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CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I 
ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 – ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO

A Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP) é sediada no município de Foz do Iguaçu/PR, e tem
a Delegacia Fluvial de Guaíra (DelGuaíra), sediada no município de Guaíra/PR, como Organização
Militar  diretamente  subordinada.  Ambas  tem  como  atribuição  o  Ensino  Profissional  Marítimo
(EPM) e a Segurança do Tráfego Aquaviário (STA), visando a Salvaguarda da Vida Humana nos rios e
lagos da área de jurisdição, a Segurança da Navegação e a Prevenção e Resposta à Poluição Hídrica.

A  CFRP  e  a  DelGuaíra  são  subordinadas  administrativamente  e  operativamente  ao
Comando do 8º Distrito Naval (Com8ºDN), sediado em São Paulo/SP, e orientadas tecnicamente
pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), sediada no Rio de Janeiro/RJ. 

As  presentes  Normas e  Procedimentos  da Capitania Fluvial  do Rio Paraná (NPCF-CFRP)
constituem  o  único  documento  normativo  desta  Capitania  destinado  ao  público,  e,  por  ser
específica da região sob sua jurisdição, não desobriga os utilizadores a conhecerem os dispositivos
das Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) e demais Legislações, Regulamentações, Tratados
e Convenções internacionais ratificados pelo Brasil e demais Países da região.

As NORMAM citadas encontram-se disponíveis no site da DPC: www.marinha.mil.br/dpc/

a) Endereços e telefones:
CFRP – Rua Barão do Rio Branco, 170 – Centro – Foz do Iguaçu-PR – CEP: 85851-310 –

Fone/Fax (45) 3523-2332 – Fone – Grupo de Atendimento ao Público (GAP) (45) 3523-1574; (45)
99146-1198 – WhatsApp; Endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/cfrp/; e 

DelGuaíra – Praça Presidente Dutra,  88 – Vila Velha – Guaíra – PR – CEP: 85980-000 –
Telefone:  (44)  3642-1166  FAX:  (44)  3642-1606,  Endereço  eletrônico:
www.marinha.mil.br/delguaira/.

A CFRP e a DelGuaíra mantêm escuta permanente no VHF canal 16, na frequência de 156.8
MHz. 

b) Jurisdição:
A área de jurisdição da CFRP e da DelGuaíra estende-se sobre 310 municípios no Estado do

Paraná, englobando aproximadamente 77% do território deste Estado.
A área de jurisdição da CFRP abrange as águas sobre os rios limítrofes com a República da

Argentina e com o Estado de Santa Catarina até o limite do município de União da Vitória-PR, e
sobre o rio Paraná e lago de Itaipu na fronteira com a República do Paraguai até o município de
Marechal Cândido Rondon-PR.

 A jurisdição da Delegacia Fluvial  de Guaíra-PR tem seus limites estendidos sobre o rio
Paraná e lago de Itaipu na fronteira com a República do Paraguai no trecho compreendido entre os
municípios de São Pedro do Paraná-PR e Mercedes-PR; sobre o rio Piquiri no trecho compreendido
entre o município de Guaíra até o município de Ubiratã; e sobre o rio Ivaí no trecho compreendido
entre o município de Prudentópolis-PR até a foz, no rio Paraná. 

No Anexo A consta o mapa da área de jurisdição e o Anexo B consta a lista de municípios
pertencentes a CFRP e DelGuaíra.
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0102 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

a) Atendimento ao público:
A CFRP e DelGuaíra permanecem guarnecidos diuturnamente (24h), sendo o horário de

expediente  das  08h  às  16h.  Após  este  horário,  uma  equipe  de  serviço  fica  disponível  para
atendimento às emergências, nos telefones (45) 3523-2332, (44) 3642-1166 e 185.

b) Serviços prestados ao Público:
O Grupo de Atendimento ao Público (GAP), para os serviços prestados pelo (EPM e STA),

funciona  no  horário  de  expediente  das  08h  às  16h de  segunda  a  sexta-feira.  As  informações
necessárias estão na “Carta de Serviços ao Usuário”, que se encontram disponíveis nos respectivos
endereços  eletrônicos:  CFRP:  www.marinha.mil.br/cfrp/,  e  DelGuaíra:
www.marinha.mil.br/delguaira/

TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAPITANIA E DELEGACIA SUBORDINADA ESTÃO ACESSÍVEIS
A QUALQUER PESSOA 

SEM A NECESSIDADE DE INTERMEDIÁRIOS.

c) Denúncias e sugestões:

As  denúncias  e  sugestões  para  auxiliar  nas  atividades  da  CFRP e  DelGuaíra  podem ser
encaminhadas para os seguintes e-mail:

Capitania Fluvial do Rio Paraná – cfrp.  ouvidoria  @  marinha.mil.  br  
Delegacia Fluvial de Guaíra– delguaira.secom@marinha.mil.br

0103 – LIMITES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR
As Áreas de Navegação são aquelas onde uma embarcação empreende uma singradura ou

navegação.
Área de navegação Interior é aquela realizada em águas consideradas abrigadas, tais como

hidrovias interiores, lagos, lagoas, baías, rios e canais e áreas marítimas.

1)  Área  1  –  onde  normalmente  não  sejam  verificadas  ondas  com  alturas  significativas  que
apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações (Arrais, veleiros e motonautas).

2)  Área  2 –  onde  eventualmente  sejam  observadas  ondas  com  alturas  significativas  e/ou
combinações  adversas  de  agentes  ambientais,  tais  como  vento,  correnteza  ou  maré,  que
apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações (Arrais, veleiros e motonautas).

As  embarcações  que  operam  nas  duas  Áreas  de  Navegação  Interior  deverão  atender
integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos para as embarcações que operam na Área 2.

O canal de navegação do Lago de Itaipu é classificado como ÁREA 2. As demais áreas na
jurisdição da  CFRP e DelGuaíra encontram-se em área de navegação interior,  classificada como
ÁREA 1. O Anexo C, seu apêndice e adendos, apresentam imagens dos limites jurisdicionais da
navegação interior e dos trechos do Lago de Itaipu com as respectivas áreas, as quais devem ser
utilizadas pelos navegantes para orientação no caso de solicitação de socorro. 

OSTENSIVO -8 de 87- 2ªREV.

mailto:cfrp.ouvidoria@marinha.mil.br
mailto:cfrp.ouvidoria@marinha.mil.br
mailto:cfrp.ouvidoria@marinha.mil.br
mailto:cfrp.ouvidoria@marinha.mil.br
mailto:cfrp.ouvidoria@marinha.mil.br
http://www.marinha.mil.br/delguaira/
http://www.marinha.mil.br/cfrp/


OSTENSIVO NPCF

SEÇÃO II
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

0104 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

São considerados portos organizados aqueles construídos e aparelhados para atender às
necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou
explorado  pela  União,  cujo  tráfego  e  operações  portuárias  estejam  sob  a  jurisdição  de  uma
autoridade portuária. 

Os portos na área de jurisdição desta CFRP e DelGuaíra que sejam constituídos como Portos
Organizados na jurisdição deverão obedecer à legislação específica, bem como as regras previstas
em Convenções Internacionais e ratificadas pelo País, além das Normas estabelecidas e emitidas
pela Autoridade Portuária ou Administrador do Terminal.

Os portos e terminais, bem como os atracadouros para embarcações de pequeno porte,
utilizados para travessia entre municípios, existentes nos municípios abrangidos por esta norma,
estão listados no Anexo D, que contém as características principais como profundidade mínima,
largura dos rios e demais informações úteis a sua utilização.
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CAPÍTULO 2
FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 – APLICAÇÃO

A NORMAM-09/DPC tem o propósito de estabelecer normas para instauração e instrução
de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), processo estabelecido
para  a  realização  da  apuração  dos  eventos  causadores,  suas  formalidades  e  tramitação até  o
Tribunal Marítimo. A referida norma deverá ser referência  para quaisquer acidentes ou fatos da
navegação ocorridos. 

a) FATOS DA NAVEGAÇÃO

I) mau aparelhamento da embarcação – a falta ou a impropriedade de aparelhos, equipamentos,
peças sobressalentes, acessórios e materiais, quando em desacordo com o projeto aprovado e as
exigências da boa técnica marinheira; e as demais normas e padrões técnicos recomendados;

II)  impropriedade da embarcação para o serviço e/ou local  em que é utilizada – utilização da
embarcação em desacordo com sua destinação, área de navegação e/ou atividades estabelecidas
em seu Título de Inscrição; 

III)  deficiência  de  equipagem  – falta  ou  deficiência  quanto  à  quantidade  e  à  qualificação  de
tripulantes, em desacordo com as exigências regulamentares, como a do cumprimento do cartão
da tripulação de segurança da embarcação;

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

V) má estivação da carga, que acarrete a risco à segurança da expedição – má peação, colocação
em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou mesmo no interior do contêiner,
quer no granel, quer na carga geral, sem observar, ainda, a adequabilidade da embalagem, pondo
em risco a estabilidade do navio, a integridade da própria carga e das pessoas de bordo;

VI) recusa injustificada de socorro à embarcação ou a náufragos em perigo;

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

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

b) ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO
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I) naufrágio – afundamento total ou parcial da embarcação por perda de flutuabilidade, decorrente
de  embarque  de  água  em  seus  espaços  internos  devido  a  adernamento,  emborcamento  ou
alagamento;

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

III) colisão – choque mecânico da embarcação e/ou seus apêndices e acessórios, contra qualquer
objeto  que  não  seja  outra  embarcação  ou,  ainda,  contra  pessoa  (banhista,  mergulhador  etc).
Assim, haverá colisão se a embarcação se chocar com um corpo fixo ou flutuante insusceptível de
navegar ou manobrar, tal como: recife, cais, casco soçobrado, boia, cabo submarino etc;

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

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

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

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

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

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

XI) 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.

Observação: Nos casos de acidentes com mergulhadores, quando no exercício de atividades
subaquáticas,  será  obrigatória  a  instauração  de  IAFN/IA  (conforme  o  caso  envolver  ou  não
embarcações).
 
c) COMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DE IAFN

Será instaurado IAFN, sempre que chegar ao conhecimento da CFRP ou DelGuaíra, por qualquer
meio  de  comunicação,  a  ocorrência  de  acidente  ou  fato  da  navegação.  Somente  a  CFRP e  a
DelGuaíra poderão instaurar um IAFN.
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d) ETAPAS DO IAFN
Um Inquérito Administrativo é dividido em três etapas distintas:

I)  Instauração  –  Esta  etapa  abrange  desde  a  análise  dos  fatos  e  elementos  disponíveis  até  a
abertura, propriamente dita, do Inquérito.

II)  Desenvolvimento  –  Nesta  etapa,  que  também  é  conhecida  como  Instrução  do  Inquérito,
abrange  todos  os  esforços  para  apuração  dos  fatos,  que  poderão  ocorrer  por  meio  de
depoimentos, coleta de provas, laudo de Peritos, defesas e outras formas de elucidar o acontecido.

III) Conclusão –  Esta  é  a  última  etapa  e  consiste  no  parecer  da  Autoridade  Encarregada  do
Inquérito,  em conformidade  com os  dados  levantados.  Os  controles  dos  prazos  dos  IAFN e  a
decisão sobre o pedido de prorrogação ficarão a cargo do Capitão dos Portos.

Durante a fase de instrução do IAFN serão colhidas pelo encarregado do inquérito provas
testemunhal, pericial e documental na busca da causa determinante e do responsável pelo evento.
Como no IAFN não está consagrado o princípio do contraditório, sendo mera fase de coleta de
provas, não cabe a participação da parte interessada, durante o processamento do IAFN até sua
conclusão.

Na tomada de depoimento, é facultado ao depoente fazer-se acompanhar de um advogado,
comprovadamente inscrito na OAB e legitimamente constituído. 

Para elaboração dos exames  periciais necessários, o Comandante ou Armador colocará à
disposição  da  Autoridade  Marítima,  pelo  prazo  necessário  à  elucidação  da  ocorrência,  a
embarcação e os equipamentos envolvidos sem que sejam alterados o local e as condições em que
se  encontrem,  até  que  seja  procedida  a  perícia.  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 adequada e detalhadamente justificadas. 
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CAPÍTULO 3
DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SALVATAGEM E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

As  embarcações  comerciais  classificadas  para  navegação  interior  fluvial  e  lacustre  terão
estabelecidas suas dotações de materiais de  salvatagem, segurança e navegação, com base nos
parâmetros estabelecidos capítulo 4 da NORMAM-02/DPC.

As  embarcações  de esporte  e/ou recreio  terão estabelecidas  suas  dotações  de material  de
materiais de salvatagem, segurança e navegação, no Capítulo 4 da NORMAM-03/DPC.

É obrigatório que todo o material de salvatagem seja homologado conforme o Capítulo 3 da
NORMAM-05/DPC. 

Fica estabelecido como obrigatório o uso do colete salva-vidas na área de jurisdição (AJ) da
Capitania Fluvial do Rio Paraná(CFRP) e da Delegacia de Guaíra (DelGuaíra) em qualquer tipo de
embarcação, mesmo as artesanais, sem propulsão mecânica e menores de 5 metros.

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 um certo período, enquanto aguardam socorro.

II) Colete Salva Vidas – é um meio individual de abandono, capaz de manter uma pessoa, mesmo
inconsciente, flutuando por, no mínimo, 24 horas.

III) Boia 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 para embarcações de esporte e/ou recreio
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  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.

CLASSE IV – fabricado para emprego, por longos períodos, 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.
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c) MARCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE MATERIAIS

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

Para as embarcações classificadas pela NORMAM-03/DPC, os equipamentos não necessitam ser
marcados e podem ser emprestados de outras embarcações, devendo ser cumprida a dotação
mínima correspondente à embarcação.

Nos equipamentos deverão estar indicados o número do Certificado de Homologação, nome do
fabricante, modelo, classe, número de série e data de sua fabricação. Caberá aos armadores e/ou
proprietários se certificarem de que os equipamentos adquiridos para uso em suas embarcações
são homologados pela DPC.

0302 – EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Para as embarcações que operam na área de jurisdição da Capitania e DelGuaíra, deverá ser
observada a dotação de material estabelecida no ANEXO 4-A da NORMAM-02/DPC, e no capítulo 4
da NORMAM-03/DPC.

0303 – EQUIPAMENTOS DE  COMUNICAÇÃO

Para as embarcações classificadas pela NORMAM-02/DPC, com propulsão que transportem
qualquer  número  de  passageiros,  demais  embarcações  com  propulsão  e  AB  maior  que  20,
qualquer embarcação com propulsão, que vá efetuar operação de eclusagem, é obrigatório, pelo
menos, um equipamento de radiocomunicação em VHF fixo, com potência maior ou igual a 5W e
que disponha da frequência de chamada de socorro 156,8 MHz (canal 16), sendo recomendável
que possuam, pelo menos, mais um equipamento de VHF, fixo ou móvel, para ser utilizado em
situações  de  falha  do equipamento  orgânico.  Recomenda-se  que  as  embarcações  não  citadas
acima e as embarcações empregadas em travessias de curta duração possuam pelo menos, um
equipamento fixo ou móvel de comunicação em VHF. 

Para embarcações de Médio Porte: é recomendável um equipamento transceptor em VHF,
satelital ou telefonia celular que permita estabelecer contato com o iate clube de origem.

0304 – CARTAZES E/OU PLACAS

As embarcações que transportam passageiros e/ou veículos deverão ter, em locais visíveis
ao público, placas ou cartazes, conforme discriminadas no Anexo E desta Norma indicando:

I) Limites máximos de carga e de passageiros por convés;

OSTENSIVO -14 de 87- 2ªREV.

As embarcações devem manter escuta permanente no canal 16 VHF
(156,8 MHZ) e responder às chamadas das embarcações da

Capitania e Delegacia por ocasião da Inspeção Naval. O silêncio
fonia no canal 16 ficará caracterizado que a embarcação se

encontra com rádio desligado ou fora do canal, fato que constitui
infração, conforme o inciso VI, art. 23 do decreto nº 2596/1998

(RLESTA) que regulamenta a lei nº 9537/1997 (LESTA).



OSTENSIVO NPCF

II) Local de guarda dos coletes salva-vidas;

III) Número do telefone da empresa e da Capitania dos Portos / Delegacia; e

IV) Informação contendo a obrigatoriedade do uso do freio de estacionamento (freio de mão)
acionado, motor desligado, marcha engrenada e luzes apagadas, além de informação da proibição
da  permanência  de  pessoas  no  interior  dos  veículos,  enquanto  a  embarcação  estiver  em
movimento; e

Tendo em vista o grande fluxo de turistas na região, deverão ser confeccionados, ainda,  cartazes
em idioma espanhol e inglês, contendo as mesmas informações acima citadas.

0305 – DISPOSITIVOS REBOCADOS E EMPURRADORES

Deverão  ser  observar as orientações descritas no item 0114 da NORMAM-03/DPC, com
ênfase na obrigatoriedade do protetor de hélice nas embarcações rebocadoras, e uso obrigatório
do colete salva vidas para todos os utilizadores do dispositivo rebocado e/ou empurrado.

A embarcação deverá dispor de um tripulante específico habilitado a bordo para observar o
dispositivo rebocado e auxiliar o condutor. 

Para as embarcações que estejam rebocando dispositivos flutuantes (ex.: banana boat ou
disc boat)  é terminantemente  proibida  a realização  de manobras radicais (ex.: “rabo de arraia”)
que possam provocar, deliberadamente, a queda dos passageiros na água ou choque entre eles.

Devido  às  peculiaridades  somente  as  motos  aquáticas  a  partir  de  três(03)  lugares,  as
empregadas em serviço de salvamento e esporte aquático poderão rebocar outros dispositivos,
sendo  obrigatório  o  embarque  de  dois  ou  mais  tripulantes  habilitados,  conforme  lotação  da
embarcação.

0306 – DOTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE MATERIAL DE SALVATAGEM 

As embarcações empregadas na navegação interior, deverão observar o contido no anexo
4-B da NORMAM-02/DPC.  Os tripulantes das embarcações, quando operando no convés aberto,
deverão vestir, obrigatoriamente, coletes salva-vidas. Os coletes salva-vidas deverão ser estivados
de maneira a ser prontamente utilizados, em local visível, bem sinalizado e de fácil acesso.

Para as embarcações comerciais de até 15 metros, destinadas ao transporte de passageiros,
bem como para as embarcações de esporte e recreio (E/R) é obrigatório o uso do colete salva-vidas
por todos os tripulantes e passageiros. 

Para as embarcações empregadas em atividades de esporte e recreio, deve ser observado o
contido  no  item  0435  da  NORMAM-03/DPC,  portando-se,  obrigatoriamente,  os  coletes  nas
embarcações. 

As embarcações com propulsão somente a vela com classes padronizadas por tipo (Laser,
Soling, Optimist, etc), só poderão trafegar no período diurno.

0307 – PIROTÉCNICOS E HOLOFOTES DE BUSCA

As  embarcações  que  operam  na  jurisdição da  CFRP e  DelGuaíra estão  dispensadas  da
utilização de artefatos pirotécnicos.

As embarcações isoladas e em comboios que operam na jurisdição da  CFRP e DelGuaíra,
cuja formação tenha comprimento maior ou igual a 50m, estão obrigadas a possuírem um holofote
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de  busca,  acompanhado  de  outros  dois,  menores,  que  poderão  ser  holofotes  auxiliares  para
atracação e acostamento. A presente resolução não se aplica às embarcações de Esporte e Recreio

0308 – MOTO AQUÁTICA E SIMILARES

É obrigatório o uso de colete salva-vidas II,  III  ou V, homologado pela DPC,  e chave de
segurança atada ao pulso ou qualquer outra parte do condutor.

É  proibida  a  navegação  destas  embarcações  no  período  noturno  em  toda  a  área  de
jurisdição desta CFRP e DelGuaíra. 

0309 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Para as embarcações classificadas pela NORMAM-02/DPC, é obrigatório possuir a bordo os

seguintes documentos (não serão aceitas cópias ou cópias autenticadas):
 
I)  Título  de  Inscrição  de  Embarcação  (TIE),  ou  Provisão  de  Registro  da  Propriedade  Marítima
(PRPM), para embarcações com AB >100;

II) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), para embarcações com AB>10;

III) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) de cada tripulante;

IV) Certificado de Borda Livre, quando aplicável;

V) Certificado de Segurança da Navegação (CSN), quando aplicável; e

VI) Certificado ou Notas de Arqueação, quando aplicável.

