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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ

ATIVIDADE COMERCIAL

LISTA DE VERIFICAÇÃO

REBOCADOR 

EMPREGADOS NA NAVEGAÇÃO DE MAR ABERTO

ITEM EXIGÊNCIA NA ABORDAGEM DE INSPEÇÃO NAVAL SITUAÇÃO

01 Verificr se portc o Certficdo de rrcção Estátic 

02
Verificr se possuiiO portc e se está nc vclidcde o rítuilo de Insirição de
Embcricção (rIE) oui o Certficdo de Seguircnçc dc Ncvegcção (ciimc
de 20 AB)

03
Verificr se possuiiO portc e se está nc vclidcde o Seguiro Obrigctório de
Dcnos Pessocis icuiscdos por Embcricções oui por suics Ccrgcs (DPEM)O
dentro do prczo de vclidcde (uim cno).

04 Verificr  se  possuiiO  portc  e  se  está  nc  vclidcde  c  Ccdernetc  de
Insirição e Registro (CIR) – hcbilitcção dos tripuilcntes.

05
Verificr  se  possuiiO  portc  e  se  está  nc  vclidcde  o rermo  de
Responscbilidcde  de  Seguircnçc  dc  NcvegcçãoO  iom  o  icrimbo  dc
CPCE.

06 Verificr se possuiiO portc e se está nc vclidcde o Certficdo Nciioncl
de Arquiecção.

07 Verificr se possuiiO portc e se está nc vclidcde o Certficdo nciioncl
de Bordc-Livre.

08
Verificr  se  possuiiO  portc  e  se  está  nc  vclidcde  o  Certficdo  de
Compenscção dc Aguilhc McgnéticO dentro do prczo de vclidcde (uim
cno).

09
Verificr se possuiiO portc e se está nc vclidcde c Liiençc de Estcção de
Ncvio  emitdc  pelc  ANArELO  relctvc  co  equiipcmento  de
rcdioiomuiniicçãoO instclcdo c bordo.

10 Verificr se possuiiO portc e se está nc vclidcde o Ccrtão de rripuilcção
de Seguircnçc (CrS)O pcrc embcricções iom AB mcior quie 10.

11 Verificr se possuii e portc o Rol de EquiipcgemO endosscdo pelc CPCEO
iom cverbcção de embcrquie/desembcrquie dos tripuilcntes.

12 Verificr se possuii o Pcsse de Scídc emitdo pelo Órgão de DespcihoO
pcrc embcricções iom AB mcior quie 20. (Ccso Apliiável)
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13 Verificr se possuii  e  portc o  Reguilcmento Internciioncl  pcrc Evitcr
Abclrocmentos no Mcr (RIPEAM-72).

14 Verificr se possuii os QUADROS:
1 -Regrcs de Governo e Ncvegcção; e
2 -rcbelc de Sincis Sonoros e Luiminosos.

15 Verificr se possuiiO portc e o estcdo de ionservcção dos Coletes Sclvc-
Vidcs ilcsse I – pcrc todos os tripuilcntes.

16 Verificr se possuiiO portc e o estcdo de ionservcção dcs  Boics Sclvc-
Vidcs ilcsse II e se estão ciondiiioncdcs em icbides.

17 Verificr se possuii Buizinc oui Apito.

18 Verificr  se  possuii  uim  extntor  de  pó  quiímiio  (4  kg)  oui  de  gás
icrbôniio (6 kg) no Pcsscdiço (iomcndo dc embcricção).

19 Verificr se possuii extntor es.

20 Verificr se possuii Bússolc oui Aguilhc Girosiópiic.

21 Verificr se possuii Luizes de Ncvegcção (BE/BB/rope/Alicnçcdo).

22 Verificr se possuii Lcnternc Portátl iom pilhcs sobressclentes.

23 Verificr se possuii Sensor de Alcgcmento dc Prcçc de Máquiincs.

24 Verificr se possuii Instruimento pcrc Fuindeio (ferro oui âniorc).

25 Verificr se possuii Equiipcmento de Rcdioiomuiniicção (VHF).

26 Verificr se o número de tripuilcntes está de ciordo iom desirito no
rítuilo dc Embcricção e CrS.

27

Pcrc cs embcricções iom mcis de 20AB - Verificr se os botiões de
gás estão posiiioncdos em árecs externcsO em loicl seguiro e creicdoO
iom c válvuilc protegidc dc cção diretc dos rcios solcres e cfcstcdos de
fontes quie posscm icuiscr ignição.

28 Pcrc cs embcricções iom mcis de 20AB – Verificr se cs icnclizcções
uitlizcdcs pcrc c distribuiição de gás estão protegidcs iontrc o iclor e
se forem de mctericis plástios estão cprovcdos pelc ABNr.

29

Pcrc cs embcricções quie não são dotcdcs de bclscs sclvc-vidcs oui
bcleeircs verificr se possuiem cs seguiintes dotcções:
c) Rcção Sólidc – 2 envelopes por tripuilcnte; e
b) Rcção Líquiidc – uim litro por tripuilcnte.

30 Pcrc cs embcricções iom mcis de 20AB – Verificr se os sistemcs de
iombuistível possuiem nc scídc de icdc tcnquie de iombuistível uimc
válvuilc de feihcmento remoto icpcz de interromper o fuixo dc rede.

31 As  embcricções  iom  AB  mcior  quie  20  empregcdcs  iomo
reboicdoresO  deverão  ser  dotcdcs  de  pelo  menos  uimc  bombc  de
esgoto iom vczão totcl mcior oui iguicl c 15m3/h quie poderáO c iritério
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do proietstcO ser dependente do motor priniipcl.

32 Verificr se portcr o Certficdo de rrcção Estátic  (reboicdores quie
possuicm potêniic instclcdc mcior quie 300 hp).

33

Verificr  se  portcr  o  Certficdo  de  rrcção  Estátic(  reboicdores
empregcdos  nc ncvegcção interior  quie possuicm potêniic instclcdc
menor  oui  iguicl  c  300  hp  somente  poderãoO  mesmo  quie
temporcricmenteO reclizcr serviços de reboquie nc ncvegcção de mcr
cberto icso possuicm uim iertficdo de trcção estátic).

Listc de Verificção ionfeiiioncdc ionforme NORMAM-01/DPC. 
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