

e) Informações aos Passageiros 
Nas saídas das embarcações de passageiros, um tripulante deverá prestar 

informações dos procedimentos a serem seguidos em casos de emergência. Essas 
informações devem incluir a localização a bordo dos equipamentos de salvatagem e a 
forma de ajuste ao corpo dos coletes salva-vidas, conforme anexo 10-A da NORMAM 
02/DPC.  

 

f) Iluminação de costado quando abarrancado ou atracado 
À noite, o costado das chatas ou barcaças do lado do rio deverá estar devidamente 

iluminado para permitir maior segurança e fiscalização. 

 
 

 

          

 

g) Amarração nas margens 
 As embarcações da hidrovia quando atracadas nos portos e terminais deverão ter 

lançantes, de proa e popa e espringue. 

 

0402 - CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO 
 

A administração do porto/terminal portuário e da Hidrovia do Paraguai (AHIPAR) 
fixarão, com base na documentação pertinente ou no consenso obtido, os limites sob a 
responsabilidade de cada administração com respeito à divulgação dos calados máximos 
recomendados para acesso a berços e velocidades de trânsito. As informações de 
dragagem e balizamento também deverão ser divulgadas, quando for o caso. 

De acordo com o art. 63 do Protocolo Adicional do Acordo de Transporte Fluvial 
pela Hidrovia Paraguai-Paraná sobre Segurança da Navegação, as normas de segurança 
a serem seguidas pelas embarcações na hidrovia nos vários portos/terminais portuários 
serão estabelecidas pela autoridade competente do respectivo país signatário. 
 

0403 - ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES 
 

0403.1 – ENTRADA 

 
 Informarão a entrada nos portos e áreas portuárias da CFPN, Delegacia e 

Agências, de acordo com a NORMAM-08/DPC e Acordo Fluvial de Transporte pela 
Hidrovia Paraguai-Paraná: 

1) As embarcações estrangeiras, excetuando-se as de esporte e/ou recreio, navios 
de guerra e de Estado não exercendo atividade comercial que se destinem aos portos 
nacionais e as da hidrovia; 

2) As embarcações nacionais com mais de 20 AB, excetuando-se as de esporte 
e/ou recreio, de pesca, quando saindo e retornando a um mesmo porto sem escalas 
intermediárias, os navios de guerra e os de Estado não exercendo atividade comercial. 

3) As Declaração Geral de Entrada (Anexo 2-B da NORMAM 08/DPC)  ou Aviso de 

Entrada (Anexo 2-H ou 2-N da NORMAM 08/DPC) serão encaminhadas à CFPN, Delegacia 

A ILUMINAÇÃO DE COSTADO DEVE SER REALIZADA COM MATERIAL  

ANTI EXPLOSIVO. 
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e Agências subordinadas pelo Comandante, armador ou seu preposto, preferencialmente 
por meio de fac-símile, no prazo máximo de quatro horas após a atracação ou fundeio da 
embarcação. 

 

0403.2 – DESPACHO 

 

a) DESPACHO DE EMBARCAÇÕES 
São obrigadas a efetuar o Despacho as embarcações de AB igual ou superior a 

20, exceto as de esporte e/ou recreio, navios de guerra e de Estado não exercendo 
atividade comercial.  

O pedido de Despacho deverá ser encaminhado de acordo com o anexo 2-C ou 
2-F da NORMAM-08/DPC à CFPN, Delegacia ou Agências pelo Comandante, armador ou 

seu preposto. É autorizado efetuar o pedido de Despacho por e-mail 
(despachos@cfpn.mar.mil.br), fac-símile (fax 67-3231-2740) ou pessoalmente. Os 
pedidos de Despacho encaminhados por e-mail e fax deverão ser acompanhados de 
ligação telefônica para o número (67) 3231-6444/3231-1235, alertando sobre o envio do 
mesmo.  

A movimentação de embarcação entre portos, terminais ou fundeadouros na 
mesma área portuária no rio Paraguai na jurisdição da CFPN ou das Agências 
subordinadas serão efetivadas por meio do Registro de Movimentação da Embarcação 
(Anexo 2-J da NORMAM 08/DPC), num prazo máximo de 2 horas após o término da 
movimentação, não sendo necessário o Despacho. 

O pedido de Despacho com validade de até 90 dias, chamado de Despacho por 
Período, deverá ser solicitado pessoalmente de 08h às 16h, na CFPN ou OM 
subordinadas, devendo ser apresentados os documentos conforme abaixo especificados: 

1) Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM) ou Título de Inscrição de 
Embarcação (TIE), conforme a AB da embarcação; 

2) Certificado de Segurança da Navegação (CSN); 

3) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), quando aplicável à embarcação; 

4) Certificado Nacional de Borda Livre (CNBL), quando aplicável à embarcação; 

5) Seguro DPEM, quando administrativamente possível;  

6) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) dos tripulantes; e 

7) Termo de responsabilidade do representante legal da embarcação (ANEXO C). 
 

No caso de embarcações que necessitem de vistoria, o pedido de Despacho deve 
ser encaminhado, somente, após sua realização, devendo ser anexada a documentação 
resultante dessa formalidade. 

A embarcação estrangeira autorizada a operar em AJB deverá enviar, de acordo 
com a NORMAM-04/DPC, juntamente ao pedido de Despacho, cópia do Atestado de 
Inscrição Temporária (AIT), do Relatório de Vistoria e do CTS. 

Qualquer movimentação de pessoal, alteração da rota e troca de barcaças entre 
comboios, ocorrida após a realização do Despacho, deverá ser informado a CFPN ou 
Agência Fluvial da jurisdição, pelo Comandante, Armador ou seu Preposto, 
encaminhando, via fac-símile, ou por outro meio, uma nova Lista de Pessoal Embarcado 
e/ou, nova Lista de Passageiros, nova rota ou nova composição do comboio.  

O prazo para saída das embarcações despachadas é de três dias, após este 
período, o Despacho deverá ser revalidado. 

Por ocasião do Pedido de Despacho, deverá ser anexado um croqui do comboio 
especificando o nome, as dimensões e a disposição das embarcações (empurrador, 
barcaças).  
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b) DECLARAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE EMBARCAÇÃO DE ESPORTE E/OU 

RECREIO ESTRANGEIRA 
Apresentar à CFPN ou Agências da jurisdição, impreterivelmente até 24 horas 

após a entrada, a Declaração de Entrada/Saída conforme formulário constante do Anexo 
1-A, da NORMAM-03, anexando cópia dos vistos de liberação das Autoridades de Saúde 
dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal, com cópia da página identificadora do 
passaporte do proprietário e dos tripulantes e cumprir os demais procedimentos 
estabelecidos na referida NORMAM. 
 

c) VALIDADE DO DESPACHO 
A validade do Despacho poderá ser concedida conforme previsto na NORMAM-

08/DPC como segue:  
a) até o próximo porto para as embarcações empregadas na navegação de longo 

curso. 
 b) por período de até 90 dias para as seguintes embarcações: 
 - de cabotagem; 
 - de pesca; 
 - empregadas na navegação de apoio marítimo; 
 - empregadas na navegação interior; e 
 - de cruzeiro marítimo, desde que entre portos ou pontos do território nacional.     

 

 d) MOVIMENTAÇÃO DE EMBARCAÇÃO 
A movimentação de embarcação entre portos, terminais ou fundeadouros na 

mesma área portuária no rio Paraguai na jurisdição da CFPN, Delegacia ou das Agências 
Fluviais serão efetivadas por meio do Registro de Movimentação da Embarcação (Anexo 
2-J) da NORMAM 08/DPC, uma hora antes da manobra, não sendo necessário o 
Despacho. 

 

e) ARQUIVAMENTO 
Os Despachos serão arquivados por um período de 06 meses. 
 

