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INTRODUÇÃO

1. PROPÓSITO

As Normas e Procedimentos para a Capitania dos Portos do Maranhão (NPCP-2019)

são um  documento  normativo  destinado  ao  público  interno  e  externo  que  visa  contribuir,

subsidiariamente,  para  a  Segurança  da  Navegação,  a  prevenção  da  Poluição  Hídrica  e  a

Salvaguarda das Vidas Humanas nas vias navegáveis, na área de jurisdição (AJ) desta Capitania

dos  Portos  e  da  Agência  Fluvial  de  Imperatriz,  em  consonância  com o  ordenamento  legal

vigente.      

A observação do contido nas presentes Normas não exclui o cumprimento das demais

prescrições de ordem legal aplicáveis às atividades marítimo-fluviais,  pelo segmento civil  do

Poder Marítimo.

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO
LESTA Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário

RLESTA Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário

NORMAM-01/DPC
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Embarcações  Empregadas  na

Navegação em Mar Aberto

NORMAM-02/DPC
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Embarcações  Empregadas  na

Navegação Interior

NORMAM-03/DPC

Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Amadores,  Embarcações  de

Esporte  e/ou  Recreio  e  para  Cadastramento  e  Funcionamento  das

Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas

NORMAM-04/DPC
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Operação  de  Embarcações

Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras
NORMAM-05/DPC Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material

NORMAM-06/DPC
Normas da Autoridade Marítima para Reconhecimento de Sociedades

Classificadoras para Atuarem em Nome do Governo Brasileiro
NORMAM-07/DPC Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Inspeção Naval

NORMAM-08/DPC
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Tráfego  e  Permanência  de

Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras

NORMAM-09/DPC
Normas da Autoridade Marítima para Inquéritos Administrativos sobre

Acidentes e Fatos da Navegação

NORMAM-10/DPC

Normas da Autoridade Marítima para Pesquisa, Exploração, Remoção

e Demolição de Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e

Perdidos

NORMAM-11/DPC

Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagem, Pesquisas e

Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob Jurisdição

Brasileira
NORMAM-12/DPC Normas da Autoridade Marítima para o Serviço de Praticagem
NORMAM-13/DPC Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários
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NORMAM-14/DPC
Normas da Autoridade Marítima para Cadastramento de Empresas de

Navegação, Peritos e Sociedades Classificadoras
NORMAM-15/DPC Normas da Autoridade Marítima para Atividades Subaquáticas

NORMAM-16/DPC

Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Estabelecer  Condições  e

Requisitos para Concessão e Delegação das Atividades de Assistência

e Salvamento de Embarcação, Coisa ou Bem em Perigo no Mar, nos

Portos e Vias Navegáveis Interiores
NORMAM-17/DHN Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação

NORMAM-18/DPC
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Operação  do  Sistema  de

Controle de Arrecadação

NORMAM-19/DHN
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Atividades  de  Meteorologia

Marítima

NORMAM-20/DPC
Normas da Autoridade Marítima para o Gerenciamento  da Água de

Lastro de Navios

NORMAM-21/DPC
Normas da Autoridade Marítima para Uso de Uniformes da Marinha

Mercante Nacional

NORMAM-22/DPC
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  o  Cerimonial  da  Marinha

Mercante Nacional

NORMAM-23/DPC
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  o  Controle  de  Sistemas

Antiincrustantes Danosos em Embarcações

NORMAM-24/DPC

Normas da Autoridade Marítima para o Credenciamento de Instituições

para Ministrar Cursos para Profissionais Não-Tripulantes e Tripulantes

Não-Aquaviários
NORMAM-25/DHN Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos

NORMAM-26/DHN
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  o  Serviço  de  Tráfego  de

Embarcações

NORMAM-27/DPC
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Homologação  de  Helipontos

Instalados em Embarcações e em Plataformas
NORMAM-28/DHN Normas da Autoridade Marítima para Navegação e Cartas Náuticas
NORMAM-29/DPC Normas da Autoridade Marítima para Transporte de Cargas Perigosas

NORMAM-30/DPC
Normas da Autoridade Marítima para Ensino Profissional Marítimo de

Aquaviários

NORMAM-31/DHN
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Recolhimento  da  Tarifa  de

Utilização de Faróis (TUF)

NORMAM-32/DPC
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Portuários  e  Atividades

Correlatas
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CAPÍTULO 1
ÁREAS DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 – ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO

A Capitania dos Portos do Maranhão (CPMA) é composta por sua sede Central, Sede do

Jenipapeiro e  Patromoria  na Ponta da Espera em São Luís/MA e possui,  como Organização

Militar subordinada a Agência Fluvial de Imperatriz, localizada na cidade de Imperatriz-MA.

a) SEDE CENTRAL  

Endereço: Av. Dom Pedro II, nº 2, Centro, São Luís – MA.

