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PORTARIA Nº  33/CPAL, DE 21 DE JUNHO 2018.

Aprova as Normas e Procedimentos para a
Capitania dos Portos (NPCP) na área de
jurisdição da Capitania dos Portos de Alagoas.

O CAPITÃO DOS PORTOS DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Portaria nº 156, de 03 de junho de 2004, doComandante da Marinha, de
acordo com o inciso I, artigo 4º da Lei nº 9537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), resolve:

Art 1º Aprovar as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de Alagoas
(NPCP-AL/2018), que a esta acompanham.

Art 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Art. 3 Revogam-se as Portarias nº 43, de 17 de novembro de 2014e nº 19, de 10
de junho de 2015.

MÁRIO MÁRCIO CARDOSO TEIXEIRA
                                                                                         Capitão de Fragata
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CAPÍTULO 1 
ÁREA DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I  
ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES 

 
Esta publicação tem por propósito consolidar as Normas e Procedimentos para a

jurisdição da Capitania dos Portos de Alagoas, permitindo complementar a
Legislação/Regulamentação em vigor, para atendimento às peculiaridades regionais. Assim,
estas Normas e Procedimentos constituem o único documento normativo desta Capitania dos
Portos e Agência subordinada, além de que seu conhecimento não desobriga os utilizadores de
conhecer os dispositivos da Legislação/Regulamentação superior, bem como aqueles previstos
nas Convenções Internacionais aplicáveis e ratificadas pelo Brasil. 

O cumprimento das NPCP é obrigatório para Comandantes, tripulantes, práticos,
Administração Portuária, Agências de Navegação, marinas,clubes e entidades desportivas
náuticas, no que couber a cada segmento da Comunidade Marítima e em acréscimo às demais
regulamentações vigentes.

A apresentação desta Norma sob a forma consolidada objetiva:
a) propiciar uma disposição gráfica que facilite a consulta;
b) evitar a emissão de repetidas portarias, permitindo agilizar sua atualização em

consonância com mudanças dispostas nos documentos em referência; e
c) permitir profundas revisões, mediante a inserção ou supressão de capítulos, uma vez

que os mesmos têm numeração própria de páginas. 

0101 - ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO
As Organizações Militares da Marinha do Brasil diretamenteresponsáveis pela

manutenção do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário noEstado são: Capitania dos
Portos de Alagoas (CPAL) e Agência Fluvial de Penedo (AgPenedo).

a) Capitania dos Portos de Alagoas
Endereço: Rua do Uruguai, 44 - Bairro Jaraguá - Maceió - AL - CEP: 57.022-120.
Telefones: (82) 3215-5800, durante 24 horas por dia;
Fax:            (82) 3215-5827 / 3215-5821
Email cpal.secom@marinha.mil.br
Site www.cpal.mar.mil.br
Despacho de embarcações – Os despachos deverão ser efetuados pelo Portos Sem

Papel (PSP). Em casos de terminais para os quais não haja a utilização do PSD, e em caso de
sua indisponibilidade, os documentos devem ser enviados pelo FAX (82) 3215-5821.

b) Agência Fluvial de Penedo
Endereço: Av. Duque de Caxias, 152 - Centro - Penedo - AL - CEP: 57.200-000.
Tel/fax: (82) 3551-2277, durante 24 horas por dia;
Email agpenedo.secom@marinha.mil.br

O anexo 1-A apresenta a lista de telefones que podem ser úteisaos comandantes de
embarcações, proprietários e/ou armadores.

 As áreas de jurisdição da CPAL e AgPenedo constam do anexo 1-B.

0102 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO
a) Atendimento ao Público
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O Atendimento ao público na Capitania dos Portos do Estado deAlagoas será
realizado em dias úteis, no horário de 8h30 às 11h30 nas segundas-feiras, terças-feiras,
quintas-feiras e sextas-feiras, de 9h às 11h30 e 13h15 às 16h30 às quartas-feiras.

O atendimento na Agência Fluvial de Penedo será realizado emdias úteis, de
segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h.

b) Serviços ao Usuário
Os serviços oferecidos pela Capitania dos Portos de Alagoase Agência Fluvial de

Penedo constam da Carta de Serviço ao Usuário, disponível napágina da CPAL, no endereço
eletrônico www.marinha.mil.br  /cpal

c) Busca e Salvamento (SAR - Search And Rescue).
O Comando 3º Distrito Naval, a Capitania dos Portos de Alagoas e Agência Fluvial

de Penedo mantém guarnecimento ininterrupto para os casos que demandem serviços de
busca e salvamento (SAR - Search And Rescue), com o telefone de Serviço de Emergência
Marítimas e Fluviais 185 e 0800-2802255.

A Capitania dos Portos/Agência com jurisdição na área de ocorrência do evento
SAR coordenará a execução das operações de busca e salvamento e supervisionará a
condução dessas operações, na condição de Subcentro de Coordenação SAR, na área de
responsabilidade SAR de sua jurisdição, utilizando recursos pertencentes à MB ou extra-MB,
com vistas a resgatar pessoas em perigo no mar, nos portos ou nas vias navegáveis interiores.

O cidadão poderá solicitar os serviços de busca e salvamentodiretamente à
Organização Militar com jurisdição na área do evento SAR, pelos telefones listados no item
0103.

0103 - DENÚNCIAS E SUGESTÕES

Denúncias, sugestões e reclamações poderão ser efetuadas pelos seguintes canais:
a) Capitania dos Portos de Alagoas
Disque Denúncia:………………………… (82) 3215-5800, durante 24 horas por dia;
Ouvidoria:……………………………….. (82) 3215-5810;
Emergências Marítimas e Fluviais:………185, durante 24 horas por dia;
e-mail:……………………………………. cpal.ouvidoria@marinha.mil.br
VHF: guarnecimento permanente do canal 16

b) Agência Fluvial de Penedo
Disque Denúncia:……………………….. (82) 3551-2277, durante 24 horas por dia;
Emergências Marítimas e Fluviais:………185, durante 24 horas por dia;
e-mail:……………………………………. agpenedo.secom@marinha.mil.br
VHF: guarnecimento permanente do canal 16

0104 - LIMITES PARA A NAVEGAÇÃO INTERIOR
1) Para as delimitações estabelecidas nesta NPCP, foram considerados os conceitos

existentes nas Normas da Autoridade Marítima para embarcações empregadas na navegação
interior - NORMAM-02-DPC e NORMAM-03-DPC, quais sejam:

- Área 1 - Áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios, canais e enseadas,
onde normalmente não sejam verificadas ondas com alturas significativas e que não
apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações.
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- Área 2 - Áreas parcialmente abrigadas, onde eventualmentesejam observadas
ondas com alturas significativas e ou combinações adversasde agentes ambientais, tais como
vento, correnteza ou maré, que dificultem o tráfego das embarcações.

2) Os limites para a navegação interior estão definidos no anexo 1-C. 

SEÇÃO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTR AÇÃO 

0105 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
a) Porto de Maceió

Destinado às movimentações de cargas em geral, combustíveis e embarque e
desembarque de passageiros, o Porto de Maceió está localizado entre as praias de Pajuçara e
Jaraguá.

O Porto de Maceió dispõe de 1,79 km de cais acostável, assim distribuídos:
      - Cais do Fechamento (berço 1) - 100 metros;
      - Cais Comercial (berços 2, 3 e 4) - 480 metros;
      - Cais de Múltiplo Uso (berço 5);
      - Cais do Terminal Açucareiro (berço 6); e
      - Píer do Terminal de Granéis e Líquidos (berços 7 e 8).

b) Terminal Químico
Terminal privativo de uso misto destinado às operações de carga e descarga de

produtos químicos, está situado entre as Praias do Jaraguá edo Pontal. Dispõe de um píer para
atracação de um navio por vez, e uma plataforma que conecta o píer ao complexo industrial da
Braskem.

0106 - ADMINISTRAÇÃO
a) Porto de Maceió 

Pertence à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), eé operado pela
Administração do Porto de Maceió (APMc).

b) Terminal Químico
Pertence à empresa BRASKEM S.A, a quem cabe a operação e administração do

Terminal.
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CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 - APLICAÇÃO 
As presentes normas se aplicam a qualquer acidente ou fato da navegação envolvendo:
1) embarcações mercantes e de esporte e recreio de qualquer nacionalidade, em águas

jurisdicionais brasileiras;
2) embarcações mercantes e de esporte e recreio brasileirasem alto mar ou em águas

estrangeiras;
3) embarcações estrangeiras em alto mar, no caso de estarem envolvidas em qualquer

acidente, incidente ou fato da navegação, no qual tenha pessoa física brasileira perdido a vida ou
sofrido ferimentos graves, ou que tenham provocado danos graves a navios ou a instalações
brasileiras ou ao meio marinho, de acordo com normas do Direito Internacional;

4) os aquaviários e amadores brasileiros;
5) os aquaviários e amadores estrangeiros, em território ouáguas jurisdicionais

brasileiras;
6) os proprietários, armadores, operadores, locatários, carregadores, agentes,

consignatários de carga, sociedades classificadoras e respectivos prepostos, de embarcações
brasileiras e estrangeiras;

7) os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob, sobre e às margens das
águas interiores e do mar territorial brasileiros, sob e sobre a zona econômica exclusiva e a
plataforma continental brasileira e que, por erro, ou inadequação de projeto, ou execução, ou pela
não observância de especificações técnicas de materiais, métodos e processos adequados, ou
ainda, por introduzir modificações estruturais não autorizadas nas obras originais, atentem contra
a segurança da navegação;

8) toda pessoa jurídica ou física envolvida com construção e reparo naval;
9) as marinas, clubes náuticos, pontões, trapiches e similares;
10) ilhas artificiais, instalações estruturais, bem como embarcações de qualquer

nacionalidade empregadas em operações relacionadas com pesquisa científica marinha,
prospecção, exploração, explotação, produção, armazenamento e beneficiamento dos recursos
naturais, nas águas interiores, no mar territorial, na zonaeconômica exclusiva e na plataforma
continental brasileira, respeitados os acordos bilaterais ou multilaterais firmados pelo País e as
normas do Direito Internacional; e

11) toda pessoa jurídica ou física envolvida em Acidente ou Fato da Navegação, por
qualquer forma ou motivo, respeitados os demais instrumentos do Direito Interno e as normas do
Direito Internacional.

a) Competência para Instauração de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e
Fatos da Navegação (IAFN).

Conforme determina o art. 33 da Lei nº 2.180/54, será instaurado IAFN, sempre que
chegar ao conhecimento da CPAL ou da AgPenedo, por qualquer meio de comunicação, a
ocorrência de acidente ou fato da navegação.

O IAFN deve ser instaurado imediatamente ou até o prazo de cinco dias, contados da
data em que um dos Agentes da Autoridade Marítima houver tomado conhecimento do acidente
ou fato da navegação, e deve ser concluído no prazo de noventadias, podendo esse prazo ser
prorrogado - a pedido do Encarregado - a critério do Capitão dos Portos de Alagoas.
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Em situações especiais e excepcionais, em que o Inquérito não tenha sido concluído
no prazo máximo de um ano, a prorrogação será autorizada somente pelo Comandante do 3º
Distrito Naval, que avaliará o pedido devidamente circunstanciado e decidirá a respeito.

b) Fatos da Navegação
São considerados Fatos da Navegação:
1) mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para oserviço em que é

utilizada e deficiência da equipagem, incluídas aí as embarcações utilizadas para turismo e
diversão;

2) alteração da rota;
3) má estivação de carga, que sujeite a risco a segurança da expedição;
4) recusa injustificada de socorro à embarcação em perigo;
5) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da

embarcação, as vidas e fazendas de bordo; e
6) emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos

em lei como crime ou contravenção penal ou lesivo à Fazenda Nacional.

c) Acidentes da Navegação
São considerados Acidentes da Navegação:
1) naufrágio, encalhe, colisão, abalroamento, água aberta, explosão, incêndio, varação,

arribada e alijamento, incluindo os eventos ocorridos na navegação interior às lagoas, enseadas e
barras internas dos rios; e

2) avaria ou defeito no navio, nas suas instalações, que ponha em risco a embarcação,
as vidas e fazendas de bordo.

As definições dos fatos e acidentes da navegação, bem como osprocedimentos para
instauração e instrução de IAFN, encontram-se nas Normas daAutoridade Marítima para
Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) e para Investigação deAcidentes e Incidentes Marítimos
(ISAIM) (NORMAM-09/DPC).

d) Obrigatoriedade de Comunicação de Fatos e Acidentes da Navegação
Todo e qualquer acidente ou fato da navegação deverá ser comunicado, a qualquer

tempo, à Capitania dos Portos de Alagoas ou Agência Fluvial de Penedo. As informações podem
ser prestadas pessoalmente, por meio de fax, e-mail ou telefone, disponíveis no item 0101. A não
observância desse preceito, implicará a aplicação das penas da Lei.

Deve-se ter especial atenção para que não sejam alterados o local e as condições em
que se encontre a embarcação, até que seja procedida a perícia pela CPAL ou AgPenedo. Por
conseguinte, não devem ser efetuados reparos, retiradas depeças 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.

e) Depoimentos
A convocação de depoente será realizada por meio de Notificação ou Requisição (no

caso de ser o “notificando” funcionário público, civil ou militar), assinada pelo Encarregado do
Inquérito, para que compareça à CP, DL ou AG no dia e hora designados, a fim de ser inquirido
na qualidade de testemunha. O recebedor da Notificação ou Requisição firmará o recibo numa
cópia, ficando com o original. O recibo deverá conter, além da assinatura do notificado ou
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recebedor, a sua identificação (nome legível e sua relação com o notificado, quando não for o
próprio), o local, a data e a hora do recebimento, sendo firmado de próprio punho. No caso de a
pessoa notificada ou requisitada ser analfabeta, esta condição deverá ser expressa no recibo, que
será então firmado por duas testemunhas, perfeitamente identificadas, e conterá a impressão
digital do polegar direito do notificado ou requisitado, ououtra digital com a qual seja
identificado.

0202- RETENÇÃO DE EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDENTE E/OU F ATOS
DA NAVEGAÇÃO 

A embarcação será retida, para investigação, apenas por tempo suficiente para a tomada de
depoimentos de tripulantes e a realização do exame pericial, a fim de instruir o respectivo
“IAFN”. Tal fato não deve ser confundido com eventuais retenções pelo “Port State Control”
(PSC), deste ou de outros portos, para cumprimento de exigências de vistorias.

0203 - PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO
MERCADORIAS PERIGOSAS 

Quando, no Mar Territorial e na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) - conforme áreas
definidas na Lei nº 8.617/1993 - ocorrer perda ou provável perda de mercadorias perigosas
acondicionadas (Capítulo 1 das Normas da Autoridade Marítima para Transporte de Cargas
Perigosas - NORMAM29/DPC; e Capítulo 5 das Normas da Autoridade Marítima para
Embarcações Empregadas na Navegação Interior - NORMAN-02/DPC), os Comandantes das
embarcações deverão divulgar as informações contidas no Anexo 2-Apara Estação Costeira mais
próxima, solicitando que sejam encaminhadas ao Agente da Autoridade Marítima, a fim de que
sejam repassadas ao país da bandeira do navio envolvido e a qualquer outro país que também
possa ser afetado.

A perda ou probabilidade de perda no mar de uma carga perigosadeverá ser informada
imediatamente à CPAL ou AgPenedo, conforme a jurisdição da área onde tenha ocorrido o
incidente, bem como às demais autoridades competentes, conforme as seguintes situações:

- quando se tratar de material radioativo, deverá ser informado à Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) e o órgão ambiental; e

- quando se tratar de qualquer material não radioativo, deverá ser informado apenas ao
órgão ambiental.

Deverão ser seguidos os procedimentos previstos nas “Guidelines for reporting incidents
involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants” - Resolução A.851(20)
da IMO, ou outra que venha substituí-la. 
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CAPÍTULO 3  
                                                                                 

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Este Capítulo destina-se a regulamentar o material das embarcações e documentos
obrigatórios no que diz respeito a situações peculiares quenão estejam especificadas nas
NORMAM 01 e NORMAM-02/DPC. Aplica-se, especialmente, ao material que, para tornar tais
normas exequíveis, requeira uma adequação do fabricante ouusuário, tendo em vista as
peculiaridades regionais.

0301 - EQUIPAMENTOS   INDIVIDUAIS   DE   SALVATAGEM ,   DE   NAVEGAÇÃO   E
PUBLICAÇÕES,  DE RADIOCOMUNICAÇÕES, CARTAZES E DISP OSITIVOS

As embarcações que operam na jurisdição da CPAL e AgPenedo, deverão cumprir as
normas complementares abaixo. As embarcações não enquadradas em quaisquer das situações a
seguir, cumprirão o estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM):

a) Generalidades
1) Independentemente do disposto nestas Normas, é responsabilidade do Comandante

dotar a sua embarcação com equipamento de navegação, salvatagem e controle de avarias
compatíveis com a singradura que empreenderá.

2) As embarcações empregadas profissionalmente no transporte de passageiros e que
sejam dotadas de circuito interno de televisão, ficam obrigadas a exibir vídeo demonstrativo
sobre a localização, e utilização do material de salvatagem, e sobre os procedimentos para
situações de emergências, como incêndio, colisão ou abandono.

Nas embarcações que não disponham de tais equipamentos, a exibição do vídeo deverá
ser feita na sala de embarque. Alternativamente, a exibiçãodo vídeo poderá ser substituída por
demonstrações ao vivo, a bordo, antes do início da singradura.

3) As embarcações com motor de centro deverão ser providas, na sua parte interna, de
proteção do eixo propulsor, a fim de impedir o contato acidental de pessoas com o mesmo.

4) Antes do início da singradura, o Comandante da embarcaçãodeverá mostrar aos
passageiros a localização dos coletes salva-vidas, que deverão estar guardados em local de fácil
acesso, bem como deverão deixar claro que o uso dos coletes é permitido durante a viagem.

5) As embarcações que transportam passageiros deverão ter afixadas, em local visível
aos passageiros, uma placa contendo o número de inscrição daembarcação, peso máximo de
carga, número máximo de passageiros por convés que a embarcação está autorizada a transportar,
e número do telefone da Capitania/Agência em cuja jurisdição a embarcação estiver operando.

6) É proibido o transporte de passageiros fora dos locais designados para esse fim, bem
como, não é permitido o transporte de carga e passageiros no mesmo convés.

7) Não é permitida a utilização dos coletes salva-vidas da dotação de bordo como
equipamento de diversão. Caso sejam necessários à recreação dos passageiros, a embarcação
deverá dispor de coletes adicionais ou de dispositivos para flutuação específicos.
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8) As embarcações empregadas na atividade de turismo náutico deverão confeccionar
uma lista de passageiros, assinada por representante autorizado do proprietário, em duas vias,
devendo uma permanecer a bordo e outra no ponto de embarque dos passageiros, com no
mínimo: nome, identidade e contato telefônico.

b) Embarcações de transporte de passageiros, com menos de 20AB, classificadas
para a navegação interior

1) deverão possuir nos locais destinados aos passageiros: bancos ou cadeiras fixas, que
permitam acomodar todos confortavelmente sentados e na quantidade prevista na lotação
autorizada; sercoberto; dotado de iluminaçãoadequada; possuir janelas amplas, em cada bordo,
que facilitem a saída em emergência; 

2) deverão ser dotadas de um número de coletes salva-vidas de100% do total de
pessoas a bordo e mais 10% para crianças, ou em número igual aode crianças a bordo, o que for
maior. 