0403.3 - SAÍDA DE EMBARCAÇÕES 
 
Informarão a saída nos portos e áreas portuárias da CFPN, Delegacia e Agências, 

de acordo com a NORMAM 08/DPC e Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai-Paraná: 

1) embarcações estrangeiras, exceto as de esporte e/ou recreio, navios de guerra 
e de Estado não exercendo atividade comercial e nacionais; 

2) embarcações nacionais igual ou maior a 20 AB, exceto as de esporte e/ou 
recreio menores que 12 metros e com capacidade para transportar menos de 12 
pessoas, as de pesca, quando saindo e retornando a um mesmo porto sem escalas 
intermediárias, os navios de guerra e os de Estado não exercendo atividade comercial; e 

3) A Declaração Geral de Saída ou Aviso de Saída deve ser emitida pelo 

Comandante, conforme a NORMAM- 08/DPC,  e encaminhada, preferencialmente, 

por fac-símile, no prazo máximo de 04 horas da saída da embarcação.  
As alterações nas tripulações das embarcações devem ser procedidas por meio do 

Armador/Preposto junto ao Órgão de Despacho (OD). Para tal, deverão ser apresentados 
a Lista de Pessoal Embarcado, o Pedido de Despacho e os documentos comprobatórios 
que se fizerem necessários, a fim de regularizar a nova situação com relação ao 
Despacho. As alterações nas tripulações das embarcações deverão constar no Rol de 
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Equipagem (para uma única embarcação) ou no Rol Portuário (para todas as 
embarcações de uma empresa). 

 

0403.4 - SAÍDA DAS EMBARCAÇÕES DE ESPORTE/RECREIO 

 

Considerando a necessidade de estabelecer controles e informações de 

forma que seja possível a identificação e localização nos casos em que sejam 

necessárias ações de Busca e Salvamento (SAR) nas águas interiores, o 

comandante da embarcação de esporte e/ou recreio com comprimento maior que 

12 (doze) metros e com capacidade para transportar mais de 12 (doze) pessoas, 

deverá entregar ou enviar via e-mail à CFPN, Delegacia ou Agências da jurisdição, o 

Aviso de Saída (Anexo D), com antecedência mínima de 01 (uma) hora antes da 

saída da embarcação, juntamente com a Lista de Pessoal Embarcado (Anexo E), 

cópia do Título de Inscrição da Embarcação (TIE) ou da Provisão de Registro da 

Propriedade Marítima (PRPM). Toda esta documentação deverá estar disponível a 

bordo para efeito de fiscalização.  
Os seguintes e-mails estão disponíveis para recebimento dos documentos 

mencionados acima: 
 

JURISDIÇÃO            E-mail 

Corumbá despachos@cfpn.mar.mil.br 

Cuiabá        despachos@delcuiaba.mar.mil.br  

Cáceres despachos@agcace.mar.mil.br  

                   São Félix do Araguaia despachos@agsfaraguaia.mar.mil.br 

Porto Murtinho        despachos@agpmurt.mar.mil.br  
 

0403.5 - SAÍDA DAS EMBARCAÇÕES DE ESPORTE/RECREIO ESTRANGEIRAS: 

 
A saída de embarcação de esporte/recreio estrangeira deverá ser comunicada com 

antecedência de 24 horas, mediante reapresentação da Declaração de Entrada/Saída, 
para obtenção do visto de saída e cumprimento dos demais procedimentos, constantes 
da NORMAM-03/DPC. 
 

0404 - FERROS E AMARRAÇÃO 

 

1) As embarcações em movimento nas proximidades de outras 
atracadas/abarrancadas deverão estar com os ferros prontos para serem largados em 
caso de emergência; e 

2)  Os comboios (R/E e barcaças) em navegação na calha do rio Paraguai, entre 
os Km 994 (foz do rio Apa) e Km 2183,8 (Cáceres-MT), deverão ao abarrancar utilizar no 
mínimo 2 (duas) espias como lançante de proa, 2 (duas) espias como lançante de popa e 
1 (uma) espia de través, devendo ser os pontos de amarração de cada espia distintos. 
 

0405 - TRANSPORTE  DE MATERIAL E PESSOAL 

 

1) Para maior segurança, os passageiros deverão permanecer fora dos veículos 
durante a travessia, permanecendo em local apropriado, sentados ou em pé. A 
responsabilidade pela constatação de pessoas no interior de veículos transportados por 
embarcações, por ocasião de uma ação de inspeção naval ou em função de apuração de 
denúncia, será imputada ao Comandante. Esse fato constitui infração, conforme os art. 
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22, inciso V, e/ou art. 23, inciso VI, do Decreto nº 2.596/1998 (R-LESTA) que 
regulamenta a Lei nº 9537/1997 (LESTA);  

2) Nenhuma pessoa poderá viajar na borda, na balaustrada ou em qualquer outro 
local da embarcação que não ofereça a segurança adequada; 

3) O Comandante da embarcação não deverá realizar a travessia quando julgar 
haver risco, seja pelas condições ambientais adversas, seja pelas condições da 
embarcação ou pela recusa dos passageiros em atender as normas de segurança; 

4) Não é permitida a travessia de veículos transportando carga perigosa 
(inflamáveis, combustíveis, etc) com demais cargas e passageiros;  

5) Os veículos deverão estar engrenados, freados e calçados durante a travessia; 

6) As embarcações de carga geral, transportando óleo díesel e gasolina, utilizando,  
respectivamente, tambores de aço e/ou plástico de 200 litros e de galões de plásticos de 
100, 70 e 60 litros, em perfeito estados de conservação, fechado e com vedação 
adequada, a fim de prestar apoio as fazendas e população ribeirinha, deverão dispor de 
dispositivo para embarque/desembarque dos tambores de 200 litros, devidamente 
aprovados pela Capitania, Delegacia e Agências; 

7) Ficam limitadas as quantidades máximas de transporte, independente da 
capacidade de empurrar e número de barcaças agregadas, em: 

 5.000 litros de óleo diesel; e 

 1.000 litros de gasolina.  
8) o proprietário, preposto e o Comandante da embarcação deverão colocar os 

tambores e galões em local arejado, mantê-los perfeitamente peiados (amarrados), 
distante de cargas perigosas, bem como manter também disponível e de pronto uso o 
material absorvente, visando a prevenção à poluição hídrica. Caso haja transporte, na 
mesma embarcação, de botijões de GLP (13 Kg), fica estabelecido o número máximo de 
10 botijões a serem transportados, devendo estar a uma distância mínima de 6 metros 
dos tambores/galões, perfeitamente  peiados (amarrados), em local arejado e apropriado; 

9) É proibido o transporte dos tambores e galões supracitados no convés principal 
das embarcações que não disponham de uma borda falsa ou balaustrada em aço, 
devendo haver uma soleira de 15 centímetros envolvendos tambores/galões, visando a 
conter um possível derramamento de óleo diesel/gasolina; e  

10) É proibido o transporte de qualquer número de passageiros nas embarcações 
de carga geral quando transportando material líquido inflamável e/ou carga perigosa que 
estejam em desacordo com os itens supracitados 6, 7, 8 e 9.  

 

0406 - REPAROS 
 
Em virtude da inexistência de portos organizados na área de jurisdição dotados de 

recursos de segurança capazes de prevenir a poluição e a salvaguarda da vida humana, 
é proibida às embarcações a realização de reparos, com corte ou solda, próximo aos 
locais de concentração de embarcações, excetuando-se os estaleiros. 
 

 

 

SEÇÃO II 
 

SERVIÇO DE REBOCADORES 

 

Não há serviço de rebocadores portuários para atracação/desatracação nos portos 
da área de jurisdição da Capitania, Delegacia e Agências. Nos terminais, o serviço de 
atracação e desatracação das barcaças é realizado pelos R/E dos respectivos comboios 
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e/ou designados pela empresa de navegação. Os R/E de bandeira estrangeira, 
designados pelas empresas para atividade portuária, deverão possuir o AIT. 

 

 

SEÇÃO III  
 

SERVIÇO DE PRATICAGEM 

0407 – PROPÓSITO 
 

Não existem Zonas de Praticagem (ZP) estabelecidas pela Autoridade Marítima no 
trecho brasileiro da Hidrovia Paraguai-Paraná. 
 
 

SEÇÃO IV 
 

SEGURANÇA ORGÂNICA 

 

0408 – SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E 

SIMILARES 

 

a) De acordo com o art. 144 § 1°, III da Constituição Federal caberá a Polícia 
Federal exercer as funções de Polícia Marítima. 

b) Toda embarcação, grupo de embarcações e comboios quando atracados à 
margem (exceto em terminais organizados onde haja vigias habilitados a manter as 
embarcações flutuando em segurança) deverá ter, independentemente de sua carga, de 
forma permanente uma pessoa, designada pelo Armador, responsável pela sua 
segurança. 

c) Os navegantes deverão estar atentos à possibilidade de ocorrência de assaltos 
e roubos a mão armada a bordo das embarcações, quando fundeadas ou atracadas. O 
Decálogo de Segurança descrito abaixo sugere precauções para evitar prejuízos 
decorrentes.  
 