Telefone: (98) 2107-0121 ou e-mail: cpma.secom@marinha.mil.br;

Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário: (98) 2107-0125 ou e-mail: 

cpma.20@marinha.mil.br;

Disque Denúncia: 0800 098 8432;

Emergências Marítimas: 185;

Despacho de embarcações – (98) 2107-0124 ou e-mail: cpma.despacho@marinha.mil.br;

VHF: guarnecimento permanente do canal 16;

Atendimento ao Público: funciona a qualquer horário para despachos de embarcações, caso o sis-

tema Porto Sem Papel esteja inoperante; vistoria de condição; e recebimento de denúncias afetas

à segurança da navegação.

E-mail: cpma.ouvidoria@marinha.mil.br.

b) SEDE DO JENIPAPEIRO  

Endereço: Av. José Sarney, s/nº, Camboa, São Luís – MA.

Telefone: (98) 2107-0157;

Ensino Profissional Marítimo: (98) 2107-0150ou e-mail: cpma.epm@marinha.mil.br
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Grupo de Atendimento ao Público: (98) 2107-0154, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às
12h e às quartas-feiras também das 13h30 às 16h, exceto feriados, para protocolar pedidos de
inscrição de embarcações, renovação e segunda via de título de inscrição de embarcações, habili-
tação de amadores, revalidação de Caderneta de Inscrição e Registro, acolhimento de denúncias,
recebimento de defesa prévia atinente a notificações.
Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA): cpma.35@marinha.mil.br

Atendimento ao Público interno, veteranos  e pensionistas: funciona de segunda a sexta-feira, das
8h às 11h30.

c) PATROMORIA NA PONTA DA ESPERA  

Endereço: Bairro Anjo da Guarda, Ponta da Espera; e

Telefone: (98) 2107-0126 ou e-mail: cpma.40@marinha.mil.br.