As embarcações que transportam cargas perigosas, quando aplicável, deverão ter a bordo
seus certificados de conformidade de acordo com o produto transportado.

Para as embarcações classificadas pela NORMAM-03/DPC, é obrigatório possuir a bordo os
seguintes documentos (não serão aceitas cópias ou cópias autenticadas):

I) Título de Inscrição de Embarcação ou a Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM),
para embarcações com AB >100;

II) Carteira de Habilitação de Amadores (CHA) e documento de identidade com foto para eventual
verificação  das  equipes  de  Inspeção  Naval;  Sendo  dispensada  a  apresentação  paralela  de
documento com foto nos casos em que for apresentada CHA com registro fotográfico. 

As  embarcações  de  grande  porte  deverão  possuir  adicionalmente  os  seguintes
documentos:

I) Certificado ou Notas de Arqueação, e

II) Licença de Construção.
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CAPÍTULO 4
PROCEDIMENTOS PARA EMBARCAÇÕES NO PORTO

O  procedimento  para  embarcações  obedecerá  o  preconizado  nas  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  as  regras
previstas em convenções internacionais ratificadas pelo país.

A  lei  nº  12.815/2013,  conhecida  como  “Lei  dos  Portos”,  institui  responsabilidades  para  as
Administrações dos Portos, cabendo à Autoridade Marítima, representada pelo Capitão dos Portos,
coordenar o estabelecimento de limitações operacionais nos portos de sua jurisdição, tais como o
calado máximo recomendado e a velocidade de evolução nos diversos trechos navegáveis.

Todas  as  embarcações  nacionais  e  estrangeiras  em  águas  jurisdicionais  brasileiras  ou
compartilhadas estão sujeitas às ações de Inspeção Naval por parte desta CFRP e DelGuaíra.

SEÇÃO I 
PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

0401 – TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES

a) EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS
A área de jurisdição da CFRP e DelGuaíra possui dois rios limítrofes ou contíguos, ou seja, que

percorrem o território entre dois  Estados limitando-os.  O rio Paraná delimita a fronteira entre
Brasil e Paraguai, desde o município de Foz do Iguaçu, passando pela UHE Itaipu e Lago de Itaipu
(aplicando-se o mesmo princípio de rios limítrofes ou contíguos), até o município de Terra Roxa-PR.
O rio Iguaçu delimita a fronteira entre Brasil  e Argentina, desde o município de Capanema-PR,
passando pelo Parque Nacional do Iguaçu e Cataratas do Iguaçu, até o município de Foz do Iguaçu.

Para  delimitação  da  fronteira  no  Rio  Iguaçu  foi  utilizado  o  critério  do  talvegue,  ou  seja,  a
fronteira é a linha que passa pela parte mais profunda do rio. No rio Paraná foi utilizado o critério
de águas compartilhadas, conforme Tratado da Amizade. 

As embarcações estrangeiras comerciais que realizam travessias regulares no Lago de Itaipu,
entre Brasil e Paraguai, deverão cumprir o disposto no item 0208 da NORMAM-08/DPC. Deverão
ser apresentados os certificados e documentos expedidos pelo país de bandeira da embarcação.

As embarcações estrangeiras de esporte e recreio que navegam no Lago de Itaipu, rio Paraná e
rio Iguaçu deverão requerer na CFRP e DelGuaíra a “Declaração de entrada e saída de embarcação
estrangeira  de  esporte  e  recreio”,  de  acordo  com  o  item  0115  da  NORMAM-03/DPC.  As
embarcações  miúdas  e  de  médio  porte,  até  12  metros,  estão  dispensadas  da  autorização  da
Autoridade de Saúde dos Portos.

b) EMBARCAÇÕES NACIONAIS
As embarcações nacionais classificadas pela NORMAM-02/DPC que navegam no Lago de

Itaipu deverão cumprir o disposto no item 0208 da NORMAM-08/DPC, assim como o item 0402
desta Norma.

As  embarcações  nacionais  classificadas  pela  NORMAM-03/DPC  não  precisam  realizar
despacho, tendo livre acesso às águas jurisdicionais brasileiras. 
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0402 – DESPACHO

São obrigadas a efetuar despacho as seguintes embarcações: 
I) de bandeira estrangeira;

II) de bandeira brasileira com Arqueação Bruta (AB) igual ou superior a vinte; e

III) de pesca, obrigada a aderir ao PREPS, com Arqueação Bruta maior ou igual a cinquenta ou com 
comprimento total igual ou superior a quinze metros.

As  embarcações  de  transporte  de  carga  e/ou  passageiros  (Dragas/Balsas)  com  mais  de  30
passageiros  obrigadas  a  efetuar  despacho  deverão  requerer  o  mesmo  por  período  para
embarcações empregadas na navegação interior, conforme previsto no item 0210 da NORMAM-
08/DPC. 

As embarcações que realizam despacho e operam com tripulantes estrangeiros, ou realizam
eventuais trocas de tripulantes, deverão apresentar listagem com todos os tripulantes brasileiros e
estrangeiros aptos a operarem a embarcação, com documento correspondente e válido, com o
despacho. 

Após a análise de toda a documentação encaminhada no pedido de despacho, caso não haja
pendências, será emitido o Passe de Saída por Período, com validade máxima de 90 dias, a critério
do Capitão dos Portos ou Delegado. Não serão emitidos Passe de Saída por Período para data
posterior à validade dos certificados estatuários. 

Durante a validade do Passe de Saída por Período concedido, a embarcação estará autorizada a
trafegar em qualquer porto ou terminal aquaviário, dentro dos limites da navegação interior, desde
que, na chegada e saída destes, sejam encaminhados os respectivos Avisos de Entrada e de Saída
previstos no item 0210 da NORMAM 08/DPC. 

A tramitação de informações sobre despacho de embarcações  deverão ocorrer  na seguinte
ordem: via e-mail; diretamente nas CP/DL quando não houver disponibilidade por e-mail. 

Toda  omissão  de  fato  ou  informação  inverídica,  que  concorra  para  que  o  despacho  da
embarcação  seja  feito  com  vício  ou  erro,  será  considerada  infração  a  ser  apurada,  sendo  o
Comandante o principal  responsável,  podendo,  conforme o caso,  ser  retida a embarcação por
período de tempo julgado conveniente para os esclarecimentos necessários.

0403 – SISTEMA DE BALIZAMENTO
 O sistema de balizamento em toda a Hidrovia do Paraná e especificamente os trechos 1 e 2
do lago de Itaipu, é administrado pelo DNIT que é responsável por  desenvolver as atividades de
execução  e  acompanhamento  de  estudos,  obras  e  melhoramentos,  serviços  de  manutenção,
conservação e exploração das vias navegáveis interiores, bem como os portos fluviais e lacustres

Os Cadernos de Navegação apresentam os sinais náuticos e de navegação de cada trecho e
deverão ser solicitados ao DNIT. 

A sinalização náutica é responsabilidade de todos. 
A CFRP e DelGuaíra contam com a colaboração de todos que navegam em nossas águas.

Denúncias de vandalismo ou mau funcionamento dos equipamentos deverão ser informadas nos
telefones (45) 3523-2332 e (44) 3642-1166. 
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0404 – FERROS E AMARRAÇÃO

Não  é  permitido  lançar  ferro  em  local  onde  possa  ocorrer  prejuízo  para  o  tráfego  de
embarcações, nas proximidades de portos e terminais, vias navegáveis e em locais que possam
causar danos às canalizações e cabos submarinos. Na ocorrência de desrespeito a esta regra, o
infrator estará sujeito, além das penalidades previstas, a reparar os danos ou prejuízos causados. 

A amarração das embarcações deverá ser reforçada por ocasião da abertura de comportas
de usinas hidrelétricas da região e/ou condições meteorológicas adversas. Para tal, os proprietários
devem acompanhar o regime hidrológico das barragens existentes na região.

Para as embarcações que navegam atreladas é recomendado o uso de “sapatilho oval” nas
alças dos cabos de aço que ligam as  embarcações.  Esta recomendação visa reduzir  o atrito  e
possível rompimento do cabo de aço com a manilha e o olhal de amarração.

0405 – TRANSPORTE DE CARGA E PASSAGEIROS

a) BALSA DE TRAVESSIA
As balsas  de travessia  que transportam cargas  e passageiros  entre os  municípios  da região

deverão, obrigatoriamente, cumprir os seguintes procedimentos:
I)  é  proibida  a  permanência  de  pessoas  dentro  das  viaturas  quando  a  embarcação  estiver
navegando;

II) as rampas de embarque e desembarque deverão ser obrigatoriamente içadas e travadas, antes
de a embarcação suspender e assim deverão permanecer durante toda a travessia. As que não
possuírem rampas içáveis deverão ter balaustradas rebatíveis ou removíveis, que deverão estar
colocadas e travadas durante as travessias;

III) todos os veículos deverão estar com motor desligado, a marcha engrenada, as luzes apagadas e
suas rodas  calçadas  com, pelo menos,  dois  calços,  de modo a impedir  movimentos  durante a
travessia;

IV) os passageiros deverão permanecer em local seguro, e de fácil acesso aos coletes salva-vidas.
As embarcações que transportem carga e passageiros deverão possuir locais específicos, abrigados
e perfeitamente demarcados para esses passageiros;

V) os tripulantes que necessitarem permanecer no convés, realizando qualquer tipo de atividade,
deverão vestir o colete salva-vidas;

VI) as placas mencionadas no item 0304 desta norma deverão estar visíveis para todos;

VII) o embarque e o desembarque de passageiros e veículos deverão ser feitos com a embarcação
totalmente atracada e com as espias passadas, sob a orientação dos tripulantes da embarcação;

VIII)  em  hipótese  alguma  o  transporte  de  veículos  poderá  impedir  a  perfeita  visibilidade  do
condutor;

IX)  Nenhuma  pessoa  poderá  viajar  na  borda,  na  balaustrada  ou  em  qualquer  outro  local  da
embarcação que não ofereça a segurança adequada;
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X) A operação de travessia deverá ser interrompida pelo Comandante da embarcação, sempre que
julgar que há risco à navegação, seja pelas condições ambientais adversas, seja pelas condições da
embarcação ou pela recusa dos passageiros em atender às normas de segurança; e

XI) O transporte de veículos com cargas inflamáveis ou explosivas deverá ser executado em viagem
exclusiva  para  essa  finalidade.  Durante  essa  travessia  não  será  permitido  o  transporte  de
passageiros ou de qualquer outro veículo.

b) EMBARCAÇÕES DA HIDROVIA DO PARANÁ
As embarcações que navegam na hidrovia do Paraná deverão cumprir integralmente o contido

na NORMAM-02/DPC. 

c) PASSEIO NÁUTICO NO LAGO DE ITAIPU E NOS RIOS IGUAÇU E PARANÁ
Para as embarcações que realizam o passeio náutico no Lago de Itaipu, nos rios Iguaçu e

Paraná,  deverá  ser  utilizada  estrutura  flutuante,  devidamente  inscrita,  para  o  embarque  e
desembarque  de passageiros.  Neste  caso,  o  acesso dos  passageiros  deverá  ser  conduzido por
funcionário da empresa operadora, devidamente treinado e em condições de realizar salvamento. 

0406 – EMBARCAÇÕES DE TURISMO NÁUTICO E ESPORTE NÁUTICO NO RIO IGUAÇU

O turismo náutico é bem explorado no rio Iguaçu, nas proximidades Alto Paraíso, Xamberê
e  Cataratas  do  Iguaçu,  num  trecho  de  pouco  mais  de  5km.,  compreendido  entre  o  final  da
“Garganta do Diabo” e o Porto do Macuco. 

O trecho do rio,  de  interesse  para  estas  normas,  tem cerca  de 5Km de comprimento,
largura máxima 140 m, junto ao Porto do Macuco, e largura mínima de 30 m a montante do Salto
dos Três Mosqueteiros. Os dados de largura referem-se a uma vazão média de 1300 m³/s. 

a) ÁREAS NOTÁVEIS

I) Áreas de Espera: são 8 áreas de localizações conhecidas, criadas para as embarcações pairarem
sob máquinas enquanto aguardam a passagem de outra embarcação (nos trechos próximos das
passagens onde navega apenas um barco por vez), ou para simplesmente permitir aos turistas a
contemplação das cataratas; 

II)  Áreas  onde navega apenas uma embarcação:  são  3  áreas  onde é  proibida  a  passagem ou
permanência de mais de uma embarcação simultaneamente. A primeira fica a montante do Salto
dos Três Mosqueteiros, a segunda na ponta Perigo e a terceira a jusante da gruta, no final das
corredeiras; e 

III)Trecho de corredeiras: trecho de 1 Km aproximadamente, de corredeiras, que inicia na ponta
Perigo e encerra próximo à gruta.

b) REGRAS PARA CONDUTORES, EMBARCAÇÕES E AÇÕES DE SALVAMENTO
A  navegação  próxima  às  quedas  d'água  envolve  a  prática  de  manobras  radicais

desenvolvendo altas velocidades em locais com fortes correntezas e canais estreitos. Desta forma
foram estabelecidas regras específicas para as embarcações que navegam no local, quais sejam:

I)  As  embarcações  deverão  ser  tripuladas  sempre  por  dois  pilotos,  equipados  com  óculos  de
proteção (para navegar sob o borrifo das cataratas);
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II) Os pilotos devem estar aptos a recolher do rio passageiros que por eventualidade caiam da
embarcação.  Os  barcos,  portanto,  deverão  estar  equipados  com  material  apropriado  para
recolhimento de pessoas da água;

III)  deverá ser  realizado um “briefing” para os passageiros dos passeios náuticos,  alertando-os
sobre as características e os procedimentos especiais que serão observados durante sua realização;

IV) o comandante da embarcação é responsável por zelar pela boa ordem a bordo, não permitindo
atitudes dos turistas que possam colocar em risco a segurança dos demais. Os passageiros deverão
realizar o passeio sentados;

V) O uso de coletes salva-vidas é obrigatório para todos a bordo, e deverá ser vestido antes do
embarque;

VI) Passageiros com problemas de locomoção deverão ser acomodados em bancos próximos aos
pilotos, de forma a serem rapidamente auxiliados por um dos tripulantes em caso de emergência;

VII) Os barcos e os locais de atracação devem ser equipados com rádios VHF,  e as tripulações e o
operador no porto devem estar treinados no seu uso. Deverá ser combinado um canal para escuta
permanente, além do canal 16 VHF;

VIII) Os barcos serão, preferencialmente, equipados com 2 motores;

IX) Deverá ser mantido, nos períodos em que são realizados passeios, um barco de prontidão para
salvamento e pessoal treinado em primeiros socorros. Ambos deverão estar aptos a entrarem em
ação assim que acionados; e

X) Deverão ser realizados treinamentos com todos os envolvidos na atividade de turismo com
embarcações,  incluindo treinamentos  e  simulações  regulares  de  resgate  de  pessoa do rio,  de
socorro a barco sinistrado e atendimento e remoção de acidentados.

c) LISTA DE PASSAGEIROS
As  operadoras  de  turismo  náutico  deverão  ter  o  controle  dos  passageiros  embarcados  nos

passeios  realizados.  A  Lista  de  Passageiros  contante  no  Anexo  F deverá  ser  preenchida  e
permanecer arquivada na empresa por 3 meses. A qualquer momento a CFRP e DelGuaíra poderá
requerer a lista para verificação. 

d) PROCEDIMENTOS DE NAVEGAÇÃO
Em todo o rio será obedecido o RIPEAM. As áreas onde a navegação é restrita à apenas uma

embarcação merecem atenção especial. Qualquer embarcação que estiver em vias de demandar
uma  dessas  áreas  deverá  fazer  uma  chamada  geral  no  VHF,  no  canal  16,  informando  suas
intenções. Caso haja algum barco na área em questão, a embarcação que ainda não demandou a
área restrita dirige-se para a área de espera mais próxima e aguarda a saída da outra embarcação.
Nessas áreas a velocidade máxima permitida é de 5 nós.

As embarcações deverão manter contato rádio com a base, no mínimo duas vezes em cada
saída,  em  locais  a  critério  da  empresa.  Especial  atenção  deverá  ser  dada  à  navegação  nas
corredeiras. As manobras radicais, comuns nesse trecho, só poderão ser realizadas caso não haja
outra embarcação se aproximando. 
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Neste trecho o rio Iguaçu é limítrofe com a Argentina, onde também existe uma empresa deste
país que opera turismo náutico no mesmo local. Esta Capitania incentiva o entendimento entre as
empresas brasileiras e argentina para a operação segura do passeio. Caso exista qualquer óbice
que comprometa a segurança da navegação na área, a CFRP deverá ser informada.

e) REGRAS DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO PARA USO DE DISPOSITIVOS AÉREOS E ATIVIDADES DE
“RAFTING” E CANOAGEM 

I)DISPOSITIVOS AÉREOS

A uso de dispositivos aéreos consiste em uma atividade realizada por aeronave de asa fixa que
pode pousar na água e dela decolar, dispondo de flutuadores no trem de pouso.  Sendo regidos
pelo que prevê o item 0112 da NORMAM 03/DPC, eles são dispensados de inscrição e habilitação,
mas devem obedecer as seguintes regras no que se refere a área a ser utilizada para  pouso e
decolagem: 
– Utilizar o canal de navegação para pouso e decolagem;
– Nos deslocamentos de saída do canal ou acesso ao canal em referência aos clubes náuticos para
guarda ou saída dos dispositivos aéreos deverá ser utilizada propulsão acessória de poupa aquática
ou o uso de reboque por meio náutico; e
– Observa-se a proibição total do uso desses dispositivos nas áreas de balneários/prainhas.

Obs.: Alerta-se para o ART. 261 do Decreto Lei nº 2.848/40, Código Penal, que constitui crime,
expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a
impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea.

II) ATIVIDADES DE “RAFTING”

O “rafting” consiste na navegação em barcos a remos em corredeiras de rios. Esta atividade
ocorre principalmente no rio Iguaçu, no trecho das corredeiras.

Deverão ser observadas as seguintes regras para o desenvolvimento da atividade:

a)  As  embarcações  autorizadas  a  operar  devem  ser do  tipo  inflável  ou  do  tipo  canoa,
convencionadas para esse emprego pelos seus fabricantes;

b) é obrigatório o uso de equipamento de salvatagem e proteção individual, sendo eles:
– coletes classe III, homologados pela Diretoria de Portos e Costas, de acordo com a NORMAM-

05/DPC;
– capacete do tipo convencionado para esse esporte. Em caso de dúvida quanto à eficácia de

qualquer equipamento de proteção, a Federação Brasileira de Canoagem deverá ser consultada. 
– Colete de neoprene, quando praticado em dias de baixas temperaturas. A espessura do tecido

deverá ser compatível com a temperatura que se deseja isolar.
 
III) Para o caso de exploração comercial desse esporte, os monitores deverão ser reconhecidos pela
Confederação  Brasileiras  ou  Federação  local  de  Canoagem.  Os  monitores  deverão  estar
qualificados  na  prestação  de  primeiros  socorros,  de  modo  a  poder,  em  caso  de  emergência,
atender eventuais feridos no rio, mantendo-os em situação controlada até sua remoção. Especial
atenção deverá ser dada para procedimentos de afogamento, fraturas e hipotermia; e
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IV) Os passeios devem ser realizados num circuito que permita facilmente o resgate de eventuais
feridos, bem como o desembarque organizado e sem riscos de todos os participantes.

0407 – REPAROS

É vedada a realização de grandes reparos durante a navegação ou nas proximidades das
margens  que  impossibilite  a  embarcação  de  manobrar.  Os  pequenos  reparos  poderão  ser
realizados com a embarcação atracada ou abarrancada.

SEÇÃO II
SERVIÇO DE REBOCADORES

Em razão das características de navegação na jurisdição da CFRP e DelGuaíra, é dispensável
a utilização de rebocadores como elemento de apoio às manobras de atracação e desatracação das
embarcações que normalmente operam na região. 

SEÇÃO III
SERVIÇO DE PRATICAGEM

Não há serviço de praticagem na área de jurisdição da CFRP e DelGuaíra.

SEÇÃO IV
ROUBOS OU FURTOS À EMBARCAÇÕES

A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais a bordo é a Polícia Marítima,
Aérea e de Fronteiras, exercida pela Polícia Federal e pelo Batalhão de Polícia de Fronteira. Os
navegantes, entretanto, devem estar atentos para a possibilidade de ocorrência de atos de assalto
e roubo à mão armada, a bordo das embarcações, quando fundeadas, atracadas e até mesmo em
trânsito.