3) o material e os equipamentos destinados à segurança da embarcação, tripulantes e
passageiros deverão ser homologados pela Diretoria de Portos e Costas (DPC);

4) os coletes salva-vidas e as boias salva-vidas deverão sermarcados com letras de
forma  maiúsculas, com tinta à prova d’água, com o nome da embarcação a que pertencem;

5) as boias salva-vidas deverão possuir um cabo fixado em 4 pontas equidistantes em
sua periferia, formando alças para facilitar o seu lançamento, bem como para apoio da mão de
náufrago e, também, uma retinida flutuante de 20m, confeccionada com cabo de material
sintético com diâmetro mínimo de 8 mm;

6) possuir extintores de incêndio, conforme estabelecido na NORMAM-02/DPC e/ou no
Plano de Segurança da Embarcação; 

7) a embarcação deverá, obrigatoriamente, ser dotada de bomba de esgoto elétrica e
manual;

8) as embarcações classificadas para navegação interior, empregadas no transporte misto
de passageiros e cargas, deverão ter espaços destinados a carga, sem que haja comprometimento
da segurança e do conforto dos passageiros;

9) as embarcações rebocadoras, quando operadas comercialmente, não poderão ser
classificadas como embarcações de esporte e/ou recreio e deverão possuir, obrigatoriamente, um
protetor de hélice; 

10) o uso do colete salva-vidas é obrigatório para todos os utilizadores de dispositivos
rebocados; e

11) a embarcação rebocadora, quando operada comercialmente deverá, além do
condutor, dispor de um outro tripulante a bordo, também habilitado, para observar o esquiador
e/ou o dispositivo rebocado, de modo a que o responsável pelacondução possa estar com sua
atenção permanentemente voltada para as manobras da embarcação.

c) Jangadas na atividade de transporte de passageiros para as piscinas naturais do
litoral 

1) Limites da Área de Navegação
As Jangadas, em virtude de suas restrições, somente poderãonavegar até o limite da

barreira de corais existente no litoral do Estado de Alagoas, não podendo ultrapassá-la.
2) Tripulação de Segurança

As jangadas serão guarnecidas por um tripulante, devidamente habilitado, com
certificação mínima C-2 - Pescador Profissional (POP) ou Marinheiro de Auxiliar de Convés
(MAC);
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3) Lotação Máxima Permitida
As lotações máximas permitidas são as seguintes:

I) Comprimento total de até 5 metros - 5 pessoas (4 passageiros +  1 tripulante);
II) Comprimento total maior que 5, e até 6 metros - 6 pessoas (5passageiros + 1

tripulante; e
III) Comprimento total maior que 6 metros - 7 pessoas (6 passageiros + 1

tripulante).
4) Documentos de Porte Obrigatório

As Jangadas deverão possuir a bordo:
I) Título de Inscrição de Embarcação - TIE ou Título de Inscrição de Embarcação

Miúda - TIEM; 
II) Bilhete do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Embarcações

ou por suas Cargas - DPEM dentro do prazo de validade;
III)  Caderneta de Inscrição e Registro - CIR - do tripulante; 
IV) Rol de Equipagem ou Rol Portuário; e
V) Termo de Responsabilidade de Segurança da Navegação.

5) Material de Salvatagem
I) As jangadas serão dotadas de coletes salva-vidas em número correspondente ao

de passageiros e de tripulantes, e de uma boia salva-vidas, com retinida de 20 metros;
II) Todos passageiros e tripulante deverão portar, obrigatoriamente, o colete salva-

vidas durante o trajeto do passeio;
III)  Os passageiros deverão viajar sentados;
IV) Os tripulantes serão  responsáveis pela segurança dos passageiros; e
V) Os passageiros deverão aguardar a ordem de embarque/desembarque do

condutor da jangada. 
6) Equipamentos Obrigatórios

As Jangadas deverão possuir a bordo:
I) instrumento para fundeio (ferro, âncora ou fateixa) - um;
II) apito; e
III) placa, em local visível, contendo a lotação máxima permitida e o telefone da

CPAL, ou AgPenedo.
7) Horário e Condições Permitidos

As jangadas só poderão efetuar os passeios turísticos, à luzdo dia, isto é, entre o
nascer e o pôr do sol, e em condições de mar e vento plenamente favoráveis, ou seja, mar e
vento, no máximo de Força 2 na Escala Beaufort (aragem), ventos de até 6 nós.

8) Mestre/Patrão da Embarcação
O mestre/patrão da Jangada tem plena autoridade para decidir pela não realização

da viagem, caso julgue que a embarcação não esteja em bom estado geral de conservação ou as
condições apresentadas no momento possam vir a colocar em risco a segurança da navegação, da
embarcação ou de seus tripulantes e passageiros.

d) Canoas  que fazem o transporte de passageiros nos rios e lagoas
1) Limites da Área de Navegação

As canoas, em virtude de suas restrições, somente poderão efetuar a navegação
fluvial.

2) Tripulação de Segurança
As canoas serão guarnecidas por um tripulante, devidamentehabilitado, com
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certificação mínima C-2 - Pescador Profissional (POP) ou Marinheiro de Auxiliar de Convés
(MAC);

3) Documentos de Porte Obrigatório
As canoas deverão possuir a bordo:

I) Título de Inscrição de Embarcação - TIE ou Título de Inscrição de Embarcação
Miúda - TIEM;

II) Bilhete do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Embarcações
ou por suas Cargas - DPEM dentro do prazo de validade;

III) Caderneta de Inscrição e Registro - CIR - do tripulante; 
IV) Rol de Equipagem ou Rol Portuário; e
V) Termo de Responsabilidade de Segurança da Navegação.

4) Material de Salvatagem
I) As canoas serão dotadas de coletes salva-vidas em número correspondente ao de

passageiros e de tripulantes, e de uma boia salva-vidas, com retinida de 20 metros;
II) Todos passageiros e tripulantes deverão portar, obrigatoriamente, o colete

salva-vidas durante o trajeto do passeio;
III)  Os passageiros deverão viajar sentados;
IV) Os tripulantes serão  responsáveis pela segurança dos passageiros; e
V) Os passageiros deverão aguardar a ordem de embarque/desembarque do

condutor da jangada. 
5) Equipamentos Obrigatórios

As Canoas deverão possuir a bordo:
I) Instrumento para fundeio (ferro, âncora ou fateixa) - um;
II) Apito; e
III) Placa, em local visível, contendo a lotação máxima permitida e o telefone da

CPAL, ou AgPenedo.
6) Horário e Condições Permitidos

As canoas só poderão efetuar as viagens, à luz do dia, isto é, entre o nascer e o pôr do
sol.

7) Mestre/Patrão da Embarcação
O mestre/patrão da canoa tem plena autoridade para decidir pela não realização da

viagem, caso julgue que a embarcação não esteja em bom estadogeral de conservação ou as
condições apresentadas no momento possam vir a colocar em risco a segurança da navegação, da
embarcação ou de seus tripulantes e passageiros.

e) Embarcações de pesca com propulsão a motor e AB menor ou igual a 20,
empregadas na navegação em mar aberto, no limite de visibilidade da costa (até 20 milhas
náuticas da costa)

1) Tripulação de Segurança
As embarcações deverão ser tripuladas, no mínimo, por:

I) Comandante / Mestre - 1 POP (Pescador Profissional) para embarcações com
AB até10 ou 1 PEP (Pescador Profissional Especializado) para embarcações com AB superior a
10;

II) Serviços Gerais de Convés - 1 POP (Pescador Profissional); e
III) Chefe de Máquinas - 1 MOP (Motorista de Pesca) para embarcações com

motores de potência até 150 KW ou 1 CMP (Condutor Motorista dePesca) para motores com
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potência superior a 150 KW.
2)  Lotação Máxima Permitida

A quantidade máxima de tripulantes deverá obedecer ao seguinte critério:
I) AB até dez - cinco tripulantes; e
II) AB até vinte - sete tripulantes.

A lotação máxima de tripulantes será determinada em vistoria realizada pela CPAL
ou AgPenedo, que levará em consideração as condições de habitabilidade para o seu
estabelecimento.

3) Documentos
As embarcações deverão possuir a bordo, os seguintes documentos:

I) Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou Título de Inscrição de
Embarcação Miúda (TIEM);

II) Bilhete do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Embarcações
ou por suas Cargas (DPEM), dentro do prazo de validade;

III) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) dos tripulantes;
IV) Termo de Responsabilidade de Segurança da Navegação;
V) Licença de Estação de Navio emitida pela ANATEL, relativaao equipamento

de radiocomunicação, instalado a bordo; 
VI) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), para embarcações com AB maior

que 10; e
VII) Rol de Equipagem ou Rol Portuário.

4) Publicações
As embarcações deverão possuir a bordo a publicação “Regulamento Internacional

para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM-72).
5) Quadros Afixados na Cabine

As embarcações deverão possuir a bordo, afixados na cabine de comando, os
seguintes quadros:

I) Regras de Governo e Navegação; e
II) Tabela de Sinais de Salvamento.

6) Material de Salvatagem
As embarcações deverão possuir a bordo, os seguintes materiais:

I) Coletes Salva-Vidas classe II - para todos os tripulantese deverão estar
marcados com o nome da embarcação; e

II) Boias Salva-Vidas classe II - 1 para embarcações com AB menor que 10. Para
as demais embarcações, a dotação de boias a bordo será em função do comprimento da
embarcação, devendo ser observado o contido no anexo 4-B-1 da NORMAM-01/DPC.

7) Embarcações de Sobrevivência
I) Embarcações com AB igual ou maior do que 10 - um aparelho flutuante para

100% da tripulação, e ter a bordo o mesmo material descrito no inciso II.
II) embarcações com AB menor do que 10 não estão obrigadas a dotar embarcação

de sobrevivência. No entanto, deverão possuir a bordo a seguinte dotação:
- Ração Sólida - dois envelopes por tripulante; e
- Ração Líquida - um litro por tripulante.

8) Artefatos Pirotécnicos
As embarcações deverão possuir a bordo, os seguintes artefatos pirotécnicos:

I) Embarcações com AB menor que 10:
- Foguete  Manual Estrela Vermelha com  paraquedas - dois; e
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- Facho Manual Luz Vermelha - dois;
II) Embarcações com AB igual ou maior que 10, e menor do que 20:
- Foguete  Manual Estrela Vermelha com  paraquedas - seis;
- Facho Manual Luz Vermelha - dois; e
- Dispositivo de Iluminação Automático  - dois, sendo um amarrado em cada boia.

                9) Extintores de Incêndio
                    As embarcações deverão possuir a bordo:

- Passadiço (comando da embarcação) - um extintor de pó químico (4 kg) ou de gás
carbônico (6 kg); e

- Praça de Máquinas - um de espuma mecânica (9 litros) ou pó químico (4 kg) ou
de  gás carbônico (6 kg).

10) Equipamentos
As embarcações deverão possuir a bordo:

I) Agulha Magnética ou Agulha Giroscópica;
II) Luzes de Navegação;
III ) Lanterna Portátil com pilhas sobressalentes;
IV ) Sensor de Alagamento da Praça de Máquinas;
V) Buzina;
VI) Instrumento para Fundeio (ferro ou âncora); e
VII) Equipamento de Radiocomunicação (VHF).

f) Vistorias 
1)  Embarcações de transporte de passageiros com AB maior que 20

I) Por meio de seus proprietários ou representantes legais deverão solicitar por
requerimento endereçado ao Capitão dos Portos, as vistorias anuais e intermediarias, conforme
preconizado na NORMAM-02/DPC.

II) As embarcações do tipo Catamarã, com motor de popa, poderão,
excepcionalmente, possuir motor a gasolina, desde que obedecidos os seguintes requisitos:

- A embarcação opere em área de navegação interior;
- A duração das viagens não ultrapasse 6 horas;
- A viagem de ida e volta não exceda 10 milhas; 
- A capacidade total de armazenagem de gasolina não exceda 50 litros; e
- O tanque de combustível fique em local ventilado, a fim de evitar o

acúmulo de gases.
2) Demais embarcações empregadas no transporte de passageiros

I) As embarcações empregadas como transporte de passageiros, com AB até 20,
serão submetidas à vistoria quando da sua inscrição inicial, reclassificação, transferência de
propriedade, transferência de jurisdição, renovação do TIE, e quando for solicitada alterações de
características das mesmas;

II) Quando a embarcação for uma escuna, será verificado o estado de conservação
dos cabos de sustentação dos mastros, estais, brandais e carlinga, macacos esticadores e manilhas
com a mesma frequência prevista no item anterior; e

III) As vistorias citadas neste item não serão pagas. No entanto, os custos
decorrentes do deslocamento e hospedagem dos vistoriadores serão de responsabilidade do
solicitante.
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0302 - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Todas as embarcações deverão portar os documentos e certificados exigidos nestas

Normas e nas Normas da Autoridade Marítima.
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CAPÍTULO 4
PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO 

SEÇÃO I
ENTRADA, PERMANÊNCIA E SAÍDA DO PORTO

0401 - TRÁFEGO NO PORTO
a) O tráfego no porto obedecerá à legislação vigente, bem como as regras previstas em

convenções internacionais ratificadas pelo país, além dasnormas ora estabelecidas e aquelas
emitidas pela Administração do Porto.

b) As embarcações deverão utilizar-se de sinais sonoros e visuais, inclusive a
comunicação em VHF, para definir antecipadamente movimentações, especialmente no caso de
manobras próximas, a menos de 2 milhas do porto.

c) É obrigatório o uso da Bandeira Nacional, na popa, para embarcações com mais de 5
AB., nas seguintes situações:

1) na entrada e saída dos portos;
2) quando trafegando à vista de outra embarcação; e
3) no porto, das 8 horas ao pôr do sol.
As embarcações estrangeiras, no porto, içarão a bandeira nacional no topo do mastro

de vante.

d) Todas as embarcações estrangeiras e as embarcações nacionais de Longo Curso e
Cabotagem deverão, obrigatoriamente, manter contato com aAdministração Portuária e/ou
Agência Marítima, através de chamada VHF, nas seguintes situações:

1) logo após o fundeio em qualquer dos fundeadouros autorizados;
2) logo após o suspender dos fundeadouros; 
3) quando demandando o Terminal da BRASKEM;
4) logo após a atracação no porto; e
5) quando saindo do porto.

e) É proibido aos navios atracados manterem escadas arriadas no bordo do mar. A escada
de quebra-peito deverá permanecer rebatida em seu berço, durante toda a estadia do navio no
porto. A escada de portaló, arriada para o cais, deverá ser provida de rede de proteção, ficando a
critério do Comandante, mantê-la arriada ou içada no período noturno.

f) Aos navios fundeados, é permitido arriar uma escada de portaló entre o nascer e o pôr
do sol. No período noturno a escada somente poderá ser arriada em caso de necessidade, devendo
ser recolhida logo após o embarque/desembarque realizado.

g) Fica autorizado o tratamento e pintura nos conveses e costados, devendo o navio
prover as medidas necessárias para evitar a queda de pessoase/ou material no mar. Poderão ser
arriadas pranchas e chalanas, sem licença prévia da CPAL. Entretanto, deverão ser recolhidas ao
fim do dia. 

h) As embarcações de salvatagem poderão ser arriadas para treinamento da tripulação,

OSTENSIVO - 4-1 - ORIGINAL



OSTENSIVO  NPCP-AL/2018

independentemente de licença da CPAL. Os exercícios deverão ser registrados no Diário de
Navegação, nas datas em que foram realizados, constando os pormenores mais interessantes da
faina realizada. Não é permitido o transporte de passageiros/tripulantes com as embarcações de
salvatagem.

i) O costado do navio deverá ter iluminação do lado do mar, para permitir melhor
fiscalização das autoridades competentes.

j) As chatas ou barcaças, atracadas a contrabordo dos naviospara fornecimento de
combustíveis, limpeza de tanques ou qualquer outra finalidade, deverão estar devidamente
iluminadas.

k) O recolhimento de lixo e detritos, fornecimento de lubrificantes e combustíveis e o
abastecimento de gêneros deverão ser, preferencialmente, realizados no período diurno.

l) Não é permitido o estacionamento de navios fora de serviçoem áreas ecologicamente
sensíveis ou em Área de Proteção Ambiental.

Para evitar riscos contra a segurança, os navios fora de serviço deverão:
1) manter em funcionamento os circuitos vitais do navio;
2) manter alimentados os equipamentos de VHF;
3) exibir a sinalização prevista no RIPEAM;
4) manter, a bordo, o pessoal mínimo necessário, autorizado pela CPAL; e
5) manter uma escada de quebra-peito em condições de pronto uso.

m) Além de outras responsabilidades previstas na legislação pertinente, é dever do
Comandante da embarcação cumprir e fazer cumprir as presentes normas, bem como conhecer e
fazer conhecidas pelos tripulantes todas as informações contidas no Aviso aos Navegantes e na
publicação denominada “ROTEIRO”, ambas emitidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação
da Marinha do Brasil, relativas às peculiaridades regionais das costas, portos e terminais do
Estado de Alagoas.

n) A navegação segura, especialmente na entrada e saída de portos, terminais, canais e
fundeadouros não poderá prescindir da observância do ROTEIRO, do Aviso aos Navegantes,
destas Normas e do conhecimento da área.

0402 - CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO
O canal de acesso ao Porto de Maceió e Terminal Químico está definido no anexo 4-A.

0403 - ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES
a) O controle de entrada e saída do porto é exercido pela Divisão de Segurança do

Tráfego Aquaviário da CPAL. O Armador, Comandante, Agente ou preposto da embarcação
deverão cumprir os procedimentos previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e
Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras - NORMAM-08/DPC, por
ocasião da entrada e da saída do Porto e Terminal Químico.

b) Reboque
Antes de efetuar o pedido de despacho do navio a ser rebocado edo seu rebocador, o
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interessado deverá apresentar requerimento à CPAL ou AgPenedo, solicitando autorização para
executar a faina de reboque, com antecedência mínima de 5 dias úteis, em relação à data de
saída. O requerimento deverá:

I - ter como anexo um Plano de Reboque emitido por Sociedade Classificadora ou de
representante qualificado da seguradora, ou declaração doComandante do navio rebocado ou do
rebocador, quando a embarcação rebocada não for tripulada,atestando as condições satisfatórias
de segurança e de prontidão de todo o dispositivo rebocador, aparelho de reboque e rebocado.

II - Indicar:
- Nome, IRIN e bandeira do rebocador;
- comprimento total do dispositivo;
- velocidade média do dispositivo;
- porto, terminal ou ponto de fundeio de partida;
- porto, terminal ou ponto de fundeio de chegada;
- data e hora previstas para a partida (ETD);
- data e hora previstas para a chegada (ETA); e
- Latitude e Longitude dos pontos da derrota.

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

escovém, acima da linha de flutuação, de forma a facilitar o seu emprego em caso de emergência.

0405 - TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL
Somente as embarcações classificadas para a atividade de apoio portuário podem executar

transporte de pessoal e de material entre navios e pontos de terra. O embarque e o desembarque
em terra somente poderá ser efetuado em um dos pontos fiscais, em obediência à regulamentação
da Saúde dos Portos, Receita Federal e Polícia Federal.

0406 - REPAROS 
a) Execução de Reparos no Porto

É proibido, ao navio atracado, efetuar reparos que o impossibilite de manobrar, salvo
em situação especial e desde que obtida a concordância da Administração do Porto ou Terminal.

A movimentação de navios, impossibilitados de manobrar comseus próprios recursos,
de ou para área de fundeio, deverá ser executada utilizando dispositivo especial de rebocadores,
adequados à situação de rebocado sem propulsão.   

b) Embarcações com Restrições Operacionais ou Avariada demandando o Porto de
Maceió

1) O navio avariado que pretenda demandar o Porto de Maceió deve estabelecer
contato prévio com a CPAL, informando detalhadamente suas restrições operacionais, e
solicitando autorização para demandar Maceió.