d) MUNICÍPIOS  DA  JURISDIÇÃO  DA  CAPITANIA  DOS  PORTOS  DO  

MARANHÃO

1. Açailândia 2. Afonso Cunha

3. Água Doce do Maranhão* 4. Alcântara*

5. Aldeias Altas 6. Altamira do Maranhão

7. Alto Alegre do Maranhão 8. Alto Alegre do Pindaré

9. Alto Parnaíba 10. Amapá do Maranhão

11. Amarante do Maranhão 12. Anajatuba

13. Anapurus 14. Apicum-Açu*

15. Araguanã 16. Araioses*

17. Arame 18. Arari

19. Axixá * 20. Bacabal

21. Bacabeira 22. Bacuri

23. Bacurituba * 24. Balsas

25. Barão de Grajaú 26. Barra do Corda

27. Barreirinhas 28. Bela Vista do Maranhão

29. Belágua 30. Benedito Leite

31. Bequimão 32. Bernardo do Mearim

33. Boa Vista do Gurupi 34. Bom Jardim

35. Bom Jesus das Selvas 36. Bom Lugar

37. Brejo 38. Brejo de Areia
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39. Buriti 40. Buriti Bravo

41. Buriticupu 42. Cachoeira Grande

43. Cajapió * 44. Cajari

45. Cândido Mendes * 46. Cantanhede

47. Capinzal do Norte 48. Carutapera *

49. Caxias 50. Cedral *

51. Central do Maranhão 52. Centro do Guilherme

53. Centro Novo do Maranhão 54. Chapadinha

55. Codó 56. Coelho Neto

57. Colinas 58. Conceição do Lago-Açu

59. Coroatá 60. Cururupu *

61. Dom Pedro 62. Duque Bacelar

63. Esperantinópolis 64. Feira Nova do Maranhão

65. Fernando Falcão 66. Formosa da Serra Negra

67. Fortaleza dos Nogueiras 68. Fortuna

69. Godofredo Viana * 70. Gonçalves Dias

71. Governador Archer 72. Governador Eugênio Barros

73. Governador Luiz Rocha 74. Governador Newton Bello

75. Governador Nunes Freire 76. Graça Aranha

77. Grajaú 78. Guimarães *

79. Humberto de Campos * 80. Icatu *

81. Igarapé do Meio 82. Igarapé Grande

83. Itaipava do Grajaú 84. Itapecuru Mirim

85. Itinga do Maranhão 86. Jatobá

87. Jenipapo dos Vieiras 88. Joselândia

89. Junco do Maranhão 90. Lago da Pedra

91. Lago do Junco 92. Lago dos Rodrigues

93. Lago Verde 94. Lagoa do Mato

95. Lagoa Grande do Maranhão 96. Lima Campos

97. Loreto 98. Luís Domingues *

99. Magalhães de Almeida 100. Maracaçumé

101. Marajá do Sena 102. Maranhãozinho
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103. Mata Roma 104. Matinha

105. Matões 106. Matões do Norte

107. Milagres do Maranhão 108. Mirador

109. Mirnada do Norte 110. Mirinzal

111. Monção 112. Morros

113. Nova Colina 114. Nina Rodrigues

115. Nova Iorque 116. Nova Olinda do Maranhão

117. Olha D’água das Cunhãs 118. Olinda Nova do Maranhão

119. Paço do Lumiar * 120. Palmeirândia

121. Paraibano 122. Parnarama

123. Passagem Franca 124. Pastos Bons

125. Paulino Neves 126. Paulo Ramos

127. Pedreiras 128. Pedro do Rosário

129. Penalva 130. Peri Mirim

131. Peritoró 132. Pindaré Mirim

133. Pinheiro 134. Pio XII

135. Pirapemas 136. Poção de Pedras

137. Porto Rico do Maranhão * 138. Presidente Dutra

139. Presidente Juscelino 140. Presidente Médici

141. Presidente Sarney 142. Presidente Vargas

143. Primeira Cruz * 144. Raposa *

145. Riachão 146. Rosário *

147. Sambaíba 148. Santana do Maranhão

149. Santa Filomena do Maranhão 150. Santa Helena

151. Santa Inês 152. Santa Luzia

153. Santa Luzia do Paruá 154. Santa Quitéria do Maranhão

155. Santa Rita 156. Santo Amaro do Maranhão *

157. Santo Antônio dos Lopes 158. São Benedito do Rio Preto

159. São Bento 160. São Bernardo

161. São Domingos do Azeitão 162. São Domingos do Maranhão

163. São Félix de Balsas 164. São Francisco do Brejão

165. São Francisco do Maranhão 166. São João Batista *
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167. São João do Carú 168. São João do Soter

169. São João dos Patos 170. São José de Ribamar *

171. São José dos Basílios 172. São Luís *

173. São Luís Gonzaga do Maranhão 174. São Mateus do Maranhão

175. São Pedro dos Crentes 176. São Raimundo das Mangabeiras

177. São Raimundo do Doca Bezerra 178. São Roberto

179. São Vicente Ferrer 180. Satubinha

181. Senador Alexandre Costa 182. Serrano do Maranhão

183. Sítio Novo 184. Sucupira do Norte

185. Sucupira do Riachão 186. Tasso Fragoso

187. Timbiras 188. Timon

189. Trizidela do Vale 190. Tufilândia

191. Tuntum 192. Turiaçu *

193. Turilândia 194. Tutóia*

195. Urbano Santos 196. Vargem Grande

197. Viana 198. Vitória do Mearim

199. Vitorino Freire 200. Zé Doca

Os municípios com a legenda (*) são os marítimos. Os demais municípios da jurisdição são 

fluviais.
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e) AGÊNCIA FLUVIAL DE IMPERATRIZ

Endereço: Rua Coriolano Milhomem, 41, Centro, CEP 65900-330, Imperatriz – MA.

Telefone: (99) 3525-3391;

Seção de Segurança do Tráfego Aquaviário: (99) 3525-3391;

Disque Denúncia: (99) 3525-3391;

FAX: (99) 3526-6909;

Atendimento ao Público: funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, exceto feriados.

E-mail: agimperatriz.secom@marinha.mil.br.

f) MUNICÍPIOS DA JURISDIÇÃO DA AGIMPERATRIZ  

1. Buritirana 2. Campestre do Maranhão

3. Carolina 4. Cidelândia

5. Davinópolis 6. Estreito

7. Governador Edson Lobão 8. Imperatriz

9. João Lisboa 10. Lajeado Novo

11. Montes Altos 12. Porto Franco

13. Ribamar Fiquene 14. São João do Paraíso

15. São Pedro da Àgua Branca 16. Senador La Rocque

17. Vila Nova dos Martírios -
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0102 – ATENDIMENTO AO PÚBLICO

a) CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO

A Capitania dos Portos manterá plantão para atendimento às embarcações, durante todo

o horário de funcionamento do porto, inclusive nos fins de semana e feriados, conforme abaixo

descrito:

I) A Sede Central fica localizada na Avenida Dom Pedro II, nº 02, Centro, São Luís –

MA, funciona diariamente  para despachos de embarcações,  caso o sistema Porto Sem Papel

esteja  inoperante;  vistoria  de  condição;  e  recebimento  de  denúncias  afetas  à  segurança  da

navegação. Caso necessário atendimento emergencial, ligar para 185.

Projetos de Obras sobre ou sob e às margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras devem

ser  analisados  previamente  pela  Seção  de  Obras,  localizada  na  Sede,  antes  de  serem

protocolados;

II) No período das 17h às 8h, a Capitania manterá a bordo somente o pessoal de serviço,

que atenderá aos despachos de embarcações ou solicitações de caráter emergencial, relativas ao

tráfego de embarcações, na Sede Central;

III)  O  GAP  –  Grupo  de  Atendimento  ao  Público  é  realizado  no  Complexo  do

Jenipapeiro, situado na Avenida José Sarney S/N° - Camboa, para o atendimento de inscrições

em  concursos,  ingresso  na  Marinha,  Ensino  Profissional  Marítimo,  assuntos  relacionados  a

aquaviários,  cadastro  de  embarcações,  renovação  e  emissão  de  Carteira  de  habilitação  de

Amador (CHA), Título de Inscrição de Embarcações (TIE) e Título de Inscrição de Embarcações

Miúdas (TIEM);

IV) O horário de atendimento do GAP será realizado nos dias úteis das 8h às 11h30, às

segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras e nas quartas-feiras das 8h às 11h30 e

das 13h30 às 16h, exceto feriados;

V)  No  Complexo  do  Jenipapeiro  também  funciona  o  atendimento  Médico  aos

dependentes do FUSMA (Fundo de Saúde da Marinha), nos dias úteis, das 8h às 11h30.

b) AGÊNCIA FLUVIAL DE IMPERATRIZ

I) Situada à Rua Coriolano Milhomem, nº 41, Centro, CEP 65900-330, Imperatriz –

MA, tel (99) 3526-6909 e 3525-3391;

II) Horário de atendimento ao público das 9h às 12h, de segunda-feira a sexta-feira,

exceto feriados.