 

SEÇÃO V 

 

MEIO AMBIENTE 

 

0409 – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
 

Os portos desta jurisdição estão localizados em área ecologicamente protegido. O 
licenciamento dos órgãos ambientais competentes é condição obrigatória para 
implantação ou modificação de portos e obras sobre, sob ou às margens dos rios. É 
proibido a descarga de hidrocarbonetos, substâncias nocivas, misturas oleosas, água 
suja e lixo nos rios. 

De acordo com o art. 22 da Lei 9.966/00 qualquer incidente ocorrido em portos 
organizados, instalações portuárias, dutos, navios, plataformas e suas instalações de 
apoio, que possa provocar poluição das águas sob jurisdição nacional deverá ser 
imediatamente comunicado ao órgão ambiental competente, à Capitania Fluvial do 
Pantanal, Delegacia ou Agências subordinadas da jurisdição e ao órgão regulador da 
indústria do petróleo, independentemente das medidas tomadas para seu controle.  
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0410 - CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, PRODUTOS 

QUÍMICOS A GRANEL E GÁS LIQUEFEITO 
 
A contratação, por órgão ou empresa pública ou privada, de navio para realização 

de transporte de óleo ou de substâncias nocivas ou perigosas só poderá ser realizada 
após a verificação de que a empresa transportadora esteja devidamente habilitada para 
operar de acordo com as normas da autoridade marítima (art. 24 da Lei n° 9.966/00).  

 
 
 
 
 
 
 

 

a) RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEIS REALIZADOS POR 

EMBARCAÇÕES TANQUE 
Os serviços de recebimento, transferência e manuseio de combustíveis, realizados 

por embarcações-tanque envolvem riscos de derramamentos que poderão afetar o meio 
ambiente. É necessário criar e manter uma mentalidade quanto à prevenção da poluição, 
principalmente nas tripulações das embarcações que têm como finalidade o transporte e 
o manuseio de combustível. 

Toda a faina que envolva manuseio de combustível deve ser considerada perigosa, 
portanto, é dever da tripulação zelar para evitar qualquer risco de poluição. 

Em hipótese alguma a manobra de combustíveis deverá ser executada por pessoal 
inabilitado e não deverão ser utilizados equipamentos com discrepâncias ou avarias que 
possam causar qualquer tipo de risco de derramamento. 

Para prevenir a poluição hídrica e assegurar a salvaguarda da vida humana, 
deverá ser cumprido o prescrito no capítulo 5 das Normas da Autoridade Marítima para 
Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM 02/DPC). 

 

b) PROCEDIMENTOS PARA ABASTECIMENTO/TRANSBORDO NA ÁREA DE 

JURISDIÇÃO DA CFPN, DELEGACIA E AGÊNCIAS SUBORDINADAS: 

1) O abastecimento das embarcações deverá ser realizado nos estabelecimentos e 
meios credenciados e licenciados pelos órgãos competentes, conforme legislação 
pertinente; 

2) É proibido às embarcações o abastecimento de combustível, por qualquer meio, 
na área ribeirinha em frente aos casarios antigos do Porto Geral de Corumbá e onde 
houver grande concentração de embarcações; 

3) É proibido as embarcações realizarem abastecimento e transbordo a uma 
distância inferior a 1000 metros a montante e inferior a 300 metros a jusante, da estação 
de captação de água das cidades; e 

4) O abastecimento por meio de embarcação tanque, própria para esse tipo de 
transferência, poderá ser realizado desde que seja mantida uma distância mínima de 200 
metros entre as embarcações abastecedora/recebedora e as demais embarcações 
presentes na área de abastecimento. 

 

c) POSTOS E TERMINAIS DE COMBUSTÍVEL NAS MARGENS DO RIO 
Os postos/terminais de combustível deverão manter operadores qualificados e 

atentos à faina de abastecimento, em tal posição que possam paralisar a operação em 

PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL (PEI) 

OS TERMINAIS E PORTOS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA CFPN, DELEGACIA 

E AGÊNCIAS SUBORDINADAS DEVERÃO DISPOR DO PEI APROVADO POR 

ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. QUANDO NECESSÁRIO SERÁ ATIVADO O 

PLANO DE ÁREA PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E 

EXECUÇÃO. 
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caso de vazamento e derramamento do produto no rio, cumprindo os procedimentos 
previstos no PEI. 

 

d) HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 
Serão considerados qualificados os tripulantes que, além de seus cursos de 

formação e decorrentes, possuam habilitação específica para exercerem atividades em 
navios tanques de petróleo, navios tanques para produtos químicos e navios 
transportadores de gás liquefeito, previstas em Resoluções da Conferência Internacional 
sobre a Formação de Aquaviários e Expedição de Certificados (STCW78/95). 
 

 

0411 - MERCADORIAS PERIGOSAS 
 
O transporte de mercadorias perigosas, embalagem, segregação, etiquetagem, 

rotulação e sinalização obedecerão às normas contidas na Convenção Internacional para 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar – SOLAS-74/78, no “International Maritime 
Dangerous Good Code” IMDG Code, no Capítulo 5 da NORMAM-02, Acordo de 
Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai/Paraná (Regulamento 12) e demais normas 
previstas na legislação vigente. 

 

a) TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS – NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA 

(TRANSVERSAL) 
Na navegação de travessia transversal, o transporte de veículos com cargas 

inflamáveis ou explosivas deverá ser executado em viagem exclusiva para essa 
finalidade, não sendo permitido nessa viagem o transporte de passageiro ou de qualquer 
outro veículo. 

 

b) REQUISITOS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS 

1) O expedidor de mercadoria perigosa deverá apresentar uma Declaração de 
Mercadoria Perigosa de acordo com o modelo 5-A da NORMAM 02/DPC; 

2) A entrada e a saída de embarcação com cargas perigosas embaladas deverá 
ser comunicada à Capitania ou Agência com 24 horas de antecedência, através do 
modelo 5-B da NORMAM-02; 

3) Para embarcação de carga/passageiro que transporte carga perigosa, deverá 
ser anexado, também, o modelo 5-C da NORMAM-02, onde declarará que todos os 
requisitos de embalagem, embalador, documentação, marcação, etiquetagem, amarração 
e segregação referentes às mercadorias perigosas transportadas, encontram-se 
cumpridos. Qualquer alteração deverá ser comunicada à Capitania, Delegacia ou Agência 
da jurisdição o mais breve possível. 

4) As embalagens citadas na alínea anterior deverão estar prontas para realização 
de inspeção naval a fim de verificação dos seguintes itens: 

4.1 - Documentação completa e devidamente preenchida; 

4.2 - Arrumação e fixação da carga; 

4.3 - Marcação, etiquetagem e rotulagem de acordo com cada mercadoria perigosa 
transportada; 

4.4 - Correta segregação; 

4.5 - Amarração; 

4.6 - Correta sinalização dos locais onde estiverem armazenadas as cargas 
perigosas; e 

4.7 - Disponibilidade de instruções sobre procedimentos de emergência para o 
caso de acidentes. 
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5) Deverá ser enviado junto ao Pedido de Despacho da embarcação, uma relação 
de todas as mercadorias perigosas a bordo (anexo 5-A da NORMAM-02). 

 

c) As embarcações transportando cargas perigosas que sofram acidentes que 
envolvam essas cargas deverão informar o fato imediatamente às autoridades 
competentes da área onde tenha ocorrido o acidente. 

 

d) As embarcações que transportem álcool, petróleo e seus derivados, somente 
poderão realizá-lo em tanques apropriados, dotados dos dispositivos de segurança, 
transferência e controle necessários não podendo ser os tanques de colisão à vante ou a 
ré. 

e) Para as embarcações de transporte de carga (embarcações da Hidrovia-
comboios) deverá ser cumprido o contido no Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai-Paraná. 

 

0412 - IRREGULARIDADES DAS MERCADORIAS PERIGOSAS 
 
O descumprimento dessas normas bem como a constatação de divergências entre 

documento e carga deixará o infrator sujeito, além das penas previstas, o impedimento da 
carga ou descarga das mercadorias. 

Todas as alterações no Manifesto de Carga e do destino, bem como, as 
confirmações de chegada e saída das embarcações, deverão ser informadas à Capitania 
ou Agência, via fac-símile. 
 

