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CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS

0301 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM
a) Generalidades
    1) Independentemente do disposto nestas Normas, é responsabilidade do Comandante do-

tar a sua embarcação com equipamentos de navegação, salvatagem e controle de avarias compatí-
veis com a singradura que empreenderá.

    2) Em conformidade com o previsto nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM)
em vigor e observadas as delimitações de águas para a navegação interior estabelecidas no capítulo
1 destas Normas, deverá ser atendida a dotação mínima de equipamentos e materiais homologáveis
listados nos itens subsequentes. 

     3) As embarcações empregadas profissionalmente no transporte de passageiros e que se-
jam dotadas de circuito interno de televisão, ficam obrigadas a exibir vídeo demonstrativo sobre a
localização e o uso do  material de salvatagem, bem como, sobre os procedimentos para situações
de emergências, em  casos de incêndio, colisão ou abandono.

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

    4) As embarcações deverão ser providas, na sua parte interna, de proteção do eixo propul-
sor, a fim de impedir o contato acidental de pessoas com o mesmo.   

                    
    5) Antes do início de cada singradura, o Mestre da embarcação deverá mostrar aos passa-

geiros onde se encontram os coletes salva-vidas, que deverão estar guardados em local de fácil aces-
so, bem como, deixar claro que é permitido o uso dos referidos coletes durante a viagem.

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

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

    8) Não é permitida a utilização dos coletes salva-vidas da dotação de bordo como equipa-
mento de diversão. Caso sejam  necessários à recreação dos passageiros, a embarcação deverá dis-
por de coletes adicionais ou de dispositivos para flutuação específicos.

    9) A prancha de acesso às embarcações deve ser provida de balaustrada com, pelo menos,
1 (um) metro de altura.

    10) Os tripulantes deverão estar devidamente uniformizados, conforme as Normas para Ce-
rimonial e Uso de Uniforme a Bordo das Embarcações Nacionais, aprovadas pela Portaria Ministé-
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rial n° 0155, de 09 de outubro de 1998, além de portar crachá de identificação com foto, nome e
função a bordo.

b) Área 2
1) Embarcações empregadas em atividades profissionais 

   Para trafegar na área 2, as embarcações empregadas em atividades profissionais de
transporte de passageiros e/ou carga e turismo e esporte e recreio, com comprimento de regra de até
24 (vinte e quatro) metros, ou com arqueação bruta (AB) inferior a 20 deverão dotar, no mínimo, os
itens abaixo mencionados. No caso de trafegar na região de Abrolhos, os materiais de salvatagem
deverão ser Classe II.

I - dois fachos manuais, luz vermelha;
  II - dois sinais fumígenos flutuantes laranjas;
 III - coletes salva-vidas classe III; e
 IV - duas boias circulares classe III. 

2) Embarcações de médio porte empregadas em atividades de esporte e/ou recreio 
Para trafegar na área de navegação Interior Tipo 2, as embarcações de esporte e/ou re-

creio de médio porte – aquelas que, não sendo miúdas, tenham comprimento inferior a 24 (vinte e
quatro) metros – além de cumprir a dotação estabelecida no Anexo 3A, deverão acrescentar os se-
guintes itens:

   I - dois fachos manuais, luz vermelha; 
  II - dois sinais fumígenos flutuantes laranjas; e

III - bote ou aparelho flutuante rígido de cor alaranjada, com capacidade para o núme-
ro de pessoas que estiver transportando.

3) Embarcações miúdas empregadas em atividades de esporte e/ou recreio
Para trafegar na área 2, até 1000 (mil) metros da linha de base da costa e sem afastar-

se mais de 2 (duas) milhas náuticas de sua localidade base, e desde que não hajam restrições espe-
cíficas, as embarcações miúdas - aquelas com comprimento inferior ou igual a 5 (cinco) metros ou
que, tendo comprimento superior a 5 (cinco) metros, apresentam convés aberto ou, caso seja fecha-
do, não possuam cabine habitável e não tenham propulsão mecânica fixa e caso utilizem motor de
popa, este não poderá exceder a 30 HP, devendo cumprir a dotação estabelecida no Anexo 3A.