2) Ao chegar nas proximidades do Porto de Maceió, deverá permanecer na área de
espera, constituída por um círculo de 0,5 milha, centrado noponto de latitude 09º42'30”S
longitude  035º43'30W, até a autorização para entrada na área portuária.

3) O navio deverá apresentar, a princípio, os seguintes documentos:
I)   Laudo Técnico da Sociedade Classificadora sobre a sua situação atual;
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II) Contrato com empresa estabelecendo o reparo das avariasda embarcação, ou
declaração do Comandante que os serviços serão executados com recursos de bordo;

III) Apólice de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços; e
V) Apólice de Seguro P&I com cláusula de combate à poluição, ou o Certificado de

Seguro ou Outra Garantia Financeira Relativa à Responsabilidade Civil por Danos Causados por
Poluição por Óleo (CLC/69).

4) a CPAL designará, caso julgue necessário, vistoriadores para inspecionar o navio.

SEÇÃO II
SERVIÇOS DE REBOCADORES

0407- CONDIÇÕES DE USO DE REBOCADORES

No Porto de Maceió e Terminal Químico, o emprego de rebocadores é obrigatório em
todas as manobras de atracação e desatracação de embarcações com mais de 2000 toneladas de
porte bruto (TPB). 

É obrigatório o uso de rebocadores durante toda a movimentação de plataformas na área
portuária de Maceió, a partir do ponto de espera do Prático.

As manobras com plataformas, são consideradas especiais e deverão ser planejadas com
antecedência entre os armadores e/ou agentes marítimos e seus prestadores de serviços. Como
medida preventiva de segurança, o Capitão dos Portos poderáavaliar a necessidade de emprego
de rebocador de alto mar, a fim de acompanhar todas as manobras realizadas pelos demais
rebocadores. 

As empresas de rebocadores que operam no Porto de Maceió e Terminal Químico
constam do anexo 4-B.

0408 - SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO
As situações de maior risco ocorrem quando não forem cumpridos os parâmetros

operacionais estabelecidos para o Porto de Maceió e Terminal Químico, constantes no anexo 4-
A. Para essas situações, quando excepcionalmente autorizadas, deverá ser efetuado um
planejamento prévio com as entidades envolvidas: Administração do Porto, Praticagem,
Empresas de Rebocadores responsáveis pela manobra e CPAL, visando o correto delineamento
das ações para reduzir tais riscos.

0409 - RECOMENDAÇÕES SOBRE TIPO E MÉTODO DE EMPREGO DE
REBOCADORES 

O estabelecimento da quantidade de rebocadores para as manobras de atracação e
desatracação deve levar em consideração a tonelagem de porte bruto da embarcação (TPB), e a
capacidade de tração estática (bollard pull) dos rebocadores envolvidos na faina. As embarcações
com TPB igual ou maior do que 30.000 TPB deverão empregar o número mínimo de dois
rebocadores, com capacidade de tração adequada à manobra.
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O estabelecimento do dispositivo e a quantidade de rebocadores para as manobras de
atracação e desatracação é de responsabilidade exclusiva do Comandante do navio, observados
os requisitos mínimos de segurança estabelecidos pela Administração do Porto.

0410 - SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR
Entende-se como força maior, para fim de emprego de rebocadores, as situações em que

não haja disponibilidade de rebocadores, ou quando a quantidade e/ou “bollard pull” existentes
sejam inferiores ao requerido, por motivos que não se possam evitar ou impedir.

Nessas situações, o Capitão dos Portos poderá autorizar a manobra pretendida, mediante
requerimento do Armador ou responsável pela embarcação a ser manobrada, com a anuência do
Comandante do navio e da praticagem envolvida na manobra.

0411 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Os rebocadores cadastrados para operar no Porto de Maceió que necessitem afastar-se da

área de operação, poderão ser substituídos por rebocadoresque operem em outros portos, desde
que seja efetuada a comunicação prévia à CPAL, por parte do interessado, com antecedência
mínima de 3 dias úteis. Idêntica comunicação deve ser feita às empresas de praticagem
constantes do anexo 4-C.

Nas situações em que o rebocador substituto possua capacidade de tração estática inferior
ao substituído, a troca só será autorizada caso não haja comprometimento das manobras de
desatracação de navios que estejam no porto, em função da redução da capacidade de tração.

Em qualquer situação, o rebocador substituído só será autorizado a deixar o Porto de
Maceió, após a chegada do rebocador substituto, e a execuçãode inspeção pelo “flag state
control”.

SEÇÃO III
SERVIÇO DE PRATICAGEM

0412 - PROPÓSITO
Estabelecer procedimentos complementares às Normas da Autoridade Marítima para o

Serviço de Praticagem - NORMAM-12/DPC, para o controle, dentre outros aspectos, da
qualificação dos Praticantes de Práticos, da manutenção dahabilitação de Práticos, bem como
dar conhecimento das características, da organização do Serviço de Praticagem e dos
procedimentos observados na Zona de Praticagem do Porto de Maceió e Terminal Químico-ZP-
10.

0413 - SERVIÇO DE PRATICAGEM
a) O serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria

ao Comandante, requeridos por força de peculiaridades locais, que dificultem a livre e segura
movimentação da embarcação e é constituído do Prático, da Lancha de Prático e da Atalaia
(Estação de Praticagem). 

Essa assessoria é prestada durante a execução de faina de Praticagem, que envolva a
realização de manobras de Praticagem e/ou navegação de Praticagem, assim definidas: 

OSTENSIVO - 4-5 - ORIGINAL



OSTENSIVO  NPCP-AL/2018

Manobras de Praticagem: são as manobras de atracar/desatracar, fundear/suspender,
amarrar/largar a boia, entrar/sair de dique/carreira e alar ao cais, quando executadas com
assessoria do Prático; e 

Navegação de Praticagem:é a navegação realizada no interior de uma ZP com assessoria
de um ou mais Práticos.

b) O serviço de praticagem na ZP-10 é efetuado pelas empresasde praticagem constantes
do anexo 4-C.

0414 - CARACTERÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DA ZP DA ÁREA DE
JURISDIÇÃO E NÚMERO DE PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO D AS
FAINAS DE PRATICAGEM 

a) Zona de Praticagem na jurisdição da  CPAL
Zona de Praticagem - ZP-10 - Porto de Maceió e Terminal Químico. Seus limites vão

do ponto de espera/dispensa do Prático até o local de atracação. O ponto de espera/dispensa do
Prático está previsto na NORMAM-12/DPC.

O Prático, no exercício da Presidência de cada empresa de praticagem, é o responsável
pelo cumprimento das atribuições impostas às respectivas empresas, nestas e nas demais Normas
da Autoridade Marítima.

Os Práticos deverão comunicar, imediatamente, à Capitaniados Portos de Alagoas,
todas as irregularidades relativas à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no
mar e à prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas e suas
instalações de apoio, ocorridas ou observadas durante a realização das manobras. 

b) Praticagem
Nos termos do capítulo 4 da NORMAM-12/DPC, a praticagem é obrigatória para o

Porto de Maceió e Terminal Químico, nas manobras de atracação/desatracação,
fundear/suspender para todas as embarcações, com as exceções previstas no item 0404 da norma
supracitada.

Em princípio, as fainas de praticagem serão executadas por um Prático. No entanto,
quando circunstâncias exigirem cuidados especiais, poderá o Prático, a critério da CPAL, fazer-se
acompanhar por outro Prático.

c) Sinalização
As embarcações deverão içar nos seus mastros os sinais de “Chamada de

Prático”, segundo o Código Internacional de Sinais (CIS), enquanto aguardam a chegada do
Prático, fundeadas ou sob máquinas, no ponto de espera do Prático.

0415 - ESCALA ÚNICA DE RODÍZIO PARA PRÁTICOS
As Escalas de Rodízio de Práticos da ZP-10 deverão ser elaboradas pelo

Representante Único do Serviço da Zona de Praticagem (RUSP), de acordo com o previsto nos
itens 0226 e 0227 da NORMAM-12/DPC, e encaminhadas à CPAL, mensalmente, até cinco dias
úteis antes do período de escalação, para ratificação pelo Capitão dos Portos.

0416 - OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE
Ao Comandante da embarcação, quando utilizando o serviço de praticagem, compete:
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1) Informar ao Prático sobre as condições de manobra do navio;
2) Fornecer ao Prático todos os elementos materiais e as informações necessárias para o

desempenho de seu serviço, particularmente o calado da embarcação;
3) Fiscalizar a execução do serviço de praticagem, comunicando à CPAL qualquer

anormalidade constatada;
4) Assumir a manobra, quando convencido que o Prático estejaexecutando manobra

perigosa, solicitando, imediatamente, um substituto e, posteriormente, comunicar o fato
formalmente à CPAL;

5) Alojar o Prático a bordo com regalias idênticas às dos seus Oficiais;
6) Cumprir as regras nacionais e internacionais que tratam do embarque e desembarque

de Práticos; e
7) Não dispensar o Prático antes do ponto de espera/dispensade Prático, quando a

embarcação for de praticagem obrigatória.

0417 - OBRIGAÇÕES DO PRÁTICO E DO PRATICANTE DE PRÁTICO 
1) Assessorar o Comandante da embarcação na condução da faina de praticagem,

atendendo, com presteza e de forma eficiente, as exigências do Serviço de Praticagem; 
2) Manter-se apto a prestar o Serviço de Praticagem em todos os tipos de embarcações e

em toda a extensão da ZP, observada a restrição prevista na alínea p do item 0224 do
NORMAM-12/DPC; 

3) Comunicar, com a maior brevidade possível, ao Comandanteda embarcação e à CPAL,
a existência de condições desfavoráveis ou insatisfatórias para a realização da faina de
praticagem e que impliquem risco à segurança da navegação;

4) Cooperar nas atividades de busca e salvamento (SAR) e de levantamentos hidrográficos
na  Z-10, quando solicitados pela CPAL;

5) Assessorar a CPAL nas fainas de assistência e salvamento marítimo, quando por esta
solicitado;

6) Executar as atividades do Serviço de Praticagem, mesmo quando em divergência com a
empresa de navegação ou seu representante legal, devendo osquestionamentos serem debatidos
nos foros competentes, sem qualquer prejuízo para a continuidade do Serviço. Divergências
relativas a assuntos técnico-operacionais referentes à segurança do tráfego aquaviário, à
salvaguarda da vida humana nas águas e à prevenção da poluição hídrica serão dirimidas pela
Autoridade Marítima; 

7) Cumprir a Escala de Rodízio Única de Serviço de Prático ratificada pelo Capitão dos
Portos de Alagoas;

8) Manter-se em disponibilidade na ZP, durante todo o Período de Escala, para atender a
qualquer faina de praticagem. Em caso de necessidade de afastamento da ZP por motivo de força
maior, o Prático deverá ser substituído na Escala e o fato informado à CPAL na primeira
oportunidade;

9) Apresentar-se para a faina de praticagem em perfeitas condições de higidez física e
mental, não tendo ingerido substâncias ou medicamentos quepossam vir a comprometer o
desempenho de suas atividades, especialmente o tempo de reação e de julgamento; e

10) Informar à CPAL qualquer situação de risco associada à manobra ou verificada dentro
da ZP-10.
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0418 - IMPRATICABILIDADE
É competência do Capitão dos Portos de Alagoas declarar a impraticabilidade da barra.

Ao constatar condições desfavoráveis de mar, vento, visibilidade ou outras, a Praticagem deverá
entrar em contato com a CPAL, por qualquer meio de comunicação, a fim de que possa ser
analisada a necessidade de ser declarada a impraticabilidade;

Quando as condições de mar impedirem a chegada do Prático a bordo ou as condições de
segurança da embarcação não aconselharem a espera do momento adequado para o seu
embarque, o Comandante da embarcação, sob sua exclusiva responsabilidade, poderá ser
autorizado pelo Capitão dos Portos a conduzir a embarcação para o porto, observando os sinais
ou orientações que, de terra ou de outra embarcação, lhe forem transmitidos pelo Prático; e

Na saída do porto, caso não haja segurança para o desembarquedo prático, o
desembarque, se necessário, será feito no próximo porto, podendo, ainda, o Comandante da
embarcação, sob sua exclusiva responsabilidade e, mediante autorização da Capitania dos Portos,
conduzi-la para fora do porto e barra a fora, observando os sinais ou orientações que, de terra ou
de outra embarcação, lhe forem transmitidos pelo Prático.

0419 - QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO
Estágio de Qualificação do Praticante de Prático
1) Princípios Gerais

Estabelecer normas que atendam a os requisitos estabelecidos para a ZP-10, que
permitam que os Praticantes de Práticos realizem um estágiode modo adequado, em
conformidade com o estabelecido pela NORMAM-12/DPC. Nesseestágio serão previstos os
mecanismos que possibilitem o monitoramento do treinamento e do desempenho do Praticante,
com o propósito maior de aprimorar a qualidade e eficiência dos Serviços de Praticagem.

2) Estágio de Qualificação do Praticante de Prático
O Praticante de Prático deverá ser cientificado de todos os procedimentos abaixo:
a) o estágio será desenvolvido em duas fases: Fase de Treinamento e Fase de

Qualificação, conforme o Programa de Qualificação para Praticante de Prático (anexo 4-D);
b) na fase de treinamento, o Praticante de Prático conheceráos detalhes da Zona de

Praticagem, dos rebocadores disponíveis, dos procedimentos administrativos da Praticagem, das
normas baixadas pela Capitania dos Portos e acompanhará as diversas manobras realizadas na
Zona de Praticagem;

c) na fase de qualificação, o Praticante de Prático exercitará as diversas manobras da Zona
de Praticagem, sempre acompanhado por um Prático, para efeitos destas Normas, designado
Prático Titular;

d) durante a Fase de Qualificação, após cada manobra, o Prático Titular deverá
preencher a assinar o “Relatório de Manobra com Praticante de Prático", cujo modelo consta do
anexo 4-E. O Prático Titular atribuirá notas às diversas fases de manobra executada pelo
Praticante de Prático;

e) os requisitos a serem observados durante as fases de treinamento e de qualificação,
bem como o número mínimo de singraduras de entrada e saída e manobras de atracação e
desatracação, para cada terminal ou cais da Zona de Praticagem, constam do anexo 4-F;

f) após cada manobra, o Praticante de Prático deverá estabelecer um apropriado debate
técnico com o Prático Titular a respeito da manobra executada, para eliminação de dúvidas e
sedimentação de conceitos;

g) um Prático Monitor será designado para organizar o estágio de cada Praticante de
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Prático e acompanhar o andamento do estágio e o progresso do Praticante;
h) o “Relatório de Manobra com Praticante de Prático” preenchido deverá ser

encaminhado ao Prático Monitor, para acompanhamento do treinamento e do desempenho do
Praticante de Prático. O Prático Monitor, após a devida apreciação, deverá dar conhecimento do
contido no relatório ao Praticante de Prático e orientá-lo para a correção das falhas constatadas.
As manobras que receberem resultado final igual ou inferiora três, em uma escala de zero a
cinco, deverão ser repetidas, não sendo computadas como válidas para o Plano de Qualificação;

i) os “Relatórios de Manobras com Praticante de Prático” deverão ser, mensalmente,
consolidados no “Quadro Resumo”, Anexo 4-Gdesta NPCP, que deverá ser encaminhado, até o
dia 10 do mês subsequente, à Capitania dos Portos, para o acompanhamento do estágio em
realização. Deverá conter as assinaturas do Prático Monitor e do Praticante de Prático;

j) durante o período do estágio, o Praticante de Prático deverá dar a máxima atenção a
todas as atividades que estiverem sendo desenvolvidas nas diversas áreas da Zona de Praticagem;

k) o Praticante de Prático deverá sempre se apresentar com osequipamentos de proteção
individual necessários à manutenção de sua segurança, taiscomo colete salva-vidas, luvas,
sapatos antiderrapantes e rádio VHF portátil;

l) as empresas de praticagem de Alagoas terão a responsabilidade de designar o pessoal
necessário para a perfeita execução do estágio, bem como, recomendar que o pessoal designado
transmita aos Praticantes de Práticos o conhecimento técnico que possuem;

m) O prazo para conclusão do Programa de Qualificação do Praticante de Prático será no
mínimo doze meses e no máximo dezoito meses, a contar da data de emissão do respectivo
Certificado de Praticante de Prático;

n) No caso de comprovada inexequibilidade do cumprimento, durante o período da
qualificação, de alguma faina de praticagem típica da ZP, deverá constar no verso do Certificado
de Habilitação de Prático tal restrição, que deverá ser superada tão logo as circunstâncias o
permitam, não devendo exceder o prazo de 24 meses; e

o) ao término do estágio, cumprido o período estabelecido para o mesmo, as associações
deverão emitir, para o Praticante de Prático, a declaração de conclusão do Plano de Qualificação,
acompanhado do Programa de Qualificação para Praticante dePrático Anexo 4-D, devidamente
preenchido.

3) Exame de Habilitação para Prático
    Após a conclusão do Estágio de Qualificação, o Praticante de Prático deverá solicitar ao
Capitão dos Portos de Alagoas a realização do exame prático oral aplicado por banca
examinadora, de acordo com a NORMAM-12/DPC.

0420 - MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PRÁTICO 
a) Princípios Gerais

O exercício da atividade de Prático envolve, normalmente, duas ações distintas: a
navegação de praticagem ou manobras de praticagem. No primeiro caso, cabe ao Prático orientar
o Comandante das embarcações pelos trechos navegáveis, hidrografados ou não, mas cujas
peculiaridades recomendem um bom conhecimento dos pontos de referência, dos perigos, das
condições meteorológicas ou hidrográficas. No segundo caso, cabe-lhe assessorar os
Comandantes nas manobras de atracação, desatracação, fundeio dos navios e outras manobras,
em locais onde o conhecimento do regime de ventos e correntes, bem como das restrições de
espaço se tome necessário tal assessoramento em proveito da segurança.

Ambos os tipos podem ter graus diversos de dificuldade, resultando ser a Praticagem
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obrigatória ou não, conforme estabelecido pela Autoridade Marítima.
Uma faina de praticagem, em geral, envolve os dois tipos de atuação, podendo

predominar um ou outra. Na maioria dos portos, ocorre uma singradura curta, seguido da
manobra de atracação e vice-versa.

O estabelecimento do número mínimo de manobras que cada Prático deve executar
para manter-se habilitado, consta da NORMAM-12/DPC

É importante observar que esse número mínimo de manobras visa a manutenção da
habilitação do Prático na Zona de Praticagem (ZP), já bem desenvolvida pelo profissional.

b) Plano de Manutenção de Habilitação
O plano de manutenção da habilitação, específico para a Zonade Praticagem de

Maceió e Terminal Químico, indica o número mínimo de manobras a serem realizadas - em
periodicidade estabelecida na NORMAM-12/DPC - pelo Prático habilitado nos portos e
terminais da Zona de Praticagem de acordo com o número mínimoestabelecido no anexo 2-Fna
NORMAM-12/DPC.

Casos de força maior que impossibilitem o cumprimento dessas manobras, deverão
ser apresentadas ao Capitão dos Portos, para análise e decisão.

c) Comprovação das Manobras Realizadas
As empresas de praticagem deverão encaminhar à CPAL, até o dia 10 de janeiro e 10

de julho de cada ano, a relação de manobras realizadas pelos Práticos no semestre imediatamente
anterior, para fim de comprovação do cumprimento do Plano deManutenção de Habilitação,
indicando a quantidade de manobras realizadas, discriminadas por  porto e terminal.

Os comprovantes de faina de praticagem Anexo 4-H, devidamente, preenchidos e
assinados pelos Comandantes dos navios manobrados, deverão ficar sob a guarda do respectivo
prático, à disposição da Autoridade Marítima, por um período de dois anos.