                                        

SEÇÃO VI 
 

FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS 

 

A entrada, Despacho e saída de embarcação observarão as Normas da Autoridade 
Marítima (NORMAM-08 e NORMAM-03) e o estabelecido no Acordo Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai/Paraná, além das normas ora estabelecidas. 

Considerando as restrições físicas, na área da cidade de Corumbá, que impedem 
um comboio de navegar por completo para águas bolivianas, obrigando o mesmo à 
manobra de arme/desarme/espera em AJB, fica esclarecido o seguinte: as embarcações 
da hidrovia despachadas de portos dos países signatários do Acordo de Transporte 
Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná para a Bolívia ou despachadas da Bolívia para 
portos dos países signatários e que necessitem efetuar a manobra de 
arme/desarme/espera entre os Km 1504,3 e 1531 deverão tão somente emitir parte de 
entrada e saída, por ocasião da realização dessas manobras, visando o controle do 
tráfego aquaviário, sendo que, por estarem em AJB estarão sujeitas à Inspeção Naval. 

Para as embarcações que estejam sem operar ou aguardando operação/carga, o 
prazo máximo de permanência autorizado na área portuária é de 7 dias, caso haja a 
necessidade de prolongar o período de estadia, o interessado deverá requerer 
autorização junto a CFPN, Delegacia ou Agências de sua área de jurisdição.  

  

ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ 

 

O Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, assim como 

seus Protocolos Adicionais e Regulamentos de nº 1 ao 14, exceto o n° 13, 

encontram-se em vigor e incorporados ao Ordenamento Jurídico Brasileiro. É 
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obrigação de todos os navegantes que trafegam na hidrovia em AJB conhecerem e 

cumprirem os mesmos. 
 

 

LEGISLAÇÃO INTERNALIZADA  

 
-Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná 
-Protocolo Adicional sobre Assuntos Aduaneiros 
-Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança 
-Protocolo Adicional sobre Seguros 
-Protocolo Adicional sobre Condições de Igualdade de Oportunidade para uma maior 
Competitividade 
-Protocolo Adicional sobre Solução de Controvérsias 
-Protocolo Adicional sobre Cessação Provisória de Bandeira 
 

Regulamentos Documento de internalização 

Reglamento 1 Transporte de Mercadería sobre Cubierta 

Decreto N° 3.536 de 03/07/2000, 

Diario Oficial de 04/07/2000 (CR/di 

1255). 

Reglamento 2 Balizamiento 

Decreto N° 3.532 de 30/06/2000, 

Diario Oficial de 03/07/2000 (CR/di 

1255). 

Reglamento 3 Glosario Uniforme de los Servicios Portuarios 

Decreto N° 3.539 de 10/07/2000, 

Diario Oficial de 11/07/2000 (CR/di 

1255) 

Reglamento 4 Prevención de Abordajes 

Decreto N° 3.535 de 03/07/2000, 

Diario Oficial de 04/07/2000 (CR/di 

1255) 

Reglamento 5 
Determinación del Arqueo de las 

Embarcaciones 

Decreto N° 3.531 de 30/06/2000, 

Diario Oficial de 03/07/2000 (CR/di 

1255) 

Reglamento 6 
Plan de Comunicaciones para la Seguridad en 

la Hidrovía 

Decreto N° 3.538 de 10/07/2000, 

Diario Oficial de 11/07/2000 

Reglamento 7 
Régimen Único de Dimensiones Máximas de 

los Convoyes 

Decreto N° 3.533 de 30/06/2000, 

Diario Oficial de 03/07/2000 (CR/di 

1255) 

Reglamento 8 Francobordo y estabilidad para Embarcaciones 

Decreto N° 3.417 de 19/04/2000, 

Diario Oficial de 20/04/2000 (CR/di 

1255) 

Reglamento 9 Requisitos comunes de Matriculación 

Decreto N° 3.430 de 20/04/2000, 

Diario Oficial de 24/04/2000 (CR/di 

1255) 

Reglamento 10 
Reconocimiento, inspecciones y certificados 

de seguridad para embarcaciones 

Decreto N° 3.425 de 20/04/2000, 

Diario Oficial de 24/04/2000 (CR/di 

1255) 

Reglamento 11 Régimen Único de Infracciones y Sanciones Decreto N° 3.432 de 25/04/2000, 
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Diario Oficial de 24/04/2000 (CR/di 

1255) 

Reglamento 12 
Régimen Uniforme para Ejercer el Pilotaje 

(28/07/2003) 

Decreto N° 5.682 de 23/01/2006, 

Diario Oficial de 24/01/2006 

Reglamento 13 
Planes de Formación y Capacitación para 

Personal Embarcado 
Não Internalizado 

Reglamento 14 
Reglamento de Seguridad para las 

Embarcaciones 

Dec.  8.357, del 13/11/2014, 

publicado en el DOU n° 221, de  

4/11/2014 (CR/di 4018) 
 

0413 - ENTRADA DA EMBARCAÇÃO 

 
Para a entrada da embarcação em AJB deverá ser realizado o pedido no Órgão de 

Despacho da jurisdição comunicando a chegada da embarcação no porto ou terminal 
aquaviário pelo seu representante legal, no prazo máximo de 4 horas após a atracação 
ou fundeio, conforme NORMAM 08/DPC. Esta comunicação deverá ser feita na sede da 
Capitania ou Agência subordinada, conforme área de jurisdição via e-mail ou fac-símile. 

 

a) QUARENTENA 

1) A embarcação em condições consideradas não satisfatórias pelo órgão 
responsável ou que forem procedente de regiões onde esteja ocorrendo surto de doença 
transmissível, deverá permanecer no fundeadouro de quarentena até liberação pela 
Saúde dos Portos. O fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que a 
embarcação possua “tanque de retenção”. 

2) O Comandante deverá apresentar à Capitania, Delegacia ou Agência com 
jurisdição sobre o porto, uma declaração de que o tanque de dejetos esteja perfeitamente 
vedado e tratado quimicamente, de forma adequada a combater a doença em questão. 

3) É proibida, nessa situação, a descarga de águas servidas. 

4) O descumprimento destas normas ou de qualquer outra estabelecida pela 
Saúde dos Portos sujeitará a retirada da embarcação para área afastada de região 
habitada, sem prejuízo de outras penalidades previstas; 

5) Os Agentes, Armadores e Comandantes deverão disseminar, da forma mais 
ampla e rápida possível, as informações e diretivas das Autoridades do Porto, de modo a 
garantir a eficácia das medidas de prevenção, a fim de evitar a propagação de doenças. 

6) A embarcação em quarentena poderá ficar atracada nos locais abaixo: 

  6.1 - Área Portuária de Corumbá/Ladário - margem esquerda do rio Paraguai - 
entre os Km 1510,5 e 1511; 

6.2 - Área Portuária de Cáceres – margem direita do rio Paraguai – entre os km 
2197,8 e 2198,3; 

6.3 - Área Portuária de Cuiabá – margem esquerda do rio Cuiabá – Km 354; 

6.4 - Área Portuária de São Félix do Araguaia – margem esquerda do rio Araguaia 
– Km 990 ; e  

6.5 - Área Portuária de Porto Murtinho – margem esquerda do rio Paraguai – entre 
os km 989,7 e 990,3. 

 

0414 - SAÍDA DA EMBARCAÇÃO 

 

I) Passe de Saída para o Próximo Porto 
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Após análise pela CFPN, delegacia e Agências subordinadas de toda a 
documentação encaminhada no pedido de Despacho, será emitido, caso não haja 
pendências, o Passe de Saída para o Próximo Porto (Anexo 2-D). O Passe de Saída tem 
validade de até setenta e duas horas, contados a partir da data-hora da partida prevista 
no Pedido de Despacho, concedido a critério do OD da jurisdição.  

 

II) Revalidação do Passe de Saída:  
Não se concretizando a saída da embarcação, no prazo estabelecido para 

suspender constante no Passe de Saída para o Próximo Porto, o representante legal da 
embarcação deverá encaminhar ao OD um novo Pedido de Despacho para o Próximo 
Porto (Anexo 2-C). No campo “OBS”, de caráter obrigatório, deverá ser informado o 
motivo do não cumprimento do prazo. Neste caso será necessária somente apresentação 
dos documentos que porventura tenham sofrido alterações. 
 