NOTA: Os serviços administrativos que envolvem o atendimento ao público externo a

essa Organização, decorrentes das Normas da Autoridade Marítima, e as demais solicitações,

serão atendidas  na Capitania  e na Agência Fluvial  de Imperatriz  por meio de requerimentos
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protocolados junto ao Grupo de Atendimento ao Publico (GAP), de acordo com as orientações

contidas  na  Carta  de  Serviço  ao  Usuário,  que  pode  ser  acessada  na  página  da  internet

www.marinha.mil.br/cpma.

0103 – DENÚNCIAS E SUGESTÕES

As denúncias, sugestões e reclamações poderão ser realizadas, pessoalmente, na Sede

Central da Capitania, situada à Avenida D. Pedro II, nº 2 – Centro, ou através dos telefones (98)

2107-0121, 2107-0109, 185 (  atendimento emergencial) e 0800 098 8432, ou pelo endereço

eletrônico: cpma.ouvidoria@marinha.mil.br ou, ainda, na Av. José Sarney, s/nº, Bairro Camboa,

no Grupo de Atendimento ao Público (GAP).

0104 – LIMITES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR

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, quais sejam:

– ÁREA 1 – Área abrigada, como lagos, lagoas, baías, rios e canais onde, normalmente,

não  sejam verificadas  ondas  com alturas  significativas,  que  não  apresentem dificuldades  ao

tráfego das embarcações;

– ÁREA 2 – Área parcialmente abrigada onde, eventualmente, sejam observadas ondas

com alturas significativas, e/ou combinações adversas de agentes ambientais, tais como vento,

correnteza ou maré, que dificultem o tráfego das embarcações.

Além disso, foram considerados os seguintes fatores, dentre outros:

I) Distância a um porto ou local de refúgio;

II) Existência de auxílio à navegação na área;

III) Disponibilidade de meios de salvamento e de comunicação na área;

IV)Acesso a serviço de informação meteorológica por rádio;

V) Condições meteorológicas normalmente reinantes nessas áreas;

VI)Riscos normais para a navegação; e

VII) Condições de tráfego na área.

Com base nestes critérios, estão fixados os seguintes limites de espaço marítimo para a

navegação interior:

a) ÁREA 1 (ABRIGADA)

Interior da Baía de São Marcos delimitada pelo alinhamento do farol da Ponta de São

Marcos (Latitude 02° 39’.21 S e Longitude 044° 18’.12 W) com o farol de Pirapema (Latitude

02° 20’.29 S e Longitude 044º 21’.71 W).

b) ÁREA 2 (PARCIALMENTE ABRIGADA)
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Área  delimitada  pelo  alinhamento  do  farol  de  São  João  (Latitude  01°  16´.92  S  e

Longitude  044° 54’.20 W) com o farol  de Santana  (Latitude  02°16’.23 S e Longitude  043°

37’.43 W), a partir da qual só poderão trafegar embarcações classificadas para navegação em

mar aberto.

SEÇÃO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS PORTOS E SUAS ADMINISTRAÇÕES

0105 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

a) TERMINAL MARÍTIMO DE PONTA DA MADEIRA – TMPM (VALE)

I) Localização  –  O  Complexo  Portuário  da  Ponta  da  Madeira  está  localizado  na

margem Leste da Baía de São Marcos, na Ilha de São Luís, tendo os atracadouros as

seguintes coordenadas:

Píer 1:  Lat 02° 34,0’ S / Long 044° 23,0’ W;

Píer 3S:  Lat 02° 33,7’ S / Long 044° 22,75’ W;
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Píer 3N:  Lat 02° 33,4’ S / Long 044° 22,45’ W;

Píer 4S:  Lat  02º 33,16’ S / Long 044º 22,46’ W; e

       Píer 4N:  Lat  02º 33,00 / Long 044º 22,40’ W.

O TMPM está situado a aproximadamente 8 km a Sudoeste do centro da cidade de São

Luís.

II) Especialização – Granéis sólidos;

III)  Cartas Náuticas – 400, 411, 412, 413 e 414 da DHN; BA-535 e BA-543 da British

Admiralty; e

IV) Características dos Píeres:

BERÇO COMPRIM. LARGURA PROF. DWT
CALADO

MÁXIMO

BOCA

MÁXIMA

LOA

MÁX.