É obrigatório o lançamento individual das fainas de praticagem executadas no
“Módulo de Lançamento das Fainas de Praticagem”, disponível na página da Diretoria e Portos e
Costas (DPC). O prazo limite para o envio dos dados será de 10 dias corridos a partir da data de
cada faina e de mais dez (10) dias corridos para retificações. 

d) Recuperação da Qualificação 
A recuperação da habilitação é condicionada ao cumprimentode um Plano de

Recuperação de Habilitação que considerará o período em queo Prático tiver deixado de
cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação, conforme preconizado na NORMAM-12/DPC.

e) Afastamento do Prático pelo descumprimento do Plano de Manutenção de Habilitação
O Prático que deixar de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação será afastado

temporariamente do Serviço de Praticagem, até o cumprimento do Plano de Recuperação de
Habilitação. 

f) Exames Médico e Psicofísico
Cada Prático é responsável pelo encaminhamento dos seus respectivos laudos de

avaliação médica à CPAL, dentro da periodicidade constante da tabela abaixo. 
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O Prático que não entregar o laudo na época devida será sumariamente excluído da
escala de rodízio única, até a regularização de sua situação. Só serão considerados válidos laudos
emitidos por médicos credenciados pela CPAL.

Idade Periodicidade

Até 50 anos Trienal

De 51 a 70 anos Bianual

Mais de 70 anos Anual

SEÇÃO IV 
SEGURANÇA ORGÂNICA

0421 - SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTO, ROUBOS E
SIMILARES

Os navegantes devem estar atentos para a possibilidade de ocorrência de roubo, furto ou
assaltos e roubos à mão armada, a bordo das embarcações, quando fundeadas ou atracadas.  

O “Decálogo de Segurança”, constante do anexo 4-I, sugere precauções que visam
preservar a segurança do pessoal e evitar prejuízos aos navios.

As marinas e clubes náuticos devem adotar procedimentos adequados para prevenir ilícitos
nas embarcações atracadas e/ou fundeadas em áreas sob sua responsabilidade.

a) Providências do Responsável
Os armadores, ou seus representantes legais, cujas embarcações estejam atracadas ou

fundeadas,visando a defesa de seus tripulantes e a manutenção dos bens de sua propriedade ou
sob sua guarda, poderão, sob sua inteira responsabilidade,contratar empresas credenciadas que
oferecem segurança armada ou empregar equipamento de detecção de intrusos, tais como
alarmes, detectores infravermelhos e outros.

Os comandantes de navios são responsáveis pelo cumprimentodo Código Internacional
para Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS CODE), devendo, como primeira
providência, efetuar um rigoroso controle de entrada e saída de pessoal e bagagem de bordo, por
meio de registro em livro próprio. O acesso ao interior do navio só poderá ser feito através de
uma única porta, devendo as demais permanecerem lacradas. As áreas restritas de bordo devem
estar perfeitamente identificadas.

b) Obrigatoriedade de Vigilância por Tripulante
É obrigatória a presença permanente de um membro da tripulação nos navios atracados

e fundeados,  guarnecendo equipamento de VHF.
As embarcações fundeadas em local onde haja tráfego de NM ou outras embarcações

deverão estar com a iluminação correspondente e com vigilância permanente. Os equipamentos
de VHF deverão, também, estarem guarnecidos nesta condição. 

A CPAL mantém escuta permanente no canal 16 de VHF. 

c) Competência
A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais a bordo é a Polícia

Marítima, Aérea e de Fronteiras, órgão da Polícia Federal.
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d) Obrigatoriedade de Comunicação
Na ocorrência de um assalto ou roubo a mão armada, o Comandante deverá fazer um

relatório circunstanciado dos acontecimentos e dos procedimentos preventivos adotados,
contendo a descrição dos ladrões, número e tipo de embarcações usadas e meios utilizados para
atingirem o convés. O relatório deverá ser encaminhado a CPAL, para fins de abertura de
Inquérito Administrativo.

Além do previsto na alínea anterior, deverá ser realizado o registro da ocorrência na
Polícia Federal pelo Comandante, Armador ou Agente do navio.

SEÇÃO V
MEIO AMBIENTE

0422 -  PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O Porto de Maceió e o Terminal Químico não estão localizados em áreas definidas pelo
órgão de Meio Ambiente Federal ou Estadual como Área de Proteção Ambiental - APA ou área
ecologicamente sensível.

Para o caso de incidente de poluição por óleo em águas jurisdicionais brasileiras, esta
Capitania dos Portos tem a responsabilidade, como integrante da Marinha do Brasil com
atribuições locais em conjunto com o IBAMA e ANP, acompanhare avaliar as ações em resposta
a um derramamento de óleo. Caberá, ainda, acionar o poluidore/ou responsável por entidades
exploradores de portos organizados e instalações portuárias, plataformas e respectivas instalações
de apoio, marinas e clubes náuticos para responder ao incidente por meio dos seus Planos de
Emergência Individual (PEI) e Plano de Área, conforme previsto no Decreto nº 8.127/2013
(Plano Nacional de Contingência).

a) Comunicação Ambiental
O derramamento de poluentes provocado por embarcações, plataformas ou instalações

de apoio, ocorrido de forma acidental ou não, deverá ser imediatamente comunicado à CPAL ou
AgPenedo, conforme o caso. Idêntica comunicação deverá serfeita ao IBAMA, Instituto do Meio
Ambiente (IMA) e  Secretaria do Meio Ambiente do Município onde ocorreu o derramamento. 

b) Plano de Emergência
Na ocorrência de derramamento de óleo, os navios darão início a execução de seu

“Plano de Emergência para Poluição por Óleo”, exigido conforme normas em vigor, até que as
autoridades competentes  iniciem a execução dos seus respectivos planos de combate à poluição.

Idêntico procedimento deverá ser adotado pela Administração do Porto, Terminal, Marina
ou Clube Náutico, em cuja área ocorrer o derramamento.

c) Cuidados para evitar poluição
1) Lixo

I - as embarcações deverão recolher o lixo em recipientes adequados e mantê-los
tampados até sua retirada de bordo;

II - não é permitido que recipientes de lixo fiquem pendurados pela borda da
embarcação ou acumulados no convés principal onde possam vir a rolar para o mar;
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III - é proibido efetuar qualquer tipo de esgoto, conforme definido na regra 1 do
anexo IV da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL
73/78), com descarga direta para o mar. Para qualquer tipo dedescarga deve ser cumprido o
previsto na citada Convenção; e

IV - a retirada de objetos contendo produtos químicos só poderá ser realizada com
emprego de chata, barcaça, caminhão ou outro meio similar, desde que executada por firma
legalmente habilitada e com autorização da Administração do Porto e da CPAL.

2) Combustíveis, lubrificantes e óleos
I -Em conformidade com a MARPOL 73/78, os navios mercantes emgeral, nacionais

ou estrangeiros, com AB maior do que quatrocentos, e os navios tanque com AB maior do que
150 (cento e cinquenta), devem manter a bordo, escriturado eatualizado, o Livro de Registro de
Óleo, parte I, para registrar quaisquer operações com óleo ou misturas de água/óleo. Os
Comandantes dos navios petroleiros deve, providenciar, também, a escrituração do Livro de
Registro de Óleo, parte II, para registrar recebimento/descarga de lastro de tanques de carga;

II - é proibido o esgoto de porão de praça de máquinas, tanquesde carga e de praças
de bombas e, águas interiores; e

III - As operações de recebimento e transferência de combustível, não destinado à
carga, deverão obedecer ao previsto no item 0423 deste Capítulo, no que couber, devendo, ainda,
serem mantidos fechados os embornais existentes no convés do navio. 

d) Limpeza de Tanques, Porões e Recolhimento de Lixo
Os serviços disponíveis serão especificados pela Administração Portuária, para cada

porto ou terminal.

e) Água de Lastro
Todo navio estrangeiro ou nacional que utiliza água como lastro deve possuir um Plano

de Gerenciamento da Água de Lastro com o propósito de fornecer procedimentos seguros e
eficazes para esse fim, em conformidade com o prescrito nas Normas da Autoridade Marítima
para  o Gerenciamento de Água de Lastro de Navios - NORMAM 20/DPC.

0423 - CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS,
PRODUTOS  QUÍMICOS A GRANEL E GÁS LIQUEFEITO

a) Prontidão
1) as embarcações deverão manter contínua vigilância durante as operações de

carregamento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e
gás liquefeito, pois, como demonstram as estatísticas, é nessas ocasiões que ocorrem a maioria
dos derramamentos registrados. Durante todo o período de carga ou descarga deverão ser
mantidos, apostos no convés, tripulantes qualificados e conhecedores das manobras, de mordo a
poder, interromper a operação em caso de acidente ou avaria nos equipamentos; e

2) 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, seja através de suas instalações ou do navio.

b) Habilitação
Conforme prevista nas Resoluções da Conferência Internacional sobre a Formação de

Marítimos e Expedição de Certificados e Serviços de Quarto (STCW-95).
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0424 - MERCADORIAS PERIGOSAS
São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pelo

“Internacional Maritime Dangerous Goods Code” (IMDG Code).

a) Requisitos para o Transporte
O transporte de mercadorias perigosas obedecerá às normas contidas na Convenção

Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS-74, no “Internacional
Maritime Dangerous Goods Code” IMDG Code e demais normas previstas na legislação vigente.

b) Embarcações que chegam ao Porto
A CPAL ou AgPenedo deverá ser informada pelo Comandante da embarcação ou

seus agentes, de toda carga perigosa que chegar ao porto, seja para descarga ou em trânsito. Esta
notificação deverá ser feita de acordo com o previsto no Anexo 5-B da NORMAM-02/DPC, ou
anexo 1-A da NORMAM-29/DPC, conforme aplicável.

c) Embarcações que deixam o Porto
Cópia do Manifesto de Carga, tendo em anexo a “Declaração de Mercadorias

Perigosas” (Anexo 5-A da NORMAM-02/DPC), ou Manifesto de Cargas Perigosas (anexo 1-B
da NORMAM-29/DPC), conforme aplicável, deverá ser entregue até 24 horas antes da saída da
embarcação à CPAL ou AgPenedo, conforme o caso. 

Para a concessão de Licença para o Transporte de MercadoriasPerigosas às
embarcações de bandeira brasileira, classificadas para o transporte de carga e/ou passageiros,
empregadas na navegação interior, o Comandante da embarcação deverá apresentar o termo de
responsabilidade previsto no Anexo 5-C da NORMAM-02/DPC. 

d) Alterações
Todas as alterações no Manifesto de Carga, bem como as confirmações de chegada e

saída das embarcações deverão ser informadas, por fax ou e-mail, à CPAL ou AgPenedo,
conforme o caso.

e) Concessão de Licença para o Transporte de Carga Perigosa
Esta Licença é aplicável à todas as embarcações de bandeira brasileira que venham ser

empregadas no transporte de carga perigosa em mar aberto, o Comandante da embarcação
deverá apresentar a solicitação de licença para o transporte por meio de um termo de
responsabilidade conforme o  Anexo 1-C da NORMAM-29/DPC.

SEÇÃO VI
FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0425 -  ENTRADA DA EMBARCAÇÃO

A visita das autoridades do porto, constituída por fiscais de aduana, saúde dos portos e
imigração, é a primeira exigência a ser atendida pelas embarcações que demandam o porto. 

As providências necessárias para sua realização são da competência do representante local
do Armador, antes de ser a embarcação liberada para as operações de carga e descarga e de
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embarque e desembarque de passageiros.
É proibido às lanchas, que estiverem a serviço do Armador ou Agente de Navegação,

atracar em embarcação mercante fundeada, que seja procedente de porto estrangeiro, sem a
prévia liberação da Receita Federal, Polícia Federal e Saúde dos Portos.

a) Parte de Entrada
A chegada de uma embarcação, em fundeadouro ou área portuária, deverá ser comunicada

ou remetida, por meio da Parte de Entrada, ao Órgão de Despacho da CPAL, o mais rápido possível,
por qualquer dos meios disponíveis, no prazo estabelecido na NORMAM-08/DPC. Os navios que
utilizam o Porto Sem Papel (PSP), deverão utilizar, preferencialmente, o sistema para comunicação
da entrada.

Se no decurso da viagem, imediatamente anterior à escala, ocorrer qualquer das hipóteses
abaixo discriminadas, o Comandante de navio brasileiro encaminhará ao Órgão de Despacho,
preferencialmente por fac-símile, um extrato devidamente autenticado do lançamento da ocorrência
no Diário de Navegação. O Comandante de navio estrangeiro deverá cumprir tal procedimento, na
ocorrência das hipóteses 3 e 4, em águas de jurisdição brasileira:

1) avaria de vulto na embarcação ou na carga;
2) insubordinação de tripulante ou passageiro;
3) observação da existência de qualquer elemento de interesse da navegação, não

registrado na carta náutica;
4) alteração no balizamento ou no funcionamento dos faróis;
5) acidente pessoal grave ocorrido; e
6) fato importante ocorrido durante a viagem, a critério do Comandante.

b) Livre Prática
A Livre Prática, “free pratique” , poderá ser solicitada via rádio, ou através de

mensagem enviada pelos Agentes de Navegação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), até 2 horas antes da chegada do navio, nos seguintes casos:

1) para indicar o que for definido por aquela Autoridade;
2) quando as condições sanitárias da embarcação não forem consideradas

satisfatórias, o navio demandará para o fundeadouro de quarentena, até sua liberação. O navio
deverá manter içada a bandeira adequada do Código Internacional de Sinais, ficando proibida a
descida de qualquer pessoa da embarcação; e

3) as zonas de fundeio estão especificadas na carta da DHN  nº 901.

c) Quarentena
As embarcações, cujas condições sanitárias não forem consideradas satisfatórias ou que

forem provenientes de regiões onde esteja ocorrendo surto de doença transmissível, deverão
permanecer nos fundeadouros de quarentena - área de quarentena, até liberação pela Saúde dos
Portos.

O fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam
“tanques de retenção”. 

Os Comandantes deverão apresentar à CPAL uma declaração de que os tanques de
dejetos estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente, de forma adequada a combater a
doença em questão. Nesta situação, é proibida a descarga de águas servidas.

O descumprimento destas normas, ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde dos
Portos, sujeitará a retirada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras

OSTENSIVO - 4-15 - ORIGINAL



OSTENSIVO  NPCP-AL/2018

penalidades previstas.
Os Agentes Marítimos, Armadores e Comandante deverão disseminar, da forma mais

ampla e rápida possível, as informações e diretivas das autoridades do porto, de modo a garantir
a eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação da doença. 

0426 - SAÍDA DA EMBARCAÇÃO  

a) Despacho
Deverão ser cumpridas as prescrições do capítulo 2 da NORMAM-08/DPC.

b) Embarque de Pessoal não Tripulante
O embarque e desembarque de familiares de tripulantes, de pessoal envolvido em

reparos e manutenção, bem como de passageiros (em navio não destinado ao transporte de
passageiros), será feito mediante inclusão dos respectivos nomes, naLista de Passageiros,
apresentada por ocasião do despacho ou juntamente com aParte de Saída(no caso de haver
alterações), observado sempre o número máximo de pessoas que compõem a lotação, as
acomodações e o material de salvatagem disponíveis.

0427 - PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL

1) Os navios estrangeiros estarão sujeitos ao Controle do Navio pelo Estado do Porto
(Port State Control), de acordo com as Convenções Internacionais ratificadas pelo País, e normas
baixadas pela DPC.

2) Os navios de bandeira brasileira, navios inscritos no Registro Especial Brasileiro
(REB), e os estrangeiros inscritos temporariamente, estarão sujeitos à Inspeção Naval (Flag State
Control).
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CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

SEÇÃO I
RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

A legislação em vigor sobre os portos institui responsabilidades para as Administrações
dos Portos (Autoridade Portuária), cabendo a Autoridade Marítima a coordenação das atividades,
no que diz respeito ao estabelecimento de suas limitações operacionais.

A coordenação dessas atividades obriga a Autoridade Marítima a exigir da Autoridade
Portuária providências que demonstrem que os limites de calado, folga abaixo da quilha (FAQ),
de porte bruto máximo e as dimensões máximas dos navios que irão trafegar possam ser
praticados com segurança, através do seu enquadramento em normas técnicas nacionais ou
internacionais, bem como o uso de uma metodologia científica para propor novos valores.

Visando ao estabelecimento de parâmetros aceitáveis de segurança da navegação, o
Capitão dos Portos poderá recorrer à literatura sobre o assunto, como o PTC II-30 “APROACH
CHANNELS A GUIDE FOR DESIGN” do PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF NAVIGATION CONGRESSES (PIANC) ou a NBR-13246 - Planejamento Portuário -
Aspectos Náuticos, entre outros, baseada em estudos e experiências já realizadas em diversos
países e de caráter recomendável, não normativo.

Para tal, a Autoridade Portuária deverá providenciar os estudos supracitados, os quais
deverão estar subsidiados por relatório de simulações de manobras efetuadas por empresa
especializada e oficialmente reconhecida, contratada pelo interessado, além de um Parecer
fundamentado emitido pela Praticagem, a respeito da viabilidade de adoção dos novos
parâmetros operacionais sugeridos e um levantamento hidrográfico categoria ALFA,
devidamente analisado e ratificado pelo Centro de Hidrografia da Marinha.

O Capitão dos Portos promoverá reuniões com a presença do Agente da Autoridade
Marítima local, representantes das administrações dos portos e terminais, associações ou
empresas de praticagem, firmas de dragagem e de batimetria eoutras organizações, da Marinha
do Brasil ou não, conforme necessário, visando a análise do estudo para posterior
encaminhamento e ratificação dos novos parâmetros propostos para operação do porto ou
terminal.

A Autoridade Portuária, ouvida a Autoridade Marítima, divulgará os novos parâmetros
operacionais.

Os eventuais impasses, oriundos de divergências entre a Autoridade Portuária e o Agente
da Autoridade Marítima, no que disser respeito ao estabelecimento dos parâmetros operacionais,
serão submetidos à decisão do Comando do 3º Distrito Naval, consultando a Diretoria de Portos
e Costas.

0501 - CALADO MÁXIMO RECOMENDADO
Conduzir uma embarcação com um determinado calado em local com uma dada

profundidade é, fundamentalmente, um problema de navegação, cuja resolução cabe ao
Comandante. Para tal, deve munir-se de todas as informaçõese auxílios possíveis, bem como
adotar os procedimentos que a boa técnica recomenda.
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  Dessa forma, não é suficiente estar com um calado menor quea profundidade de um
dado local para nele se passar com segurança. Há que ser considerada a velocidade, a largura do
canal, a tença, o estado do mar e as possíveis alterações de densidade da água, que podem causar
variações de calado e/ou alterações na manobrabilidade do navio.

a) Calado Máximo recomendado
O calado máximo recomendado para cada trecho considerará a aplicação do fator de

segurança à profundidade do local e poderá ser calculado com base na seguinte fórmula:

                    Cmr     = (P+M) - (P+M) X FS
                    Onde:
                    Cmr     = calado máximo recomendado
                    P          = profundidade do local reduzida ao nível de redução
                    M         = altura da maré no momento , obtida da tábua de marés 
                    F.S.      = decimal do fator de segurança

        
Observar os fatores de segurança recomendados no relatório121:Harbour Approach

Channels Design Guidelines do The World Associaton for Waterbone Transport Infrastructure
(PIANC) e norma 13246 da ABNT em vigor.                  