0415 - PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL 
 
As embarcações nacionais e estrangeiras, por ocasião de suas estadias ou 

passagens na área de jurisdição da Capitania, Delegacia e Agências subordinadas, 
demandando os portos interiores, estarão sujeitas às inspeções do Controle pelo Estado 
do Porto (Port State Control) ou Controle pelo Estado da Bandeira (Flag State Control) e 
deverão permanecer no local até o término das inspeções. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 

SEÇÃO I 

 

RESTRIÇÕES OPERACIONAIS 

 

COORDENAÇÃO  
A Administração do Porto/Terminal Portuário e a AHIPAR fixarão, com base na 

documentação pertinente ou no consenso obtido, os limites sob a responsabilidade de 
cada administração para efeito de divulgação dos calados máximos recomendados para 
acesso a berços e velocidades de trânsito. As informações de dragagem e balizamento 
deverão ser divulgadas quando for o caso. De acordo com o art. 63 do Protocolo 
Adicional do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná sobre 
Segurança da Navegação, as normas de segurança a que as embarcações da hidrovia 
deverão se enquadrar em cada porto serão estabelecidas pela autoridade competente de 
cada país signatário. 

 
0501 - CALADO MÁXIMO RECOMENDADO  

 
Conduzir uma embarcação com um determinado calado em local com uma dada 

profundidade é, fundamentalmente, um problema de navegação, cuja solução cabe ao 
Comandante. Para tal, o mesmo deve munir-se de todas as informações e auxílios 
possíveis, bem como adotar os procedimentos que a boa técnica recomenda. 

Dessa forma, não é suficiente estar com um calado menor que a profundidade de 
um dado local para nele passar com segurança. Há que ser considerada a velocidade, a 
largura do canal, a tença, as condições meteorológicas e possíveis alterações, que 
podem causar variações de calado e/ou variações na manobrabilidade do comboio. 

Considerando que as características do rio Paraguai variam muito no decorrer do 
ano em razão do ciclo das águas, o mesmo ocorrendo com as reações do comboio em 
função de suas dimensões, carga, calado e propulsão, torna-se difícil a fixação de um 
parâmetro único que estabeleça uma distância mínima segura entre o calado e a 
profundidade. Face ao exposto, cabe ao Comandante do comboio a responsabilidade por 
navegar com calado compatível com as profundidades observadas nos trechos 
considerados, devendo o calado máximo do R/E e barcaças ser dado em função das 
profundidades mínimas do rio Paraguai, em cada época do ano, mantendo um pé-de-
piloto mínimo de 0,5 metro (distância da linha de base do casco das barcaças ao fundo 
do rio), além de valer-se do ábaco de correção das sondagens existente nas cartas 
náuticas, em função das leituras das réguas em Ladário-MS, Forte Coimbra e Porto 
Murtinho-MS.  

 

0502 - RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM 

 

a) A velocidade máxima permitida para embarcações trafegando nas áreas portuárias 
abaixo discriminadas será de 5 Km/h: 

 

KM  RIO LOCALIDADE 

990 ao 1000  Paraguai Porto Murtinho-MS 

1386 ao 1390  Paraguai Porto Esperança e Porto Gregório Curvo-MS 

1417 ao 1422  Paraguai Porto Morrinho e Albuquerque-MS 

1445 ao 1447  Paraguai Porto da Manga-MS 

1510 ao 1532  Paraguai Corumbá e Ladário-MS 
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2199 ao 2203  Paraguai Cáceres-MT e Baia Malheiro 

156 ao 160              Cuiabá Poconé-MT (Porto Jofre) 

355 ao 357 Cuiabá Poconé-MT (Porto Cercado) 

475 ao 479  Cuiabá Barão de Melgaço-MT 

565 ao 570  Cuiabá Santo Antônio do Leveger-MT 

605 ao 610  Cuiabá Cuiabá-MT 

990 Araguaia São Félix do Araguaia-MT 

 

b) Ao cruzar com embarcações de pequeno porte e nas ultrapassagens, a embarcação 
de maior porte deverá reduzir a sua velocidade de modo a evitar que a onda formada na 
passagem emborque ou prejudique a embarcação menor. 

 

c) Nos casos de cruzamento e ultrapassagem deve ser observado o Regulamento para 
Prevenir Abalroamento na Hidrovia Paraguai-Paraná – Regulamento 4. 
 

d) A velocidade máxima permitida para embarcações trafegando próximo a 

comunidades ribeirinhas, indígenas, local de concentração de embarcação e 

flutuantes será de 5 Km/h. 

 

0503 - RESTRIÇÕES DE HORÁRIO 

 
Não há restrições de horário para o tráfego de embarcações na jurisdição desta 

CFPN, Delegacia e Agências subordinadas, devendo ser obedecido o preconizado no 
item 0306 desta norma.  

 

0504 - RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES  

 

a) Os comboios em navegação de empurro deverão cumprir a Portaria de Dimensões de 
comboios em trânsito por Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) da Hidrovia Paraguai-
Paraná (HPP), documento este fundamentado por estudos do Instituto de Pesquisas 
Técnicas de São Paulo (IPT/SP), disponível no site www.cfpn.mar.mil.br.  

b) No trecho de Cáceres (MT) a Corumbá (MS), são estabelecidas as dimensões 
máximas para comboios a seguir: 

 

Sub 

trecho 

Início 

(km) 

Término 

(km) 

Comprimento 

máximo 

Largura 

máxima 

1º 
Cáceres 

(km 2201,5) 

Boca do Rio Bracinho 

(km 2043) 
140 m 24 m 

2º 
Boca do Rio Bracinho 

(km 2043) 

Foz do Rio Sararé 

(km 1983,5) 
80 m 24 m 

3º 
Foz do Rio Sararé (km 

1983,5) 

Volta do Pacu Gordo 
(km 1874,8) 

140 m 24 m 

4º 
Volta do Pacu Gordo 

(km 1874,8) 

Volta do S 

(km 1818) 
80 m 24 m 

5º 
Volta do S 

(km 1818) 

Ponta do Morro 

(km 1790) 
140 m 24 m 

6º 
Ponta do Morro 

(km 1790) 

Corumbá 

(km 1522) 
200 m 33 m 

 
A nomenclatura indicada nesta norma para a composição de comboios deverá ser 

entendida conforme a ilustração abaixo:  
 
 

http://www.cfpn.mar.mil.br/
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 Imagem meramente ilustrativa 

 
Imagem meramente ilustrativa 

 

0505 - RESTRIÇÕES DE FUNDEIO 

 

 É proibido: 

1) Fundear a menos de 200 metros das instalações militares; 

2) Fundear nos canais de acesso aos portos; 

3) Fundear nas proximidades das instalações dos portos e terminais; 

4) Fundear no canal navegável; 

5) Abarrancar nas margens em curvas; 

6) Fundear ou atracar nas proximidades de sinais náuticos; 

7) Fundear ou atracar em estreitamento de canal motivado por ilha; 

8) Trafegar e fundear em áreas especiais nos prazos determinados em Avisos 

aos Navegantes; 

9) Trafegar e fundear em locais adjacentes às áreas, reservadas para os 

banhistas; e 

10) Fundear nas proximidades das zonas de espera e arme/desarme, exceto 

para as embarcações da hidrovia e suas embarcações de apoio. 

 

0506 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS 

 
A lancha orgânica da embarcação deverá ser usada para efetuar sondagens e 

visualizar de forma antecipada perigos à navegação, obstáculos e tráfego de 
embarcações/comboios no contorno ou passagem por pontos críticos, 
independentemente de outros procedimentos regulamentares. 

 

0507 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 
Os Comandantes das embarcações e comboios deverão monitorar 

permanentemente as condições meteorológicas (vento/correnteza/visibilidade) existentes, 
adotando atitudes proativas no que diz respeito às ações de precaução julgadas 
necessárias para garantir a segurança da navegação no trecho considerado da hidrovia. 

 

0508 - CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO 
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A Administração do Porto/Terminal Portuário e a AHIPAR fixarão, com base na 

documentação pertinente ou no consenso obtido, os limites sob a responsabilidade de 
cada administração para efeito de divulgação dos calados aéreos máximos 
recomendados para acesso a berços e velocidades de trânsito.  

 

0509 - OUTRAS RESTRIÇÕES 

 
Fica proibido o trânsito de comboios com barcaças instaladas nas áreas 

delimitadas entre a proa e a popa do R/E, por ambos os bordos da embarcação. 
 