1 490m 48,00m 23,5m 420.000 23m 65m 365m

3S 315m 48,00m 23,0m 420.000 21,0m 66m 365m

3N 280m 45,00m 23,0m 180.000 21,0m 45m 292m

4S 510m 66,00m 25,0m 420.000 23m 66m 365m

4N 510m 66,00m 25,0m 420.000 23m 66m 365m

b) PORTO DO ITAQUI (Porto Público)

I) Localização – O Porto do Itaqui localiza-se na Baía de São Marcos, a Oeste da cidade

de São Luís, nas coordenadas geográficas entre os paralelos de latitude 02° 34’ S e 02° 36’ S e os

meridianos 44° 21’W e 44° 24’ W, distante 11 km do centro da cidade;

II) Especialização – Carga geral, derivados de petróleo, granéis e containeres;

III) Cartas Náuticas – 400, 411, 412, 413 e 414 da DHN; BA-535 e BA-543 da British 

Admiralty; e
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IV) Características dos Berços:

BERÇO COMPRIM. LARGURA PROF. DWT
CALADO

MÁXIMO

BOCA

MÁXIMA

LOA

MÁX.

100 320m 40m 15,00m 100.000 14,50m 40m 240m

101 223m 26m 12,00m   80.000 11,50m 40m 200m

102 223m 26m 12,00m   80.000 11,50m 40m 200m

103 270m 35m 15,00m 100.000 14,50m 40m 229m

104 200m 26,5m 13,00m  80.000 12,50m 40m 183m

105 280m 26,5m 18,00m 150.000 17,50m 45m 229m

106 420m 60m 19,00m 155.000 18,50m 50m 280m

108 300m 50m 15,00m 91.600 14,50m 40m 245m

V) Outros – O Porto do Itaqui utiliza oito pontos de atracação que são os seguintes

berços: 100, 101, 102, 103, 104, 105,106 e 108. A área portuária do Itaqui é limitada pela Ponta

do Itaqui,  estendendo-se para o Norte até a Ponta da Madeira,  e para o Sul, numa distância

aproximada de 4,5 Km.

c) TERMINAL DE USO PRIVADO DA ALUMAR

I) Localização – O Terminal de Uso Privado (TUP) da Alumar localiza-se na Baía de

São Marcos, a Oeste da Ilha de São Luís, na confluência do Rio dos Cachorros com o Estreito

dos Coqueiros, nas coordenadas geográficas de latitude 02° 40’ 42” S e de longitude 044° 21’

48”W, distante 33 km do centro da cidade;
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II) Especialização – Produtos químicos e granéis sólidos;

            III) Cartas Náuticas – 400, 411, 412, 413 e 414 da DHN; BA-535, BA-541 e BA-543;

IV)  Características  do  Cais:  com 480  metros  de  comprimento,  por  19,6  metros  de

largura:

V) Outros – O comprimento máximo autorizado para atracação é de 229 metros.

BERÇO COMPRIM. LARGURA PROF. DWT
CALADO

MÁXIMO

BOCA

MÁXIMA

LOA

MÁX.

01 320m 50m 13,00m 84.000 11,58 32,3m 229m

02 225m 50m 13,00m 84.000 11,58 32,3m 229m

d) TERMINAL DE PASSAGEIROS DA PRAIA GRANDE (Rampa Campos 

Melo)

Terminal  de  passageiros  localizado  na  Praia  Grande,  Centro  de  São  Luís,  onde

predominam as embarcações de passageiros e cargas, com destino à cidade de Alcântara – MA.

Pelo fato da área do Terminal  e boa parte do trajeto encontrar-se assoreada,  o navegante só

deverá atracar no Porto da Praia Grande e desatracar do mesmo na PREAMAR, e deverá ter

conhecimento da navegação de praticagem a fim de evitar encalhes.

NOTA: Este terminal deverá ser utilizado, preferencialmente, para embarque e desembarque de

passageiros,  e  somente  estão  autorizadas  a  realizar  esse  tipo  de  serviço  as  embarcações

previamente cadastradas na Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (MOB).

e) TERMINAL DE PASSAGEIROS E CARGAS DA PONTA DA ESPERA

Terminal de passageiros e cargas localizado no Bairro Anjo da Guarda, Ponta da Espera,

onde  predominam as  embarcações  de  passageiros  e  cargas,  tipo  ferryboats,  com destino  ao

Terminal de Cujupe, cidade de Alcântara – MA.
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NOTA: Este terminal deverá ser utilizado para embarque e desembarque de passageiros e cargas,

e  somente  estão  autorizadas  a  realizar  esse  tipo  de  serviço  as  embarcações  previamente

cadastradas na Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (MOB).