O estabelecimento e a divulgação do calado máximo recomendado é feita pela
administração do porto ou terminal responsável pelo trechoem questão, sob a coordenação da
Autoridade Marítima,  e consta do anexo 4-A destas Normas.

b) Responsabilidade
O calado máximo recomendado não se constitui em uma limitação operacional no

trecho navegado, não significando uma proibição formal. Entretanto, sua não observação será
considerada no julgamento de eventuais acidentes marítimos, da mesma forma que qualquer
outro ato de imprudência, negligência ou imperícia.

0502 - RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGE M
A forma dos canais navegáveis, a profundidade, o tipo de tença e da margem, afetam o

comportamento das embarcações e vice-versa, de modo que a velocidade de trânsito se torna um
fator importante para evitar acidentes. Deverão ser tambémconsiderados os possíveis danos às
margens e às instalações nelas localizadas.

No canal de acesso aoPorto de Maceió e Terminal da BRASKEM, a velocidade
máxima permitida é de seis nós.

0503 - RESTRIÇÕES DE HORÁRIO
As restrições de horário constam do anexo 4-A.

0504 - RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES    
Cabe às administrações portuárias estabelecer e divulgar,oficialmente, o porte bruto

máximo e as dimensões máximas dos navios que trafegarão, em função das limitações e
características físicas do cais do porto. Essas restrições constam do anexo 4-A.
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0505 - RESTRIÇÕES DE FUNDEIO
O fundeio de embarcações na área portuária de Maceió deve observar as restrições

constantes das cartas náuticas 901 e 920. 
Os fundeadouros, áreas de fundeio restritas e proibição de fundeio, constam do anexo 5-

A, e estão publicados na carta náutica 901.

0506 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS
Cabe às administrações portuárias realizar o monitoramento das profundidades, em

função dos levantamentos batimétricos efetuados, sob sua responsabilidade. 

0507 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
A Autoridade Portuária, em coordenação com a Atalaia da praticagem, deverá

estabelecer um monitoramento e os limites de condições ambientais que possam elevar o risco
das manobras dos navios, e a operação em seu cais/terminal, visto que a meteorologia e as
condições de corrente representam fatores críticos às fainas de atracação/desatracação e às
operações portuárias.

Tais informações deverão ser reportadas à CPAL, para que sejam avaliadas sobre a
aplicação de restrições em geral.

0508 - PARÂMETROS OPERACIONAIS FORA DA ÁREA DO PORTO
ORGANIZADO

Não aplicável.

0509 - CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO
A Autoridade Portuária deverá estabelecer e divulgar o calado aéreo máximo admitido

em seu cais/terminal, para permitir a atracação/desatracação dos navios, a fim de evitar avarias
nos equipamentos de movimentação de cargas.

Os navios programados para operar no Porto de Maceió e Terminal Químico
deverão informar à Administração do Porto/Terminal e à Atalaia da Praticagem, o calado aéreo
por ocasião da manobra de atracação/desatracação.

0510 - OUTRAS RESTRIÇÕES
1) Áreas Interditadas à navegação:

a) fundeadouros, quando ali estiverem navios em quarentenae/ou navios operando com
cargas perigosas;

b) bacia de manobras do Porto de Maceió e Terminal Químico. Sóserá permitido o
acesso a embarcações especificamente autorizadas; e

c) a menos de 100 metros de quaisquer navios ou plataformas fundeados.

2) Restrições à pesca:
É proibida a pesca nas seguintes áreas:

a) bacia de manobras do Porto de Maceió e Terminal Químico;
b) canais de acesso ao porto e terminal;
c) fundeadouros; e
d) a menos de 100 metros de quaisquer navios ou plataformas fundeados.
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SEÇÃO II
PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES

E BOIAS DE GRANDE PORTE

0511 - PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES
QUE VENHAM ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS
BRASILEIRAS:

a) Controle
O estabelecimento de plataformas de prospecção e produção de petróleo ou gás,

de navios-sonda, navios-cisterna, além de se constituir emgerador de tráfego adicional,
representa obstáculo à navegação, sendo necessário o conhecimento de sua posição exata, para
divulgação em Aviso aos Navegantes.

O posicionamento das estruturas citadas acima deverá ser comunicado ao Agente da
Autoridade Marítima, conforme previsto na NORMAM-08/DPC,acrescido de apresentação
plano de movimentação elaborado por Sociedade Classificadora ou de representante qualificado
da seguradora ou, ainda, por entidade de reconhecida capacidade técnica, caso a movimentação
ocorra nas proximidades das instalações portuárias.

b) Acompanhamento
As Companhias responsáveis pela administração de terminais e exploração de

bacias petrolíferas ou de gás, deverão solicitar à CPAL, comantecedência mínima de 10 dias,
autorização para:

1) fixação de plataforma de prospecção e produção de petróleo ou gás, lançamento de
boias e poitas ou de qualquer tipo de artefato flutuante ou submerso, quando estes dispositivos
não forem enquadrados como obras sob ou sobre água, regulamentadas por Portaria específica da
DPC;

2) deslocamento de plataformas de prospecção ou produção depetróleo ou gás,
navios-sonda, navios-cisterna e plataformas de apoio. O pedido de autorização deverá citar o
início do deslocamento, rumo, velocidade, previsão de chegada e destino. Quando atingida a
posição final, esta deverá ser confirmada em nova comunicação; e

3) fundeios das plataformas nas proximidades das instalações portuárias quando, além
do cumprimento do item anterior, os solicitantes deverão informar a altura de suas torres em
relação ao nível do mar, a fim de evitar interferência com a segurança do tráfego aéreo regional.
Neste caso, ficam proibidas a pesca e a navegação em um circulo com500mde raio em torno das
plataformas de exploração de petróleo, com exceção para as embarcações de apoio às mesmas. 

c) Movimentação de Plataformas
1) Em caso de despacho de dispositivo de reboque envolvendo plataforma, proceder

conforme o item 0403.
2) As plataformas somente poderão ser movimentadas e fundeadas nas águas interiores

da jurisdição da CPAL mediante autorização do Agente da Autoridade Marítima, não sendo
permitida a realização de manobras no período noturno.

3) Em face da restrição de manobra que as caracteriza, as plataformas só poderão
atracar ou desatracar durante o período diurno.
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4) o CHM deverá ser mantido informado das posições atualizadas de todas as
plataformas operando, estacionadas ou em reparo, na jurisdição da CPAL. Para tanto, os
responsáveis pela movimentação de plataformas deverão cumprir, além do previsto nestas
Normas, ao contido no item 0307 da NORMAM-08/DPC.

  
d) Operações de Helicópteros a Bordo

1) Requisitos
A operação de helicópteros em navios e plataformas marítimas somente poderá ser

realizada quando o heliponto estiver devidamente homologado, nos moldes do que preceitua as
Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Helideques Instalados em Embarcações e
em Plataformas Marítimas – NORMAM-27/DPC;

2) Posicionamento
As solicitações para posicionamento de plataformas marítimas e de navios que

possuam helipontos, quando entrando no Porto de Maceió, ou dirigindo-se diretamente para a
área de operação na área de jurisdição da CPAL ou, ainda, quando deslocando-se para outro
posicionamento, deverão ser apresentadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias; e

3) Embarcação para Resgate
Durante as operações de pouso ou decolagem de helicópteros deverá haver, nas

proximidades, uma embarcação em estado de prontidão para resgate em caso de acidente. Caso
não exista tal embarcação, deverá ser prevista, a bordo, umaembarcação de salvamento, tipo
“bote de resgate” homologada pela DPC, guarnecida por, no mínimo, dois tripulantes e que possa
ser acionada rapidamente.

0512 - RECOMENDAÇÕES PARA FUNDEIO DE PLATAFORMAS EM ÁGUAS
ABRIGADAS E SEMI-ABRIGADAS

O fundeio de plataformas em águas abrigadas ou semi-abrigadas na área de jurisdição da
CPAL  deve obedecer às seguintes recomendações:

a) as plataformas deverão ser apoiadas por rebocadores e embarcações, do tipo e bollard
pull necessário e suficiente visando manter a posição da plataforma ou para o atendimento de
casos de emergência, com barreira de contenção instalada, de forma que possa cobrir toda a área
em torno da plataforma. No caso dessas plataformas necessitarem atracar deverão permanecer
apoiadas por rebocadores, de acordo com o necessário a cada situação, além de permanecerem
com barreira de contenção instalada. A CPAL decidirá sobre onúmero, o tipo e o método de
utilização dos rebocadores, consultando se necessário o prático, o agente de manobra e/ou os
demais envolvidos na faina;

b) quando a plataforma não for propulsada, ou for rebocada por conveniência ou
segurança, deverá ser apresentado o Plano de Reboque assinado por Engenheiro Naval, com a
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

c) dependendo da complexidade da manobra, poderá ser exigido pela CPAL a
apresentação de um parecer do Serviço de Praticagem local, afim de auxiliar na avaliação dos
riscos envolvidos;

   d) qualquer movimentação de plataforma deverá contar com anuência prévia da CPAL;
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e) quando a entrada/saída, movimentação ou fundeio ocorrerem área do Porto
Organizado, deverá ser apresentada a autorização da Autoridade Portuária;

f) verificar se a infraestrutura portuária suporta as dimensões da unidade que irá trafegar
no canal e bacia de manobra; 

g) verificar, mediante laudo de Engenheiro e teste de traçãoestática dos cabeços, se o cais
suporta receber a unidade; 

h) exigir plano de fundeio ou plano de amarração, conforme o caso, com ART ou
aprovado pela Sociedade Classificadora; e

i) O fundeio nas áreas fora do Porto Organizado, deverá ser precedido de nada a opor do
órgão ambiental competente.

0513 - BOIA S DE GRANDE PORTE
a) Conceituação

Consideram-se boias de grande porte aquelas com volume superior a 2m3

(dois metros cúbicos). Geralmente são posicionadas em mar aberto, em apoio a diversas
atividades, especialmente aquelas ligadas à exploração e explotação de petróleo ou gás, e
representam riscos à navegação, não somente pelo seu posicionamento mas, também, porque
podem vir a tornar-se derrelitos, caso garrem.

b) Identificação 
As boias de grande porte, na área da jurisdição, deverão ser identificadas, mediante

uma placa, contendo o nome da firma proprietária, o local de fundeio e a sigla da CPAL.

c)  Lançamento
1) o lançamento desses artefatos obedecerá ao disposto nas Normas da Autoridade

Marítima para Auxílios à Navegação – NORMAM-17/DHN.
2) as boias lançadas deverão ser vistoriadas periodicamente por seus

proprietários, especialmente no que diz respeito ao aparelho de fundeio, a fim de se evitar que
garrem. A conservação e manutenção das condições adequadaspara o perfeito posicionamento
das boias são da responsabilidade  do  proprietário.

d) Providências em Caso de Boia à Deriva
O navegante, ao tomar conhecimento de boia à deriva deverá notificar, imediatamente,

A CP/AG com jurisdição sobre a área onde ela tiver sido encontrada, ou outra cujo acesso seja
mais rápido, para divulgação em avisos aos navegantes.

0514 - OPERAÇÕES DE MERGULHO
a) As empresas com atividades que envolvam o emprego de mergulhadores profissionais

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

b) O contratante e o prestador de serviços de mergulho deverão informar a abertura
das frentes de trabalho à DPC e CPAL, cumprindo os seguintes prazos:
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I) Intervenções subaquáticas emergenciais visando a mitigar riscos à vida humana e ao
meio ambiente - concomitante ao início das operações;

II) Inspeções visuais e pequenos serviços de manutenção subaquática realizados nas
obras vivas de embarcações de passagem - 48 horas de antecedência; e

III) Demais serviços subaquáticos - dez dias úteis de antecedência.

c) Os procedimentos abaixo deverão ser adotados para sinalização e para interdição da
área, quando considerada necessária, onde irão ocorrer operações de mergulho:

I) deverão ser utilizadas balizamento e sinalização adequados, de acordo com o
Código Internacional de Sinais, e outros meios julgados necessários à segurança; e

II) caso ocorra interdição nas áreas dos canais de acesso aosportos ou de tráfego
previsto de embarcações, a CPAL deverá solicitar a divulgação por meio de Aviso aos
Navegantes.

SEÇÃO III
EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

0515 - PRINCIPAIS   PROCISSÕES MARÍTIMAS E DEMAIS EVENTOS NÁUTICOS
           NA ÁREA DE JURISDIÇÃO

a) Instruções para os Organizadores
Os organizadores de atividades náuticas, recreativas ou esportivas, comemorativas ou

de exibição, no planejamento e programação dos eventos, deverão cumprir, integralmente, o
disposto nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou
Recreio, e para Cadastramento e Funcionamento de Marinas, Clubes e Entidades Desportivas
Náutcas - NORMAM-03/DPC.

b) Principais eventos festivos na jurisdição da CPAL
Os principais eventos constam do anexo 5-B .

0516 - PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇO AMENTO

a) Eventos Náuticos em geral
Os organizadores de eventos náuticos deverão solicitar à CPAL ou AgPenedo, com

antecedência mínima de quinze dias, autorização para a realização do evento. Caso julgue
necessário, o Agente da Autoridade Marítima poderá realizar reuniões de coordenação.

A solicitação de autorização deverá conter, além do previsto na NORMAM-03/DPC, as
seguintes informações:

1) Responsável pelo evento;
2) Dados das embarcações de apoio, tendo especial atenção para os detalhes que

identificarão as mesmas;
3) Estimativa de participantes (embarcações e pessoas);
4) Em caso de competições, relação de embarcações inscritas, e cópias dos

TIE/TIEM das mesmas;
5) Local de realização do evento, preferencialmente com croquis apresentando

coordenadas geográficas;
6) Horários (concentração, início e término);
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7) Atribuição dos órgãos, e meios que disponibilizarão;
8) Definição dos meios de comunicação (canal VHF e número dos

telefones    de contato); e
9) Plano de evacuação médica de acidentados, desde a sua retirada da água até a

remoção para um local preestabelecido em terra.

b) Queima de Fogos de Artifício
Os interessados em realizar queima de fogos de artifícios, com lançamento a partir de

embarcações, deverão apresentar requerimento à CPAL ou AgPenedo, com antecedência mínima
de trinta dias, acompanhado dos seguintes documentos:

1) memorial descritivo do evento, onde deverá constar, no mínimo, o responsável
pelo evento, os dados das embarcações empregadas (embarcações de apoio e balsas), evacuação
médica (incluindo local preestabelecido para evacuação deacidentados em terra) e extrato da
carta náutica com as posições sugeridas para as embarcações;

2) Memorial descritivo do show pirotécnico, assinado por técnico competente, com
firma reconhecida e cópia autenticada do documento de identidade, e Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART);

3) Certificado de Registro da empresa diretamente responsável pela queima de
fogos, junto ao Exército Brasileiro;

4) Documento do responsável pelo evento, declarando a contratação da empresa de
queima de fogos para a realização do show;

5) No caso de lançamento de fogos da responsabilidade do Estado ou dos
Municípios, apresentar ofício declarando a contratação daempresa para o lançamento de fogos,
indicando nome da empresa, CNPJ, local e dia;

6)Autorização da Secretaria de Meio Ambiente municipal;
7) Autorização do ICMBio e IBAMA (se aplicável);
8) Autorização do Serviço de Proteção ao Voo, do Comando da Aeronáutica;
9) Autorização do Corpo de Bombeiros;
10) Procuração do proprietário das balsas, para o representante (se aplicável);
11) Procuração do responsável pelo evento para o representante  (se aplicável); e
12) Termo de Responsabilidade assinado pela empresa responsável pelo evento. 

A CPAL analisará a documentação para o lançamento de fogos, exclusivamente com
relação à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição
causada por embarcações. A aprovação dependerá das seguintes ações:

- avaliação e aprovação dos documentos apresentados, inclusive documentos do
rebocador, balsas, embarcações de apoio, e dos tripulantes;

- vistoria nos flutuantes, boias de fundeio e embarcações deapoio até dois dias antes do
evento;

- posicionamento das balsas de lançamento de pirotécnicos até um dia antes do evento. A
distância de terra deverá ser de 450 metros, admitindo-se uma diferença de 50 metros para mais
ou para menos; e

- vistoria  do  dispositivo  pronto para o lançamento, até as 12 horas do dia do evento.

c) Exame para Habilitação de Amadores
As marinas, as entidades desportivas náuticas, os clubes e as escolas náuticas

cadastradas poderão organizar cursos para formação das diversas categorias de amadores, em
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suas sedes, devendo o currículo do curso atender, no mínimo,às instruções gerais e ao programa
para o exame de amadores na respectiva categoria. A elaboração, aplicação e correção das provas
para habilitação dos candidatos nas categorias de motonauta, arrais amador e mestre amador são
de exclusiva competência da CPAL e AgPenedo.

As normas para o credenciamento de entidades que atuarão como Escolas Náuticas na
jurisdição da CPAL e AgPenedo estão contidas no Anexo 5-C.

A CPAL e AgPenedo realizarão exames para amadores, em suas sedes, mensalmente,
com data, local e número de vagas informados por ocasião da abertura das inscrições.

Excepcionalmente, a CPAL e AgPenedo poderão realizar examepara amadores em
outras cidades da sua jurisdição. Nesses casos, a data, local e número de vagas serão informados
por ocasião da abertura das inscrições.

0517 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
A CPAL e AgPenedo atuarão para estabelecer campanhas educativas, com a finalidade de

aumentar o nível de conscientização dos utilizadores do espaço aquaviário quanto à necessidade
do cumprimento das normas e regulamentos, a fim de garantir aconvivência harmoniosa, e
garantir a segurança da navegação.

As campanhas serão precedidas de ações de divulgação, e terão como objetivo regularizar
embarcações, amadores e aquaviários.
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CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

0601 - VIAS NAVEGÁVEIS  CARTOGRAFADAS
a) Considerações Iniciais

Para efeito destas Normas, são consideradas vias navegáveis os espaços físicos,
naturais ou não, nas águas dos oceanos, mares, rios, lagos e lagoas utilizadas para anavegação; e
vias navegáveis interiores aquelas situadas dentro de limites terrestres, tais como rios, lagos,
lagoas e canais, etc.

Na jurisdição da CPAL as vias navegáveis interiores são classificadas conforme os
seguintes parâmetros:

Tipo A - Vias com mais de 2,10 metros de profundidade estimadadurante 90% dos
dias do ano; e

Tipo B - Vias com 1,30 a 2,10 metros de profundidade estimada durante 90%
dos dias do ano.

b) Vias navegáveis cartografadas
No Estado de Alagoas todo o trecho marítimo está cartografado. O acesso ao Porto de

Maceió encontra-se referenciado na carta náutica 901/DHN.
O trecho do Rio São Francisco, compreendido entre a sua foz e aUsina

Hidrelétrica (UHE) de Paulo Afonso é navegável, resguardando-se determinados trechos de
pequena profundidade, devido ao gradativo assoreamento dorio, sendo que o trecho
compreendido entre a foz e o município de Piaçabuçu é cartografado (carta náutica nº
1002/DHN).

Devido aos prolongados períodos de seca, característicos da região, pode ocorrer
a redução da vazão defluente nas UHE existentes ao longo da calha do Rio São Francisco e, em
razão disso, haver redução significativa nas profundidades apresentadas na carta 1002, o que
exige precaução na utilização dos seus dados.

0602 - VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS 
           a) Vias Navegáveis

Na área marítima, os trechos compreendidos entre a praia e osarrecifes, apesar de
constantes das cartas náuticas, não tem a sua batimetria constantemente atualizada. Nessas áreas,
propícias à navegação de esporte e recreio e transporte de passageiros voltada para o turismo
náutico, existem pedras e bancos de areia que se constituem em perigo à navegação, demandando
maiores cuidados  por parte dos navegantes.

No quadro abaixo são relacionados os rios e lagoas navegáveis da jurisdição, não
cartografados. Os numerais após os nomes das vias expressamextensões navegáveis em
quilômetros, aproximados, as quais são consideradas a partir da foz,  (exceto as lagoas). 