0509.1 - NAVEGAÇÃO DE COMBOIOS EM PASSAGENS CRÍTICAS 

 

Por ocasião da passagem nas pontes ferroviária, rodoviária, na linha de 

transmissão de energia elétrica na área do Rabicho e na Ponte de Captação de 

água de Corumbá, é obrigatório o rebatimento do mastro para as embarcações que 

possuírem mais de 15 metros de altura. 

 

 

 

1) Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra, na localidades de Porto Esperança 

(KM 1389) – MS e Ponte Rodoviária Poeta Manoel de Barros, na localidade de 

Morrinhos – MS (KM 1402):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra               Ponte Rodoviária Poeta Manoel de Barros 

 

Por ocasião da passagem sob as pontes os comboios deverão ser desmembrados 
e trafegarem com no máximo, 04 barcaças. Tais comboios deverão passar 
desmembrados na formação (2x2+1) e empurrando com máquinas avante. 

O canal de navegação sob a ponte rodoviária está situado entre os pilares P5A e 
P5B, próximos à margem direita do rio Paraguai, que proporciona um retângulo de 
navegação com 110m de largura e 16m de altura. 

2) Área compreendida entre o Farolete Balduíno, do rio Paraguai e o Sistema 

de Captação de Água da cidade de Corumbá /Parque Marina Gattass. 
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Sistema de Captação de Água da cidade de Corumbá 

 
As dimensões máximas de comboios nos trechos compreendidos entre o farolete 

Balduíno (Km 1521) do rio Paraguai e o sistema de captação de água da cidade de 
Corumbá/Parque Marina Gattass no canal do Tamengo, são estabelecidas conforme 
abaixo discriminado: 

3.1 - Quando a régua da cidade de Ladário indicar o nível de água igual ou 

superior a 1,50m: 

a) Comboio com dimensão máxima de 25 metros de largura e 170 metros de 
comprimento (incluindo o empurrador principal e o empurrador auxiliar na proa do 
comboio), que equivale a um comboio com quatro barcaças na formação 2x2+1, desde 
que o empurrador principal tenha no mínimo dois eixos com potência total instalada igual 
ou superior a 900HP e o empurrador auxiliar tenha no mínimo 200HP de potência. O 
empurrador auxiliar deverá ter seu sistema de controle da propulsão diretamente 
acionado e controlado do passadiço do empurrador principal. Esta formação de comboio 
não está autorizada a trafegar no período noturno e sob baixa visibilidade; e 

b) Comboio com dimensão máxima de 25 metros de largura e 100 metros de 
comprimento (incluindo o empurrador), que equivale a um comboio com duas barcaças 
(lado a lado) na formação 2x1+1, para os comboios que não atendam aos requisitos 
acima estabelecidos. 

3.2 - Quando a régua da cidade de Ladário indicar nível de água inferior a 1,50m 
os comboios deverão passar desmembrados na formação (1x1+1). 

4) É proibida a prática de colisão com as margens dos rios e seus afluentes 

como forma de ultrapassar trechos difíceis e curvas críticas. Tal ato é considerado 
colisão da embarcação com a margem, sujeito a abertura do competente Inquérito 
Administrativo, ficando as despesas decorrentes da viagem dos peritos até o local da 
colisão por conta do Armador. 

 

 

 

 

 

 

0509.2 - RESTRIÇÕES DE MANOBRAS E OPERAÇÕES DE COMBOIOS DE 

TRANSPORTE FLUVIAL NO PORTO DE CÁCERES –MT 

 
Devem ser observadas as seguintes restrições para a operação de 

balsas/barcaças no Porto de Cáceres-MT: 

1) Não abarrancar balsas de qualquer natureza, carregadas ou vazias, 
imediatamente a montante da ponte Marechal Rondon; 

2) A montante da ponte Marechal Rondon as balsas deverão estar atracadas nos 
terminais portuários existentes; 

3) As dimensões máximas de comboio autorizado a trafegar sob a ponte Marechal 
Rondon é de 90m de comprimento por 15m de largura, incluindo o Rebocador, que 
equivale a uma formação com 1 barcaça (1x1+1); 

4) Abarrancar, à jusante da ponte Marechal Rondon, no máximo 01 balsa a 
contrabordo da outra; e 

5) Nos terminais portuários, as balsas não poderão pernoitar com outras ao seu 
contrabordo. 

 

0509.3 - EMBARCAÇÃO DE PEQUENO PORTE 

 

É RESPONSABILIDADE DO COMANDANTE DO COMBOIO E EMBARCAÇÃO, O 

FIEL CUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTIDAS NO REGULAMENTO 4 - 

REGULAMENTO PARA PREVENIR ABALROAMENTO NA HIDROVIA PARAGUAI-

PARANÁ. 

. 
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Os tripulantes e/ou passageiros de toda embarcação com propulsão, tipo 

bote e lanchas, com AB menor ou igual a 10, quando utilizando as vias navegáveis 

na jurisdição da CFPN, Delegacia e agências subordinadas, devem utilizar coletes 

salva-vidas, ajustado corretamente ao corpo, para maior segurança em caso de 

colisão, emborcamento, queda de pessoa n’água e casos fortuitos. 

 

0509.4 - ALCANCE DA VISÃO DO PASSADIÇO 

 
 A visão da superfície do rio na proa da embarcação, observada do passadiço do 
empurrador, deve estar desobstruída até uma distância correspondente a mais do que 5 
(cinco) comprimentos da embarcação/comboio, em um arco de 10° da linha de centro 
para cada bordo, independente do calado da embarcação, do trim ou da carga no 
convés. Conforme o croqui abaixo. 

MCP

cx de agua

MCP

cx de agua

MCP

cx de agua

MCP

cx de agua

MCP

cx de agua

MCP

cx de agua

 

 

 

SEÇÃO II  

 

PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES E BÓIAS 

DE GRANDE PORTE 

 

0510 - PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE 

VENHAM A ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS 

 
Não há plataformas e bacias petrolíferas na jurisdição desta CFPN, Delegacia e 

Agências subordinadas. 

 

0511 - BÓIAS DE GRANDE PORTE 

 
Não há boias de grande porte na jurisdição desta CFPN, Delegacia e Agências 

subordinadas. 

 

0512 - OPERAÇÕES DE MERGULHO 

 
As empresas envolvidas com atividades que empreguem mergulhadores deverão 

cumprir o estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Atividades Subaquáticas 
(NORMAM-15/DPC).  

 

 
SEÇÃO III  

 

EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS 

 

 

0513 – INFORMAÇÕES SOBRE EVENTOS NÁUTICOS 
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Os responsáveis pela organização de eventos náuticos deverão informar à 

CFPN, Delegacia ou Agência subordinada com antecedência mínima de 15 dias, 

para se assegurar que o evento não interferirá na navegação ou para que outras 

providências eventualmente necessárias sejam tomadas. No requerimento deverá 

conter o maior número de informações possíveis para que se possa avaliar se as 

medidas tomadas garantirão o bom andamento e a segurança do evento.  
Os responsáveis pela organização deverão tomar todas as providências para que o 

evento ocorra de maneira segura, observando e cumprindo as regras do item 0113 das 
Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e 
para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas 
Náuticas (NORMAM-03/DPC). Os organizadores deverão certificar-se dos seguintes 
aspectos:  
1) As embarcações participantes devem possuir o TIE/TIEM, Seguro Obrigatório DPEM 
(quando administrativamente possível) e habilitação do condutor dentro da validade; 
2) A definição do espaço físico para banhistas, com delimitação da área seletiva para 
navegação de acordo com o item 0109 da NORMAM-03/DPC e/ou com o Plano de Uso 
de Orla do Município, em especial, sem interferir com o uso de praias, ou com qualquer 
área utilizada por banhistas; e 

3) Para eventos que envolvam competição ou que incentivem largadas rápidas das 
embarcações (exemplo: eventos de pesca esportiva), deverão ser definidas regras para 
evitar eventuais abalroamentos que deverão ser analisadas pela CFPN, Delegacia ou 
Agências subordinadas, antes de sua divulgação. 
 Os responsáveis ainda devem ter atenção quanto aos prazos constantes nas    
Normas da Autoridade Marítima para Navegação e Cartas Náuticas (NORMAM-28/DHN) 
para solicitação e emissão de Avisos-Rádio Náuticos, para divulgação de eventos. 
 
