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Motivação
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Ações implementadas 

Resultados



Principais Deficiências

 Local destinado a colete para criança,
sem os devidos coletes.
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 Equipamento de salvatagem
deteriorados.



Principais Deficiências

 Dispositivos anti-transbordo
com “avarias”.
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Principais Deficiências

 Dispositivos de fixação das
cadeiras de rodas
inoperantes (“cinto de
segurança”)
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 Boia salva-vidas “pronta
para o uso”.



Alterações NORMAM-02
 Portaria nº 80/DPC, de 13 de março de 2018.

 Principais alterações:

1) Potência máxima de embarcações miúda passou de 30 para 50 hp;

2) Alterações no item de dotação de material de segurança para
embarcações (Cap. 4, itens 0400 ao 0404 entre outros);

...”C) Os coletes salva-vidas deverão ser estivados de maneira a poderem 
ser prontamente utilizados, em local visível, bem sinalizado e de fácil acesso. 
Se estiverem estivados de armários, estes não poderão possuir portas 
ou qualquer dispositivo de fechamento, de maneira a facilitar a retirada 
dos coletes em caso de emergência: e”...

3) No item 0638 (Estabilidade x área velica) a questão das sanefas
(tamanho e destravamento rápido) no cálculo da área velica considerada
no Estudo de Estabilidade;

4) Cap. 7 – emissão do Certificado Nacional de Arqueação para
embarcações com AB>20 (anteriormente era AB>50);

5) Anexo 8-A – Fixação de lastro, composição, posicionamento e
conformidade com o Estudo de Estabilidade; e

6) Item 0413 – Estivagem de colete salva-vidas.
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Conclusão

1) A Capitania intensificou as Inspeções em
embarcações de transporte de passageiro
(e turismo) nos últimos meses, tendo
inspecionado cerca de 20% destas
embarcações na área de jurisdição.embarcações na área de jurisdição.

2) As ações serão mantidas até cobrir a
totalidade (100%).

3) Ações de Inspeção também serão
mantidas em areeiros e comboios .
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