No caso específico do Rio São Francisco, todo o trecho situado na jurisdição da
AgPenedo é navegável. No entanto, o rio não é cartografado a montante do município de
Piaçabuçu, até a UHE de Paulo Afonso.
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 - TIPO A

Rio São Francisco 220 km

Rio Santo Antonio Grande 5 km

Rio Manguaba 5 km

Rio São Miguel 5 km

Lagoa Manguaba 42 km

Lagoa Mundaú 23 km

Lagoa do Roteiro 10 km

               - TIPO B

Lagoa Jequiá 7 km

Rio Jequiá 3 km

b) Sinalização Náutica
Apenas o Rio São Francisco possui sinalização regular, que delimita a área de

segurança das UHE, onde a navegação é proibida, e constitui-se de:

1) UHE de Xingó
Dois pares de balizas, sendo um a montante e outro a jusante dabarragem, com

iluminação no tope, lampejo branco, período de 3 segundos, unidas por um cordão de boias
amarelas flutuantes, de uma margem a outra, distando aproximadamente 800 metros da
barragem; e

2) UHE de Paulo Afonso
Quatro pares de balizas, sendo dois a montante e dois a jusante das

barragens, com iluminação no tope, lampejo branco, períodode 3 segundos, unidas por um
cordão de boias amarelas flutuantes, distando aproximadamente 800 metros de cada uma das
quatro barragens existentes no complexo de Paulo Afonso.

A manutenção e conservação da sinalização náutica nestas áreas de segurança
são da responsabilidade da Empresa gestora das UHE e, quaisquer alterações no seu
posicionamento ou configuração, deverão ser solicitadas ao Agente de Autoridade Marítima,
conforme previsto na NORMAM-17/DHN.

0603 - REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR 
Para a navegação interior na jurisdição da CPAL, devem ser aplicadas as Regras do

Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM-72), complementadas
pelas Regras Especiais para Evitar Abalroamento na Navegação Interior, conforme o contido no
Capítulo 11 da  NORMAM-02/DPC 
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0604 - COMBOIOS 
            Não aplicável

0605 - DEVER DE INFORMAÇÃO
Os Comandantes e mestres das embarcações devem comunicar aoAgente da Autoridade

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

SEÇÃO II

OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL 

0606 - 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. 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 da Águas Jurisdicionais Brasileiras - NORMAM-11/DPC,
para avaliação e consequente emissão do Parecer quanto à segurança da Navegação e
ordenamento do espaço aquaviário. Cabe salientar que o referido parecer da Autoridade Marítima
não exime os requerentes das autorizações dos outros órgãos, conforme cada caso.

Após o recebimento do parecer favorável da Autoridade Marítima e antes do início
do serviço, deverá ser informado a Capitania dos Portos, em um prazo não inferior a 72 horas, o
início efetivo das obras para que seja divulgada em Aviso aosNavegantes. 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.

0607 - BARRAGENS E ECLUSAS 
Existem na jurisdição duas barragens de UHE, na Calha do Rio São Francisco, as

quais não possuem eclusas.

0608 - DRAGAGENS
As atividades de dragagem somente poderão ser executadas após o parecer favorável da

Autoridade Marítima. Para tanto, as empresas/órgãos interessados na realização de tais atividades
deverão apresentar requerimento ao Capitão dos Portos, conforme o estabelecido na NORMAM-
11/DPC, para avaliação e consequente emissão do Parecer quanto à segurança da Navegação e ao
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ordenamento do espaço aquaviário. 
O executante da dragagem deverá prestar à CPAL ou AgPenedo, com antecedência mínima

de 72 horas em relação ao início dos serviços. As seguintes informações:
          a) tipo de dragagem;
          b) coordenadas geográficas (LAT/LONG) da área de dragagem e da área de despejo;
          c) data do início dos serviços;
          d) previsão de término dos serviços; e
          e) tipo/nome das embarcações de apoio à execução da dragagem.

0609 - EXTRAÇÃO DE MINERAIS 
Os interessados em realizar pesquisa, lavra, garimpo ou extração de areia, devidamente

autorizados pelo órgão competente, deverão prestar, formalmente, à CPAL ou AgPenedo, as
seguintes informações constantes do Capítulo 3 da NORMAM-11/DPC.

0610 - ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS
Após a conclusão de obras nas vias navegáveis, e dragagens realizadas e/ou

estabelecimento de sinais náuticos, os responsáveis deverão informar à Capitania dos Portos as
informações finais pertinentes aos projetos, apresentando as documentações, desenhos técnicos e
plantas. Estas serão encaminhadas ao CHM para a atualizaçãodos documentos náuticos,
particularmente as relativas aos Portos, terminais, píeres, marinas, pontes, etc., da área de
jurisdição da CPAL, conforme previsto na NORMAM 11/DPC.

OSTENSIVO  - 6-4 - ORIGINAL



OSTENSIVO NPCP-AL/2018

ANEXO 1-A

LISTA DE TELEFONES ÚTEIS

 

Administração do Porto de Maceió (82) 2121-2500

Agência Fluvial de Penedo (AgPenedo) (82) 3551-2277

BRASKEM S/A
(82) 3177-5211
        3177-5151
        3177-5262

Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL) (82) 3215-5800

Empresa de Praticagem de Maceió 
(82) 3313-2312
      99947-0016

Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA)
(82) 3315-1732
        3315-1737

Maceió Pilots
(82) 3311-8017
      99968-5954

Saveiros Camuyranos Serviços Marítimos S/A
(82) 3326-3590
       3326-5960

Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente de
Maceió (SEMPMA)

(82)  3315-4735

Superintendência do IBAMA em Alagoas (82) 2122-8300

Sulnorte Serviços Marítimos Ltda
(82) 3327-6557
        3327-6601
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ANEXO 1-B

ÁREA DE  JURISIDIÇÃO

1)  Capitania dos Portos de Alagoas
 
Anadia Coruripe            
Atalaia Feliz Deserto                             
Barra de Santo Antonio Flexeiras            
Barra de São Miguel                          Ibateguara             
Belém Jacuípe  
Boca da Mata Japaratinga  
Branquinha Jequiá da Praia  
Cajueiro Joaquim Gomes  
Campestre Jundiá            
Campo Alegre Junqueiro  
Capela Limoeiro do Anadia  
Chã Preta Maceió              
Coité do Nóia Mar Vermelho  
Colônia Leopoldina  Maragogi  
Coqueiro Seco  Marechal Deodoro  
Maribondo  Roteiro  
Matriz de Camaragibe  Santa Luzia do Norte  
Messias  Santana do Mundaú  
Murici  São José da Lage  
Novo Lino  São Luís do Quitunde  
Paripueira  São Miguel dos Campos  
Passo de Camaragibe  São Miguel dos Milagres  
Paulo Jacinto  Satuba                                                
Pilar  Tanque d’Arca                                   
Pindoba  Taquarana                                         
Porto Calvo   Teotônio Vilela                                  
Porto de Pedras  União dos Palmares                          
Quebrangulo Viçosa                                                 
Rio Largo  

  2) Agência Fluvial de Penedo

Água Branca Minador do Negrão
Arapiraca Monteirópolis
Batalha Olho d’água das Flores
Belo Monte Olho d’Água do Casado
Cacimbinhas Olho d’Água Grande
Campo Grande Olivença
Canapi Ouro Branco
Carneiros Palestina
Craíbas Palmeira dos Índios
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Delmiro Gouveia Pão de Açúcar
Estrela de Alagoas Penedo
Feira Grande Piaçabuçu
Girau do Ponciano Piranhas
Igaci Poço das Trincheiras
Igreja Nova Porto Real do Colégio
Inhapi Santana do Ipanema
Jacaré dos Homens São Brás
Jaramataia São José da Tapera
Lagoa da Canoa São Sebastião
Major Isidoro Senador Rui Palmeira
Maravilha Traipu
Mata Grande  

- AAgPenedo tem jurisdição sobre o Rio São Francisco, desde asua foz até a jusante da UHE de
Paulo Afonso

3) Mapa da Área de Jurisdição

 

            

Jurisdição da CPAL

Jurisdição da AgPenedo
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ANEXO 1-C

LIMITES PARA A NAVEGAÇÃO INTERIOR

1) Àreas Delimitadas para a Navegação Interior
     I -    Maceió e  Litoral Sul     

a) Área 1 - Interior da Enseada da Pajuçara, na área delimitada pela Ponta Verde,
passando pelo Farol Ponta Verde, e daí no rumo verdadeiro (RV) 190º a uma distância de 0,7
milha, até o ponto de coordenadas latitude 09º40'36”S longitude 035º40'40”W, passando pela
boia luminosa peixe pau, até a boca do Rio Maceió, bem como os rios e lagoas da região.

      Navegação interior - Área  1 - Enseada de Pajuçara e Enseada de Jaraguá
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b) Área 2 - A partir do alinhamento do farolete Ponta do Molhe e a boca do Rio
Maceió, delimitado pelo alinhamento do farolete Ponta do Molhe com o farolete da Braskem e, a
partir daí,  em uma faixa de 0,7 milha da costa, até a boca do Rio São Miguel.

Navegação Interior- Litoral Sul     

c) Além das embarcações homologadas para a Área 2, o tráfego épermitido para as
embarcações de esporte e recreio com propulsão à vela e/ou motor, excetuando-se as canoas, cujo
comprimento seja superior a 5 metros e dotadas de equipamento de VHF, sob exclusiva
responsabilidade dos seus condutores. 

d) O tráfego das embarcações de transporte de passageiros homologadas para a Área
2 está condicionado às condições de vento com intensidade igual ou inferior a 12 nós, altura das
ondas menor que 0,70m e, não houver previsão de degradação das condições meteorológicas. 

II -  Litoral Norte
a) Área 1 - Todos os espaços marítimos compreendidos entre o continente e a linha

externa formada pelos arrecifes naturais, existentes em todo o litoral, bem como os rios da
região. 

b) Área 2 - Área marítima compreendida entre o alinhamento da Igreja São Benedito
e a Ponta do Prego , margeando o litoral pela parte externa dosarrecifes, a uma distância máxima
de afastamento de três milhas da costa. 
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Navegação Interior - Litoral Norte

c) Além das embarcações homologadas para a Área 2, o tráfego épermitido para as
embarcações de esporte e recreio com propulsão à vela e/ou motor, excetuando-se as canoas, cujo
comprimento seja superior a 5 metros e dotadas de equipamento de VHF, sob exclusiva
responsabilidade dos seus condutores. 

d) O tráfego das embarcações de transporte de passageiros homologadas para a Área
2 está condicionado às condições de vento com intensidade igual ou inferior a 12 nós, altura das
vagas menor que 0,70m e, não houver previsão de degradação das condições meteorológicas. 
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ANEXO  2-A

ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OCORRÊNCIA DE PERDA OU 
PROVÁVEL PERDA  DE MERCADORIAS PERIGOSAS EM ÁGUAS SOB

JURISDIÇÃO BRASILEIRA

1 - ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
No caso de perda ou provável perda, no mar, de mercadorias perigosas acondicionadas, o

Comandante do navio ou mestre da embarcação deverá enviar, sem demora, todas as informações
relacionadas com a ocorrência, para :

a) a estação costeira apropriada mais próxima (precedida dosinal de segurança, se o
acidente afetar a segurança da navegação); 

b) utilizar o formato padrão de acordo com o item 2 e nas frequências ou subfaixas
apropriadas (nas faixas de 405-535 kHz, 1605-2850 kHz ou 156-174 MHz );

c) a estação costeira mais apropriada que opere em alta frequência (HF) ou usando o
sistema INMARSAT, se o navio não estiver dentro do alcance daestação rádio que opere em
frequência média (MF) ou em frequência muito alta (VHF); e

d) para a estação costeira de um Sistema de Informações de Navios, quando a embarcação
se encontrar dentro ou perto de uma área marítima para qual esse Sistema tenha sido
estabelecido. Em águas brasileiras, as informações deverão ser endereçadas ao SALVAMAR
BRASIL, telefone (21) 2104-6056 / 2104- 6863 / 2104-8824, fax (21) 2104-6038, Inmarsat-C
471009910, e-mail: mrccbrazil@marinha.mil.br.

2 - TEOR DAS INFORMAÇÕES
A mensagem inicial sobre qualquer perda ou perda provável demercadorias perigosas

acondicionadas deverá ser imediatamente transmitida e conter informações sobre a ocorrência,
obedecendo ao seguinte formato:

I) Sistema Identificador
Estação-rádio costeira ou Sistema de Informação para Navios (SALVAMAR BRA-

SIL em águas brasileiras).
      

II) Texto da Mensagem
 “MERCADORIA PERIGOSA PERDIDA NO MAR”.

III) Prefixos
a)  Nome e indicativo de chamada ou de identificação da estação do navio;
b) Data e hora, em grupo de seis algarismos, sendo os dois primeiros relativos ao dia

do mês e os quatro últimos às horas e minutos, referidas a HoraMédia de Greenwich (HMG),
seguidos do mês;

c) Posição na hora da ocorrência, em grupo de quatro algarismos, informado a latitude
em graus e minutos, seguidos da letra N (Norte) ou S (Sul) e outro grupo de cinco algarismos,
informado a longitude em graus e minutos seguidos da letra E (Leste) ou W (Oeste);                    

d) Marcação verdadeira e distância de uma posição em terra facilmente identificável
(opção em relação a C);

e) Resumo dos pormenores de qualquer defeito, avaria ou deficiência no navio ou
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outras limitações:

f) Resumo dos pormenores do acidente:
1) nome ou nomes técnico(s) correto(s) das mercadorias;
2) número ou números UN (número das Nações Unidas);
3) classe ou classes do perigo, segundo a classificação IMO;
4) nome dos fabricantes das mercadorias, quando conhecidos;
5) tipo de embalagem, incluindo marcas de identificação, seem tanques portáteis, ou

veículos-tanques ou acondicionados num veículo, contêiner ou outra unidade de transporte;
6) estimativa da quantidade e prováveis condições das mercadorias;
7) se a mercadoria flutuou ou afundou;
8) se a perda está continuada; e
9) causa da perda.

g) Resumo dos pormenores relativos às condições de tempo, vento e mar;
h) Nome e endereço telegráfico do representante do navio para fornecimento de

informações (afretador ou agente local, etc.); e
i) Tipo e dimensões do navio.

OBSERVAÇÕES:
a) Mensagens suplementares deverão ser enviadas, como necessário, a fim de fornecer

informações adicionais, conforme se tornem disponíveis ou sejam solicitadas; e
b) Quando apropriado, arranjos adequados deverão ser feitos, a fim de que essas

informações sejam complementadas, logo que possível, pelalista completa de mercadorias ou
pelo manifesto de carga. Tais informações podem ser fornecidas pelos armadores ou pelos
afretadores do navio ou por seus agentes.
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ANEXO 4-A

INFORMAÇÕES SOBRE O PORTO E TERMINAL DE MACEIÓ

1 - PORTO DE MACEIÓ
O Porto de Maceió é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte

(CODERN). A Autoridade Portuária local está situada à Rua Sáe Albuquerque, s/nº - Jaraguá -
CEP 57.025-180 - Jaraguá - Maceió - AL. Tel: (82) 3231.1790 e (82) 3231.1337.

       a) Localização
O Porto de Maceió está localizado entre as praias de Pajuçarae Jaraguá, com limites nos

pontos de interseção dos paralelos Sul 09º 42’.08S e 09º 40’.30S com os meridianos 035º
43’.00W e 035º 45’.00 W.

        b) Ação da Maré
A amplitude máxima de maré no local é de 2,60 metros e as condições de navegação estão

contidas na Carta Náutica nº 901 da DHN. 

        c) Canal de Acesso
O Canal de acesso marítimo tem, aproximadamente, 520 metrosde comprimento, 80

metros de largura e uma profundidade de cerca de 10 metros, não existindo barra de entrada.
Possui uma bacia de evolução de 400 metros de extensão e 360 metros de largura com 10,5
metros de profundidade.

        d) Parâmetros Operacionais
Os parâmetros operacionais estabelecidos para o Porto de Maceió, conforme a Instrução

APMc nº 037/2015, são os seguintes:

I) Calados Máximos Recomendados
               1) Berços 1 e  5 - 8,5 metros;
               2) Berços 2 e  3 - 10,5 metros;
               3) Berços 4 e  6 - 9,5 metros; e
               4) Berço 7          - 9,9 metros. 

II) Velocidade no canal de acesso
Entre o Ponto de Espera do Prático e o Porto, a velocidade máxima permitida é de 6

nós.

III) Restrições de Porte
              1) Comprimento:
               - Berço 2 - limitado a 220 metros;

- Berços 3 e 4 - limitado a 300 metros, para uso não concomitante, e com
disponibilidade do berço 2;
            - Para navios com comprimento acima de 220 e até300 metros, serão permitidas as
manobras de atracação e desatracação, desde que, obrigatoriamente, disponham, em perfeitas
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condições, de impelidor de proa (brow thruster) e impelidorde popa (stern thruster) ou propulsor
azipoide.

- Independente do comprimento do navio, a utilização e impelidor de proa (brow
thruster) e impelidor de popa (stern thruster) ou propulsorazipoide será permitida, apenas nas
manobras de atracação, quando se tratar dos berços 1, 2, 3, 4 e 6.

              2) Boca
Não há limitação de boca, ficando vedada, entretanto, a atracação de mais de 1 navio

a contrabordo.

    e) Rebocadores
      Conforme definido no item 0407 desta Normas.

2) TERMINAL QUÍMICO
O Terminal Químico é administrado e operado pela Empresa Braskem S/A. AAdministração

do terminal está situada à Av. Assis Chateaubriand, 5260 - Pontal da Barra - Maceió - AL. Tel:
(82) 3177-5211 / 3177-5151 / 3177-5262. 

   a) Localização
O Terminal Químico está localizado entre as praias do Trapiche e Ouricuri, nas

proximidades do Porto de Maceió, na posição de coordenadas geográficas: Latitude 09º 41’ 36”S
e Longitude 035º 45’ 35”W.

 
   b) Ação da Maré

A amplitude máxima de maré no local é de 2,60 metros e as condições de navegação estão
contidas na Carta Náutica nº 901 da DHN. 

   c) Canal de Acesso
O eixo do canal de acesso inicia-se na posição de coordenadasgeográficas Latitude 09º

43’00”S e Longitude 035º 45’50”W. Seguindo o rumo verdadeiro 358º por uma milha, quando
inflete à direita para o rumo verdadeiro 055º, até a plataforma de operação. 

A largura do canal é de cerca de 500 metros com profundidade entre 16 metros no seu início e
10 metros junto à plataforma de operação, na baixa-mar.

A Bacia de Evolução possui um enrocamento de proteção com cerca de 500 metros de
extensão no sentido NE/SE, com sua extremidade NE em curva para direção Norte
          
    d) Parâmetros Operacionais

Os parâmetros operacionais estabelecidos para o Terminal Químico, pela sua
administração, são os seguintes:

        I) Calado Máximo Recomendável
             O calado máximo é de 9,45 metros.

       II) Velocidade no canal de acesso
Entre o Ponto de Espera do Prático e o Porto, a velocidade máxima permitida é de 6

nós.
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        III) Restrições de Porte
             1) Comprimento

O comprimento total do navio para atracação e desatracação fica limitado à 176,8
centímetros. O comprimento entre perpendiculares fica limitado à 170 metros             

             2) Boca
                 A boca do navio para atracação e desatracação fica limitada a 32 metros.
      
             3) Deslocamento
                 O deslocamento máximo do navio para atracação e desatracação é de 45,6 toneladas.