O Lago de Itaipu e rio  Paraná são locais  que merecem especial  atenção.  Recomenda-se ao
navegante que em caso de aproximação de uma embarcação suspeita tente afastar-se do local
imediatamente. Tenha sempre consigo os telefones da Polícia Federal e da Polícia Militar.

Cabe ressaltar que não é atribuição da CFRP e DelGuaíra a investigação destes fatos, sendo
importante a posterior apresentação do Boletim de Ocorrência, para bloqueio do bem no Sistema
de Gerenciamento de Embarcações. 

No anexo G desta norma encontra-se uma lista com Procedimentos de Segurança com algumas
instruções sobre como proceder para incrementar a segurança física da embarcação, da tripulação
e da carga.

SEÇÃO V
MEIO AMBIENTE

0408 – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Na área de jurisdição desta da CFRP está localizado o Parque Nacional do Iguaçu, e na área
de jurisdição da DelGuaíra está localizado o Parque Nacional da Ilha Grande. Ambos os parques são
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dirigidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal
responsável pela gestão das Unidades de Conservação do Brasil. 

Os portos e embarcações que estiverem dentro dos parques deverão observar a legislação
específica de cada área, obedecendo as regras e restrições de cada local.

Entre outras Normas, deve ser observado o contido nos capítulos 05 e 12 da NORMAM-02
que versa sobre o transporte de cargas perigosas, de carga no convés e de álcool, petróleo e seus
derivados e sobre o Certificado de Responsabilidade Civil  em danos Causados por Poluição por
Óleo, respectivamente, em especial  a necessidade da emissão da Declaração de Conformidade
para o transporte de álcool, petróleo e seus derivados.

a) COMUNICAÇÃO DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO
Qualquer derramamento de poluentes na água, em qualquer quantidade, ocorrido de forma

acidental  ou  não,  deverá  ser  imediatamente  comunicado  à  CFRP  e  DelGuaíra,  com  o  maior
detalhamento possível  por intermédio do telefone 185. Idêntica comunicação deverá ser feita ao
IBAMA, e aos Órgãos Ambientais das esferas Estaduais e Municipais.

b) PLANO DE EMERGÊNCIA 
Os  Administradores  de  Terminais  e  Armadores  deverão  ter  seus  planos  de  emergência  e

contingência  de acordo com a  Lei  nº  9966/2000,  o  Decreto  no  4.871/2003  e  a  Resolução no
293/2001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estes documentos representam o
conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a
serem  desencadeadas  imediatamente  após  um  incidente,  bem  como  definem  os  recursos
humanos, materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição das
águas.

Os responsáveis pelas embarcações e terminais portuários, ao longo das hidrovias e demais rios
da jurisdição, na ocorrência de derramamento de óleo, deverão dar início ao combate à poluição
hídrica, em caso de acidentes, até que as autoridades locais do meio ambiente assumam outras
ações necessárias ao combate aos danos causados ao meio ambiente.

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

Os  armadores  interessados  em  realizar  transporte  de  mercadorias  perigosas  deverão
observar  o  correto  cumprimento  das  recomendações  descritas  na  Seção  III  Capítulo  5  da
NORMAM-02/DPC.

Deverão ser cumpridos os seguintes itens:

I)  As embarcações deverão manter contínua vigilância durante as operações de abastecimento,
carregamento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e
gás liquefeito, quando existe maior probabilidade de ocorrência dos derramamentos registrados;

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

III) Da mesma forma os terminais deverão manter operadores qualificados e atentos à faina, em tal
posição que possam paralisar a operação imediatamente em caso de vazamento ou derramamento
do produto
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0410 – MERCADORIAS PERIGOSAS

Os  armadores  interessados  em  realizar  transporte  de  mercadorias  perigosas  deverão
observar  o  correto  cumprimento  das  recomendações  descritas  no  Capítulo  5  da
NORMAM-02/DPC.

SEÇÃO VI 
FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

Todas as embarcações que adentrem águas jurisdicionais brasileiras estão sujeitas à fiscalização
por parte da Autoridade Marítima e deverão efetuar pedido de despacho conforme NORMAM-
08/DPC. A fiscalização se divide em duas verificações distintas: a documental e as reais condições
do material e equipagem da embarcação nacional e estrangeira. 

Além  da  fiscalização  por  parte  da  Autoridade  Marítima,  as  embarcações  nacionais  e
estrangeiras poderão receber a visita  de outras autoridades que atuam na atividade portuária.
Estas visitas ocorrerão conforme legislação nacional em vigor. Compete ao representante local do
Armador as providências necessárias para sua realização, antes da embarcação ser liberada para as
operações de carga e descarga, embarque e desembarque de passageiros.

Devido às peculiaridades da região, as embarcações estrangeiras que efetuem rota regular no
Lago  de  Itaipu  serão  enquadradas  no  item  0210  da  NORMAM  08/DPC,  sendo  aceitos  os
certificados  e  documentos  do  país  de  bandeira  da  embarcação.  As  demais  embarcações
estrangeiras  que  não  efetuem  rota  regular  na  região  serão  enquadradas  no  item  0205  da
NORMAM 08/DPC.

0411 – ENTRADA DA EMBARCAÇÃO

Para a entrada da embarcação em águas jurisdicionais brasileiras 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  quatro  horas  após  a
atracação ou fundeio da embarcação, conforme a NORMAM 08/DPC. Esta comunicação deverá ser
feita à CFRP e DelGuaíra, conforme área de jurisdição.

0412 – SAÍDA DA EMBARCAÇÃO

Para a saída da embarcação deverá ser  comunicado ao Órgão de Despacho a saída  da
embarcação do porto ou terminal aquaviário pelo seu representante legal,  no prazo máximo de
quatro horas após a partida da embarcação,  conforme a NORMAM 08/DPC. Esta comunicação
deverá ser feita à CFRP e DelGuaíra, conforme área de jurisdição. Este processo é antecedido pela
emissão do Passe de Saída pelo OD da jurisdição, que é o documento que autoriza a saída de uma
embarcação do porto, conforme competência legal da Autoridade Marítima.
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CAPÍTULO 5 
PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I 
RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

0501 – CALADOS MÁXIMO RECOMENDADOS 

É responsabilidade dos Comandantes das Embarcações a manutenção do calado dentro dos
limites de segurança. 

A Folga Abaixo da Quilha (FAQ), a distância vertical do fundo da embarcação (quilha) até o
leito do rio, canal ou reservatório,  para embarcações que navegam no Rio Paraná e no Canal de
Guaíra, será de 0,50 m (cinquenta centímetros). Para os comboios que se dirigem ao Rio Tietê a
FAQ será de 0,30 m (trinta centímetros). 

Deverão ser observados integralmente os parâmetros estabelecidos na Norma de Tráfego
da Hidrovia Tietê-Paraná, que poderá ser consultada junto ao DNIT.

CANAL CALADO

Rio Paraná 0,50 m

Comboio direção Rio Tietê a FAQ 0,30 m

0502 – RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM

Considerando os  possíveis  danos  causados  às  margens,  às  embarcações  atracadas  e  às
instalações  nelas  localizadas,  é  proibida  a  passagem  de  embarcações  de  qualquer  AB  em
velocidade  superior  à  10  nós,  em  distância  inferior  a  150  metros  das  margens  em  locais  de
concentração de embarcações e flutuantes. 

Para a passagem sob pontes deve-se adotar uma velocidade para a embarcação compatível
com  o  vento  e  a  correnteza  reinantes,  de  modo  a  propiciar  uma  passagem  segura,  evitando
comprometer demais embarcações às margens ou no canal. Neste caso, as embarcações com AB
maior que 100 estarão restritas à velocidade de 10 nós. 

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

Recomenda-se que, quando demandando os terminais da hidrovia as embarcações deverão
reduzir sua velocidade para até a metade daquela que desenvolvem em cruzeiro normal. 

As embarcações que realizam turismo náutico no rio Iguaçu deverão cumprir o disposto no
item 0407 desta Norma. 

0503 – RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS
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Recomenda-se evitar  a navegação noturna, entre os crepúsculos vespertino e matutino,
para as embarcações que não possuam os equipamentos necessários para esse tipo de navegação,
como radares, GPS e equipamentos de visão noturna, em toda a área de jurisdição da CFRP e
DelGuaíra.

0504 – RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES

As restrições físicas impostas pelas obras de engenharia existentes nas vias navegáveis do
Paraná estabelecem as seguintes dimensões máximas permissíveis para os comboios

I) Comboio Tipo Paraná: formado por grupo de chatas em linha, lado a lado mais 01 (um)
empurrador.
– Comprimento Total .......................: 200,50 m
– Boca ..............................................: 16,00 m
– Calado ...........................................: 3,70 m
– FAQ............................……………......: 0,50 m

II)  Comboio Tipo Paraná Estendido: formado por grupo de chatas em linha e lado a lado,
mais 01 (um) empurrador.
– Comprimento Total .......................: 257,50 m
– Boca ..............................................: 22,00 m
– Calado ...........................................: 3,70 m
– FAQ  ………............................……..…: 0,50 m

0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO

É proibido o fundeio de qualquer embarcação nos seguintes trechos:

I) canal de navegação da hidrovia do Paraná;

II) entre pontos de desmembramentos a jusante e montante das pontes;

III) no Lago de Itaipu, no trecho de travessia das embarcações entre Santa Helena-PR e Porto Índio-
PY;

IV) no rio Paraná, a jusante da UHE Itaipu, respeitado os limites desta usina;

V) no Rio Iguaçu, a jusante das Cataratas do Iguaçu, compreendendo um trecho de 1 milha náutica;

VI) no Rio Iguaçu, a montante das Cataratas do Iguaçu, compreendendo um trecho de 1 milha
náutica; e

VII) na área de segurança das usinas hidrelétricas.

Observa-se  que  não  há  área  de  fundeio  específicas  nas  vias  fluviais  da  jurisdição  da  CFRP  e
DelGuaíra, estando os fundeios autorizados nos demais locais, exceto aos citados nos itens I) a VII).
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0506 – RESTRIÇÕES DE NAVEGAÇÃO

É proibida a navegação de embarcações nos seguintes trechos:

I) no rio Paraná, a jusante e a montante da UHE Itaipu, respeitado os limites da área de segurança
desta usina;

II) no Rio Iguaçu, a jusante das Cataratas do Iguaçu, compreendendo um trecho de 1 milha náutica;

III)  no Rio Iguaçu, a montante das Cataratas do Iguaçu, compreendendo um trecho de 1 milha
náutica; e

IV) no rio Iguaçu, nos trechos de corredeiras, visualmente identificados;

V) no rio Iguaçu, a jusante e a montante da UHE da Copel, respeitando os limites de segurança das
usinas

0507 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

É  de  responsabilidade  do  armador,  proprietário  e  comandante  da  embarcação  o
monitoramento  das  condições  meteorológicas  e   batimétricas  do  local  onde  a  embarcação
empreenderá  viagem.  Esse  monitoramento  deve  ser  permanente,  e  levar  em  consideração
principalmente os fatores como vento, levantamento hidrológico, corrente,  dentre outros. 

I) Lago de Itaipu – proximidades do porto de Santa Helena-PR
Nesta região o canal de navegação estará fechado com ventos de intensidade maior que

30nós, predominante da direção N e NE.
 
II) Rio Iguaçu – a jusante das Cataratas do Iguaçu até o Porto Macuco

Neste trecho do rio serão interrompias as atividades de turismo e esporte náutico quando a
vasão das quedas estiverem abaixo de 800 m³/s e acima de 10.000m3/s.

III) Rio Iguaçu – a montante das Cataratas do Iguaçu até  UHE do Baixo Iguaçu (Capanema-PR /
Capitão Leônidas Marques-PR).

Neste trecho a navegação será interrompida quando a vasão medida estiver a cima de
15.000m³/s. Acima de 20.000 m3/s, as embarcações deverão ser retiradas do leito do rio, a fim de
evitar  o  rompimento  das  amarras,  o  que  provocaria  a  deriva  da  embarcação  em  direção  às
Cataratas do Iguaçu. 

Deverá ser considerado como fator para interrupção da navegação no Rio Iguaçu a abertura
de comportas das diversas usinas ao longo do Rio Iguaçu. 

SEÇÃO II
PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES E

BOIAS DE GRANDE PORTE

0508 – OPERAÇÃO DE MERGULHO
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As  empresas  envolvidas  com  atividades  que  empreguem  mergulhadores  profissionais
deverão cumprir o estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Atividades Subaquáticas
(NORMAM-15/DPC). Também deverão cumprir a norma em pauta, as administrações das Usinas
Hidrelétricas, por ocasião das inspeções de turbinas e outras atividades que requeiram o emprego
de mergulho profissional.

SEÇÃO III
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

0509 – INFORMAÇÕES SOBRE EVENTOS NÁUTICOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO

Os  responsáveis  pela  organização  de  eventos  náuticos  deverão  informar  à  CFRP  ou
DelGuaíra com antecedência mínima de 15 dias, para se assegurar que o evento não interferirá de
forma inaceitável a navegação, ou para que outras providências eventualmente necessárias sejam
tomadas. No requerimento encaminhado ao Capitão dos Portos ou Delegado deverá ser anexado o
formulário constante no Anexo I, preenchido e assinado pelo responsável pelo 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 0111 da NORMAM-03/DPC.
Além das regras mencionadas, os organizadores deverão certificar-se dos seguintes aspectos:
 
I) as embarcações participantes devem possuir o Título de Inscrição de Embarcação e habilitação
do condutor dentro da validade;

II) a definição do espaço físico para banhistas, com delimitação da área seletiva para navegação de
acordo com o item 0108 da NORMAM-03/DPC e/ou com o Plano de Uso de Orla do Município, em
especial se interferir com o uso de praias, ou com qualquer área utilizada por banhistas; e

III) 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. Estas regras serão analisadas pela CFRP e DelGuaíra. antes de sua divulgação. 

Os responsáveis pelos eventos que envolvam competição de natação deverão comunicar os
iates  clubes,  colônias  de pescadores,  marinas,  e  outras  entidades que possibilitem a  saída  de
embarcações, informando o horário e local exatos do evento, a fim de evitar acidentes, haja vista a
dificuldade, por parte do navegante, de avistar o atleta.

IV) Para a realização de eventos náuticos ou passeios em grupo com motos aquáticas, deverão ser
adotadas as seguintes regras especiais, em complemento às orientações contidas na NORMAM
03/DPC:

a)  Os  eventos  só  poderão ocorrer  durante  o dia,  permanecendo proibido o tráfego de motos
aquáticas entre o pôr do sol e o nascer do sol, e deverá ser apresentado à CP/DL dados pra a
realização do evento, bem como o plano logístico e um plano de navegação, quanto aplicável;
b) Durante o percurso, deverá ser mantida uma distância segura entre as embarcações, com o
objetivo de evitar colisões e para que haja tempo de resposta em manobra;
c) durante o evento, poderão ser realizadas ações de Inspeção Naval. As embarcações não devem
ficar aglomeradas,  impedindo/dificultando a movimentação da equipe de Inspeção Naval,  bem
como comprometendo as regras de tráfego e a segurança da navegação;
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d) É terminantemente proibida a realização de manobras radicais ou quaisquer tipos de acrobacias
durante o percurso;
e) A navegação deverá respeitar o distanciamento com relação aos banhistas;
f) Os participantes deverão fazer uso do Colete Salva-vidas Classe V;

g) Para todos os eventos, as motos aquáticas deverão dispor de autonomia de combustível
suficiente para chegar ao seu destino ou fazer paradas para abastecimento, fazendo constar em
plano logístico. Está proibido o abastecimento no rio ou lago, bem como acondicionamento de
bombonas de combustível, inclusive nas embarcações de apoio; e 

h) As motos aquáticas deverão empreender velocidade compatível com o estado do mar e
com as condições de manobrabilidade da embarcação.
i) Será obrigatória a comunicação do evento para a CP/DL, com dez dias de antecedência, por meio
do Grupo de Atendimento ao Público (GAP), informando o número de participantes, números de
inscrição das embarcações, habilitação dos seus condutores, destino, local e horário de saída de
retorno. Além disso, deverá ser informado:

-  Plano  de  navegação  contendo:  local  e  hora  de  partida,  derrota  prevista,  pontos  de
arribada e local e hora estimada de chegada;

-  Plano logístico informando: apoio de terra,  pontos de remoção de feridos,  pontos  de
remoção de equipamentos avariados e, se for o caso, pontos de reabastecimento;

i)  Dispor  de  uma embarcação de  apoio,  adequadamente  identificada  com bandeira  ou
adesivada com a palavra APOIO, para cada vinte motos aquáticas participantes, As embarcações
deverão ser guarnecidas por pessoal devidamente habilitado, devendo ainda dispor a bordo de um
médico/paramédico/enfermeiro e guarda-vidas. Essas embarcações deverão ser classificadas para,
no mínimo, navegação interior dois e ter capacidade para rebocar as embarcações apoiadas; e

j) A comunicação entre a embarcação de apoio e a organização deverá ser realizada via
transceptor VHF marítimo nos canais designados pelo serviço móvel marítimo. As embarcações de
apoio deverão dotar  os  seguintes  equipamentos:  transceptor  VHF marítimo (resistente  a  água
IPX&) -  tipo HT (portátil),  um aparelho de localização satélite  GNSS –  handheld (portátil),  um
rastreador pessoal via satélite com serviço ativo e telefone celular.

0510 – CAMPANHAS EDUCATIVAS

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,  regularização  de  documentação,  habilitação  de  Amadores  e  Aquaviários  e  sinalização
náutica, sempre que possível, aproveitando os eventos náuticos, ações de fiscalização do tráfego
aquaviário, aplicação de prova para Amadores e palestras.

0511  –  REALIZAÇÃO  DE  TESTES  DE  EMBARCAÇÕES  QUE  AINDA  NÃO  ESTEJAM
INSCRITAS/REGULARIZADAS 

As provas de máquinas  (motor de centro ou popa) e  navegação de embarcações de esporte
e/ou recreio que se encontrem com sua construção/alteração praticamente concluída e que ainda
não estejam inscritas/regularizadas somente poderão ser realizadas com o conhecimento prévio
da CFRP e DelGuaíra.

O  responsável  pela  embarcação  apresentará  os  seguintes  documentos,  com  antecedência
mínima de 15 dias antes da realização do teste: 

– Termo de responsabilidade para realização de provas de máquinas/navegação, cujo modelo
encontra-se no anexo J (duas cópias autenticadas);
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–  Foto  da  embarcação  (com  nitidez  para  verificação  dos  dados  constantes  no  Termo  de
Responsabilidade citado); e

– Cópia da Carteira de Habilitação de Amadores do responsável pela condução da embarcação. 
A via original, carimbada e assinada pela  CFRP e DelGuaíra, será entregue ao responsável  e

deverá ser mantida a bordo da embarcação como documento passível de ser exigido pela Inspeção
Naval. A segunda via deverá ser arquivada na CFRP e DelGuaíra, por um período mínimo de 30 dias
após  o  término  do  período  concedido  para  a  realização  das  provas.  Esse  procedimento  é
obrigatório  para  cada  embarcação,  individualmente,  antes  do  início  da  Prova  de
Máquinas/Navegação. 

O Termo de responsabilidade para a realização de provas de máquinas/navegação terá validade
máxima de 15 dias, sendo prorrogável por mais 15 dias, sendo válido enquanto forem mantidas as
condições originais da embarcação, perdendo sua validade sempre que for alterada qualquer das
informações contidas no mesmo. 

O Termo de Responsabilidade para a Realização de Provas de Máquinas/Navegação autoriza o
usuário a  navegar exclusivamente para realização de testes, não sendo autorizada a participação
da embarcação em eventos náuticos ou atividades de passeio. Caso a realização dos testes da
embarcação causem risco à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana ou poluição
hídrica, a CFRP e DelGuaíra poderá não autorizar a realização dos testes ou suspendê-los.

0512 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ASSESSORAMENTO

A  CFRP e DelGuaíra poderão promover a realização de reuniões de coordenação com os
organizadores e outras entidades envolvidas, podendo acrescentar itens que julgue ser necessário
para que o evento ocorra com a máxima segurança.
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CAPÍTULO 6 
VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO 

A Hidrovia do Rio Paraná é formada pelo Rio Paraná e seus afluentes, com área de influência em
dois países: Brasil e Paraguai. Os Estados abrangidos pela hidrovia são: Paraná, São Paulo, e Mato
Grosso do Sul. A navegação é interrompida em Foz do Iguaçu pela Barragem da Itaipu Binacional,
que não possui eclusa. A hidrovia possui uma extensão de 1.020 Km, com largura do canal de
navegação variando entre de 45 a 300 m.