As motos aquáticas estão autorizadas a navegar na área 2, mantendo-se dentro dos li-
mites mínimo de 200 (duzentos) metros e máximo de 1000 (mil) metros de afastamento da linha
base da praia. Quando navegando em área com largura inferior a 400 (quatrocentos) metros, deve-
rão trafegar pelo eixo central da via.

 c) Área 2 - ABROLHOS 
1) Para navegar na área 2 - ABROLHOS, esporadicamente e em caráter excepcional,

e tendo em vista que o tráfego se dará em área coralígena, com alto risco de ocorrência de furos e
rasgos para os aparelhos infláveis, as embarcações – além de cumprir a dotação estabelecida no
Anexo 3A, deverão acrescentar seguintes itens:
    I - aparelho flutuante rígido com capacidade compatível com a sua lotação;

  II - dois fachos manuais, luz vermelha; e
   III - dois sinais fumígenos flutuantes laranjas. 
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d) Embarcações  de pesca 
      As embarcações  de pesca com AB menor que 10 (dez) e com menos  de 10 (dez) me-

tros  de comprimento, classificadas para a navegação interior, estão autorizadas a operar na área 2,
na jurisdição desta CP, desde que disponham a bordo, no mínimo, os materiais abaixo relacionados:

 I - coletes salva-vidas classe II (quantidade igual à lotação);
  II - duas boias salva-vidas classe II, com dispositivo  de iluminação automático;
 III - dois fachos manuais, luz vermelha; 
IV - dois sinais fumígenos flutuantes laranjas; e
V - aparelho flutuante rígido, com capacidade compatível com a lotação, podendo ser 

utilizado bote de apoio inflável ou rígido.

       e) Demais Embarcações
     As embarcações não incluídas em nenhum dos itens anteriores deverão dotar o materi-

al  de salvatagem previstos nas NORMAM/DPC 01, 02 ou 03, conforme o caso.

       f) Quadros-Resumo de Dotação
      Constam do Anexo 3A os quadros que resumem a dotação de equipamentos e materi-

ais homologados exigidos para as embarcações empregadas em atividades profissionais e para as
empregadas em atividades de esporte e/ou recreio, na jurisdição da CPBA.

0302 – EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES
a) Área 2
     1) Embarcações empregadas em atividades profissionais 

Para trafegar na área 2, as embarcações empregadas em atividades profissionais de
transporte de passageiros e/ou carga e turismo, ou com arqueação bruta (AB) inferior a 50 deverão
dotar, no mínimo, os seguintes itens:

I - refletor radar para embarcações  de madeira ou fibra  de vidro;
 II - cartas náuticas do trecho a navegar;
III - agulha magnética ou bússola; 

                   IV - luzes de navegação homologadas; e

O uso do material constante dos itens III e IV é obrigatório também na navegação In-
terior área Tipo 1.

                 2) Embarcações de médio porte empregadas em atividades de esporte e/ou recreio 
                      Para trafegar na área 2, as embarcações de esporte e/ou recreio de médio porte – aque -
las que, não sendo miúdas, tenham comprimento inferior a 24 (vinte e quatro) metros – além de
cumprir a dotação estabelecida no Anexo 3A, deverão acrescentar as cartas náuticas do trecho a na-
vegar; e

                 3) Embarcações miúdas empregadas em atividades de esporte e/ou recreio
   Para trafegar na área 2, até 1000 (mil) metros da linha de base da costa e sem afastar-

se mais de 2 (duas) milhas náuticas de sua localidade base, e desde que não hajam restrições espe-
cíficas, as embarcações miúdas –  aquelas com comprimento inferior ou igual a 5 (cinco) metros ou
que, tendo comprimento superior a 5 (cinco) metros, apresentam convés aberto ou, caso seja fecha-
do, não possuam cabine habitável e não tenham propulsão mecânica fixa e caso utilizem motor de
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popa, este não poderá exceder a 30 HP – além de cumprir a dotação estabelecida no Anexo 3A, de-
verão acrescentar os seguintes itens:

I - rádio transmissor/receptor de VHF (canal 16); e
                          II - cartas náuticas do trecho a navegar.

As motos aquáticas estão dispensadas destas exigências, devendo, contudo, man-
ter-se dentro dos limites mínimo de 200 (duzentos) metros e máximo de 1000 (mil) metros de afas-
tamento da linha-base da praia. Quando navegando em área com largura inferior a 400 (quatrocen-
tos) metros, deverão trafegar pelo eixo central da via.

 b) Área 2 - ABROLHOS 
 1) Para navegar na área 2 - Abrolhos, esporadicamente e em caráter excepcional, e

tendo em vista que o tráfego se dará em área coralígena, com alto risco de ocorrência de furos e ras-
gos para os aparelhos infláveis, as embarcações – além de cumprir a dotação estabelecida no Anexo
3A, deverão acrescentar seguintes itens:

 I - ecobatímetro; 
II - refletor radar para as embarcações de madeira ou de fibra de vidro; e 

                       III - cartas náuticas do trecho a navegar.