0514 – UTILIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS  

O Fundeio de dispositivos flutuantes, balsas, chatas e outras embarcações para 
servirem como base de apoio ao lançamento de fogos de artifício é condicionado ao 
cumprimento dos procedimentos abaixo relacionados, em complemento ao previsto na 
NORMAM-03/DPC, a fim de garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida 
humana e prevenção da poluição ambiental causada por embarcações: 

Apresentação de requerimento contendo os documentos abaixo relacionados, com 
no mínimo 30 dias de antecedência: 
a) memorial descritivo do evento, onde deverá constar o responsável pelo evento, os 
dados das embarcações empregadas (embarcações de apoio e balsas), procedimentos 
detalhados de evacuação médica de emergência (incluindo transporte de acidentados 
desde o rio, por embarcação previamente contratada, para local preestabelecido em 
terra) e extrato da carta náutica com as posições sugeridas para as embarcações; 
b) memorial descritivo do show pirotécnico, assinado por técnico competente, com firma 
reconhecida e cópia autenticada do documento de identidade, em duas vias; 
c) certificado de registro da empresa diretamente responsável pela queima de fogos, 
junto ao Exército Brasileiro; 
d) documento do responsável pelo evento, declarando a contratação da empresa de 
queima de fogos para realização do espetáculo ou o respectivo contrato firmado; 
e) autorização da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal; 
f) autorização do Serviço de Proteção ao Voo do Comando da Aeronáutica; 
g) autorização do Corpo de Bombeiros; 
h) atestado do responsável pelo show de pirotecnia; 
i) documento que ateste a responsabilidade do organizador do evento (responsável) pelo 
emprego das embarcações a serem utilizadas; 
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j) se for o caso, documento do organizador (responsável) que ateste a autorização formal 
a um eventual coordenador do evento, a fim de tratar do assunto junto à CFPN ou 
subordinadas. 
k) termo de responsabilidade assinado pelo responsável pelo evento. 
I) A aprovação dependerá das seguintes apreciações da Capitania dos Portos, 
Delegacias e Agências: 
m) inspeção nos flutuantes e embarcações de apoio pela CDA; 
n) distância da orla proposta pelos organizadores do evento, estabelecida em função da 
potência dos fogos de artifício empregados (normalmente 450 metros); e 

o) confirmação do posicionamento das balsas, antes do início da queima de fogos, 
especialmente no tocante à distância de terra. 

 

0515 - CAMPANHAS EDUCATIVAS 

 
Durante os eventos náuticos, ações de fiscalização do tráfego aquaviário, 

aplicação de prova para Amadores e palestras, as equipes de Inspeção Naval e 
comissões volantes realizarão campanhas educativas voltadas para a segurança da 
navegação, salvaguarda da vida humana, prevenção da poluição hídrica causada por 
embarcações, regularização de documentação e habilitação de Amadores e Aquaviários. 

Para contribuir com a eficácia da sinalização náutica brasileira, a CFPN, Delegacia 
e Agências subordinadas devem promover campanhas de divulgação sobre a importância 
da manutenção das características dos sinais náuticos, à luz do contido nas Normas da 
Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação (NORMAM-17/DHN). 



CAPÍTULO 6 

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

0601 - VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS

a)  Os Comandantes de embarcações deverão ter atenção especial ao estado do
balizamento  dos  rios,  informando  a  CFPN,  Delegacia  e  Agências  subordinadas  da
jurisdição  os  faroletes  apagados,  que  estiverem  com  luzes  não  confiáveis,
faroletes/balizas destruídos/avariados/obstruídos.

b) O rio Paraguai é o principal rio da área de jurisdição desta CFPN, Delegacia e
Agências subordinadas. No trecho brasileiro, é sinalizado e pode ser dividido em dois
segmentos de navegabilidade distintos:

1)  Cáceres  –  Corumbá  (Tramo  Norte):  calado  máximo  de  2,10  metros  entre
fevereiro  e  agosto  e  1,20  metros  no  restante  do  ano.  Nesse  segmento  o  traçado  é
sinuoso e estreito e a navegação difícil em alguns pontos devido ao leito móvel do rio. 

2)  Corumbá – Foz do rio  Apa (Tramo Sul):  nesse segmento  as  restrições são
devidas a raios de curvatura reduzidos, entretanto as condições naturais do rio permitem
a navegação de grandes comboios. 

3)  Canal do Tamengo: escoadouro natural da lagoa Cáceres, navegável da foz
(Km 1.522 do rio Paraguai) até o marco do Tamarineiro (Bolívia).

4) Rio Cuiabá: Possui uma extensão de 610 Km e é o mais importante afluente do
rio  Paraguai.  Em  qualquer  época  do  ano  dá  acesso  a  Porto  Cercado.  Atualmente,
encontra-se bastante assoreado, permitindo somente a navegação por embarcações de
pequeno porte.

5) São Félix do Araguaia: Não existem vias navegáveis cartografadas na área de
jurisdição desta Agência Fluvial.

0602 - VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS 

1) Rio Aquidauana
Da foz até a localidade de Camisão, para embarcações de pequeno porte.
2) Rio Miranda
Da foz até a localidade de Aldeia La Lima, para embarcações de pequeno porte.
3) Rio Paraguai-Mirim
Esse rio é na realidade um longo e sinuoso braço do rio Paraguai, tendo extensão

de  122  km até  sua  boca  superior.  É  navegável  nas  enchentes  por  embarcações  de
pequeno porte.

4) Rio Taquari
É navegável por pequenas embarcações desde sua foz até a cidade de Coxim, Km

435 do rio Taquari.
É navegável durante todo ano por embarcações entre sua foz e Porto Rolon, Km

101 do rio Taquari.  A montante de Porto Rolon os bancos de areia são freqüentes e
troncos de grandes dimensões ficam presos no leito do rio.

Atualmente,  o  rio  Taquari  encontra-se  bastante  assoreado,  sendo  necessária
atenção especial durante a navegação.
 5) Rio Verde

- 6 - 1 -
NPCF/CFPN-2018    



Da  foz  até  a  localidade  de  Águas  Claras,  é  navegável  por  embarcações  de
pequeno porte.

6) Rio Pardo
Da foz até a hidrelétrica de Mimoso, é navegável por embarcações de pequeno

porte.
7) Rio Araguaia
É navegável  por  embarcações  de  pequeno  porte  na  maior  parte  do  ano,  mas

devido a  presença de bancos de areia  durante  o período de estiagem,  é necessário
atenção especial durante a navegação. 

8) Rio das Mortes
É navegável  por  embarcações  de  pequeno  porte  na  maior  parte  do  ano,  mas

devido a presença de bancos de areia e pedras, é necessário atenção especial durante a
navegação, principalmente no período de estiagem.

0603 - REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR

Para a navegação interior devem ser aplicadas as Regras Especiais para Evitar
Abalroamento na Navegação Interior, conforme o contido no Capítulo 11 das Normas da
Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-
02/DPC)  e  Regulamento  4  –  Regulamento  para  Prevenir  Abalroamento  da  Hidrovia
Paraguai-Paraná, do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná.

0604 – COMBOIOS

Cumprir o item 0504 desta Norma.

0605 – DEVER DE INFORMAÇÃO

Os Comandantes  e Mestres das embarcações devem comunicar  ao agente da
Autoridade Marítima do primeiro porto que demande, qualquer irregularidade dos auxílios
à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar,
bem como acidentes ou fatos da navegação ocorridos com o seu navio ou embarcação.
Quando  se  tratar  de  irregularidade  dos  auxílios  à  navegação  e  qualquer  imprecisão,
obstáculo ou estorvo à navegação, a comunicação poderá ser efetuada ao Centro de
Hidrografia da Marinha (CHM), conforme o anexo constante dos folhetos quinzenais de
Avisos  aos  Navegantes,  intitulado  “COLABORAÇÃO  DOS  NAVEGANTES  OU
USUÁRIOS”. 

0606 – USINAS

Na  área  de  jurisdição  da  CFPN,  Delegacia  e  Agências  subordinadas  existem
diversas  usinas  hidrelétricas,  porém  nenhuma  delas  com  estrutura  de  eclusagem,
tornando os rios da região limitados quanto às vias navegáveis. 

A  maioria  das  usinas  formam  reservatórios  que  são  muito  utilizados  pelas
embarcações de esporte e recreio. 