0106 – ADMINISTRAÇÃO

a) TERMINAL MARÍTIMO DE PONTA DA MADEIRA – TMPM (VALE)

O TMPM é administrado pela VALE S/A, situada à Avenida dos Portugueses s/n.°,

Praia do Boqueirão,  São Luís, MA, CEP: 65.085-580.Telefones: (98) 3218-5678, Fac-símile:

(98)  3218-5673,  site  eletrônico  http://www.vale.com/brasil e  e-mail:

relacionamento.porto@vale.com.

b) PORTO DO ITAQUI (Porto Público)

O Porto do Itaqui é administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária

– EMAP, Autoridade Portuária Local, situada na Avenida dos Portugueses s/nº, São Luís, MA,

Telefone: (98) 3216-6000 e FAX (98) 3216-6060, site:  www.portodoitaqui.ma.gov.br e e-mail:

comunicacao@emap.ma.gov.br.

c) TERMINAL DE USO PRIVADO DA ALUMAR

O TUP da Alumar é administrado pelo Consórcio de Alumínio do Maranhão, situado na

Rodovia BR 135 – km 18 – Pedrinhas, São Luís-MA, CEP: 65.095-604; Telefone: (98) 3218-

1392;  (98)  3218-1866  e  Fax:  (98)  3218-1461,  site:  http://www.alcoa.com.br e  e-mail:

loreta.vaz@alcoa.com.br.

0107– MARINAS, CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS

As  marinas,  clubes  e  entidades  desportivas  náuticas  deverão  ser  cadastradas  na

CPMA, de  acordo com as  Normas  da Autoridade  Marítima para  Embarcações  de Esporte  e

Recreio – NORMAM-03/DPC. Tais normas poderão ser acessadas pela Internet, no endereço

site www.marinha.mil.br/dpc.

a) MARINAS, CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS DA CPMA

I) Iate Clube de São Luís

Rua Tupinanbás, Quadra 01, s/nº, Bairro Ponta da Areia, CEP 65077-365, telefone (98) 

3235-5854, São Luís – MA.

II) AVEN – Associação de Vela e Esportes Náuticos do Maranhão

Av. Nina Rodrigues, nº 01, Bairro Ponta da Areia, CEP 65077-357, telefone (98) 3227-

5492, e-mail: marinaaven2@gmail.com, São Luís – MA.

b) MARINAS,  CLUBES  E  ENTIDADES  DESPORTIVAS  NÁUTICAS  DA

AgImperatriz
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I) Náutico Clube de Imperatriz

Estrada do Balneário, nº 14, Bairro Buriti, CEP 65913-010, telefone (99) 98821-5033, e-

mail: raifranjunior@hotmail.com, Imperatriz – MA.

II)Yate Clube de Imperatriz

Estrada do Balneário, s/nº, Bairro Buriti, CEP 65916-170, telefone (99) 3523-1246, e-

mail: yateclubeitz@hotmail.com, Imperatriz – MA.
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CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 – APLICAÇÃO

A NORMAM-09/DPC - Normas da Autoridade Marítima para Inquéritos Administrati-

vos Sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) e para a Investigação de Segurança dos Aci-

dentes e Incidentes Marítimos (ISAIM) - dispõe que a ocorrência de quaisquer acidentes ou fatos

da navegação deverá, obrigatoriamente, ser comunicada à Capitania dos Portos, pelo Comandan-

te da embarcação ou pelo Prático, para abertura do competente Inquérito Administrativo sobre

Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN).

NOTA: De maneira a incrementar a cultura de comunicação, qualquer pessoa que esteja

direta ou indiretamente envolvida no fato, incidente ou acidente da navegação, deverá comunicar

a ocorrência, tempestivamente, à Capitania dos Portos, para as providências necessárias.

Após a comunicação de qualquer fato, incidente ou acidente da navegação, a embarca-

ção deverá ficar à disposição, devendo o  Comandante apresentá-la imediatamente à Capitania

dos Portos, sem violar as características da ocorrência, a fim de ser realizado o exame pericial e a

tomada de depoimentos. Desta forma, antes da perícia, não devem ser efetuados reparos, retira-

das de peças e cargas ou tomadas quaisquer providências que prejudiquem as investigações, res-

salvadas, naturalmente, aquelas necessárias à segurança da navegação, que devem ser adequadas

e detalhadamente justificadas.

Os acidentes ou fatos da navegação são aqueles que envolvem:

a) embarcações mercantes e de esporte e recreio de qualquer nacionalidade, em águas

jurisdicionais brasileiras;

b) embarcações mercantes e de esporte e recreio brasileiras em alto mar ou em águas es-

trangeiras;

c) 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 bra-

sileiras ou ao meio marinho, de acordo com normas do Direito Internacional;

d) os aquaviários e amadores brasileiros;

e) os aquaviários e amadores estrangeiros, em território ou águas jurisdicionais brasilei-

ras;
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f) os proprietários, Armadores, operadores, locatários, carregadores, Agentes, consigna-

tários de carga, sociedades classificadoras e respectivos prepostos de embarcações brasileiras e

estrangeiras;

g) os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob ou  sobre e às margens

das águas interiores e do mar territorial brasileiro, sob ou 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;

h) toda pessoa jurídica ou física envolvida com construção e reparo naval;

i) as marinas, clubes náuticos, pontões, trapiches e similares;

j) ilhas artificiais, instalações estruturais, bem como embarcações de qualquer nacionali-

dade empregadas em operações relacionadas com pesquisa científica marinha, prospecção, ex-

ploração,  explotação,  produção,  armazenamento  e  beneficiamento  dos  recursos  naturais,  nas

águas interiores, no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma continental bra-

sileira, respeitados os acordos bilaterais ou multilaterais firmados pelo País e as normas do Direi-

to Internacional; e

l) toda pessoa jurídica ou física envolvida em Acidente ou Fato da Navegação, por qual-

quer forma ou motivo, respeitados os demais instrumentos do Direito Interno e as normas do Di-

reito Internacional.