2) Ao realizar o planejamento da navegação na área de Abrolhos, os Comandantes das
embarcações empregadas em atividades profissionais com AB inferior a 50 e das embarcações de
esporte e ou recreio deverão:

I - Observar o “controle especial  de tráfego”, conforme a seguir descrito: 
 preencher e entregar o Plano de Navegação na Marina, Iate Clube ou Escritó-

rio da empresa responsável por sua operação, de modo a facilitar a identificação e a localização da
embarcação, em caso de acidente que implique em ações de busca e salvamento – SAR;

   caso não tenha acesso a nenhuma das organizações acima descritas,  o  Plano
 deverá ser encaminhado à DelPSeguro, via fac-símile; e

   as organizações responsáveis pelo recebimento dos Planos de Navegação,   de
verão checar o seu correto preenchimento e mantê-los disponíveis para serem utilizados em caso de
necessidade de se desencadear ações de SAR, bem como para fiscalização da CP.
                       II - Não  permitir o acesso, o fundeio ou o desembarque de passageiros, tripulantes 
ou quaisquer materiais em qualquer ilha do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, sem prévia
anuência do Comandante do 2º Distrito Naval, no caso da Ilha de Santa Bárbara, ou do IBAMA,
para as demais ilhas.
                    III - Não permitir a caça, a pesca ou qualquer atividade que possa afetar o meio ambi -
ente no interior das áreas demarcadas nos recifes dos Timbetas e no Arquipélago dos Abrolhos.

c) Embarcações de pesca 
As embarcações de pesca com AB menor que 10 (dez) e com menos  de 10 (dez) metros

de comprimento, classificadas para a navegação interior, estão autorizadas a operar na área 2, na ju-
risdição desta CP, desde que disponham a bordo, no mínimo, os materiais abaixo relacionados:

I - refletor radar para embarcações de madeira ou fibra;
 II - agulha magnética ou bússola;

                 III - buzina ou apito;
            IV - luzes de navegação; e

                  V - RIPEAM (somente quadro).
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                O material constante dos itens IV e V é obrigatório também na área 1.

d) Requisitos Especiais para Embarcações a partir de 1000 (mil) AB e “Ferry-Boats”
    As embarcações que operam na navegação interior, a partir de 1000 (mil) AB, e os “ferry-

boats” que fazem a travessia Salvador-Ilha de Itaparica deverão dotar, além do previsto na NOR-
MAM 02/DPC, radar de navegação e ter embarcado tripulante apto a operá-lo, e de Sistema Auto-
mático de Identificação (Automatic Identification System – AIS) de forma a proporcionar uma na-
vegação mais segura na Baía de Todos os Santos.

e) Demais Embarcações
As embarcações não incluídas em nenhum dos itens anteriores deverão dotar o material

de segurança previstos nas NORMAM/DPC 01, 02 ou 03, conforme o caso.

f) Quadros Resumo de Dotação
Constam do Anexo 3A os quadros que resumem a dotação de equipamentos e materiais

homologados exigidos para as embarcações empregadas em atividades profissionais e para as  em-
pregadas em atividades de esporte e/ou recreio, na jurisdição da CPBA.

g) Dotação de Sistema Automático de Identificação  (AIS)
    As embarcações abaixo, operando no interior da Baía de Todos os Santos, deverão ser do-

tadas de Sistema Automático de Identificação (AIS), a partir de 180 dias contados da data de publi-
cação da Portaria nº 64, datada de 20 de setembro de 2017:

- embarcações empregadas no transporte de passageiros, com AB maior que 10 e lotação
acima de 20 passageiros; e

- escunas e saveiros classificados nas atividades  de turismo náutico e de esporte e/ou
recreio, com as seguintes características:

- AB maior que 10;
- lotação acima de 20 passageiros; e
- comprimento entre 12 e 24 metros.