Toda a hidrovia foi dividida em 4 trechos, e dentro da área de jurisdição da CFRP e DelGuaíra
estão os trechos 1 e 2.

A hidrovia é navegável tanto a montante como a jusante da barragem para calados de até 2,5
metros. Pode ser visualizado da confluência do Rio Paranapanema até a cidade de Guaíra, numa
extensão de 350 km. Segue-se o Lago de Itaipu, da cidade de Guaíra até a cidade de Foz do Iguaçu,
com 180 km de extensão. Após a barragem, o Rio Paraná segue até a fronteira onde recebe as
águas do Rio Iguaçu, numa extensão de 21 km.

O balizamento no Lago de Itaipu está implantado e é administrado pelo DNIT. Os Cadernos de
Navegação ao longo do Lago de Itaipu e de toda a Hidrovia Tietê-Paraná dispõem detalhadamente
sobre esse balizamento e podem ser adquiridos junto ao DNIT.

O Rio Iguaçu nasce em Curitiba e corre para Oeste atravessando a área de jurisdição, contendo
os reservatórios de Salto Osório, Salto Segredo, Salto Santiago e Salto Caxias, não sendo, portanto,
um rio  navegável  em toda sua extensão.  A  jusante  das  Cataratas  do Iguaçu o  rio  volta  a  ser
navegável, até a sua foz no rio Paraná.

Em toda a área de jurisdição são realizadas travessias entre os municípios lindeiros aos rios da
região, por balsas que transportam passageiros e cargas de uma cidade à outra.

SEÇÃO I 
CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE E SINALIZAÇÃO NÁUTICA

0601 – VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS E NÃO CARTOGRAFADAS

A área de jurisdição da CFRP e DelGuaíra não possui vias navegáveis cartografadas pela
Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.

Os trechos são:
1) Trecho 1 da Hidrovia está situado entre a UHE de Itaipu e a entrada do Canal de Navegação sob
a Ponte Rodoviária Ayrton Senna (Guaíra-PR), apresentando profundidades que variam entre 10m
e 180m, com extensão de 170 km.
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2)  Trecho 2  possui  extensão de 245 km, estende-se desde o Canal  de Navegação sob a Ponte
Rodoviária  Ayrton  Senna  (Guaíra-PR)  até  a  UHE Engº Sérgio  Motta (Porto  Primavera). Deverá
permanecer em regime de corrente livre, uma vez que a construção da UHE de Ilha Grande foi
excluída  do  planejamento  setorial  elétrico,  e  assim,  ficou  inserido,  na  ocasião,  em  área  de
preservação  ambiental  permanente.  É o  trecho  mais  crítico  da  hidrovia,  e  objeto  de  estudos
detalhados nos pontos de maior restrição,  atualmente permite somente tráfego de composições
com calados limitados. Devem ser destacados neste trecho os seguintes locais com limitações para
a navegação:

I)  Canal  de Navegação de Guaíra:  Este canal  projetado para permitir a navegação sob a Ponte
Rodoviária Ayrton Senna, que liga a localidade de Guaíra (PR) a Mundo Novo (MS). Foi escavado
em rocha com profundidade de 2,50 m e largura de 80 m, referida ao nível correspondente à cota
absoluta  de  220,15  m  quando  lê-se  1,71  m  na  régua  limnimétrica  de  Guaíra1,  permitindo  a
navegação de embarcações com calado de até 2,00 m.

II)  Canal  de  Navegação  na  Região  de  Porto  Camargo  (PR):  O  canal  oeste,  em  virtude  de  sua
localização, está sujeito à formação de depósitos de areia provenientes do Rio Amambaí, criando
condições desfavoráveis para navegação em termos de profundidades e sinuosidade da rota.  O
monitoramento do nível do rio, através da observação da régua limnimétrica existente no Porto
Caiuá, permite melhor aproveitamento das condições hidráulicas. Nesta régua, lê-se a medida de
nível de 1,70 m, referente à cota absoluta de 228,56 m, que correspondente à profundidade de
2,50 m no rio, permitindo a navegação com calado de 2,00 m.
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0602 – TRAÇADO ESQUEMÁTICO DA HIDROVIA DO RIO PARANÁ

A  figura  do  Anexo D mostra  o  traçado  da  hidrovia,  com  as  principais  transposições,
interferências, terminais portuários e travessias locais e internacionais.

0603 – PRINCIPAIS TRANSPOSIÇÕES NA ROTA DE NAVEGAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO PARANÁ NOS
TRECHOS I E II

TRECHO I – RESERVATÓRIO DE ITAIPU À GUAÍRA

TIPO DE TRANSPOSIÇÃO  Ponte Rodoviária Ayrton Sena

LIGAÇÃO (Cidades) Guaíra-PR  a  Mundo Novo-MS

VÃO NAVEGÁVEL (m)  2 de 46,00

ALTURA LIVRE (m) 11,0 

EXTENSÃO (m) 3.492,30

TRECHO II – GUAÍRA A ENGENHEIRO SÉRGIO MOTTA

TIPO DE TRANSPOSIÇÃO Ponte Rodoviária Porto Camargo

LIGAÇÃO (Cidades) Alto Paraíso-PR a Naviraí-MS

VÃO NAVEGÁVEL (m) 2 de 80,00

ALTURA LIVRE (m) 11,0 

EXTENSÃO (m) 3.492,30

Dentre  outras  transposições  de  menor  interferência,  no  Trecho  II,  próximo  ao  Posto
Limnimétrico São José (Estação hidrometeorológica da UHE Itaipu), ocorre travessia submersa de
cabo  de  fibra  ótica  e  a  jusante  da  Ponte  Rodoviária  Ayrton  Senna,  há  travessia  de  linha  de
transmissão de energia elétrica da Concessionária Eletrosul.

0604 – LIMITAÇÕES À NAVEGAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO PARANÁ

A tabela a seguir apresenta as limitações à navegação dados sobre raios mínimos de curvas
no canal de navegação, profundidade mínima no canal  e largura mínima do canal nos trechos I e II
da Hidrovia do Rio Paraná.
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TRECHO
RAIO MÍNIMO CURVA

(m)
PROFUNDIDADE MÍNIMA 

NO CANAL (m)
LARGURA MÍNIMA CANAL (m)

I 2.259 10,0 270,0

II 631 2,5 46,0

0605 – REGRAS NA NAVEGAÇÃO

Para  a  navegação  interior,  deve  ser  cumprido  Regulamento  Internacional  para  Evitar
Abalroamentos  no Mar  (RIPEAM 72),  e  as  regras  complementares  contidas  do Capítulo 11 da
NORMAM-02/DPC. 

0606 – COMBOIOS

No rio Paraná existe a navegação com comboios, que deverão cumprir o estabelecido na
Norma de Tráfego da Hidrovia Tietê-Paraná, estabelecida pela AHRANA.

Para  a  ultrapassagem  das  pontes  existentes  no  rio  Paraná,  os  comboios  deverão  ser
desmembrados nos devidos pontos demarcados ao longo da margem, a jusante e montante das
mesmas,  devendo a ultrapassagem ser efetuada com no máximo duas chatas de cada vez.  Os
comboios quando forem desmembrados nos pontos estabelecidos a montante e a jusante das
pontes, Tancredo Neves, da Amizade, Ayrton Senna e de Porto Camargo, deverão fazê-lo de modo
que  a  passagem  pelo  vão  das  pontes  ocorra  sempre  com,  no  máximo,  duas  chatas  e  um
empurrador de cada vez.

0607 – DEVER DE INFORMAÇÃO

Os  comandantes  e  mestres  das  embarcações  devem  comunicar  a  CFRP  e  DelGuaíra,
conforme jurisdição,  quaisquer  obstáculos  ou  situações  que  possam  causar  problemas  para  a
segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar ou poluição hídrica.

0608 – USINAS

Na área de jurisdição da CFRP e DelGuaíra 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, sendo o maior deles o Lago de Itaipu. 

Compete a cada Usina Hidrelétrica a elaboração, revisão e divulgação de seus Planos de
Segurança ou  Uso,  sendo que  a  CFRP  e  DelGuaíra deverão receber  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 piscicultura; e
IV) controle de cheias. 

No anexo L está disponível um quadro demostrativo com as principais usinas da região e
suas características. 
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SEÇÃO II
OBRAS DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0609 – OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS

As  atividades  relacionadas  a  obras  sobre,  sob  e  às  margens  das  águas  jurisdicionais
brasileiras somente poderão ser executadas após o parecer favorável da Autoridade Marítima, que
deverá ser solicitado mediante apresentação de requerimento ao Capitão dos Portos ou Delegado
em cuja área de jurisdição se pretenda realizar  determinada a obra.  Para tanto, o interessado
deverá apresentar o processo com toda a documentação completa, conforme o estabelecido nas
Normas da autoridade Marítima para obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e
às  margens  das  águas  jurisdicionais  brasileiras  –  NORMAM-11/DPC,  disponível  no  sítio
www.dpc.mar.mil.br,  para avaliação e consequente emissão do Parecer quanto à Segurança da
Navegação  e  ordenamento  do  espaço  aquaviário.  Cabe  salientar  que  o  referido  parecer  da
Autoridade Marítima não exime os requerentes das autorizações dos  outros órgãos,  conforme
cada caso.

Após o recebimento do parecer favorável  da Autoridade Marítima e antes do início do
serviço, deverá ser informado à CFRP ou a DelGuaíra, conforme o caso, em um prazo não inferior a
72 horas, o início efetivo das obras. Essa informação deverá ser composta dos seguintes dados:

a) tipo de obra;

b) coordenadas geográficas Lat/Long (em graus, minutos e centésimos de minutos) que delimitam
a área, com identificação do datum;

c) data de início dos serviços;

d) data de término dos serviços; e

e) tipo/nome das embarcações de apoio à execução das obras.

Em especial,  nas  questões  envolvendo a construção de portos  e  terminais,  incluindo ou não
flutuantes, o Agente da Autoridade Marítima, a seu juízo, poderá:

1) consultar previamente os seguintes órgãos e entidades:

I) Administração dos Portos e Terminais (públicas ou privadas);

II) Agência Nacional de Águas (ANA);

III) Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ);

IV) empresas de navegação;

V) órgãos ambientais;

VI) Prefeitura;

VII) Praticagem; e

VIII) Superintendência do Patrimônio da União (SPU).

2) solicitar estudos adicionais, entre os quais os de manobrabilidade, com o propósito de avaliar
as restrições operacionais dos portos/terminais e das embarcações que os utilizarão, bem como
as interferências com as instalações adjacentes.
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Para a autorização de pesquisa, remoção, demolição ou exploração de bens soçobrados
pertencentes  a  terceiros  ou  a  União  e,  do  turismo  subaquático  em  sítios  arqueológicos
incorporados ao domínio da União deverá ser observado o contido na NORMAM-10/DPC. 

Nas questões envolvendo a construção de portos e terminais, incluindo ou não flutuantes,
a CFRP e DelGuaíra, a seu critério poderá:

1) Consultar previamente órgãos e entidades que considerar importante, tais como: Administração
dos  portos/terminais  privados  ou  públicos,  empresas  de  navegação,  órgãos  ambientais,
prefeituras, Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Agência Nacional de Águas (ANA) e Agência
Transportes Aquáticos (ANTAQ);

2) Solicitar estudos adicionais, entre os quais simulações de manobrabilidade, com o propósito de
avaliar as restrições operacionais dos portos/terminais e das embarcações que os utilizarão, bem
como as interferências com as instalações adjacentes; e
 
3) Requerer a apresentação de estudo complementar de manobrabilidade, efetuado por órgãos de
reconhecida capacidade técnica.

O  parecer  da  Autoridade  Marítima  não  exime  o  interessado  do  compromisso  e
cumprimento das demais normas e legislações afetas à atividade realizada.

0610 – 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 CFRP e DelGuaíra, conforme 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.

0611 – DRAGAGENS

Os  interessados  deverão  cumprir  integralmente  o  contido  na  NORMAM-11/DPC  e
NORMAM-25/DPC. 

0612 – EXTRAÇÃO DE MINERAIS

Os  interessados  deverão  cumprir  integralmente  o  contido  No  Capítulo  3  da
NORMAM-11/DPC. 

Todas as embarcações envolvidas na atividade de extração de minerais deverão ter especial
atenção ao cumprimento dos limites de Borda-livre estabelecido. Se verificado que a marca de
Borda-livre esta abaixo da linha d'água a embarcação será impedida de seguir viagem e notificada,
pois  constitui  grande risco à segurança da navegação,  salvaguarda da vida humana e poluição
hídrica. 

0613 – ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS
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As obras realizadas em águas jurisdicionais brasileiras deverão ser informadas ao Centro de
Hidrografia  da  Marinha  a  fim  de  atualizar  os  documentos  náuticos,  conforme  previsto  na
NORMAM-11/DPC.
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CAPÍTULO 7 
MARINAS, CLUBES, ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS, ESTABELECIMENTOS E PESSOAS

0701 – APLICAÇÃO
Este capítulo estabelece os procedimentos para o cadastramento e as regras para o funcionamento
de marinas, clubes e entidades desportivas náuticas, assim como dos estabelecimentos e pessoas
físicas cadastrados para o treinamento náutico, visando a emissão  do Atestado de Treinamento
para Arrais-Amador e Atestado de Treinamento para Motonauta em consonância com o que prevê
o Capítulo 6 da NORMAM 03/DPC servindo a mesma como referência para utilização dos modelos
aqui mencionados.

SEÇÃO I
MARINAS, CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS

0702 – PROCEDIMENTOS PARA O CADASTRAMENTO
a) As marinas, clubes e entidades desportivas náuticas  da AJ da CFRP e Delguaira deverão ser
cadastradas,  visando à adoção de medidas  preventivas  para a  salvaguarda da vida humana,  a
segurança da navegação e a prevenção da poluição hídrica. O cadastramento das marinas, clubes e
entidades desportivas náuticas estará condicionado à apresentação pelo interessado dos seguintes
documentos:
1) requerimento ao Capitão dos Portos  ou Delegado solicitando o cadastramento da entidade,
conforme modelo constante do anexo 5-I da NORMAM 03/DPC;
2) cópia autenticada do estatuto ou contrato social da entidade registrado no órgão competente. A
autenticação poderá ser feita no próprio local de cadastramento, mediante comparação da cópia
com o original;
3) memorial descritivo dos recursos e facilidades disponíveis, para atendimento aos usuários em
situação normal e em emergência, número de usuários existentes e previsão de crescimento ou
limite da capacidade, conforme modelo constante do anexo 6-A da NORMAM 03/DPC;
4) parecer favorável da MB, nos aspectos afetos à segurança da navegação e à salvaguarda da vida
humana para as obras sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras (AJB), de acordo
com a NORMAM-11/DPC;
5) cópia autenticada do alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente. A
autenticação poderá ser feita no próprio local de cadastramento, mediante comparação da cópia
com o original; e
6)  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples)  referente  a  realização  do  cadastramento  de  marinas,  clubes  e  entidades  desportivas
náuticas (anexo 1-C da NORMAM 03/DPC).
b) Após a verificação da documentação apresentada a  CFRP/DelGuaíra emitirá o Certificado de
Cadastramento  (anexo  6-B da  NORMAM  03/DPC)  com  2  vias,  sendo  uma  via  entregue  ao
interessado, permanecendo a outra arquivada na OM que o emitiu;
c) A CFRP/DelGuaíra encaminhará cópia do Certificado de Cadastramento à DPC para controle; e
d) A CFRP/DelGuaíra deverá informar por mensagem à DPC, anualmente até o dia 31 de janeiro, a
relação de Marinas cadastradas nas suas AJ, com respectivos endereços e telefones. Além disso,
deverá  manter  atualizado  no  Sistema  de  Cadastro  de  Escolas  Náuticas  os  respectivos
Estabelecimentos  de  Treinamento  Náutico  (ETN)  autorizados  a  emitirem  os  atestados  de
treinamento náutico.
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0703 – REGRAS DE FUNCIONAMENTO
No  interesse  da  salvaguarda  da  vida  humana  nas  águas  e  da  segurança  do  tráfego

aquaviário  são  estabelecidas  as  seguintes  regras  de  funcionamento  para  as  marinas,  clubes  e
entidades desportivas náuticas:

a) Regras Gerais
1) manter o registro das embarcações sob sua guarda ou responsabilidade;
2) exigir dos proprietários, para efeito de guarda das embarcações, a apresentação da prova de
propriedade e de legalização da embarcação na CFRP/DelGuaíra;
3) remeter, quando solicitado, à CFRP/DelGuaíra, a relação das embarcações sob sua guarda, com
os dados julgados necessários;
4) participar do Conselho de Assessoramento sempre que for convidado;
5) obter e divulgar aos associados os avisos aos navegantes, as informações meteorológicas e as
demais informações de segurança marítima divulgadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação
(DHN) e outros órgãos;
6) prestar auxílio aos seus associados para inscrição e regularização de suas embarcações, para
inscrição  de  candidatos  aos  exames  de  habilitação  às  diversas  categorias  de  Amadores,  para
entrega e recebimento de documentos diversos tais como TIE, Carteiras de Habilitação e outros,
junto à CFRP/DelGuaíra. Para tanto deverão credenciar um representante junto aos citados órgãos;
7) exigir do associado que sair com sua embarcação a entrega do plano de navegação, ou aviso de
saída;
8) prestar auxílio, com embarcação de apoio ou permitindo a atracação, a qualquer pessoa em
perigo nas águas, desde que sem colocar em risco a tripulação da embarcação de apoio ou que as
condições técnicas de calado e cabeços para amarração permitam a atracação;
9) auxiliar na fiscalização do tráfego das embarcações de esporte e/ou recreio, de maneira não
coercitiva, mas educativa, contribuindo dessa forma para a prevenção de acidentes da navegação;
e
10) disseminar para os associados que:
I)  as  tripulações  das  embarcações  atracadas  ou  fundeadas  são  obrigadas  a  se  auxiliarem
mutuamente nas fainas de amarração, e em qualquer outra que possa implicar em acidente ou
sinistro; e
II)  a  velocidade  de  saída  e  chegada  de  embarcações  nas  áreas  de  apoio,  rampas,  marinas,
flutuantes etc. deve ser sempre reduzida (menos de cinco nós). Especial atenção deve ser dada à
presença de banhistas onde se esteja trafegando, procedendo-se com a maior cautela possível.
Atitude idêntica deve ser adotada quanto à existência de embarcações atracadas ou fundeadas,
que poderão ser  danificadas  devido a marolas  provocadas  por  velocidade incompatível  com o
local. As embarcações que se aproximem de praias devem fazê-lo no sentido perpendicular.

b) Embarcação de Apoio
As marinas, clubes e entidades desportivas náuticas que abriguem mais de 50 embarcações de

esporte e/ou recreio deverão manter, permanentemente apta a manobrar, uma embarcação para
apoio  e  segurança  para  atender  suas  embarcações  filiadas  nas  águas  interiores,  em  um  raio
máximo  de  até  10  milhas  de  sua  sede,  com  capacidade  para  rebocar  a  maioria  das  suas
embarcações, não somente durante as competições e eventos, mas também em qualquer situação
de emergência.

Essa embarcação para apoio e segurança poderá ser mantida em parceria com outras marinas,
clubes e entidades desportivas náuticas ou por meio de empresas terceirizadas.
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A embarcação de apoio, além dos indispensáveis equipamentos de comunicação VHF ou HF,
deverá ser dotada sempre com excesso de equipamentos e material de salvatagem e primeiros
socorros, de modo a poder prestar a assistência que for requerida em emergências.