             4) Porte Buto
O Porte Bruto (Deadweight) máximo do navio para manobras de atracação e

desatracação é  de 37,7 toneladas.

           IV) Restrição de Horário
Navios com comprimento acima de 150 metros só podem efetuar manobras de

atracação e desatracação no período diurno. Excetua-se dessa regra a desatracação de navios que
estejam atracados por bombordo, que poderá ser efetuada, também, no período noturno.

      e) Rebocadores
          Conforme definido no item 0407 desta Normas.
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ANEXO 4-B

EMPRESAS DE REBOCADORES QUE OPERAM NO  PORTO DE MACEIÓ   E
TERMINAL QUÍMICO

Empresa Endereço Rebocador (Bollard Pull) 
em ton métrica

SULNORTE
SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA.

Rua Jangadeiros Alagoanos, 999
Pajuçara. CEP: 57030-000
Tel/Fax: (82) 3327-6557
Tel       : (82) 3327-6601

PIRAJÁ 20,41

SAVEIROS
CAMUYRANO
SERVIÇOS
MARÍTIMOS S.A.

Rua Barão de Jaraguá - nº 543 -
Jaraguá .
Tel / Fax: (82) 3326-3590
Tel:          (82) 3326-5960

MIRZAN 42,4
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ANEXO 4-C

EMPRESAS DE PRATICAGEM QUE OPERAM NA ZONA DE PRATIC AGEM DO
PORTO DE MACEIÓ   E TERMINAL QUÍMICO - ZP-10

1) MACEIÓ PILOTS - Empresa de Praticagem do Estado de Alagoas S/C Ltda.
Av. Dr. Antônio Gouveia, nº 61- sala 805- Ed, Ocean Tower- Pajuçara - Maceió, AL - CEP

57030-170 
    Tel.: (82) 3311-8017/Fax: (82) 3311-8014
    E-mail: maceiopilots@maceiopilots.com.br

2) EMPRESA DE PRATICAGEM DE MACEIÓ
Av. Dr. Antônio Gouveia, 61, sala 501 - Ed, Ocean Tower - Pajuçara - Maceió, AL - CEP

57030-170.
    Tel: (82) 3313-2312 / 99947-0016
    E-mail: praticagemmaceio@praticagemmaceio.com.br
                 atalaia@praticagemmaceio.com.br

OSTENSIVO - 4-C-1 - ORIGINAL



OSTENSIVO NPCP-AL/2018

ANEXO 4-D

 PROGRAMA  DE  QUALIFICAÇÃO PARA PRATICANTE DE PRÁT ICO NA ZP-10

Nome do Praticante de Prático ________________________________________________ 

Treinamento do período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____ 

Qualificação no período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____ 

FASE DE TREINAMENTO 

Item Especificação dos Requisitos 
Data do

Término 

Carimbo e
rubrica que

atesta a 
execução 

T-1

Visitar e conhecer as atividades do Setor de Segurança do
Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos, no que se
refere ao controle da atividade de praticagem, normas do
tráfego e permanência e emprego de rebocadores. 

Duração: _____ dias

 

T-2

Conhecer, detalhadamente, os procedimentos operacionais
de coordenação do tráfego da Estação de Praticagem, bem
como todos os seus procedimentos administrativos. 

Duração: _____ meses

 

T-3
Visitar todas as instalações portuárias e terminais e seus
controles operacionais de comunicação com navios. 

Duração: _____ meses

 

T-4

Conhecer, detalhadamente, as silhuetas da costa, altos
fundos, ilhas, nomes de canais e estreitos, inclusive
passagens normais de navegação e situações normativas em
manobras de emergência. 

Duração: _____ meses

 

T-5

Conhecer, detalhadamente, nomes e locais dos portos,
terminais e atracadouros, suas manobras de atração,
inclusive as limitações em emergências e em condições
meteorológicas e de correntes desfavoráveis. 

Duração: _____ meses

 

T-6

Conhecer, detalhadamente, nomes e características de faróis
e faroletes, seus alcances e arco de visibilidade,
profundidades da zona de praticagem e o uso de
equipamento de sondagem. Duração: _____ meses.

 

FASE DE TREINAMENTO 
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Item Especificação dos Requisitos 
Data do

Término 

Carimbo e
rubrica que

atesta a 
execução 

T-7

Conhecer, detalhadamente, os pontos de referência que
permitam efetuar a navegação, tanto de entrada como de
saída, exclusivamente por rumos práticos.

  Duração: _____ meses

 

T-8

Acompanhar manobras de praticagem a bordo de
rebocadores de forma a conhecer suas operações, limitações
e precauções necessárias e também seus sistemas de
comunicações (VHF, sonoro e visual), duas manobras por
classe de rebocador.

    Duração: _____ semana

 

T-9

Observar manobras de atracação, desatracação e fundeio,
tanto no período diurno como no noturno, efetuadas por
Práticos habilitados para cada um dos trechos, berços ou
terminais da Zona de Praticagem: total de _____ manobras:
_____ diurnas e _____ noturnas.

T-10

Observar singraduras de entrada e saída, tanto no período
diurno como noturno, conduzidas por Prático habilitado
para a Zona de Praticagem: total de _____ manobras: _____
diurnas e _____ noturnas.

Observações: 
1) O item 2 poderá ser efetuado concomitantemente com os itens da fase de treinamento. 
2) Os itens 4, 5, 6 e 7 poderão ser efetuados concomitantemente. 
3) Os itens 9 e 10 serão efetuados concomitantemente e o Praticante de Prático deverá observar manobras conduzidas por todos os Práticos

habilitados para a Zona de Praticagem.

Maceió, AL, em ______de___________________de_________

________________________________________
Assinatura do Praticante de Prático

FASE DE QUALIFICAÇÃO 
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Item Especificação dos Requisitos 
Data do

Término 

Carimbo e rubrica
que atesta a 

execução 

Q-1

Executar manobra de entrada e atracação ou
fundeio, tanto no período diurno quanto no
noturno (50% em cada período), acompanhadas
por um Prático habilitado (Prático da Manobra).
Para cada trecho, berço ou terminal da Zona de
Praticagem de Maceió e Terminal Químico. o
mínimo de _______ manobras.

Q-2

Executar manobras de desatracação ou 
suspender e saída, tanto no período diurno como 
noturno (50% em cada período), acompanhados 
por um Prático de Manobra. Para cada trecho, 
berço ou terminal da Zona de Praticagem 
________________________________ o 
mínimo de _______ manobras.

Observações: 
1) Sempre que possível, o Praticante de Prático deverá executar, pelo menos 40% das manobras constantes do item

Q-1, em condições meteorológicas desfavoráveis. 
2) A distribuição de manobras para cada trecho, berço ou terminal deverá ser feita, de acordo com a necessidade para

permitir uma boa qualificação do Praticante de Prático. 
3) O Praticante de Prático deverá executar as manobras constantes dos itens Q-1 e Q-2 acompanhado por um dos

Práticos habilitados para a Zona de Praticagem correspondente. Deverá ser acompanhado, ao longo da fase de
qualificação, por todos os Práticos habilitados na Zona de Praticagem. 
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ANEXO 4-E

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS

RELATÓRIO DE MANOBRA COM PRATICANTE DE PRÁTICO 

DADOS DA MANOBRA

Nome do Praticante de Prático:

Nome do Prático Titular:

Nome do Navio: Calado Médio:

Data-hora do início: Data-hora do término:

Atracação (     )   Desatracação  (    )   BE (    )   BB  (     )          Fudear  (      )  Suspender  (       )

Preamar : hora                altura               m Baixamar:  hora                       altura

Vento:

Rebocadores utilizados:

FASES DA MANOBRA GRAU

Navegação de Praticagem

Manobra da embarcação e serviços correlatos às fainas de fundear, suspender, atracar,
desatracar e mudar de fundeadouro

Manobra com rebocadores

Serviço de amarração e Desamarração

Conhecimento das ordens de manobra e conversação técnica em idioma inglês

RESULTADO FINAL

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

Manobra Acompanhada Manobra Executada

 ________________________________                           __________________________________
        Assinatura do Prático Titular                                              Assinatura do Praticante de Prático
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ANEXO 4-F

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE TREINAMENTO E QUALIFI CAÇÃO DE
PRATICANTE DE PRÁTICO

SUMÁRIO DO MÓDULO INICIAL

1 - OBJETIVO GERAL

Permitir que o praticante de prático possa ter um primeiro contato com a atividade, de modo a
conhecer os principais trechos de navegação da zona de praticagem, os procedimentos e
costumes adotados, as manobras nos diferentes terminais, oemprego de rebocadores e as normas
vigentes, visando maximizar o seu aprendizado a bordo dos diferentes navios que frequentam a
zona de praticagem.

2 - LISTA E PROPÓSITO DAS UNIDADES DE ENSINO
2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PRATICAGEM............. 1.5 hora-aula
2.1.1 Descrever a estrutura organizacional da empresa.
2.1.2 Citar as atribuições da diretoria, conselho administrativo e conselho fiscal.
2.1.3 Citar as atribuições da gerência.
2.1.4 Mostrar o funcionamento do setor operacional.

2.2 ESCALA DE RODÍZIO ................................................................... 1.0 hora-aula
2.2.1 Mostrar as principais regras da escala de rodízio.
2.2.2 Descrever como acessar a escala de rodízio via web.

2.3 LIMITES DA ZONA DE PRATICAGEM ....................................... 0.5 hora-aula
2.3.1 Descrever os limites geográficos da zona de praticagem.
2.3.2 Mostrar os trechos de toda a extensão da ZP-10, incluindo o trecho facultativo.

2.4 DESCRIÇÃO DE PORTOS E TERMINAIS .................................... 3.0 horas-aula
2.4.1 Descrever todos os portos e terminais existentes na zona de praticagem.
2.4.2 Mostrar fotografias e cartas náuticas de cada porto ou terminal.
2.4.3 Citar os calados máximos permitidos em cada terminal.
 2.4.4 Citar outras limitações operacionais existentes na ZP-10.

 2.5 REGIME DE MARÉS E SUA INFLUÊNCIA ................................. 2.0 horas-aula
2.5.1 Descrever o regime de marés nos principais portos e terminais.
2.5.2 Mostrar a influência das marés nas manobras nos portos e terminais.

2.6 MANOBRAS NOTURNAS .............................................................. 2.0 horas-aula
2.6.1 Descrever como são realizadas as principais manobras noturnas.
2.6.2 Citar os principais cuidados a serem observados nas manobras noturnas.

2.7 MANOBRAS DE FUNDEIO ............................................................ 2.0 horas-aula
2.7.1 Descrever como são realizadas as principais manobras de fundeio.
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2.7.2 Mostrar como realizar um fundeio em situação de emergência.
2.7.3 Citar os principais cuidados a serem observados em um fundeio.
2.7.4 Descrever os procedimentos para suspender de um fundeio.

2.8 MANOBRAS DE EMERGÊNCIA.................................................... 1.0 hora-aula
2.8.1 Descrever as manobras de emergência mais comuns.
2.8.2 Citar casos em que foram realizadas manobras de emergência.

2.9 COMUNICAÇÕES.............................................................................2.0 horas-aula
2.9.1 Citar os principais canais de comunicação entre navios.
2.9.2 Descrever os procedimentos utilizados para comunicação entre navios (SMCP).
2.9.3 Citar os principais canais de comunicação entre navio e praticagem.

2.10 MANOBRAS DE ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO............ 5.0 horas-aula
2.10.1 Explicar, detalhadamente, o procedimento adotado nas manobras de atracação e

desatracação em cada porto ou terminal da zona de praticagem, incluindo a aproximação,
emprego de espias ou rebocadores e outros recursos existentes.

2.10.2 Citar quais os portos e terminais onde existe a disponibilidade de rebocadores para
auxílio nas manobras, e citar a potência dos mesmos.

2.10.3 Mostrar as técnicas de emprego do ferro no auxílio às manobras de atracação e
desatracação.

3 - DIRETRIZES ESPECÍFICAS
3.1 As aulas serão ministradas pelos práticos instrutores para que os exemplos sobre o

conteúdo de cada disciplina sejam o mais próximo possível da realidade.
3.2 Com o objetivo de tornar o binômio teoria-prática mais eficiente, os alunos

acompanharão as aulas com material didático que os permita visualizar nas cartas náuticas o que
está sendo   transmitido.

4 - CARGA HORÁRIA
20 horas-aula

5 - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação da aprendizagem será monitorada pelo desempenho individual do aluno por meio

de sua participação no grupo.
SINOPSE DO MODULO INICIAL

DURAÇÃO: 20 horas

6 - PROPÓSITO GERAL
Permitir que o praticante de prático conheça os detalhes dosdiversos trechos e terminais da

zona de praticagem, das possibilidades e limitações dos rebocadores disponíveis, dos
procedimentos administrativos da praticagem, das normas baixadas pela DPC, DHN, Capitania
dos Portos e Administrações Portuárias.

OSTENSIVO                                                       - 4-F-2 -                                           ORIGINAL



OSTENSIVO                                                                                                            NPCP-AL/2018

7 - DIRETRIZES GERAIS
7.1 - QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO MÓDULO

O módulo será realizado em Maceió, nas dependências de uma das Empresas de Praticagem
do Estado de Alagoas.

A Empresa de Praticagem deverá designar formalmente um ou mais práticos do seu quadro
para atuar como prático instrutor do curso.
        O material didático será fornecido pelas Empresas de Praticagem.

7.2 - QUANTO ÀS TÉCNICAS DE ENSINO
O binômio ensino-aprendizagem deverá ser desenvolvido pormeio de exemplo prático

passado pelo prático instrutor, dando mais credibilidade ao conhecimento adquirido e
enfatizando as atividades na zona de praticagem. Deverá constar de aulas expositivas, com
recursos adequados, e acompanhamento por meio de material didático fornecido.

8 - QUANTO A FREQUÊNCIA ÀS AULAS
a)  a frequência às aulas e demais atividades programadas são obrigatórias; e
b) o praticante de prático deverá obter 95% de frequência no total de aulas ministradas no

curso.

9 - QUANTO À AFERIÇÃO DO APROVEITAMENTO
A avaliação será aferida por meio de observações de desempenho do praticante de prático,

conforme estabelecida no sumário do curso.

10 - APROVAÇÃO NO MÓDULO
Será considerado aprovado no módulo o aluno que obtiver a frequência mínima exigida.

FASE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE P RÁTICO (PRP)

1 - FASE DE TREINAMENTO

Esta fase consiste na familiarização dos PRP com as particularidades da ZP, com os
procedimentos administrativos e operativos da ZP e das Entidades de Praticagem com normas
editadas pela DPC, DHN e Administração Portuária, bem como acompanhar os Práticos nas
diversas fainas de praticagem na Zona de Praticagem (ZP), conforme Anexo 4-D da NPCP-
CPAL/2017.

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES
A Porto de Maceió           -Diurno 20 20

B Terminal da Braskem   -Diurno 20 20

C TGLS  -Diurno 20 20

D Porto de Maceió          -Noturno 20 20

E Terminal da Braskem  -Noturno 05 05

F TGLS -Noturno 05 05
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2 - FASE DE QUALIFICAÇÃO

a) esta fase consiste na realização prática das diversas fainas de praticagem na ZP, sempre
acompanhado, obrigatoriamente, por um Prático.

b) Programa Mínimo de Manobras (atracação e desatracação) nas fainas de praticagem na ZP
a serem executadas por cada PRP.

FASE DE QUALIFICAÇÃO

Mínimo de Manobras a Serem Executadas

Porto/Terminal Atracações Desatracações

Porto de Maceió 47 47

TGLS 37 37

BRASKEM 40 40

Total 248

De acordo com a tabela acima, o total de manobras da proposta representa, o mínimo de
manobras a serem executadas durante a qualificação dos Praticantes de Prático. Deste total, o
mínimo de manobras a serem executadas no período noturno sãoas seguintes:Porto de Maceió
quinze atracações noturnas e quinze desatracações noturnas, no TGLS quinze atracações
noturnas e quinze desatracações noturnas, ena BRASKEM dez atracações noturnas e dez
desatracações noturnas, em um total de oitenta manobras.
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ANEXO 4-G

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTO DE ALAGOAS

QUADRO-RESUMO MENSAL DE MANOBRAS POR PRATICANTE DE PRÁTICO EM ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO

NOME:__________________________________________________________ MÊS:______________________ PÁGINA________/_________

Data-hora
Início

Data-hora
Término

Local
Tipo de

Manobra /
Bordo

Navio TAB
Calado
Médio

Prático Titular
Resultado

Final

Manobra Acompanhada Manobra Executada

____________________________________                                                                          ___________________________________________
             Assinatura do Prático Monitor                                                                                               Assinatura do Praticante de Prático
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ANEXO 4-H    

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS

COMPROVANTE DE FAINA DE PRATICAGEM  

Declaro, para fim de comprovação junto à Autoridade Marítima Brasileira, que o
navio

 __________________________, nº IMO/Registro __________________________, foi atendido

 pelo  Prático ______________________________________________________________, na(s)
                                                             (nome do prático)

faina(s) de_______________________________no __________________________________,
(discriminar a(s) faina(s) de praticagem) (discriminar o porto, terminal
ou singradura) 
em ____/_____/_____,no período de _____________________ a ____________________. 

                                                      (hora de embarque - POB)      ( hora de dispensa) 
           

                 Participante(s) da faina (outro prático, praticante de prático ou assistente da manobra): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

               Ocorrências e observações: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

                                                                                  ____________________________________
                                                                                                          (Local e Data)

                                                                                    ___________________________________
                                                                                       (ASSINATURA DO COMANDANTE)
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BRAZILIAN NAVY  

HARBOURMASTER’S OF THE STATE OF MACEIÓ

CONFIRMATION OF PILOTING MANOEUVER  

                 I declare,  to  be  used  as   a   proof  to  the  Brazilian  Maritime  Authority  that   the
ship  

 ____________________, IMO/Registration number_____________, was attended by the  pilot

 ____________________________________________________________, in  manoeuvers   of
                                                  (pilot’s name) 

 _______________________________________________________________________, in the
                                       (discriminate maneuver(s) pilotage) 

______________________________________________________in _______/______/_______ 
                        (discriminate the port, terminal or sailing course) 

in the period of ____________________ to __________________. 
                          (pilot arrival - POB)                   (pilot departure) 

              Participating of the manoeuver(s): 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

             Occurrences or comments: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                                       _______________________________________
                                                                                                  (Place and  Date)

                                                                       _______________________________________
                                                                             (CAPITAIN OR MASTER SIGNATURE)
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ANEXO 4-I

 DECÁLOGO DE SEGURANÇA

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

completa segurança do navio, bem como das atividades nele desenvolvidas, exercidas pela
tripulação ou outras pessoas a bordo, sob pena de infração prevista na Regulamentação da Lei de
Segurança do Tráfego Aquaviário e nas normas emitida pela Autoridade Marítima. Toda a
tripulação deverá cooperar na vigilância, em seu próprio interesse, comunicando ao Oficial de
Quarto qualquer atividade suspeita.

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

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

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

tripulante de serviço. As Autoridades do Porto mantém um serviço permanente de combate à
criminalidade. Peça auxílio pelo telefone.

Lembre-se ainda que a Capitania dos Portos e “Maceió Rádio” mantém escuta permanente
no canal 16 de VHF. Estas estações poderão encaminhar o pedido de auxílio às autoridades
competentes. É obrigatória a presença a bordo de um membro datripulação nos navios atracados
e fundeados, guarnecendo equipamento VHF. 

A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais a bordo é a Polícia Marítima,
Aérea e de Fronteiras, exercida pela Polícia Federal.