São casos passíveis de instauração de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos

da Navegação (IAFN):

a) Acidentes da Navegação:

I) naufrágio – afundamento total ou parcial da embarcação por perda de flutuabilidade,

decorrente de embarque de água em seus espaços internos devido a adernamento, emborcamento

ou alagamento;

II) encalhe – contato das chamadas obras vivas da embarcação com o fundo, provocan-

do resistências externas que dificultam ou impedem a movimentação da embarcação;

III) colisão – choque mecânico da embarcação e/ou seus apêndices e acessórios, contra

qualquer objeto que não seja outra embarcação ou, ainda, contra pessoa (banhista, mergulhador

etc). Assim, haverá colisão se a embarcação se chocar com um corpo fixo ou flutuante insuscep-

tível de navegar ou manobrar, tal como: recife, cais, casco soçobrado, boia, cabo submarino etc;

IV) abalroação ou abalroamento – choque mecânico entre embarcações ou seus per-

tences e acessórios;
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V) água aberta – ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o ingresso descon-

trolado de água nos espaços internos, ou a descarga de líquidos dos tanques, por rombo no cha-

peamento, falhas no calafeto, ou nas costuras, por válvulas de fundo abertas ou mal vedadas, por

defeitos nos engaxetamentos dos eixos, ou qualquer falha ou avaria que comprometa a estanquei-

dade da embarcação;

VI) explosão – combustão brusca provocando a deflagração de ondas de pressão de

grande intensidade;

VII) incêndio – destruição provocada pela ação do fogo por: combustão dos materiais

de bordo, ou sobre as águas, em decorrência de derramamento de combustível ou inflamável,

curto-circuito elétrico, guarda ou manuseio incorretos de material inflamável ou explosivo;

VIII) varação – ato deliberado de fazer encalhar ou por em seco a embarcação, para

evitar que evento mais danoso sobrevenha;

IX) arribada– fazer entrar a embarcação num porto ou lugar não previsto para a pre-

sente travessia, isto é, que não seja o porto ou local de escala programada ou de destino;

X) alijamento – é o ato deliberado de lançar n’água, no todo ou em parte, carga ou ou-

tros bens existentes a bordo, com a finalidade desalvar a embarcação, parte da carga ou outros

bens.

XI) avaria ou defeito - no navio ou nas suas instalações (aparelhos, equipamentos, pe-

ças, acessórios e materiais de bordo), que ponha em risco a embarcação, as vidas e fazendas de

bordo.

Observação: Nos casos de acidentes com mergulhadores, quando no exercício de ativi-

dades subaquáticas, será obrigatória a instauração de IAFN / IA (conforme o caso, envolver ou

não embarcações).

b) Fatos da Navegação:

I) mau aparelhamento da embarcação – a falta ou a impropriedade de aparelhos,

equipamentos, peças sobressalentes, acessórios e materiais, quando em desacordo com o projeto

aprovado, as exigências da boa técnica marinheira e demais normas e padrões técnicos recomen-

dados;

II) impropriedade da embarcação para o serviço ou local em que é utilizada  – utili-

zação da embarcação em desacordo com sua destinação, área de navegação ou atividade estabe-

lecidas em seu Título de Inscrição; e

III) deficiência de equipagem – falta ou deficiência quanto à quantidade e à qualifi-

cação de tripulantes, em desacordo com as exigências regulamentares, como a do cumprimento

do cartão da tripulação de segurança da embarcação;

- 26 de 106 -



IV) alteração da rota – desvio da derrota inicialmente programada e para a qual o na-

vio estava aprestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos;

V) má estivação da carga, que sujeite a risco a segurança da expedição - má peação,

colocação em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou mesmo no interior do

container, quer no granel, quer na carga geral, sem observar, ainda, a adequabilidade da embala-

gem, pondo em risco a estabilidade do navio, a integridade da própria carga e das pessoas de bor-

do;

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

VII) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e seguran-

ça da embarcação, as vidas e fazendas de bordo (como o caso da presença de clandestino a bor-

do); e

VIII) emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, pre-

vistos em lei como crime ou contravenção penal, ou lesivos à Fazenda Nacional (como o caso de

contrabando ou descaminho).

Quando o fato apurado constituir crime (morte, lesão corporal, etc.) o Capitão dos Por-

tos informará a ocorrência ao Ministério Público local, a fim de ser instaurado o competente In-

quérito Policial, caso não tenha sido instaurado.