0303 – EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÕES
 a) Área 2
      1) Embarcações empregadas em atividades profissionais 

  Para trafegar na área 2, as embarcações empregadas em atividades profissionais de
transporte de passageiros e/ou carga e turismo e esporte e recreio, com comprimento de regra de até
24 (vinte e quatro) metros, ou com arqueação bruta (AB) inferior a 50 deverão dotar, no mínimo,
um rádio transmissor/receptor de VHF (canal 16).

                  2) Embarcações de médio porte empregadas em atividades de esporte e/ou recreio 
                      Para trafegar na área 2, as embarcações de esporte e/ou recreio de médio porte – aque -
las que, não sendo miúdas, tenham comprimento inferior a 24 (vinte e quatro) metros – além de
cumprir a dotação estabelecida no Anexo 3A, deverão acrescentar o rádio transmissor/receptor de
VHF (canal 16);

  
                 3) Embarcações miúdas empregadas em atividades de esporte e/ou recreio

Para trafegar na área 2, até 1000 (mil) metros da linha de base da costa e sem afastar-
se mais de 2 (duas) milhas náuticas de sua localidade base, e desde que não hajam restrições espe-
cíficas, as embarcações miúdas –  aquelas com comprimento inferior ou igual a 5 (cinco) metros ou
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que, tendo comprimento superior a 5 (cinco) metros, apresentam convés aberto ou, caso seja fecha-
do, não possuam cabine habitável e não tenham propulsão mecânica fixa e caso utilizem motor de
popa, este não poderá exceder a 30 HP – além de cumprir a dotação estabelecida no Anexo 3A, de-
verão acrescentar o rádio transmissor/receptor de VHF (canal 16);

                  As motos aquáticas deverão portar um equipamento capaz de fazer comunicação com
suas respectivas bases de apoio, contudo, deverão manter-se dentro dos limites mínimos de 200 (du-
zentos) metros e máximo de 1000 (mil) metros de afastamento da linha-base da praia. Quando nave-
gando em área com largura inferior a 400 (quatrocentos) metros, deverão trafegar pelo eixo central
da via.

b) Área 2 - ABROLHOS 
Para navegar na área 2 - Abrolhos, esporadicamente e em caráter excepcional, e ten-

do em vista que o tráfego se dará em área coralígena, com alto risco de ocorrência de furos e rasgos
para os aparelhos infláveis, as embarcações – além de cumprir a dotação estabelecida no Anexo
3A, deverão acrescentar o rádio transmissor/receptor de VHF (canal 16) e de HF;

c) Embarcações de pesca 
As embarcações de pesca com AB menor que 10 (dez) e com menos de 10 (dez) me-

tros  de comprimento, classificadas para a navegação interior, estão autorizadas a operar na área 2,
na jurisdição desta CP, desde que disponham a bordo, no mínimo, de um rádio transmissor/receptor
de VHF (canal 16).

d) Habilitação do Pessoal 
Os tripulantes de embarcações, amadores ou profissionais, serão habilitados em con-

formidade com as NORMAM/DPC 03 ou 13, respectivamente. 

       e) Quadros Resumo de Dotação
Constam do Anexo 3A os quadros que resumem a dotação de equipamentos e materi-

ais homologados exigidos para as embarcações empregadas em atividades profissionais e para as
empregadas em atividades de esporte e/ou recreio, na jurisdição da CPBA.

0304 – CARTAZES
A CP/DL expõe cartazes nas salas de atendimento ao público, contendo as orientações para a

segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e poluição do meio ambiente.

0305 – DISPOSITIVOS 
a) Área 2
    As embarcações empregadas em atividades profissionais, para trafegar na área 2, de trans-

porte de passageiros e/ou carga e turismo e esporte e recreio, com comprimento de regra de até 24
(vinte e quatro) metros, ou com arqueação bruta (AB) inferior a 50 deverão dotar, no mínimo, dois
ferros para fundeio, com amarra, cabendo ao responsável técnico o dimensionamento do sistema de
amarração e fundeio, utilizando tabelas e ou métodos de cálculo com comprovada eficiência prática;
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           b) Embarcações de pesca 
As embarcações de pesca com AB menor que 10 (dez) e com menos de 10 (dez) metros

de comprimento, classificadas para a navegação interior, estão autorizadas a operar na área 2, na ju-
risdição desta CP, desde que disponham a bordo, no mínimo, dois ferros para fundeio, com amarra.

c) Demais Embarcações
As embarcações não incluídas em nenhum dos itens anteriores deverão dotar o material

de segurança previstos nas NORMAM/DPC 01, 02 ou 03, conforme o caso.