4 -  CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS
A Câmara do Comandante é um dos principais alvos dos assaltantes que buscam dinheiro e

as chaves-mestra dos demais compartimentos habitáveis, para realizarem saques de objetos de
valor de uso pessoal da tripulação e equipamentos náuticos existentes na ponte. Os camarotes e
demais compartimentos habitáveis devem ser mantidos trancados à chave, sempre que seus
ocupantes encontrarem-se ausentes.

A carga só será, normalmente, objeto de roubo ou furto se os marginais tiverem
conhecimento prévio do seu conteúdo, através de informações colhidas por pessoas
inescrupulosas que têm acesso ao conhecimento de embarque,ou mesmo por contatos prévios da
prostituição com os tripulantes. Procure estivar os containeres com cargas valiosas de forma a
obstruir os seus tampões de acesso. Isole os meios de acesso ao navio, e também, os acessos às
suas áreas internas, criando uma única via de entrada e saídapelo portaló, garantindo seu
controle através do vigia ali postado.

5 -  MANTENHA AS VIGIAS FECHADAS
Vigias abertas podem constituir-se em fácil acesso a hábeismalfeitores: deixe-as fechadas

com os grampos passados sempre que se ausentar. Procure manter, também, os acessos às áreas
internas trancados, garantindo o controle de entrada e saída por meio do vigia de portaló.
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6 -  NÃO DEIXE OBJETOS DE VALOR EXPOSTOS
Procure reduzir as oportunidades de roubo, removendo todosos equipamentos portáteis que

não estejam em uso, para seus locais de guarda. Objetos de valor expostos estimulam a prática de
furto por “oportunidade”. Guarde-os em local trancado e seguro.    

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

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

8 -  EM CASO DE ASSALTO
I - não hesite em soar o sinal de alarme geral do navio, em caso de ameaça de assalto;
II - procure manter iluminação adequada para ofuscar permanentemente os oponentes, no

caso de tentativa de subida de estranhos pelo costado;
III - acione o alarme, através de contato rádio VHF - Canal 16,para os navios das

proximidades e para o sistema de escuta permanente das autoridades de terra (citar a estrutura
existente no porto). A eficácia de socorro pela Polícia Federal depende do alarme antecipado;

IV - usar alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuaiscomo holofotes e sinalizadores
náuticos;

V - se adequado, para proteger as vidas de bordo, e sob inteiraresponsabilidade do
Comandante, use medidas para repelir a abordagem, como uso de holofotes de grande potência
para ofuscamento dos agressores ou mesmo guarnecendo jatosd’água ou sinalizadores náuticos
contra áreas de abordagem; e

VI - não realize atos de heroísmo.

9 - MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE
QUARTO

Exija um bom serviço dos vigias. Faça-os identificar todo o pessoal que entra e sai do navio.
Recomende que a tripulação colabore com o controle. Não permita que o vigia se ausente do
portaló, salvo se substituído por outro vigia ou tripulante.

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

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

Essas informações possibilitarão, ainda, o estudo das medidas a serem adotadas para
prevenção e combate a esses crimes, contribuindo para garantia da segurança da tripulação e do
navio.
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ANEXO 5-A
 

 ÁREAS DE FUNDEIO NO PORTO DE MACEIÓ

Carta Náutica 901

1) Fundeadouros

          a) Fundeadouro nº 1
Exclusivo para Embarcações de Esporte e Recreio

Nacionais e Estrangeiras
PONTO LAT LONG

A 09º 40’,47S 035º  43’,55W
B 09º 40',55S 035º 43',50 W
C 09º 40', 59S 035º 43',49 W
D 09º 40',55S 035º 43',56 W

         b) Fundeadouro nº 2
Para Embarcações de 200 AB  a 3000 AB

PONTO LAT LONG
A 09º 40’,60S 035º 44’,50W
B 09º 41’,00S 035º 44’,50W
C 09º 40’,60S  035º 44’,70W  
D 09º 41’,00S 035º 44’,70W

         c) Área de Fundeio nº 3 
Embarcações > 3000 AB

PONTO LAT LONG
A 09º 41’,00S 035º 44’,00W
B 09º 41’,00S 035º 44’,70W
C 09º 42’,00S 035º 44’,00W
D 09º 42’,00S 035º 44’,70W

          d) Área de fundeio nº 4 
Para os navios que demandam ao Terminal da
Braskem    

PONTO LAT LONG
A 09º 42’,30S 035º 44’,00W
B 09º 42’,30S 035º 44’,70W
C 09º 43’,00S 035º 44’,00W
D 09º 43’,00S 035º 44’,70W
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e) Área de fundeio para visita                              
Visita pela ANVISA

PONTO LAT LONG
A 09º 40’,60S 035º 44’,20W
B 09º 41’,00S 035º 44’,20W
C 09º 40’,60S 035º 44’,50W
D 09º 41’,00S 035º 44’,50W

f) Fundeadouro de Pesca
Exclusivo para Embarcações Nacionais empregadas na

Pesca Comercial
PONTO LAT LONG

A 09º 40',48S 035º 43',38W
B 09º 40',60S 035º 43',42W
C 09º 40’,47S 035º 43’,55W
D 09º 40',55S 035º 43',50W

2) Áreas de Fundeio Restritas

a) Para fundeio de navio com propulsão nuclear
PONTO LAT LONG

A 09º 44’,00S 035º 45’,00W
B 09º 44’,00S 035º 44’,00W
C 09º 45’,00S 035º 45’,00W
D 09º 45’,00S 035º 44’,00W

b) Para fundeio e permanência dos navios em quarentena e avariados
PONTO LAT LONG

A 09º 43’,00S 035º 44’,00W
B 09º 43’,00S 035º 43’,00W
C  09º 44’,00S 035º 44’,00W
D  09º 44’,00S 035º 43’,00W

3) Área de  fundeio proibido
        

Canal de acesso  para Embarcações de Esporte e Recreio
Nacionais e Estrangeiras

PONTO LAT LONG
A 09º 40',41S 035º 43',49 W
B 09º 40',45S 035º 43',46 W
C 09º 40',32S 035º 43',52W
D 09º 40',41S 035º 43',61W
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4) Ponto de espera de Prático
 

PONTO LAT LONG
- 09º 42’,20S 035º  44’,28W
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ANEXO 5-B

EVENTOS NAÚTICOS  NA JURISDIÇÃO DA CPAL E AGPENEDO

OM DATA/MÊS EVENTO Nº PREVISTO
EMB.

LOCAL

CPAL

JAN
Procissão de Bom

Jesus dos
Navegantes

50 Pontal de Coruripe

JUN
Procissão de São

Pedro
50 Lagoa Manguaba

DEZ Lopana Fest 600 Praia de Pajuçara

DEZ Barra Fest Boat 600 Lagoa Roteiro

DEZ Celebration Fest 500 Lagoa Mundaú

AgPenedo

JAN
Procissão de Bom

Jesus dos
Navegantes

100 Penedo-AL

JAN
Procissão de Bom

Jesus dos
Navegantes

100 Propriá-SE
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ANEXO 5-C

NORMAS PARA O CREDENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTO DE TREINAMENTO NÁUTICO

1 - INTRODUÇÃO
    Para o credenciamento e funcionamento de entidades que atuarão como Estabelecimento de
Treinamento Náutico na qualificação de Amadores e emissão de Atestado de Treinamento para
Motonautas e de Atestado de Treinamento para Arrais Amador, serão observadas as seguintes
diretrizes, visando garantir a boa formação de condutores e, por conseguinte, a segurança da
navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica causada por
embarcações.

2. CADASTRAMENTO
 O cadastramento e Recadastramento de Estabelecimento de Treinamento Náutico será

efetuado seguindo as diretrizes estabelecidas no Capítulo 6 da NORMAM-03/DPC.

3 - INSTRUTORES
a) Os  Instrutores  dos Estabelecimentos de Treinamento Náutico deverão comprovar, por

meio de currículos e habilitações, suas qualificações parao curso a ser ministrado. Caso seja
um Amador, deverá observar as seguintes condições:
       I) Apresentar Carteira de Habilitação de Amador (CHA) dentro da validade; e

II) Se for da categoria de Mestre Amador (MSA), Arrais Amador(ARA) ou Motonauta
(MTA), deverá possuir no mínimo dois anos de habilitação.

b) Os instrutores serão submetidos a uma avaliação teórica eprática, por ocasião do
cadastramento da entidade, ou da inclusão de novos instrutores, a fim de comprovar sua
capacidade técnica para conduzir embarcações e/ou motos aquáticas, e para ministrar aulas
práticas.

c) Todos os instrutores cadastrados serão submetidos à avaliação teórica anualmente.
Aleatoriamente, os instrutores poderão ser submetidos à avaliação prática.

d) Os instrutores que tiverem a avaliação prática e/ou teórica considerada como insatisfatória
serão suspensos pelo período de sessenta dias, para qualificação. Ao final desse período serão
submetidos à nova avaliação. Os instrutores que, após o período de qualificação, tenham a
avaliação considerada insatisfatória, serão descadastrados.

4 - EMBARCAÇÕES
a) A fim de garantir que os alunos tenham a familiarização comos diversos equipamentos

que irão encontrar a bordo, serão exigidos itens de navegação e de segurança adicionais para as
embarcações utilizadas na aplicação de aulas práticas, mesmo que não sejam obrigatórios para o
tipo de embarcação cadastrada, visando o aprendizado aluno. A relação dos equipamentos
obrigatórios nas embarcações cadastradas para utilizaçãonas aulas práticas consta do apêndice
III.

b) A CPAL ou AgPenedo efetuarão vistoria nas embarcações utilizadas nas aulas práticas
durante o processo de cadastramento do Estabelecimento de Treinamento Náutico, ou quando da
inclusão de nova embarcação, a fim de verificar o cumprimento do disposto neste item.

c) As embarcações utilizadas para treinamento náutico deverão estar identificadas com uma
faixa/placa amarela em local visível do costado, com no mínimo 20 cm de altura, com a inscrição
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“TREINAMENTO NÁUTICO”, em cor preta e letras em caixa alta.

d) As motoaquáticas utilizadas para treinamento náutico deverão estar identificadas com uma
faixa/placa amarela em local visível do costado, com no mínimo 15 cm de altura, com a inscrição
“TREINAMENTO NÁUTICO”, em cor preta e letras em caixa alta.

5 - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE TREINAMEN TO NÁUTICO
a) Os instrutores deverão cumprir rigorosamente o previsto no Plano de Treinamento para

Arrais Amador e Motonauta, previsto no anexo 5-A da NORMAM-03/DPC, e no Apêndice IV ao
presente anexo. 

b) Os atestados de treinamento para Arrais Amador e Motonauta, deverão ser apresentados
devidamente assinados pelo candidato/aluno e responsávellegal pelo estabelecimento de
treinamento náutico, com firma reconhecida por semelhança. 

c) O Currículo do curso para Motonauta deverá ter como base o Plano de Treinamento
previsto no anexo 5-A, e a lista de verificação para embarcações de esporte e recreio constante
do anexo 5-G, ambos da NORMAM-03/DPC. 

d) As aulas para a categoria “Arrais Amador (ARA)” serão ministradas para no máximo seis
(06) alunos embarcados por turma, para familiarização, com a finalidade de emissão do
“Atestado de Treinamento para Arrais Amador”, sob a supervisão de um instrutor. Deverá ser
reservada 1 (uma) vaga para o Inspetor Naval, nas ações de fiscalização.

e) Levando-se em consideração que a capacidade máxima em uma motoaquática é de três
ocupantes, fica estabelecido que as turmas para as aulas destinadas a categoria de “motonauta
(MTA), com a finalidade de emissão do “Atestado de Treinamento para Motonautas”,  será
composta por um único aluno, ficando um assento destinado ao instrutor e outro assento
destinado para o Inspetor Naval, nas ações de fiscalização.

f) Os Estabelecimentos de Treinamento Náutico deverão encaminhar formalmente à CPAL
ou à AgPenedo, com antecedência mínima de 48 horas,o “Comunicado para Realização de
Aulas Práticas (CRAP)”, conforme modelo constante do Apêndice I, discriminando os alunos
inscritos, seja para “Atestado de Treinamento para Arrais Amador - ARA” ou para “Atestado de
Treinamento para Motonauta - MTA”. No caso de envio por meio eletrônico, o documento
deverá estar no formato “PDF”.

Deverão ser discriminados, além dos dados dos alunos, do instrutor e dos horários de início
e término dainstrução; a data e o local exato de cada aula, a fim de permitir a fiscalização pela
Capitania/Agência. Não serão consideradas válidas as aulas ministradas para turmas em que não
seja utilizado o formato padronizado do CRAP constante nestas normas, ou cujo comunicado
não seja efetuado no prazo mínimo estabelecido.    

g) Os Estabelecimentos de Treinamento Náutico deverão encaminhar para a CPAL/AgPenedo,
em até dois dias úteis após a realização das aulas, o “Comunicado de Presença em Aulas
Práticas”, conforme modelo constante do apêndice II, discriminado os alunos inscritos, que
efetivamente realizaram as aulas programadas.

h) Define-se como “aulas práticas” as instruções ministradas no ambiente do uso da
embarcação e/ou motoaquática, abrangendo as manobras e procedimentos previstas no apêndice
IV. Não são consideradas aulas práticas as instruções ministradas em salas, auditórios, pela
internet, ou em qualquer outra situação fora do ambiente de uso da embarcação/equipamento.

i) Durante as aulas é permitido ao aluno conduzir a embarcação desde que devidamente
supervisionado pelo instrutor, identificado no Plano de Treinamento/Controle de Treinamento e
Embarque, que será o responsável em ministrar com segurançaas aulas, em observação às
instruções preconizadas a ao Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar
(RIPEAM-72). Tal instrução deverá ser realizada em área quenão cause interferência com outras
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atividades náuticas e, principalmente, com banhistas. 

j) Na condução das aulas práticas e familiarização a bordo, todas as manobras e
procedimentos para ARA e MTA constantes dos apêndices IV deverão ser cumpridas por todos os
alunos. Os instrutores não deverão emitir o “Atestado de Treinamento para Motonautas” e o
“Atestado de Treinamento para Arrais Amador” para os alunosque deixaram de realizar qualquer
manobra, ou a tenha realizado insatisfatoriamente. Caso necessário, aulas extras poderão ser
programadas para os alunos que demandem mais tempo para o aprendizado.

k) O período mínimo para o aluno da categoria de ARA conduzir aembarcação, para a
realização das manobras, será de 40 minutos, devendo permanecer embarcado pelo período
mínimo de 6 horas.

l) Para o aluno da categoria de MTA, o período de 2 horas deve ser reservado exclusivamente
para a prática de manobras, ficando o período de 1 hora reservado para aula teórica no ambiente
de emprego da motoaquática, conforme preconizado na NORMAM-03/DPC.

m) Cada turma deverá fica sob a responsabilidade de um único instrutor, a fim de identificar
as responsabilidades legais no caso de acidente/incidentes durante as aulas, tendo em vista que o
aluno não estará habilitado no decurso das aulas. 

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS
a) O não cumprimento  de qualquer uma das exigências previstas nos Capítulos 5 e 6 da

NORMAM-03/DPC e neste Anexo, acarretará em sanções de advertência, suspensão ou
cancelamento do cadastramento do Estabelecimento de Treinamento Náutico, conforme previsto
no Capitulo 6 da NORMAM-03/DPC.

b) Os Estabelecimentos de Treinamento Náutico cadastradosnas Capitanias/Delegacias e
Agências de outras áreas de jurisdição não estão autorizados a ministrarem aulas práticas na
jurisdição da CPAL.

c) Os candidatos aos exames de amadores que apresentarem “Atestado de Treinamento para
Motonautas” e “Atestado de Treinamento para Arrais Amador”emitidos por Estabelecimentos de
Treinamento Náutico cadastrados em outras Capitanias, Delegacias e Agências só terão suas
inscrições deferidas após a verificação da sua regularidade junto às Organizações Militares (OM)
responsáveis.

d) Os candidatos aos exames de amadores que apresentarem “Atestado de Treinamento para
Motonautas” e “Atestado de Treinamento para Arrais Amador”emitidos por Estabelecimentos de
Treinamento Náutico cadastrados na jurisdição da CPAL, quenão tenham cumprido o
preconizado neste anexo, terão suas inscrições indeferidas.
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Apêndice I ao Anexo 5-C

NOME DO ESTABELECIMENTO DE TREINAMENTO NÁUTICO
ENDEREÇO
Fone:  ______
E-mail: ______

COMUNICADO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS - CRAP
Categoria:
Local da Aula: 
Data:
Horário:
Instrutor:
Embarcação:

Nome CPF Telefone de contato

_______________________________________________________
Responsável Legal
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Apêndice II ao Anexo 5-C

NOME DO ESTABELECIMENTO DE TREINAMENTO NÁUTICO
ENDEREÇO
Fone:  _____

E-mail: ______

COMUNICADO DE PRESENÇA EM  AULAS PRÁTICAS - CPAP
Categoria:
Local da Aula: 
Data:
Horário:
Instrutor:
Embarcação:

Nome CPF Telefone de
contato

Assinatura do Aluno

________________________________
Responsável Legal
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Apêndice III ao Anexo 5-C

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS NAS EMBARCAÇÕES UTILIZADA S PARA
AULAS PRÁTICAS

1 - Agulha Magnética 
2 - Âncora 
3 - Apito ou buzina; 
4 - Bandeira Nacional 
5 - Boia salva vidas (circular ou ferradura), com retinida flutuante, com espessura (bitola)
não  inferior a 8 mm, e comprimento mínimo de 20 metros;
6 - Coletes salva-vidas;
7 - Extintor de incêndio;
8 - Luzes de navegação;
9 - Identificação Visual (marcações no casco)
10 - Rádio VHF
11 - Artefato pirotécnico (apenas para apresentação em aula)
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Apêndice IV ao Anexo 5-C

MANOBRAS E PROCEDIMENTOS A SEREM MINISTRADOS PARA A LUNOS   

a)  ARRAIS AMADOR

1 - Atracação e desatracação; 
2 - Pegar a boia;
3 - Fundear e suspender; 
4 - Regras para saída e aproximação segura de praias, com ênfase no cumprimento de áreas
seletivas para navegação;
5 - Efeitos do leme e hélice;
6 - Manutenção preventiva da embarcação;
7 - Noções de Combate a incêndio;
8 - Regras de Governo;
9 - Limitações para reboque de dispositivos (Esqui aquático, wakeboard, banana boat);
10 - Luzes de navegação e sua finalidade;
11 - Apresentação e utilização do material de salvatagem;
12 - Noções de abandono e sobrevivência e procedimentos gerais de segurança no mar, rios e
lagos;
13 -  Noções de primeiros socorros;
14 - Noções de comunicações na navegação interior: equipamentos, procedimentos, frequência
de socorro, chamada e trânsito; e
15 - Cumprimento da lista de verificação para embarcações deesporte e recreio (NORMAM-
03/DPC, ANEXO 5-G).

b)  MOTONAUTA

1 - Conhecer os limites operacionais do equipamento;
2 - Procedimentos e técnicas de pilotagem (realizar as técnicas de aceleração para manobras e
desvio de obstáculos);
3 - Procedimentos de utilização da chave de segurança;
4 - Aplicação das Regras de Governo;
5 - Regras para saída e aproximação segura de praias, com ênfase no cumprimento de áreas
seletivas para navegação; 
6 - Realizar a prática de abastecimento e amarração do equipamento em carreta;
7 - Colocação e retirada da água;
8 - Realizar os procedimentos de segurança durante a queda, retomada de pilotagem e embarque
de passageiros;
9 - Conhecer o chek-list de funcionamento e manutenção preventiva da embarcação; e
10 - Cumprimento da lista de verificação para embarcações deesporte e recreio (NORMAM-
03/DPC, ANEXO 5-G), no que for possível a aplicação.
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