O serviço de apoio poderá ser indenizado de acordo com o estabelecido no estatuto de cada
entidade ou no contrato de terceiros, desde que não se configure em salvaguarda da vida humana.

c) Serviço de Rádio
As marinas, clubes e entidades desportivas náuticas devem manter permanentemente guarnecido
um  serviço  de  radiocomunicações  nas  faixas  de  VHF  e  HF  para  apoio  às  suas  embarcações
associadas, considerando as distâncias de afastamento esperadas durante o cumprimento do seu
plano de navegação.

d) Embarcações Estrangeiras de Esporte e/ou Recreio As marinas, clubes e entidades desportivas
náuticas terão as seguintes responsabilidades no tocante às embarcações estrangeiras de esporte
e/ou recreio:
1)  comunicar,  pelo  meio  mais  rápido,  à  CFRP/DelGuaíra a  entrada  e  saída  de  embarcações
estrangeiras de suas sedes náuticas ou fundeadouros, informando as características das mesmas,
instruindo e auxiliando o Comandante da embarcação a cumprir os procedimentos referentes as
embarcações estrangeiras de esporte e/ou recreio, contidos no Capítulo 1 da NORMAM 03/DPC, e
informando local de destino;
2) solicitar  a visita das autoridades anuentes (Ex: a Autoridade de Saúde dos Portos, a Polícia
Federal  e a  Receita Federal),  quando se tratar  do primeiro porto brasileiro que a embarcação
estrangeira fizer escala ou por ocasião da saída das AJB;
3)  auxiliar  o  Comandante  da  embarcação  no  trato  com  as  autoridades  locais,  mantendo
coordenação entre as mesmas;
4) designar o local para fundeio ou atracação em área autorizada pela Capitania;
5) instruir o Comandante da embarcação sobre os locais de fundeios autorizados;
6) auxiliar as autoridades locais na fiscalização das possíveis transgressões destas normas e das leis
e regulamentos em vigor no país, alertando quanto à realização de passeios em locais interditados
pela  CFRP/DelGuaíra e  permanência  da  embarcação  por  prazo  superior  ao  constante  do
passaporte do proprietário ou responsável; e
7) Cumprir o item 0115.
e) Entidades Desportivas Náuticas

As entidades desportivas náuticas que se constituírem, apenas, em entidades normativas, sem
facilidades  para  uso  dos  associados,  estão  dispensadas  de  possuir  qualquer  equipamento,
devendo,  entretanto,  ao  organizarem  competições  providenciarem  o  necessário  apoio  de
embarcação, equipamentos rádio, pessoal e o que mais se fizer necessário, para assistência aos
competidores, até o final do evento.

SEÇÃO II
ESTABELECIMENTOS E PESSOAS FÍSICAS CADASTRADOS PARA O TREINAMENTO NÁUTICO

0704 – PROCEDIMENTOS PARA O CADASTRAMENTO
Nesta  seção  serão  atribuídas  regras  específicas,  decorrentes  da  previsão  constante  do

Capítulo 5 da NORMAM 03/DPC, para o cadastramento de Estabelecimentos de Treinamento e de
Pessoas Físicas (ETN/PF) especializados em treinamento náutico atuando como pessoa física com o
propósito  de  emitir  o  atestado  de  treinamento  para  Arrais-Amador,  para  Motonauta  e  de
treinamento unificado para Arrais-Amador e Motonauta, documentos obrigatórios para os exames
de habilitação nessas categorias de amadores.
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Entende-se por Estabelecimento de Treinamento Náutico (ETN), toda e qualquer empresa
que ministre treinamentos práticos para a qualificação de amadores na condução, exclusivamente,
de embarcações de esporte e/ou recreio.
a) Cadastramento de Estabelecimento de Treinamento Náutico (ETN):
O cadastramento desses estabelecimentos estará condicionado à apresentação pelo interessado
dos seguintes documentos:
1) requerimento ao Capitão dos Portos ou Delegado, conforme modelo constante do anexo 5-I da
NORMAM  03/DPC,  solicitando  o  cadastramento  do  estabelecimento,  assinado  pelo  seu
responsável ou representante legal;
2)  declaração  para  cadastramento  de  estabelecimentos  e  pessoas  físicas  voltados  para  o
treinamento náutico, conforme constante no anexo 6-C da NORMAM 03/DPC;
3)  cópia  autenticada ou cópia  simples  com apresentação do original  do documento oficial  de
identificação e CPF do responsável legal do estabelecimento. A autenticação poderá ser feita no
próprio local  de cadastramento.  Será aceito também o documento oficial  de identificação que
contenha o CPF;
4) cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do Estatuto ou do contrato
social do estabelecimento registrado no órgão competente. No caso de microempresário (ME) será
aceita a Declaração de Registro na Junta Comercial e para microempresário individual (MEI) será
aceito o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);
5) comprovante de inscrição e de situação cadastral – CNPJ, constando como atividade principal ou
secundária  da empresa  “Cursos  de Pilotagem”,  “outras  atividades de ensino não especificadas
anteriormente”  ou  “Cursos  preparatórios  para  concursos”,  conforme  Classificação  Nacional  de
Atividades Econômicas/CNAE;
6) cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do alvará de funcionamento
expedido pelo órgão municipal competente;
7)  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples)  referente a realização do cadastramento do estabelecimento (anexo  1-C da NORMAM
03/DPC); e
8) cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do contrato de aluguel, cessão
de uso ou similares, da embarcação empregada no treinamento (quando aplicável).

Após a  verificação de  toda a  documentação apresentada à  CFRP/DelGuaíra e  não havendo
nenhuma exigência, será agendada uma visita técnica ao Estabelecimento de Treinamento Náutico,
com o propósito de verificar no local as condições de funcionamento, condições das embarcações
empregadas e realizar um teste prático com, pelo menos, um dos instrutores habilitados para cada
tipo de treinamento.

Após realizada visita técnica e não havendo nenhuma exigência, a CFRP/DelGuaíra emitirá uma
Portaria individual de cadastramento, com validade de cinco anos, encaminhando cópia para o
estabelecimento cadastrado e para a Diretoria de Portos e Costas.

b) Cadastramento de Pessoas Físicas para Treinamento Náutico
A  CFRP/DelGuaíra poderão  cadastrar,  a  seu  critério,  amadores  ou  profissionais  com
habilitação/certificação  correspondente  para  o  exercício  desta  atividade  em  suas  jurisdições
observando as dificuldades e aspectos regionais. Serão observados os seguintes aspectos:
1) Ausência de Estabelecimentos de Treinamento Náutico na sua área de jurisdição; e
2) O atendimento dos alunos residentes em cidades distantes das sedes dos Estabelecimentos de
Treinamentos Náuticos.
O cadastramento dessas pessoas físicas estará condicionado à apresentação pelo interessado dos
seguintes documentos:
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1) requerimento ao Capitão dos Portos,  Delegado ou Agente solicitando o seu cadastramento,
conforme modelo contido no anexo 5-I da NORMAM 03/DPC;
2)  declaração  para  cadastramento  de  estabelecimentos  e  pessoas  físicas  voltadas  para  o
treinamento náutico, conforme modelo constante no anexo 6-C da NORMAM 03/DPC;
3)  cópia  autenticada ou cópia  simples  com apresentação do original  do documento oficial  de
identificação e CPF. Será aceito também o documento oficial de identificação que contenha o CPF;
4) comprovante de inscrição e de situação cadastral no CPF junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
5)  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples) referente à realização do seu cadastramento (anexo 1-C da NORMAM 03/DPC); e
6) cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do contrato de aluguel, cessão
de uso ou similares, da embarcação empregada no treinamento (quando aplicável).
Após  a  verificação  de  toda  a  documentação  apresentada  a  CFRP/DelGuaíra e  não  havendo
nenhuma exigência,  será  agendado um teste  prático de condução com o amador,  bem como
verificar as condições da embarcação que será empregada no treinamento.
Após realizado o teste prático e não havendo nenhuma exigência, a CFRP/DelGuaíra emitirá uma
Portaria individual de cadastramento, com validade de cinco anos, encaminhando cópia para o
amador cadastrado e para a Diretoria de Portos e Costas.

c)  Cadastramento  dos  Núcleos  ou  dos  Grupamentos  Regionais  dos  Escoteiros  do  Mar  para
Treinamento Náutico para as Categorias de Arrais-Amador e/ou Veleiro.

Os Núcleos ou os Grupamentos Regionais dos Escoteiros do Mar constituem-se como instituições
voluntárias  e  filantrópicas,  que  praticam  sem  fins  lucrativos,  cursos  e  atividades  náuticas  aos
escoteiros  do  mar  associados,  exercendo  educação  complementar  sob  a  égide  da  prática  do
civismo, o culto às Tradições Navais e à manutenção do sentimento comunitário e solidário.
Como parte da formação dos seus associados os Núcleos dos Escoteiros do Mar poderão realizar
treinamentos náuticos visando à emissão de atestados de treinamento para Arrais-Amador, (anexo
5-F da NORMAM 03/DPC), assim como cursos teóricos e práticos para habilitação na categoria de
Veleiro.  Neste  caso  específico  os  Núcleos  dos  Escoteiros  do  Mar  serão  enquadrados  como
Estabelecimentos de Treinamento Náutico, sem fins lucrativos, não configurando assim como uma
atividade de cunho comercial, para atendimento exclusivo aos escoteiros associados.
Os  Núcleos  dos  Escoteiros  do  Mar  deverão  realizar  o  devido  cadastramento  junto  à
CFRP/DelGuaíra de sua jurisdição, apresentando os seguintes documentos:
1) requerimento ao Capitão dos Portos do Rio Paraná ou Delegado de Guaíra solicitando o seu
cadastramento, conforme modelo contido no anexo 5-I da NORMAM 03/DPC;
2)  cópia  autenticada  ou  cópia  simples  com  apresentação  do  original  do  Estatuto  Social  da
Instituição, onde conste sua finalidade de promoção do escotismo do mar. A autenticação poderá
ser feita no próprio local de cadastramento. No caso de entidade de Escoteiro do Mar que não
possua personalidade jurídica própria, sendo filiada a associação que a possua, deverá apresentar
cópia  autenticada  do  certificado  de  funcionamento  ou  declaração  de  filiação  emitido  pela
associação a que estiver filiado e seu estatuto ou regimento interno onde conste finalidade de
promoção do escotismo do mar;
3) Declaração de Cadastramento de Estabelecimentos de Treinamento Náutico e Pessoas Físicas,
conforme modelo  constante  no anexo  6-C da  NORMAM 03/DPC,  para  treinamento prático de
Arrais-Amador;
4)  cópia  autenticada ou cópia  simples  com apresentação do original  do documento oficial  de
identificação e CPF do responsável pela Instituição. A autenticação poderá ser feita no próprio local
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de  cadastramento,  mediante  comparação  da  cópia  com  o  original.  Será  aceito  também  o
documento oficial de identificação que contenha o CPF;
5) comprovante de inscrição e de situação cadastral – CNPJ; e
6)  Declaração de Cadastramento de Estabelecimentos  de Treinamento Náutico para  cursos  na
categoria  de  veleiro,  conforme  modelo  constante  no  anexo  6-D da  NORMAM  03/DPC,  caso
pretenda ministrar curso teórico e prático para essa categoria.

Após a  verificação de  toda a  documentação apresentada a  CFRP/DelGuaíra e  não havendo
nenhuma exigência, será agendada uma visita técnica ao estabelecimento, com o propósito de
verificar  no  local  as  condições  de  funcionalidade,  condições  das  embarcações  empregadas  e
realizar  um teste  prático  com,  pelo  menos,  um dos  instrutores  habilitados  para  cada  tipo  de
treinamento.

Após realizada visita técnica e não havendo nenhuma exigência, a CFRP/DelGuaíra emitirá uma
Portaria individual de cadastramento, com validade de cinco anos, encaminhando cópia para o
Órgão Regional do Escoteiro do Mar cadastrado e para a Diretoria de Portos e Costas que realizará
o devido lançamento no sistema de cadastro.

0705 – REGRAS E PROCEDIMENTOS
a) Para o treinamento visando à emissão do atestado de treinamento para Arrais – Amador, o
instrutor deverá possuir, no mínimo, dois anos de habilitação nas categorias de CPA, MSA, ARA ou
profissional com correspondência, conforme o estabelecido no item 0503;
b) Para o treinamento visando à emissão de atestado de treinamento para Motonautas, o instrutor
deverá possuir, no mínimo dois anos de habilitação na categoria de MTA;
c) Um instrutor poderá realizar treinamentos náuticos em mais de um estabelecimento cadastrado,
devendo entretanto, seus dados constarem na declaração constante do anexo  6-C, referente ao
estabelecimento em que estiver atuando;
d)  As  embarcações  empregadas  no  treinamento  não  precisam,  necessariamente,  ser  de
propriedade  do responsável  do estabelecimento ou amador  cadastrado.  O interessado deverá
apresentar no ato do cadastramento, o contrato de aluguel, a cessão de uso ou outros documentos
similares;
e)  As  motos  aquáticas  empregadas  no  treinamento  náutico  para  motonautas,  deverão  estar
identificadas com uma faixa/placa amarela em local visível do costado, com no mínimo 15 (quinze)
centímetros de altura, com a inscrição “TREINAMENTO NÁUTICO” na cor preta e letras em caixa
alta;
f)  As  embarcações  empregadas  no  treinamento  náutico  para  Arrais-Amador  deverão  estar
identificadas com uma faixa/placa amarela em local visível do costado, com no mínimo 20 (vinte)
centímetros de altura, com a inscrição “TREINAMENTO NÁUTICO” na cor preta e letras em caixa
alta;
g) A área de atuação dos estabelecimentos e pessoas físicas cadastrados para treinamento náutico
visando emitir o atestado de treinamento para Arrais-Amador
e/ou,  Motonauta  limitam-se  aos  municípios  pertencentes  à  jurisdição  da  CFRP/DelGuaíra que
realizou o seu cadastramento. Esta informação deverá constar explicitamente na portaria;
h)  Os  Estabelecimentos/Pessoas  Físicas  cadastrados  deverão  informar  antecipadamente  à
CFRP/DelGuaíra a programação dos treinamentos náuticos nas condições e prazos estabelecidos
pela CFRP/DelGuaíra na portaria de cadastramento;
i) As  CFRP/DelGuaíra estabelecerão em suas portarias de cadastramento o número máximo de
alunos permitidos para cada embarcação empregada no treinamento náutico para a categoria de
ARA;
j) Durante as ações de fiscalização um Inspetor Naval poderá acompanhar a instrução a bordo das
embarcações;
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k) Quando em instrução para a obtenção do atestado de treinamento para Arrais- Amador e/ou
Motonauta,  o  candidato  deverá  conduzir  a  embarcação,  desde  que  o  instrutor  esteja
supervisionando dentro da própria embarcação onde se encontra o aluno, pois o instrutor é o
responsável  direto  pela  condução  e  pelo  correto  cumprimento  das  regras  estabelecidas  no
RIPEAM.  Além  disso,  deverá  estar  em  condições  de  assumir  o  comando  da  embarcação
prontamente. A instrução deverá ser realizada em área que não cause interferência em outras
atividades náuticas e/ou banhistas;
l) Em hipótese alguma os Estabelecimentos/Pessoas Físicas cadastrados poderão utilizar qualquer
outra  embarcação  para  o  treinamento  náutico,  senão  aquela  cadastrada  e  sob  sua
responsabilidade;
m)  O  responsável  pelos  Estabelecimentos/Pessoas  Físicas  cadastrados  deverá  apresentar  na
CFRP/DelGuaíra responsável  pelo  seu  cadastramento,  uma  nova  declaração  (anexo  6-C),
devidamente atualizada, sempre que houver alterações nos dados informados anteriormente. Não
serão aceitos atestados de treinamento para habilitação nas categorias de Arrais-Amador e/ou,
Motonauta,  cujos  treinamentos  tenham  sido  realizados  e  assinados  por  instrutores  que  não
constem  na  declaração  retromencionada.  As  CFRP/DelGuaíra encaminharão  declaração  para  a
DPC;
n) Os instrutores deverão cumprir rigorosamente o previsto no plano de treinamento constante da
Seção II do anexo 5-A da NORMAM 03/DPC;
o) É de total responsabilidade dos Estabelecimentos/Pessoas Físicas cadastrados a manutenção da
validade de documentos emitidos por outras instituições e repartições públicas, obrigatórios para
o cadastramento inicial;
p) É de total responsabilidade dos instrutores o fiel cumprimento de todas as regras de segurança
previstas nas normas da Autoridade Marítima durante o treinamento náutico;
q) No que diz respeito ao Núcleo de Escoteiros do Mar, para o treinamento visando à emissão da
CHA na categoria de veleiro, o Núcleo dos Escoteiros deverá cumprir a sinopse do curso contido no
anexo 5-B e apresentar na CFRP/DelGuaíra a declaração de conclusão do curso para a categoria de
Veleiro constante no anexo 5-H. O responsável pelo curso dos Escoteiros do Mar deverá observar
todas as orientações contidas no item 0504 para a inscrição dos candidatos para a categoria de
Arrais-Amador  e 0505 para a  categoria  de Veleiro.  Ao final  do curso,  o  Núcleo dos Escoteiros
solicitará às CFRP/DelGuaíra da sua jurisdição a aplicação do exame escrito para Arrais-Amador.

SEÇÃO III
ESTABELECIMENTOS NÁUTICOS HABILITADOS A REALIZAREM 

CURSOS PARA A CATEGORIA DE VELEIRO

0706 – PROCEDIMENTOS PARA O CADASTRAMENTO
As marinas, os clubes, as entidades desportivas náuticas e outros estabelecimentos que exerçam
atividade voltada para o treinamento náutico, poderão organizar cursos em suas sedes, voltados
para  a  formação  na  categoria  de  Veleiro  devendo,  entretanto,  ser  cadastradas  junto  às
CFRP/DelGuaíra  localizada em sua área de jurisdição. Para o cadastramento o responsável pelo
estabelecimento, deverá apresentar os seguintes documentos:
a)  requerimento  ao  Capitão  dos  Portos  ou  Delegado  solicitando  o  cadastramento  do
estabelecimento, assinado pelo seu responsável ou representante legal, conforme modelo contido
no anexo 5-I da NORMAM 03/DPC;
b)  declaração  de  cadastramento de  Estabelecimentos  de  Treinamento Náutico  para  cursos  na
categoria de veleiro, conforme modelo constante no (anexo 6-D da NORMAM 03/DPC);
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c)  cópia  autenticada ou  cópia  simples  com apresentação do original  do  documento oficial  de
identificação e CPF do responsável legal do estabelecimento. Será aceito também o documento
oficial de identificação que contenha o CPF;
d) cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do Estatuto ou do contrato
social do estabelecimento registrado no órgão competente. No caso de microempresário (ME) será
aceita a Declaração de Registro na Junta Comercial e para microempresário individual (MEI) será
aceito o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);
e) comprovante de inscrição e de situação cadastral – CNPJ, constando como atividade principal ou
secundária da empresa “Cursos de Pilotagem” ou “outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente”, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE;
f) cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do alvará de funcionamento
expedido pelo órgão municipal competente;
g) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento (cópia simples)
referente a realização do cadastramento do estabelecimento (anexo 1-C); e
h) cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do contrato de aluguel, cessão
de uso ou similares, da embarcação empregada no treinamento (quando aplicável).
Após  a  verificação  de  toda  a  documentação  apresentada  à  CFRP/DelGuaíra e  não  havendo
qualquer exigência, será agendada uma visita técnica ao estabelecimento náutico, com o propósito
de verificar  no local  as  condições de funcionalidade,  condições  das  embarcações empregadas,
realizar uma aula piloto sobre os assuntos teóricos abordados na sinopse contida no anexo 5-B e
realizar  um  teste  prático  com,  pelo  menos,  um dos  instrutores  habilitados  para  este  tipo  de
treinamento.
Após realizada visita técnica e não havendo qualquer exigência,  a  CFRP/DelGuaíra emitirá uma
Portaria individual de cadastramento, com validade de cinco anos, encaminhando cópia para o
estabelecimento cadastrado e para a Diretoria de Portos e Costas.