Compete  a  cada usina hidrelétrica a elaboração,  revisão e divulgação de seus
Planos de Segurança ou Uso, sendo que a CFPN, Delegacia e Agência subordinada da
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jurisdição recebedora de cópia. Os planos deverão contemplar, dentre outros assuntos
relevantes: 

I) o perímetro de segurança e limites para navegação; 
II) sinalização utilizada; 
III) regras para pesca e psicultura; e
IV) controle de cheias. 

SEÇÃO II

OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0607 – OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS

As  atividades  relacionadas  a  obras  sobre,  sob  e  às  margens  das  águas
jurisdicionais brasileiras somente poderão ser executadas após o parecer favorável da
Autoridade Marítima, que deverá ser solicitado mediante apresentação de requerimento
ao Capitão dos Portos, Delegado ou ao Agente em cuja área de jurisdição se pretenda
realizar determinada a obra. Para tanto, o interessado deverá apresentar o processo com
a documentação completa, conforme o estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima
para obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas
jurisdicionais brasileiras (NORMAM-11/DPC), para avaliação e consequente emissão do
parecer quanto à segurança da Navegação e ordenamento do espaço aquaviário. 
Cabe ressaltar que o referido parecer da Autoridade Marítima não exime os requerentes
das autorizações dos outros órgãos, conforme cada caso.

Quando for identificada uma obra sem que o interessado tenha obtido o parecer da
Marinha  do  Brasil  ou  que  possa  comprometer  a  segurança  da  navegação  ou  o
ordenamento  do  espaço  aquaviário,  o  proprietário  ou  responsável  será  notificado  a
comparecer à Capitania dos Portos, para realizar a regularização da mesma.

0608 – BARRAGENS E ECLUSAS

Nas vias navegáveis da área de jurisdição não existem eclusas para transposição,
apesar  da  grande  quantidade  de  barragens.  Caso  exista  interesse  na  construção  de
eclusas, deverá ser apresentado projeto pelo interessado à CFPN, Delegacia e Agências
subordinadas da jurisdição,  a  fim de verificar  os aspectos  referentes  à segurança da
navegação. 

Deverão  ser  estabelecidas  normas  e  regras  de  operação,  atendendo  às
peculiaridades locais e a segurança do tráfego aquaviário nas operações de eclusagem,
tendo atenção ao contido no Capítulo 9 da NORMAM-02/DPC. 

0609 – DRAGAGENS

Os interessados deverão cumprir integralmente o contido na NORMAM-11/DPC e
nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Levantamentos  Hidrográficos  (NORMAM-
25/DPC). 

0610 – EXTRAÇÃO DE MINERAIS

Os  interessados  deverão  cumprir  integralmente  o  contido  no  capítulo  3  da
NORMAM-11/DPC. Serão apreendidas as embarcações em prática ilegal de extração de
areia ou outro mineral ou realizando pesquisa não autorizada. 
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0611 – ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NAÚTICOS

Os responsáveis por obras em AJB e em terrenos marginais têm a obrigação de
prover  o  CHM  de  informações  para  atualização  dos  documentos  náuticos,
particularmente  os  relativos  aos  portos,  terminais,  píeres,  marinas,  pontes  e  etc.,
conforme previsto na NORMAM 11/DPC. 

- 6 - 4 -
NPCF/CFPN-2018    



                                                           ANEXO A  

A – 1 

Jurisdição do Estado de Mato Grosso do Sul 

                     

                   CAPITANIA FLUVIAL DO PANTANAL (CFPN) 

                    DELEGACIA FLUVIAL DE CUIABÁ (DelCuiabá) 

                   AGÊNCIA FLUVIAL DE PORTO MURTINHO (AgPMurtinho) 

 

 



ANEXO B 
 

B-1 

 

 Jurisdição do Estado de Mato Grosso  
 
 

                 DELEGACIA FLUVIAL DE CUIABÁ (DelCuiabá) 
 

                 AGÊNCIA FLUVIAL DE CÁCERES (AgCáceres) 
 

AGÊNCIA FLUVIAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AgSFAraguaia) 
 

 
 

 

 

 

 

            

 
 
                              



ANEXO C 

C-1 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

MARINHA DO BRASIL 
 

CAPITANIA FLUVIAL DO PANTANAL 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMBARCAÇÃO 

Processo de Despacho:  

Nº:_________________________ 

DADOS DA EMBARCAÇÃO 
Nome da Embarcação / Comboio 

 
Proprietário  

 

Armador  

 
No IMO  

 
Bandeira  

 
Nome do Comandante  

 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMBARCAÇÃO  

Agente Consignatário:  

 
Endereço e Telefone:  

 
Endereço Eletrônico (e-mail):  

 
CNPJ:  

 

Procuração do Armador ao representante legal foi registrada em Cartório de Ofício de Notas: (  )SIM (  ) NÃO  

Validade da Procuração do Armador ao representante legal: _____/ ______/______  

 

Declaramos que a embarcação acima mencionada, com escala e operação prevista neste porto, é representada 
legalmente por esta Agência, que conforme a legislação em vigor será a responsável por todos os atos referentes à 
embarcação perante o Agente da Autoridade Marítima.  

Estamos cientes de que responderemos administrativamente, civil ou penalmente nos termos da legislação 
vigente, pelas consequências do uso da embarcação, em violação ou desacordo às leis, Normas da Autoridade 
Marítima, Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial do Pantanal (NPCF), referentes à segurança da navegação, 
salvaguarda da vida humana nas águas e à prevenção da poluição hídrica, em particular, com relação à configuração 
de amarração de comboio (2 espias como lançante de proa, 2 espias como lançante de popa  e 1 espia de través) na 
área de desmembramento a montante e a jusante da ponte rodoviária da BR-262, no km 1402 e na ponte ferroviária, 
no km 1387,8, bem como na formação do comboio (2x2+1) para transposição de ambas as pontes, devendo o 
rebocador/empurrador estar empurrando e com máquinas avante. 

 
Local e Data: ____________________, em _____ de ______________ de ___________. 
 
Assinatura do Representante Legal: __________________________________________________________ 
Local e Data: ____________________, em  _____ de ______________ de ___________. 
 
Assinatura do Comandante da embarcação/Comboio: ___________________________________________ 



ANEXO D 

D-1 

AVISO DE SAÍDA 
 
 
 
 

DATA: _______/_______/_______. 
NOME DA EMBARCAÇÃO: _____________________________ TIPO: ___________________ 
DESTINO DA EMBARCAÇÃO: ___________________________________________________ 
PREVISÃO DE SAÍDA ÀS: _______________ PREVISÃO DE CHEGADA ÀS: _____________ 
NÚMERO DE PESSOAS A BORDO : ______________________________________________ 
OBSERVAÇÕES: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
É responsabilidade do Comandante da embarcação ter a bordo o material de 
navegação e de segurança e salvatagem, compatível com a singradura que irá realizar 
e com o número de pessoas a bordo. 
 
 

________________________________________  
                                                          Comandante da Embarcação 

 
 

OBSERVAÇÃO: O Aviso de Saída deve ser entregue ou enviado via e-mail a 
Capitania, Delegacia ou agencia, junto com cópia do titulo de inscrição e lista de 
pessoal embarcado, antes da saída da embarcação. 



ANEXO E 

E-1 

LISTA DE PESSOAL EMBARCADO (Passageiro/Tripulante)  
(Passenger List) 

Nome da embarcação (Ship’s Name) -  
Porto de Chegada / Partida (Arrival /Departure Port) -  
Data Chegada / Partida (Arrival / Departure Date) - 
 

Nome e sobrenome (Family name, given names) Nacionalidade 
(Nationality) 

Data e lugar de nascimento 
(Date and place of birth) 

Tipo de Documento 
RG/CIR (Document Type) 

Nº do Documento 
(Document nº) 

Porto de embarque 
(Port of embarkation) 

      

Estou ciente de que responderei administrativa, civil e penalmente pelos eventuais dados incorretos constantes da presente lista.  
(I am aware that I will be held liable before Administrative Law, Civil Law, or Criminal Law for any eventual incorrect data stated herein.) 
 

Local, ____________________________, em ______ de ________________________ de ______.  
                                                                                            (Place)                                                                                                                            (date dd.mm.yy) 

____________________________________________________________________  
Assinatura/carimbo do Comandante da embarcação  

(Signature/stamp by Captain) 
 