d) Quadros Resumo de Dotação
Os quadros constam do Anexo 3A, que resumem a dotação de equipamentos e materiais

homologados exigidos para as embarcações empregadas em atividades profissionais e para as  em-
pregadas em atividades de esporte e/ou recreio, na jurisdição da CPBA.

e) Dispositivos de fechamento das sanefas
Os dispositivos de fechamento das sanefas, instaladas para proteção de chuva e vento em

embarcações empregadas no transporte de passageiros, devem ser do tipo  destravamento rápido,
sendo proibido o uso de fiéis, correntes, cabos e metais oxidantes, a partir de 30 dias contados da
data de publicação da Portaria nº 64, datada de 20 de setembro de 2017.

0306 - OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES
a) Área 2

                Embarcações empregadas em atividades profissionais 
Para trafegar na área 2, as embarcações empregadas em atividades profissionais de

transporte de passageiros e/ou carga e turismo, com comprimento de regra de até 24 (vinte e quatro)
metros, ou com arqueação bruta (AB) inferior a 50 deverão dotar, o seguinte item:
                I – as embarcações propulsadas com AB maior que 20, empregadas no transporte de pas -
sageiros e/ou turismo, no de mercadorias perigosas (somente propulsadas), rebocadores/empurrado-
res e as demais embarcações propulsadas com AB maior que 100, deverão ser dotadas de, pelo me-
nos, uma bomba de esgoto com vazão total maior ou igual a 15m³/h, dependente do motor principal
ou não, sendo que:

a) Caso a embarcação seja compartimentada, cada porão da embarcação  deve  corres
ponder a uma bomba de esgoto  (sendo que um dos porões deverá ter uma bomba com vazão de
pelo menos 15m³/h); e

b) As redes de esgoto dos diversos porões devem ser independentes.

                      O uso do material constante do item acima é obrigatório também na navegação interi-
or área tipo 1.

b) Embarcações  de pesca 
As embarcações  de pesca com AB menor que 10 (dez) e com menos  de 10 (dez) metros

de comprimento, classificadas para a navegação interior, estão autorizadas a operar na área 2, na ju-
risdição desta CP, desde que disponham a bordo, no mínimo, dos materiais abaixo mencionados.

I - caixa de medicamentos;
               II - duas bombas de esgoto (uma manual e uma elétrica); e

         III - lanterna portátil (com pilhas sobressalentes); 
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c) Dotação de Medicamentos e Material de Primeiros Socorros
As embarcações de transporte de passageiros e apoio portuário que operam, exclusiva-

mente, na área 1, e cujas respectivas lotações não excedam a 50 (cinquenta) pessoas, estão autoriza-
das a dotar os medicamentos e material de primeiros socorros constantes do Anexo 3B.

d) Atividades de “Banana Boat”
Observar o contido no Anexo 3C.

e) Atividades de Stand Up Paddle (SUP)
Observar o contido no Anexo 3D.

0307 - PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM
- Cumprir o preconizado nas NORMAM 01,02 e 03 e dos itens 0301 a 0306 destas normas.

- O uso do colete salva-vidas é obrigatório em embarcações, exceto as cabinadas de projeto,
empregadas no transporte de passageiros que realizam travessias entre os terminais localizados no
interior da Baía de Todos os Santos, a partir de 30 dias contados da data da publicação da Portaria nº
64, datada de 20 de setembro de 2017, de acordo com as seguintes características:

- embarcações com AB igual ou menor que 5; ou
- comprimento até 8 metros.

0308 - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
a) Para Todas as Embarcações, Exceto para as Dispensadas da Licença de Construção

Cumprir o previsto nas NORMAM/DPC 01, 02, 03 ou 04, para as situações que afetem às
embarcações estrangeiras, conforme o caso.

b) Para as Embarcações Dispensadas da Licença de Construção
                 I) Cumprir os itens previstos nas respectivas NORMAM, de acordo  o  tipo  de  embarca-
ção/área de navegação/tamanho; e

                II) As embarcações miúdas com propulsão  deverão  apresentar a  documentação  prevista
no subitem 0205, alínea c da NORMAM 02/DPC. Caso o interessado, apesar da não obrigatorieda-
de, deseja que seja emitida uma Licença de Construção, deverão ser seguidos os procedimentos pre-
vistos para uma Embarcação Certificada Classe 1 (EC1).
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