0707 – REGRAS E PROCEDIMENTOS
a)  Para  o  treinamento prático visando à  formação na categoria  de veleiro,  o  instrutor  deverá
possuir, no mínimo, dois anos de habilitação na categoria de VLA;
b) Durante o curso teórico e o treinamento prático, os instrutores deverão abordar os assuntos
contidos na sinopse do curso contida no anexo 5-B da NORMAM 03/DPC;
c) Após encerrado o curso, o estabelecimento náutico emitirá a declaração de conclusão do curso
de formação para a categoria de Veleiro, constante do anexo 5-H da NORMAM 03/DPC;
d)  Um  instrutor  poderá  realizar  treinamentos  náuticos  em  mais  de  um  estabelecimento
cadastrado, devendo entretanto, seus dados constarem na declaração constante do anexo 6-D da
NORMAM 03/DPC, referente ao estabelecimento em que estiver atuando;
e)  As  embarcações  empregadas  no  treinamento  não  necessitam  ser  de  propriedade  do
responsável do estabelecimento náutico, devendo entretanto o interessado apresentar no ato do
cadastramento o contrato de aluguel, cessão de uso ou documentos similares;
f) A área de atuação desses estabelecimentos náuticos cadastrados, para o exercício da atividade
capitulada neste item, limita-se aos municípios pertencentes à jurisdição da CFRP ou DelGuaíra.
Essa informação deverá constar explicitamente na portaria de cadastramento;
g)  Os  instrutores  deverão  cumprir  rigorosamente  todas  as  regras  de  segurança  previstas  nas
normas da Autoridade Marítima e primar acima de tudo pela segurança dos seus alunos durante a
instrução;
h)  Em hipótese  alguma o  Estabelecimento/Pessoa Físicas  cadastradas  poderá  utilizar  qualquer
outra  embarcação  para  o  treinamento  náutico,  senão  aquela  cadastrada  e  sob  sua
responsabilidade;
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i)  O  responsável  pelo  estabelecimento  de  treinamento  náutico  deverá  apresentar  na
CFRP/DelGuaíra responsável  pelo  seu  cadastramento,  uma  nova  declaração  (anexo  6-D),
devidamente atualizada, sempre que houver alterações nos dados informados nesse documento.
Não serão aceitas para fins de emissão da CHA na categoria de Veleiro, declarações de conclusão
do curso de formação para a categoria de Veleiro, cujo curso e treinamento tenham sido realizados
e assinados por instrutores que não constem na declaração retromencionada;
j)  É  de  total  responsabilidade  do  Estabelecimento  de  Treinamento  Náutico  a  manutenção  da
validade  e  vigência  de  documentos  emitidos  por  outras  instituições  e  repartições  públicas,
obrigatórios para o cadastramento inicial; e
k)  Os  instrutores  deverão  cumprir  rigorosamente  todas  as  regras  de  segurança  previstas  nas
normas da Autoridade Marítima e primar acima de tudo pela segurança dos seus alunos durante a
instrução, especialmente os menores de idade.
l) Os atestados de treinamento náutico deverão ser emitidos em até 30 dias corridos a partir da
data de realização do último treinamento náutico.

SEÇÃO IV
RENOVAÇÃO DO CADASTRAMENTO

0708 – PROCEDIMENTO PARA RENOVAÇÃO
Para a renovação do cadastramento o interessado deverá apresentar com antecedência mínima de
90 (noventa dias) os documentos abaixo elencados específicos para cada tipo de cadastramento:
a) Estabelecimento de Treinamento Náutico e Pessoa Físicas cadastradas para treinamento náutico
de ARA e MTA:
1) Estabelecimentos de Treinamento Náutico
I) Requerimento solicitando a renovação do cadastramento (anexo 5-I); e
II)  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples) referente a realização do cadastramento do estabelecimento (anexo 1-C).
Nota:
Anexar os documentos relacionados no item 0604, alínea a, caso tenham sofrido alteração quando
do cadastramento inicial.
2) Pessoa Física
I) Requerimento solicitando a renovação do cadastramento (anexo 5-I); e
II)  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples) referente a realização do seu cadastramento (anexo 1-C).
Nota:
Anexar os documentos relacionados no item 0604, alínea b, caso tenham sofrido alteração quando
do cadastramento inicial.
b) Núcleos ou Grupamentos Regionais dos Escoteiros do Mar:
Requerimento solicitando a renovação do cadastramento (anexo  5-I), anexando os documentos
relacionados no item 0604, alínea  c,  caso tenham sofrido alteração quando do cadastramento
inicial.
c)  Estabelecimentos  náuticos  habilitados  a  realizarem  cursos  para  a  categoria  de  veleiro
Documentação e pré-requisitos necessários:
1) Requerimento solicitando a renovação do cadastramento (anexo 5-I); e
2)  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples) referente a realização do cadastramento do estabelecimento (anexo 1-C).
Nota:
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Anexar  os  documentos  relacionados  no item 0606,  caso  tenham sofrido alteração quando do
cadastramento inicial.
Notas de caráter geral para aplicação em todas as situações do item 0608:
1) A critério da CFRP/DelGuaíra poderá ser agendado nova visita para verificação das condições de
operacionalidade e funcionalidade.
2) Não havendo qualquer exigência,  a  CFRP/DelGuaíra emitirá uma nova Portaria individual  de
cadastramento, com validade de cinco anos, com cópia para o Estabelecimento de Treinamento
Náutico/Pessoa Físicas cadastradas e para a Diretoria de Portos e Costas.

SEÇÃO V
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO CADASTRAMENTO

0709 – IRREGULARIDADES E DISCREPÂNCIAS

O cadastramento de  Estabelecimento de  Treinamento Náutico  ou  Pessoa Física,  para  a
emissão  de  atestado  de  treinamento  para  Arrais-Amador  e  atestado  de  treinamento  para
Motonauta, se constitui em uma autorização, ou seja, é ato discricionário e precário, que não gera
quaisquer  direitos  para  o  autorizado,  podendo  ser  cancelado  quando  conveniente  para  a
Administração Pública.

Se  durante  o  período  vigente  do  cadastramento  forem  observadas  quaisquer
irregularidades ou discrepâncias em relação às regras estabelecidas na Portaria de Cadastramento
da  CFRP/DelGuaíra, os Estabelecimentos de Treinamento Náutico/Pessoa Física estarão passíveis
de advertência, suspensão temporária ou cancelamento do cadastramento.

As CFRP/DelGuaíra poderão, mediante Procedimento Administrativo previsto no item 0317
da  NORMAM-07/DPC,  com  direito  à  ampla  defesa  e  contraditório,  aplicar  as  penalidades  de
advertência, suspensão ou cancelamento aos Estabelecimentos de Treinamento Náutico/Pessoa
Físicas cadastradas, se constatarem irregularidades ou discrepâncias às disposições desta Norma,
devendo estabelecer prazo para o devido saneamento, quando for o caso. Eventuais pedidos de
recursos deverão ser dirigidos à CFRP e DelGuaíra em primeira instância e, em grau de segunda e
última instância, poderão ser encaminhados à DPC.

Durante a instrução do Processo Administrativo, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá
suspender,  temporariamente,  o  credenciamento  do  Estabelecimento  de  Treinamento
Náutico/Pessoa Física até a regularização das discrepâncias constatadas. Caso o Estabelecimento
de Treinamento Náutico/Pessoa Física cadastrado seja advertido por três vezes, durante a vigência
do período do cadastramento, este será cancelado.

O Processo Administrativo deverá ser concluído no prazo de até trinta (30) dias, prorrogável
por mais trinta (30) dias, pela Autoridade instauradora.

A  defesa  pode  ser  apresentada  pelo  próprio  acusado  ou  por  procurador  devidamente
constituído.

O Processo Administrativo poderá ensejar  em advertência,  suspensão ou cancelamento.
Nesses casos, após a conclusão do Encarregado do Processo Administrativo, o responsável pelo
Estabelecimento  de  Treinamento  Náutico/Pessoa  Física  deverá  ser  notificado  para  apresentar
defesa em qualquer dos casos (advertência, suspensão ou cancelamento) no prazo de até quinze
(15) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação. Após esse prazo, o processo seguirá
para a solução pelo Capitão dos Portos ou Delegado.

Após encerrado o Processo Administrativo em primeira instância, da decisão proferida, o
interessado  poderá  apresentar  recurso  em  última instância  ao  DPC,  no  prazo  de  5  dias  úteis
contados do dia seguinte à data de conhecimento da decisão.
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A DPC disporá do prazo de sessenta (60) dias úteis para proferir sua decisão devidamente
fundamentada.

Esgotada  a  fase  recursal,  e  se  mantida  a  decisão  inicial  do  Processo  Administrativo,  a
CFRP/DelGuaíra,  conforme  o  caso,  emitirá  Portaria  de  cancelamento  do  cadastramento  do
Estabelecimento de Treinamento Náutico/Pessoa Física.

Alerta-se que durante o curso dos Procedimentos Administrativos podem ser identificados
indícios de crimes militares, na forma do artigo 9º do Código Penal Militar, o que poderá ensejar a
abertura de Inquérito Policial Militar.

0710 – DESCADASTRAMENTO VOLUNTÁRIO

O Estabelecimento de  Treinamento Náutico,  entidades  desportivas  náuticas,  Órgãos  do
Escoteiro do Mar ou Pessoa Física que resolverem encerrar suas atividades no tocante a emissão
do atestado de treinamento para Arrais-Amador e/ou Motonauta, e declaração de conclusão do
curso para a categoria de veleiro, deverão comunicar por escrito a CFRP/DelGuaíra que realizou o
cadastramento inicial.  Esta comunicação deverá ser realizada por intermédio de requerimento,
conforme modelo do anexo  5-I, expondo os motivos do descadastramento e ser assinado pelo
responsável.

A  CFRP/DelGuaíra emitirá  Portaria  descadastrando  o  Estabelecimento  de  Treinamento
Náutico/Pessoa Física, no tocante a emissão do atestado de treinamento para Arrais-Amador e/ou
Motonauta, ou curso para a categoria de veleiro considerando a data inicial de descadastramento
a  partir  da  comunicação  oficial  efetuado  pelo  estabelecimento  e/ou  pessoa  física  à
CFRP/DelGuaíra.  A  Portaria  de  descadastramento  deverá  ser  encaminhando  para  o
Estabelecimento de Treinamento Náutico/Pessoa Física descadastrado, com cópia para a Diretoria
de Portos e Costas. Todos os atestados de treinamento para a Arrais-Amador e/ou Motonauta,
assim como uma declaração de conclusão do curso para  a  categoria  de veleiro emitidos  pelo
Estabelecimento de Treinamento Náutico ou por Pessoa Física, a partir da data de comunicação
oficial de descadastramento pelas  CFRP/DelGuaíra, não possuirão qualquer validade para fins de
inscrição de candidatos para os exames escritos nas categorias de ARA e MTA e emissão da CHA na
categoria de VLA.

SEÇÃO VI
FISCALIZAÇÃO E CASOS OMISSOS

0711 – FISCALIZAÇÃO

Os estabelecimentos ou pessoas físicas cadastrados para o treinamento náutico poderão
ser fiscalizados a qualquer momento, por ações desempenhadas por equipes de Inspeção Naval de
CFRP/DelGuaíra, responsáveis pelo cadastramento, com o principal propósito de verificar sempre
que  possível  a  prestação do serviço,  em prol  de  uma melhoria  na  qualidade  do  treinamento
executado.

0712 – CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pela Diretoria de Portos e Costas.
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CAPÍTULO 8 
DISPOSIÇÕES REGIONAIS 

0801 – INFRAÇÕES E SANÇÕES

A inobservância de qualquer regra do tráfego aquaviário, estabelecida pela Lei no 9.537, de
11/12/97  –  Lei  de  Segurança do Tráfego Aquaviário  (LESTA),  por  seu Regulamento (RLESTA)  –
Decreto nº 2.596, de 18/05/98, pelas Normas emitidas pela Autoridade Marítima (NORMAM) ou
pela presente Norma, sujeita o autor material da infração – tripulante; proprietário, armador ou
preposto  de  embarcação;  pessoa  física  ou  jurídica  que  construir  ou  alterar  características  de
embarcação; construtor ou proprietário de obra sob, sobre ou às margens da água; pesquisador,
explorador ou proprietário de jazida mineral sob, sobre ou às margens das águas; prático; e agente
de manobra e docagem, à penalidade de multa, demolição da obra, retirada de tráfego/apreensão
de  embarcação  ou  suspensão/cancelamento  de  Certificado  de  Habilitação,  sendo  todas  essas
penalidades, conforme suas características, passíveis de multiplicação, em caso de reincidência e
conforme as repetições na prática da infração. 

O não cumprimento das presentes normas será caracterizado como infração às mesmas,
estando o infrator sujeito às penas de multa, de suspensão da habilitação, de retirada de tráfego e
apreensão  da  embarcação,  de  suspensão  da  atividade  náutica  da  Marina,  Clube  ou  Entidade
desportiva Náutica. As penas impostas poderão ser simultâneas e complementares.

As infrações que darão origem a Autos de Infração serão aquelas verificadas pelo pessoal
da CFRP e DelGuaíra empregado na Inspeção Naval (IN).

0802 – BUSCA E SALVAMENTO

Compete a Capitania, como Subcentro de Coordenação do Serviço de Busca e Salvamento
(SAR), estabelecer e coordenar as medidas preventivas e corretivas relacionadas à salvaguarda da
vida humana nas vias navegáveis interiores e nos portos, com ênfase nos períodos que abrangem
datas festivas, locais onde ocorrem eventos marítimos fluviais e lacustres, na sua respectiva área
de jurisdição.

Para tanto serão realizadas palestras periódicas para as entidades e responsáveis diretos
pelas  embarcações  (Comandantes,  Mestres,  Patrões,  etc.),  Clubes  Náuticos  e  Sindicatos  ou
Associações de Armadores Marítimos e de Pescadores, com o propósito de promover um trabalho
de conscientização,  destacando as responsabilidades individuais  e  as relativas às comunidades,
enfatizando que o envio de informações confiáveis quanto ao  posicionamento das embarcações
para o número 185 e demais meios de comunicação com a CFRP e DelGuaíra se constitui num fator
preponderante para o sucesso das operações SAR.

Observa-se  que  para  o  caso  de  haver  um  desaparecimento  em  meio  aquaviário  não
oriundo de embarcações o serviço de buscas competem ao corpo de bombeiros.

Qualquer embarcação poderá compor grupos de busca e salvamento, a critério da CFRP e
DelGuaíra, autoridade responsável, pelos eventos de Busca e Salvamento (SAR). 

0803 – REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

Em  virtude  das  peculiaridades  da  área  de  jurisdição  e  no  intuito  de  resguardar  os
proprietários  das  embarcações,  por  ocasião  da  regularização  das  embarcações  na  CFRP  e
DelGuaíra, deverão ser apresentados os documentos abaixo relacionados, além dos constantes da
NORMAM-03/DPC:
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1) Para a inscrição de motoaquáticas deverá ser apresentada foto da embarcação, do nº do motor
e do chassi; e

As embarcações que não tenham Nota Fiscal e tenham mais de 5 anos deverão apresentar:

1) A escritura pública declaratória da propriedade da embarcação; e

2)  Termo  de  responsabilidade  do  construtor,  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  do
responsável pelo termo e Certidão de Inteiro Teor do CREA para engenheiro responsável, caso não
seja engenheiro naval.

0804 – PROCEDIMENTOS PARA CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO

A  CFRP e DelGuaíra possuem cursos  para servidores públicos  conduzirem embarcações
orgânicas. O Especial  para Condução de Embarcações de Estado no Serviço Público (ECSP) e o
Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP), esses curso devem
ser solicitados por ofício ao Capitão dos Portos e Delegado de Guaíra.

As  propostas  dos  órgãos  públicos  interessados  poderão  ser  feitas  a  qualquer  tempo  e
devem  ser  encaminhadas  ao  órgão  de  execução  com  jurisdição  na  área,  que  condicionará  o
atendimento à sua disponibilidade atual, desde que não haja ônus para a MB
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ANEXO A
MAPA DA ÁREA DE JURISDIÇÃO
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ANEXO B 

LISTA DE MUNICÍPIOS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO 

A área de jurisdição da sede da Capitania Fluvial do Rio Paraná abrange as águas sobre os rios
limítrofes com Argentina e com o Estado de Santa Catarina até o limite do município de União da
Vitória-PR, e sobre o Rio Paraná até o município de Marechal Cândido Rondon, sendo que sua
jurisdição compreende os seguintes 144 municípios: 

A (5) Altamira do Paraná, Ampere, Anahy, Arapuã, Ariranha do Ivaí; 
B (11) Barbosa Ferraz, Barracão, Bela Vista do Carobá, Bituruna, Boa Esperança, Boa Esperança do
Iguaçu, Boa Ventura do São Roque, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul,
Braganey; 
C (22) Cafelândia, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Mourão, Cândido
de Abreu, Candoi, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu
Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbélia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Corumbataí do
Sul, Cruz Machado, Cruzmaltina, Cruzeiro do Iguaçu;
D (3) Diamante do Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos; 
E (3) Enéas Marques, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu; 
F (5) Faxinal, Flor da Serra do Sul, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Beltrão;
G (6) General Carneiro, Godoy Moreira, Goioxim, Grandes Rios, Guaraniaçu, Guarapuava; 
H (1) Honório Serpa; 
I (7) Ibema, Iguatu, Inácio Martins, Iretama, Itaipulândia, Itapejara do Oeste, Ivaiporã; 
J(2) Jardim Alegre, Juranda; 
L(6) Laranjal, Laranjeiras do Sul, Lidianópolis, Lindoeste, Luiziana, Lunardelli; 
M  (12)  Mamborê,  Mangueirinha,  Manoel  Ribas,  Manfrinópolis,  Marechal  Cândido  Rondon,
Mariópolis, Marmeleiro, Marquinho, Matelândia, Mato Rico, Medianeira, Missal; 
N (7) Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras,  Nova Prata do
Iguaçu, Nova Santa Rosa, Nova Tebas; 
O (2) Ortigueira, Ouro Verde do Oeste; 
P (13) Palmas, Palmital, Pato Bragado, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Pinhão,
Pitanga, Planalto, Porto Barreiro, Porto Vitoria, Pranchita, Prudentópolis; 
Q (2) Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu; 
R (10) Ramilândia, Ranho Alegre do Oeste, Realeza, Renascença, Reserva, Reserva do Iguaçu, Rio
Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Ivaí, Roncador, Rosário do Ivaí; 
S (18) Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Isabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Maria
do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São João,
São João do Ivaí, São Jorge do Oeste, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do
Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina; 
T (3) Toledo, Três Barras do Paraná, Turvo;
U (2) Ubiratã, União da Vitória; e 
V(4) Vera Cruz do Oeste, Verê, Virmond e Vitorino.

A jurisdição da Delegacia Fluvial de Guaíra tem seus limites estendidos sobre o rio Paraná no
trecho compreendido entre os municípios de São Pedro do Paraná e Mercedes; sobre o rio Piquiri
no trecho compreendido entre o município de Guaíra até o município de Quarto Centenário; sobre
o rio Ivaí no trecho compreendido entre o município de São Pedro do Ivaí até a foz do rio Paraná e
abrange, ainda, os seguintes 166 municípios: 
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A (15) Abatiá, Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Alvorada do Sul, Amaporã, Ângulo,
Apucarana, Arapongas, Araruna, Assaí, Assis Chateaubriand, Astorga, Atalaia;
B (5) Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Bom Sucesso, Borrazópolis, Brasilândia do Sul;
C (13) Cafeara, Cafezal do Sul, Califórnia, Cambé, Cambira, Centenário do Sul, Cianorte, Cidade
Gaúcha, Colorado, Congoinhas, Cornélio Procópio, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul;
D (3) Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo;
E (2) Engenheiro Beltrão, Esperança Nova;
F (8) Farol, Fênix, Floraí, Floresta, Florestópolis, Flórida, Formosa do Oeste, Francisco Alves;
G(5) Goioerê, Guaíra, Guairaçá, Guaporema, Guaraci;
I (13) Ibiporã, Icaraíma, Iguaraçu, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iracema do Oeste, Itaguajé, Itmbaracá,
Itambé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba;
J (8) Jaguapitã, Jandaia do Sul, Janiópolis, Japurá, Jardim Olinda, Jataizinho, Jesuítas, Jussara;
K (1) Kaloré;
L(5) Leópolis, Loanda, Lobato, Londrina, Lupionópolis;
M  (16)  Marilena,  Mariluz,  Maringá,  Maripá,  Marumbi,  Mauá  da  Serra,  Mercedes,  Mirador,
Miraselva, Moreira Sales, Munhoz de Melo, Mandaguaçu, Mandaguari, Maria Helena, Marialva,
Marilândia do Sul;
N (9) Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova América da Colina, Nova Esperança,
Nova Fátima, Nova Londrina, Nova Olímpia, Nova Santa Bárbara, Novo Itacolomi;
O (1) Ourizona;
P (16) Paiçandu, Palotina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal,
Pérola, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Porecatu, Porto Rico, Prado Ferreira, Presidente Castelo
Branco, Primeiro de Maio;
Q (3) Quarto Centenário, Querência do Norte, Quinta do Sol;
R (5) Rancho Alegre, Ribeirão do pinhal, Rio Bom, Rolândia, Rondon;
S (25) Sabáudia, Santa Amélia,  Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Fé,
Santa Inês,  Santa Isabel  do Ivaí,  Santa Mariana,  Santa Mônica,  Santo Antônio do Caiuá,  Santo
Antônio do Paraíso, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São Jerônimo da Serra, São João do Caiuá, São
Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Pedro do Ivaí, São Pedro do
Paraná, São Sebastião da Amoreira, São Tomé,  Sarandi, Sertaneja, Sertanópolis;
T (9) Tamarana, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra Rica, Terra Roxa, Tuneiras do Oeste,
Tupãssi; 
U (3) Umuarama, Uniflor, Uraí; e 
X (1) Xambrê.

OSTENSIVO -54 de 87- 2ªREV.



OSTENSIVO NPCF

ANEXO C – I
LIMITES DA NAVEGAÇÃO CFRP E DELGUAÍRA

Legenda coordenada geográfica

1 - 25°24'25.4"S 54°35'20.7"W
Foz do Iguaçu – PR (Foz do rio Iguaçu com rio Paraná)

2 - 22°35'59.9"S 52°52'17.3"W
Diamante do Norte – PR (UHE ROSANA)

3 - 26°13'57.0"S 50°59'45.8"W
União da Vitória – PR (Rio Iguaçu)

4 - 24°01'37.0"S 54°05'38.5"W
Guaíra – PR (Foz do Rio Piquiri)

5 - 25°06'38.8"S 51°37'15.0"W
Turvo – PR (Nascente do Rio Piquiri)

6 - 22°47'38.3"S 51°00'19.1"W
Primeiro de Maio – PR (Foz do Rio Tibagi)

7 - 24°03'41.5"S 50°42'34.1"W
Ortigueira – PR (UHE Mauá)

8 - 23°21'00.4"S 53°43'55.4"W
Porto Camargo – PR (Foz do Rio Ivaí)

9 - 25°08'59.2"S 50°56'45.4"W
Prudentópolis – PR (Nascente do Rio Ivaí)
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ANEXO C – II
LIMITES DA NAVEGAÇÃO DO RIO PARANÁ

FOZ DO IGUAÇU – PR

O canal de navegação é indicado pela linha preta no leito original do Rio Paraná.

Legenda coordenada geográfica

1 - 25°24'25.4"S 54°35'20.7"W
Foz do Iguaçu – PR (Foz do rio Iguaçu com rio Paraná)

2 - 24°03'27.2"S 54°15'34.3"W
Foz do Iguaçu – PR (Crista UHI)
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ANEXO C – III
LIMITES DA NAVEGAÇÃO DO RIO PARANÁ – LAGO DE ITAIPU

FOZ DO IGUAÇU – PR X GUAÍRA – PR

O canal de navegação no lago de Itaipu é indicado pela linha preta no leito original do Rio Paraná.

Legenda coordenada geográfica

1 - 25°24'25.4"S 54°35'20.7"W
Foz do Iguaçu – PR (Crista UHI)

2 - 24°03'27.2"S 54°15'34.3"W
Guaíra – PR (Ponte Ayrton Senna)
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ANEXO C – IV
LIMITES DA NAVEGAÇÃO DO RIO PARANÁ X PARANAPANEMA

GUAÍRA – PR X DIAMANTE DO NORTE – PR

O canal de navegação nos rios Paraná e Paranapanema é indicado pela linha preta pontilhada no
leito original desses rios.

Legenda coordenada geográfica

1 - 24°03'27.2"S 54°15'34.3"W
Guaíra – PR (Ponte Ayrton Senna)

2 - 22°35'59.9"S 52°52'17.3"W
Diamante do Norte – PR (UHE ROSANA)

3 - 22°42'09.4"S 53°09'31.1"W
Areia Branca – PR (Foz do Rio Paranapanema)

4 - 22°28'36.8"S 52°57'33.4"W
Rosana – SP (UHE Eng Sérgio Mota)
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ANEXO C – V
LIMITES DA NAVEGAÇÃO DO IGUAÇU

FOZ DO IGUAÇU – PR X UNIÃO DA VITÓRIA – PR

O canal de navegação no rio Iguaçu não possui demarcação.

Legenda coordenada geográfica

1 - 25°24'25.4"S 54°35'20.7"W
Foz do Iguaçu – PR (Foz do rio Iguaçu com rio 
Paraná)

2 - 26°13'57.0"S 50°59'45.8"W
União da Vitória – PR (Rio Iguaçu)
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ANEXO C – VI
LIMITES DA NAVEGAÇÃO DO RIO PIQUIRI

GUAÍRA – PR X TURVO – PR

O canal de navegação no rio Piquiri não possui demarcação.

Legenda coordenada geográfica

1 - 24°01'37.0"S 54°05'38.5"W
Guaíra – PR (Foz do Rio Piquiri)

2 - 25°06'38.8"S 51°37'15.0"W
Turvo – PR (Nascente do Rio Piquiri)
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ANEXO C – VII
LIMITES DA NAVEGAÇÃO DO RIO IVAÍ

PORTO CAMARGO – PR X PRUDENTÓPOLIS – PR

O canal de navegação no rio Ivaí não possui demarcação.

Legenda coordenada geográfica

1 - 23°21'00.4"S 53°43'55.4"W
Porto Camargo – PR (Foz do Rio Ivaí)

2 - 25°08'59.2"S 50°56'45.4"W
Prudentópolis – PR (Nascente do Rio Ivaí)
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ANEXO C – VIII
LIMITES DA NAVEGAÇÃO DO RIO TIBAGI

PORTO CAMARGO – PR X PRUDENTÓPOLIS – PR

O canal de navegação no rio Tibagi não possui demarcação.

Legenda coordenada geográfica

1 - 22°47'38.3"S 51°00'19.1"W
Primeiro de Maio – PR (Foz do Rio Tibagi)

2 - 24°03'41.5"S 50°42'34.1"W
Ortigueira – PR (UHE Mauá)
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ANEXO C – IX
PLANTA GERAL DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ PERTENCENTE À ÁREA DE JURISDIÇÃO
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ANEXO D I

PORTOS / TERMINAIS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO / TRAVESSIAS

PORTO OU
TERMINAL

LOCALIZAÇÃO /
RIO

OPERADOR DO
TERMINAL

PRODUTO PRINCIPAL
EXTENSÃO

(m)
PROFUNDIDADE

MEDIA

PORTO
MARACAJÚ

Sta. Terezinha
de Itaipu-PR  /

Rio Paraná
(Tramo SUL)

Mineração Mercantil
Maracaju Ltda. 

Areia 200 A

PORTO SANTA
HELENA

Santa Helena-
PR/ Rio Paraná

(Tramo SUL)

Prefeitura Municipal
de Santa Helena-PR

Travessia de carga e
passageiros entre
Brasil e Paraguai

432 A

QUEDAS DO
IGUAÇU

Foz do Iguaçu /
Rio Iguaçu 

Ilha do Sol Ltda. 
Base para o passeio

náutico no rio
Iguaçu.

70 A

PORTO DO
RIO IGUAÇU 

Foz do Iguaçu /
Rio Iguaçu

Porto do Rio Iguaçu
Terminal Fluvial e

Comércio Ltda
Areia

127 A

PORTO 7
QUEDAS

Guaíra / Rio
Paraná (Tramo

SUL)
Areia e soja 347 A

PORTO
KATTAMARAM

Foz do Iguaçu /
Lago de Itaipu
(perímetro de
segurança da
UHE Itaipu)

Ilha do Sol Ltda. 
Base para passeio

náutico
700 A

PORTO
MACUCO

Foz do Iguaçu /
Rio Iguaçu
(dentro do

Parque
Nacional do

Iguaçu)

Ilha do Sol Ltda.
Base para passeio

náutico
148 B

PORTO
CANOAS

Foz do Iguaçu /
Rio Iguaçu
(dentro do

Parque
Nacional do

Iguaçu)

Ilha do Sol Ltda.
Base para passeio

náutico
132 B

PORTO
BANANEIRAS

Foz do Iguaçu /
Rio Iguaçu
(dentro do

Parque
Nacional do

Iguaçu)

Ilha do Sol Ltda.
Base para passeio

náutico
167 B

PORTO
BRITÂNIA

Pato Bragado /
Rio Paraná

Prefeitura de Pato
Bragado

Base para travessia
de passageiro

498 A

PORTO SETE 
QUEDAS 

(Guaíra-PR) a 
Salto del 
Guayrá -PY

-
Base para travessia 
de passageiros

1780 A
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ANEXO D II

TRAVESSIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A Tabela apresenta as principais travessias da região. As profundidades estão divididas em A e
B, como explicado abaixo. O funcionamento das usinas hidrelétricas interfere no volume de água e
profundidade dos rios, devendo ser considerado como um importante fator para todos aqueles
que navegam na região.

A – Rios com mais de 2,10 m de profundidade durante 90% do ano
B – Rios de 1,30 a 2,10 m de profundidade durante 90% do ano

I) TRAVESSIAS NACIONAIS

TRAVESSIA
EXTENSÃO

(m)
LOCALIDADES RIO

PROFUNDIDADE
MEDIA

Porto Tereza Cristina
80  Cândido de Abreu (PR) a

Prudentópolis (PR)
Ivaí B

Porto Rio Belo 100
Cândido de Abreu (PR) a

Guarapuava (PR) 
Ivaí A

Porto Areão 70
 Cândido de Abreu (PR) a

Turvo (PR)
Ivaí B

Porto Poço Grande
(Jacaré)

132
Cândido de Abreu (PR) a Boa

ventura de São Roque 
Ivaí B

Porto Block 85
Cândido de Abreu (PR) a

Prudentópolis (PR)
Ivaí B

Porto Marolo 100
Grandes Rios (PR) a Jardim

Alegre (PR)
Ivaí B

Porto Espanhol 124
Rio Branco do Ivaí (PR) a

Ariranha do Ivaí (PR)
Ivaí B

Porto São Pedro 230
São Pedro do Ivaí (PR) a

Fênix (PR)
Ivaí A

Porto São Carlos 100
São Carlos do Ivaí (PR) a

Japurá (PR) 
Ivaí A

Porto Mirador 100
Mirador (PR) a Guaporema

(PR) 
Ivaí B

Porto Herculândia 230
Ivaté (PR) a Santa Cruz de

Monte Castelo (PR)
Ivaí A

Porto Jundiá 230
Querência do Norte (PR) a

Icaraíma (PR)
Ivaí A

Porto Novo 230
Querência do Norte (PR) a

Icaraíma (PR)
Ivaí A

Porto Caiuá 2000
Porto Caiuá (MS) a Porto

Felício (PR)
Ivaí A

Palotina 100 Palotina (PR) a Iporã (PR) Piquiri A
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Porto Gaúcho 65
Godoy Moreira (PR) a
Barbosa Ferraz (PR)

Corumbataí B

Porto da Bota 160
Altamira do Paraná (PR) a

Guaraniaçu (PR
Piquiri B

Porto Goioxim 70
Goioxim (PR) a Santa Maria

do Oeste (PR)
Piquiri B

Porto Palmital 
(Rio da Casa)

90 Palmital (PR) a Goioxim (PR) Piquiri B

Porto Primavera 138 Ubiratã (PR) a Braganey (PR) Piquiri B

Porto Formosa 100
Formosa D'Oeste (PR) a Alto

Piquiri (PR)
Piquiri A

Porto Carriel 100
Laranjal (PR) a Diamante do

Sul (PR)
Piquiri A

Porto Bananeiras 80
Campina da Lagoa (PR) a

Guaraniaçu (PR)
Piquiri B

Porto Cantú 56
Nova Cantu (PR) a Altamira

do Paraná (PR)
Cantú A

Porto Gil Cosqui 95
Laranjal (PR) a Nova Cantu

(PR)
Cantú B

Porto Janjão 50 Cantagalo (PR) a Candói (PR) Cavernoso B

Porto Nossa Senhora
dos Navegantes

979
Cruzeiro do Iguaçu (PR) a

Quedas do Iguaçu 
Iguaçu A

Porto Ouro Verde 920
Boa Esperança do Iguaçu

(PR) a Três Barras do Paraná
(PR)

Iguaçu A

Porto Pereira 1200
Boa Vista da Aparecida (PR)
a Nova Prata do Iguaçu (PR)

Iguaçu A

Porto Santana 1140
Porto Barreiro (PR) a

Chopinzinho (PR)
Iguaçu A

Porto São Paulo 1230
Três Barras do Paraná (PR) a
Nova Prata do Iguaçu (PR)

Iguaçu A

Porto Bela Vista 150 Verê (PR) a São João (PR) Chopim B

Porto Antonelo 160 Verê (PR) a São João (PR) Chopim B

Porto Volta Grande 120
São Jorge do Oeste (PR) a

Verê (PR)
Chopim B

Porto Vitória 
100

Porto Vitória (PR) a União da
Vitória (PR) 

Iguaçu A

Porto Da Areia 345
Cruz Machado (PR) a Pinhão

(PR)
Areia B

Porto Foz do Areia 700
Cruz Machado (PR) a Pinhão

(PR)
Areia B

Porto Palmeirinha
400

Cruz Machado (PR) a
Palmeirinha (PR)

Iguaçu A
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Porto Saltinho 380
Guarapuava (PR) a Cruz

Machado (PR)
Iguaçu A

Porto Segredo

Porto Reserva do Iguaçu 720
Mangueirinha (PR) a Reserva

do Iguaçu
Iguaçu A

Porto Covó 705
Mangueirinha (PR) a
Mangueirinha (PR)

Covó A

Porto Butiá 870
Mangueirinha (PR) a Coronel

Domingos Soares (PR)
Butiá A

Porto Floresta 320 Pinhão (PR) Iguaçu A

Porto Rio São Pedro 332 Pinhão (PR) Iguaçu A

Porto Iratim 688
Coronel Domingos Soares
(PR) a Coronel Domingos

Soares (PR)
Iratim A

Arroio Guaçú -
Mercedes (PR)

200
Mercedes (PR) à Dr. Oliveira

Castro (Guaíra – PR)
Paraná A

Porto São José 1800
Porto São José (PR) a Porto

São João (MS)
Paraná A

Porto Marolo 50m
Grandes Rios (PR) a Jardim

Alegre (PR)
Ivaí A

Porto Santana 50m Sulina (PR) a Rio Bonito (PR) Iguaçu A

II) TRAVESSIAS INTERNACIONAIS

TRAVESSIA 
EXTENSÃO

(m)
LOCALIDADES RIO

PROFUNDIDADE
MEDIA

Porto Sete Quedas
(Guaíra-PR) a Salto del

Guayrá-PY
5000

Guaíra (PR) a Salto Del
Guayrá (PY)

 Paraná
A

Porto Mendes
12000

Porto Mendes (PR) a Porto
Adela (PY)

Paraná A

Porto Britânia 
4000

Pato Bragado (PR) a
Marangatú (PY)

Paraná A

Santa Helena 
20000

Sta. Helena (PR) a Porto
Índio (PY) e a Sanga

Funda (PY)
 Paraná A
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ANEXO E

MODELO PLACAS E CARTAZES

I) EM PORTUGUÊS: 

NOME DA EMBARCAÇÃO
DE ACORDO COM A NORMA DA (CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ OU DELEGACIA FLUVIAL 

DE GUAÍRA),COMUNICAMOS:

1. LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS E CAPACIDADE DE CARGA:
PORÃO: ______________________
CONVÉS PRINCIPAL: ____________
CONVÉS SUPERIOR: ____________

2. LOCAL DE GUARDA DOS COLETES SALVA-VIDAS:

3. TELEFONES ÚTEIS:
CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ: (45) 3523-2332 / 3523-1574 / 99146-1198 WhatsApp

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA: (44) 3642-1166 / 3642-1606  

TELEFONE DA EMPRESA: _________________

II) EM ESPANHOL:

NOMBRE DEL BUQUE
CONFORME LA NORMA DE LA CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ OU DELEGACIA FLUVIAL DE

GUAÍRA:

1. CAPACIDAD DE PASAJEROS / CAPACIDAD DE CARGA:
SÓTANO: ___________________
CUBIERTA PRINCIPAL: _____________________
CUBIERTA ALTA: ____________________

2. GUARDIA DE LOCAL CHALECOS SALVAVIDAS:

3. TELÉFONOS DE INTERÉS:
CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ: (45) 3523-2332 / 3523-1574 / 99146-1198 Whatsapp

DELEGACIA FLUVAIL DE GUAÍRA: (44) 3642-1166 / 3642-1606 

TELÉFONO DE LA EMPRESA DE NAVEGACIÓN: _______________
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III) EM INGLÊS:

VESSEL NAME
ACCORDING TO THE BRAZILIAN NAVY AUTHORITY (CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ OU 

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA), INFORMS THAT:

1. PASSENGERS / CARGO CAPACITIES:
CARGO DECK: ___________________
MAIN DECK: _____________________
UPPER DECK: ____________________

2. LIFE JACKETS STOWAGE AREA:

3. USEFUL TELEPHONE NUMBERS:
CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ: (45) 3523-2332 / 3523-1574 / 99146-1198
Whatsapp

DELEGACIA FLUVAIL DE GUAÍRA: (44) 3642-1166 / 3642-1606 

VESSEL COMPANY: _________________
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ANEXO F

MODELO DE LISTA DE PASSAGEIROS PARA EMBARCAÇÕES DE TURISMO NÁUTICO

LISTA DE PASSAGEIROS

EMPRESA:

DATA HORÁRIO (ou n° do passeio):

NOME DA EMBARCAÇÃO: 

PASSAGEIROS (lista com nome de todos os passageiros embarcados):

LOCAL E DATA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:
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ANEXO G

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

1 – Porte sempre os documentos obrigatórios para a navegação;

2 – Não permita o uso de sua embarcação a pessoas sem habilitação;

3 – Verifique as condições de sua embarcação (bateria, luzes de navegação, vazamentos de óleo
ou  combustível,  fiações  elétricas,  casco,  equipamentos  de  rádio  VHF).  Não  faça  adaptações
grosseiras;

4 – É proibido o consumo de bebidas alcoólicas no comando da embarcação;

5 – Respeite a lotação máxima recomendada pelo fabricante e constante no Título de Inscrição;

6 – Verifique se os coletes salva-vidas, que devem ser homologados pela Marinha do Brasil, estão
em boas condições e em quantidade determinada em Lei;

7 –Não realize manobras radicais;

8 – Inspecione o material de salvatagem e material contra incêndio;

9 – Antes de navegar, verifique sempre as condições meteorológicas;

10  –  Conduza  a  embarcação  a  uma  velocidade  segura  e  adequada  à  situação,  e  reduza  a
velocidade em canais de acesso;

11 – Nunca navegue a menos de 200 metros da praia; respeite o banhista;

12 – Mantenha sempre em dia o seguro obrigatório (DPEM); 

13 – Não movimente a embarcação ou utilize os motores se há alguém na água nas proximidades;

14 – Mantenha sua embarcação limpa e coloque o lixo em local apropriado em terra.

Outras orientações:

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

completa segurança da embarcação, bem como das atividades nele desenvolvidas, exercidas pela
tripulação ou outras pessoas a bordo, sob pena prevista na Regulamentação da Lei do Tráfego
Aquaviário e nas normas emitidas pela Autoridade Marítima. Toda a tripulação deverá cooperar
na  vigilância,  em  seu  próprio  interesse,  comunicando  ao  Comandante  qualquer  atividade
suspeita.
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2) ILUMINE A EMBARCAÇÃO E SEU COSTADO
Mantenha  a  embarcação  iluminada,  principalmente  o  costado  do  lado  contrário  da

margem, se amarrado à beira do rio, e em toda a extensão, use refletores de grande potência. A
má visibilidade dificulta a ação de fiscalização, constituindo-se em fator favorável às atividades
ilícitas. 

3) ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO
Mantenha,  sempre  que  possível  contato  via  rádio  com as  Autoridades  do  Porto  que,

normalmente,  mantém um serviço permanente de combate à criminalidade. Peça auxílio por
qualquer meio que estiver ao alcance.

Lembre-se ainda que a Capitania dos Portos mantém escuta permanente no canal 16 de
VHF. Essa estação poderá encaminhar o pedido de auxílio às autoridades competentes. 

4) EM CASO DE ROUBO (ASSALTO)
I – não hesite em soar o sinal de alarme geral da embarcação em caso de ameaça de

assalto;
II – Sempre que isso for possível, dê o alarme, através de contato rádio VHF -Canal 16, para

os navios das proximidades e para o sistema de escuta permanente das autoridades de terra
(Capitania dos Portos, navios de Marinha na área, Polícia Militar etc….).  A eficácia de socorro
depende do alarme antecipado;

III  –  usar  alarmes  sonoros  com  apitos  intermitentes  e  visuais  como  holofotes  e
sinalizadores náuticos, sempre que possível;

IV – se adequado,  para proteger as vidas  de bordo,  e  sob inteira responsabilidade do
Comandante, use medidas para repelir a abordagem, como uso de holofotes de grande potência
para ofuscamento dos agressores ou mesmo guarnecendo jatos d’água ou sinalizadores náuticos
contra áreas de abordagem; e

5) COMUNIQUE À POLÍCIA FEDERAL E POLÍCIA CIVIL QUALQUER OCORRÊNCIA RELATIVA A FURTO,
ROUBO OU ASSALTO

As ocorrências envolvendo roubo ou assalto, tanto de carga quanto dos valores e objetos
do  navio  ou  tripulantes,  devem  ser  comunicadas  as  Polícia  Federal  e  Polícia  Civil  para  as
providências legais pertinentes.

Essas informações possibilitarão, ainda, o estudo das medidas a serem adotadas
para prevenção e combate a esses crimes, contribuindo para garantia da segurança da tripulação
e da embarcação
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ANEXO H 
LOCALIZAÇÃO DOS FAROLETES DE MARGEM E BOIAS LUMINOSAS NO LAGO ITAIPU  

I) Faroletes de margem
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II) Boias luminosas
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS 

EVENTO: 

DATA: 

LOCAL:
(início e término previsto)

EMBARCAÇÕES DE APOIO UTILIZADAS:
(Especificar nome e nº de inscrição) 

OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS:
(exemplo: ambulância, posto de saúde)

QUANTIDADE APROXIMADA DE 
EMBARCAÇÕES PARTICIPANTES:

OUTROS ÓRGÃOS CONTACTADOS:

TELEFONES PARA CONTATO: 

DATA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO (com reconhecimento de firma):

Observação: O Formulário deverá ser entregue acompanhado do requerimento do evento, com 
antecedência mínima de 15 dias.
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ANEXO J

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE
MÁQUINAS/NAVEGAÇÃO

Certifico, para comprovação perante a ........................................(Capitania ou Delegacia subordinada)
que  a  embarcação  ...................................................   (nome  ou  número  de  casco  da
embarcação),  ..............................................  (construída  ou  alterada)  por  (nome  do  estaleiro  ou
construtor).................................................., tem a bordo todos os  equipamentos de segurança e salvatagem
homologados, em quantidade suficiente para todo o pessoal que normalmente embarca e de acordo com o
determinado nas Normas da Autoridade Marítima.

Atesto que a embarcação está em condições de realizar teste de máquinas/navegação, com .........
pessoas a bordo, no período de .../.../.... a ..../.../...., na localidade de .................................. (área ou região
específica da realização do teste).

Certifico,  ainda,  que  a  embarcação  foi  ...........................................  (construída  ou  alterada)  em
conformidade com as normas e regulamentos nacionais em vigor  e o pessoal que constituirá a tripulação
durante  os  testes  é  devidamente  habilitado  e  em  quantidade  suficiente  para  a  operação  segura  da
embarcação, considerando-se a área de navegação e a duração das viagens a serem realizadas.

Características da embarcação:

a) Comprimento Total: ......................................................….... m
b) Comprimento entre Perpendiculares: ................................. m
c) Boca Moldada: ..............................................................….... m
d) Pontal Moldado: .................................................................. m
e) Sociedade Classificadora.................................................................... (para embarcação classificada)
f) Motor (marca, nº série e potência) ................................................

Local e data:

____________________________________ 
Assinatura do Resp. pelo Estaleiro ou Construtor 

___________________________________
Assinatura do Engº Naval responsável nome, CNPJ/CPF e número de inscrição no CREA

OBSERVAÇÕES:
1) As firmas deverão ser reconhecidas em cartório.
2) O Estaleiro deverá comprovar a representatividade de quem por ele assina e, no caso de procuração,
deverá ser por instrumento público (anexar documento); e
3)  Necessário  apresentação  da  ART  –  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  do  Engenheiro  Naval
responsável (anexar documento).
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ANEXO L

PRINCIPAIS USINAS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO

1) CGH CAMIFRA I
Localização: Clevelândia-PR
Município: Clevelândia-PR
Responsável: CAMIFRA S/A

2) CGH Salto da Alemoa
Localização: Coronel Vivida-PR
Município: Coronel Vivida-PR
Responsável: Força e Luz Cel. Vivida LTDA

3) CGH Salto do Jardim
Localização: Porto Vitória-PR
Município: Porto Vitória-PR
Responsável: Geração de Energia e Transmissão LTDA.

4) CGH Salto do Vau
Localização: Rio Palmital
Município: Cruz Machado-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: não possui
Site: www.copel.com

5) CGH Salto São Luiz
Localização: Chopinzinho-PR
Município: Chopinzinho-PR
Responsável: Prefeitura Municipal de Chopinzinho-PR

6) CGH Salto São Pedro
Localização: Pinhão-PR
Município: Pinhão-PR
Responsável: Santa Maria Companhia de Papel e Celulose

7) CGH Palmital do Meio
Localização: União da Vitória-PR
Município: União da Vitória-PR
Responsável: Ary Carneiro

8) CGH Salto Lili
Localização: Gal. Carneiro-PR
Município: Gal. Carneiro-PR
Responsável: Miguel Forte Industrial S.A
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9) CGH Joaquim Fernandes Luiz
Localização: Gal. Carneiro-PR
Município: Gal. Carneiro-PR
Responsável: Porto Real Industrial e Pastoril LTDA.

10) CGH Rio Bonito I
Localização: Boa Ventura de São Roque-PR
Município: Boa Ventura de São Roque-PR
Responsável: Rio Bonito Embalagens LTDA.

11) CGH Rio Bonito I I
Localização: Boa Ventura de São Roque-PR
Município: Boa Ventura de São Roque-PR
Responsável: Rio Bonito Embalagens LTDA.

12) CGH Jangada I
Localização: Gal. Carneiro-PR
Município: Gal. Carneiro-PR
Responsável: Reciclagem de Papel Brasil LTDA.

13) CGH Jangada I I
Localização: Gal. Carneiro-PR
Município: Gal. Carneiro-PR
Responsável: Reciclagem de Papel Brasil LTDA.

14) CGH Pinho Fleck
Localização: Honório Serpa-PR
Município: Honório Serpa-PR
Responsável: Fapolpa Indústria de Polpa LTDA.

15) CGH Rio das Antas
Localização: Marilândia do Sul-PR
Município: Marilândia do Sul-PR
Responsável: Santa Fé Energética LTDA.

16) CGH Santo Expedito
Localização: Santa Maria do Oeste-PR
Município: Santa Maria do Oeste-PR
Responsável: COESEX – Geração de Energia LTDA.

17) CGH Rio das Mortes
Localização: Guarapuava-PR
Município: Guarapuava-PR
Responsável: LCP Administrações e Participações LTDA.
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18) CGH Água Santa
Localização: Cruz Machado-PR
Município: Cruz Machado-PR
Responsável: Energética Água Santa LTDA.

19) CGH Posto Horizonte
Localização: Palmas-PR
Município: Palmas-PR
Responsável: Lenir Pedro Mozzer

20) CGH Água Benta
Localização: União da Vitória-PR
Município: União da Vitória-PR
Responsável: Energética Água Santa LTDA.

21) CGH Campo Real
Localização: Guarapuava-PR
Município: Guarapuava-PR
Responsável: Energética Campo Real LTDA.

22) CGH São Pedro I
Localização: Bom Sucesso-PR
Município: Bom Sucesso-PR
Responsável: Usina São Pedro – ME

23) CGH Toledo Energia Renovável
Localização: Toledo-PR
Município: Toledo-PR
Responsável: Toledo Energia Renovável LTDA.

24) CGH Do Garcia
Localização: Assis Chateaubriand-PR
Município: Assis Chateaubriand-PR
Responsável: Amândio Garcia Cristóvão

25) PCH Boa Vista II
Localização: Turvo-PR
Município: Turvo-PR
Responsável: Companhia Brasileira de Papel

26) PCH Chopim I
Localização: Rio Chopim
Município: Itapejara d'Oeste-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
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Área alagada: não possui
Site: www.copel.com

27) PCH Jaguaricatu II
Localização: Sengés
Município: Sengés-PR
Responsável: Sengés Papel e Celulose LTDA

28) PCH Júlio de Mesquita Filho
Localização: Cruzeiro do Iguaçu-PR
Município: Cruzeiro do Iguaçu-PR
Responsável: Sengés Papel e Celulose LTDA

29) PCH Mourão I
Localização: Rio Mourão
Município: Campo Mourão -PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: 11,3 Km²
Site: www.copel.com

30) PCH Nova Jaguariaíva
Localização: Jaguariaíva-PR
Município: Jaguariaíva-PR
Responsável: Paraná Geração de Energia LTDA

31) PCH Paina II
Localização: Castro-PR
Município: Castro-PR
Responsável: Paraná Ind. e Com. de Pasta Mecânica

32) PCH Pedrinho I
Localização: Boa Ventura de São Roque-PR
Município: Boa Ventura de São Roque-PR
Responsável: Energética Rio Pedrinho S/A

33) PCH Rio dos Patos
Localização: Rio dos Patos
Município: Prudentópolis-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: 1,3 Km²
Site: www.copel.com

34) UHE Derivação do Rio Jordão
Localização: Foz do Rio Jordão
Município: Reserva do Iguaçu-PR e Foz do Jordão-PR
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Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: não possui
Site: www.copel.com

35) PCH Salto Claudelino
Localização: Clevelândia-PR
Município: Clevelândia-PR
Responsável: Olvepar Ind. e Com. S/A

36) PCH Salto Mauá 
Localização: Rio Tibagi
Município: Telêmaco Borba-PR
Responsável: Klabin S/A
Área alagada: 84 Km²
Site: http://www.usinamaua.com.br

37) PCH Salto Rio Branco
Localização: Imbituva-PR
Município: Imbituva-PR
Responsável: Santa Clara Ind. de Cartões LTDA

38) PCH Três Capões
Localização: Guarapuava-PR
Município: Guarapuava-PR
Responsável: Ind. de Madeiras Santa Maria LTDA

39) PCH Cristo Rei
Localização: Campo Mourão-PR
Município: Campo Mourão-PR
Responsável: Ind. Reunidas Cristo Rei LTDA

40) PCH São Jorge
Localização: Rio Pitangui
Município: Ponta Grossa-PR (região de Alagados) e Carambeí-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: 7,2 Km²
Site: www.copel.com

41) PCH Santa Cruz
Localização: Rio Branco do Sul-PR
Município: Rio Branco do Sul-PR
Responsável: Cimento Rio Branco S/A

42) PCH Salto Natal
Localização: Campo Mourão-PR
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Município: Campo Mourão-PR
Responsável: Energética Salto Natal S/A

43) PCH Jaguaricatu I
Localização: Sengés-PR
Município: Sengés-PR
Responsável: Sengés Papel e Celulose LTDA

44) PCH Lúcia Cherobim
Localização: Lapa-PR
Município: Lapa-PR
Responsável: Cherobim Energética S/A

45) PCH Rancho Grande
Localização: Cel. Domingos Soares-PR
Município: Cel. Domingos Soares-PR
Responsável: Brookfield Energia Renovável S/A

46) PCH Foz do Curucaca
Localização: Clevelândia-PR
Município: Clevelândia-PR
Responsável: Brookfield Energia Renovável S/A

47) PCH São Francisco
Localização: Ouro Verde do Oeste-PR
Município: Ouro Verde do Oeste-PR
Responsável: Gênesis Energética S/A

48) PCH São Jerônimo
Localização: Guarapuava-PR
Município: Guarapuava-PR
Responsável: Brookfield Energia Renovável S/A

49) PCH Burro Branco
Localização: Cruz Machado-PR
Município: Cruz Machado-PR
Responsável: J. Malucelli Energia S/A

50) PCH Foz do Turvo
Localização: Cruz Machado-PR
Município: Cruz Machado-PR
Responsável: J. Malucelli Energia S/A

51) PCH Fundão I
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Localização: Rio Jordão
Município: Foz do Jordão-PR
Responsável: Centrais Elétricas do Rio Jordão-PR
Área alagada: 2,15 Km²
Site: www.copel.com

52) PCH Santa Clara I
Localização: Rio Jordão
Município: Candói-PR
Responsável: Centrais Elétricas do Rio Jordão-PR
Área alagada: 20 Km²
Site: www.copel.com

53) PCH Foz do Estrela
Localização: Cel. Domingos Soares-PR
Município: Cel. Domingos Soares-PR
Responsável: Brookfield Energia Renovável S/A

54) PCH Alto Chopim
Localização: Cel. Domingos Soares-PR
Município: Cel. Domingos Soares-PR
Responsável: Brookfield Energia Renovável S/A

55) PCH Cantu II
Localização: Laranjal-PR
Município: Laranjal-PR
Responsável: Cantú Energética S/A

56) PCH Foz da Anta
Localização: Arapoti-PR
Município: Arapoti-PR
Responsável: Santa Helena Energia ME

57) PCH Córrego Fundo
Localização: Colorado-PR
Município: Colorado-PR
Responsável: Itajuí Eng. de Obras LTDA

58) PCH Bela Vista
Localização: São João-PR
Município: São João-PR
Responsável: Foz do Chopim Energética LTDA

59) PCH Salto Bandeirantes
Localização: Bandeirantes-PR
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Município: Bandeirantes-PR
Responsável: Santa Fé Energética LTDA

60) PCH Água Limpa Multifase
Localização: Alto Piquiri-PR
Município: Alto Piquiri-PR
Responsável: Multifase Centrais de Energia do Brasil LTDA

61) PCH Cavernoso II
Localização: Candói-PR
Município: Candói-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Site: http://www.copel.com

62) UHE  Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia)
Localização: Rio Iguaçu (5KM da foz do Rio Areia)
Município: Guarapuava-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: 167 Km²
Site: www.copel.com

63) UHE Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Salto Segredo)
Localização: Rio Iguaçu 
Município: Mangueirinha-PR e Foz do Jordão-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: 80,6 Km²
Site: http://www.copel.com

64) UHE Salto Santiago
Localização: Rio Iguaçu 
Município: Saudade do Iguaçu-PR
Responsável: Tractebel Energia 
Área alagada: 208 Km²
Site: http://www.tractebelenergia.com.br
Contato: (46) 3246-8300 

65) UHE Salto Osório
Localização: Rio Iguaçu 
Município: São Jorge do Oeste-PR e Quedas do Iguaçu-PR
Responsável:  Tractebel Energia
Área alagada: 51 Km²
Site: http://www.tractebelenergia.com.br
Contato: (46) 3559-8100

66) UHE Governador José Richa (Salto Caxias)
Localização: Rio Iguaçu 
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Município: Capitão Leônidas Marques-PR e Nova Prata do Iguaçu-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: 131 Km²
Site: http://www.copel.com 

67) UHE Melissa
Localização: Rio Melissa
Município: Corbélia-PR e Nova Aurora-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: 1 Km²
Site: www.copel.com

68) UHE Apucaraninha
Localização: Rio Apucaraninha (próximo ao Rio Tibagi)
Município: Tamarana-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: 2,1 Km²
Site: www.copel.com

69) UHE Cavernoso
Localização: Rio Cavernoso
Município: Virmond-PR 
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: não possui
Site: www.copel.com

70) UHE Fundão
Localização: Rio Jordão
Município: Candói-PR
Responsável: COPEL (Companhia Paranaense de Energia)
Área alagada: 2,15 Km²
Site: www.copel.com 

71) UHE Itaipu
Localização: Rio Paraná
Município: Foz do Iguaçu-PR
Responsável: Itaipu Binacional
Área alagada: 1.350 Km²
Site: www.itaipu.gov.br 
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ANEXO M

AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS PARA FORMAÇÃO DE AMADORES

1) ARRAIS-AMADOR

a)  Classificação  das  embarcações  quanto  à  sua  condição  e  emprego  (embarcação  sem
governo, engajada na pesca, com capacidade de manobra restrita, de propulsão mecânica, de vela,
hidroavião e outras), suas luzes e marcas de navegação. Luz de reboque e luzes especiais.

b)  Sistema  de  Balizamento  Marítimo  da  IALA  região  “B”.  Sinais  laterais  (BB,  BE,  Canal
preferencial a BE e BB), sinais cardinais (Norte, Sul, Leste e Oeste), sinais de perigo isolado, águas
seguras, balizamento especial e novos perigos. 

c) Regras de Manobra:
– Atracar, desatracar, pegar a boia, manobra em espaço limitado com emprego de uma ou duas

hélices (verificar  seus efeitos),  procedimento de fundeio e recolhimento de “homem ao mar”.
Noções da amarração da embarcação ao cais através de manobra com espia e defensa. 

– Praticar as regras de manobra do RIPEAM para evitar colisão (ultrapassagem, situação de roda
a roda, rumos cruzados, ação da embarcação obrigada a manobrar e ação da embarcação que tem
preferência).  Procedimento  sobre  esquema  de  separação  de  tráfego.  Responsabilidade  entre
embarcações (prioridade de manobra entre os tipos de embarcação). Condução de embarcações
em  visibilidade  restrita  e  à  noite.  Sinais  sonoros  e  luminosos.  Velocidade  de  segurança  e
procedimento para aproximação a uma praia (área de banhista).

d)  Marinharia:  identificação,  classificação  e  nomenclatura  dos  espaços  a  bordo  e  de  seus
acessórios  (âncora,  amarra,  vigia,  hélice,  cabeço,  cunho,  olhal,  macaco  esticador,  etc….).
Equipamentos e materiais obrigatórios de salvatagem e combate a incêndio.

e) Combate a incêndio e alagamento: incluindo a identificação e manuseio correto de extintores e
material de salvatagem. Conceitos básicos sobre como extinguir o incêndio e evitar o alagamento a
bordo.

f) Primeiros socorros: dotação necessária e noções em como proceder em casos de ressuscitação
cardiorrespiratória, hemorragia, queimadura, choque elétrico, fratura e evitar o escalpelamento.

g) Noções de abandono da embarcação (onde e como pular na água),  sobrevivência no mar e
procedimentos gerais de segurança no mar, rios e lagos. Noções básicas de meteorologia (efeito do
vento, corrente, pressão e frentes).

h)  Estabilidade:  conceitos  de  distribuição  de  peso  a  bordo  envolvendo  o  embarque  e  o
deslocamento  de  pessoal  na  embarcação  durante  a  travessia.  Consequência  do  excesso  de
passageiros na estabilidade da embarcação. Geometria (calado, boca, comprimento).
i)  Regulamento  da  Lei  de  Segurança  do  Tráfego  Aquaviário  (RLESTA  –  Decreto  nº  2596/98  e
NORMAM-03/DPC) com ênfase nas infrações preconizadas na RLESTA (conhecer os documentos de
porte obrigatório, TIE, CHA e seguro).
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j)  Noções  de  comunicações  na  navegação  interior:  equipamentos,  frequência  de  socorro,
procedimento para chamada de socorro, urgência e segurança em trânsito. 

2) MOTONAUTA

a) Luzes de navegação, luzes especiais e regras de governo;
b) Sistema de Balizamento Marítimo da IALA região “B”, sinais de perigo e sinais diversos e

conhecimento no balizamento especial do Rio Paraguai;
c) Primeiros Socorros;
d)  Conhecimento básico da Lei  nº 9.537,  de 11 de dezembro de 1997,  que dispõe sobre a

segurança do tráfego aquaviário – LESTA e das infrações preconizadas na RLESTA – Regulamento da
Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Decreto no 2.596/98);

e) Noções de sobrevivência no mar;
f) Técnicas de pilotagem;
g) Limites operacionais do equipamento;
h) Cumprimento do RIPEAM;
i) Regras de saída e de aproximação de praias;
j) Cumprimento das instruções referentes às áreas seletivas para navegação;
k) Comportamento em situações de emergência;
l) Informações sobre abastecimento, amarração do equipamento em carreta;
m) Colocação e retirada da água;
n) Check list de funcionamento;
o) Instruções sobre equipamentos de segurança;
p) Demonstração de queda com retomada de pilotagem;
q) Embarque de passageiro; e
r) Lavagem e conservação do equipamento.
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