Os IAFN serão instaurados imediatamente após o Agente da Autoridade Marítima local

tomar conhecimento, tendo 90 dias de prazo para concluí-lo. Este prazo poderá ser prorrogado

por igual período, até o limite de 1 (um) ano.

0202 – RETENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDENTE E/OU FA-

TOS 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

Inquérito  Administrativo.  Tal  fato  não  deve  ser  confundido  com  eventuais  retenções

determinadas pelo Agente da Autoridade Marítima local ou para cumprimento de exigências de

vistorias ou inspeções.

NOTA:  Caso  haja  necessidade  de  sobrestadia  de  navios,  motivada  por  retenção

decorrente  de  envolvimento  em  acidente  ou  fato  da  navegação,  a  CPMA  somente  emitirá

certidão de permanência no porto, a pedido da parte interessada.

0203 – PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO 
MERCADORIAS PERIGOSAS

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela

Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS-74/78), em seu
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capítulo VII, e nas demais normas previstas na legislação vigente. Este capítulo tem regras que

esclarecem como deve ser realizado o transporte de:

A) mercadorias perigosas embaladas (Código IMDG);

B) cargas sólidas a granel (Código BC);

C) produtos químicos perigosos a granel (Código IBC); e

D) gases liquefeitos a granel.

As embarcações que transportam cargas perigosas, que tenham alguma ocorrência com

essas cargas, deverão informar o fato imediatamente à Capitania dos Portos e à Administração do

respectivo Porto e/ou Terminal em que estiverem atracadas.

Além dos acidentes e fatos da navegação relacionados nestas Normas, quando ocorre-

rem no Mar Territorial, na Zona Contígua ou na Zona Econômica Exclusiva perda ou perda pro-

vável de mercadorias perigosas acondicionadas, os Comandantes das embarcações deverão, obri-

gatoriamente, divulgar à estação costeira mais próxima as informações contidas no Anexo 2-A

desta Norma.

CAPÍTULO 3
DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMEN-

TOS OBRIGATÓRIOS
A Capitania dos Portos do Maranhão, em função das peculiaridades da jurisdição, esta-

belece nesse Capítulo a dotação de equipamentos, material de segurança e os documentos obri-

gatórios das embarcações que navegam nesta Jurisdição e na jurisdição da Agência Fluvial de

Imperatriz, classificadas para a navegação interior.

Cabe ressaltar  que, independente do disposto nesta Norma, é de responsabilidade do

Comandante dotar sua embarcação com equipamentos de salvatagem e segurança compatível

com a navegação que a sua embarcação irá empreender. Tais equipamentos devem ser homolo-

gados pela Autoridade Marítima, mediante expedição de Certificado de Homologação.

O disposto nesta Norma é o mínimo exigido para a segurança da navegação consideran-

do uma navegação em boas condições meteorológicas, que exigirá da embarcação e seus tripu-

lantes o menor esforço e mínimo de cuidado, o que não exime o proprietário, Comandante ou

mestre, da responsabilidade de verificação dos boletins meteorológicos e de efetuar minuciosa

avaliação do estado do mar na área onde pretende navegar.

Da mesma forma, cabe avaliar a permanência no porto ou o retorno para águas abriga-

das, quando as questões de segurança e a boa prática marinheira assim o aconselhar.

Em conformidade com o tipo de emprego da embarcação, deverão ser observadas as Nor-

mas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto –

NORMAM-01/DPC,  Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Nave-

gação Interior - NORMAM-02/DPC, Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarca-
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ções de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e En-

tidades Desportivas Náuticas – NORMAM-03/DPC. Para homologação de material, no âmbito

da competência da Autoridade Marítima, deverá ser cumprido o contido nas Normas da Autori-

dade Marítima para Homologação de Material – NORMAM-05/DPC. 

0301 – EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM

A dotação dos  equipamentos  individuais  de salvatagem deve atender  ao disposto nas

NORMAM-01/DPC, NORMAM-02/DPC OU NORMAM-03/DPC.

Nas embarcações miúdas que operam na jurisdição da CPMA e da AgImperatriz, ao rea-

lizarem o transporte de passageiros, é obrigatório o uso do colete salva-vidas por todos os tripu-

lantes e passageiros, devendo possuir a bordo de sua dotação, pelo menos uma boia salva-vidas,

marcada com o nome da embarcação, conectada por retinida de ao menos vinte metros. Para as

embarcações miúdas ou não miúdas que operam com apoio ao turismo do tipo banana boat e ou-

tros dispositivos flutuantes rebocados, é obrigatório o uso do colete salva-vidas para todos os

passageiros.

Os catamarãs que fazem a travessia São Luís x Alcântara x São Luís poderão fazer

uso dos coletes salva-vidas classe V (esporte e recreio),  tendo em vista as peculiaridades da

travessia. 

Da  mesma  forma,  tendo  em  vista  as  peculiaridades  do  transporte  turístico  de

passageiros efetuado no município de Barreirinhas, no curso do rio Preguiças, fica autorizado o

uso  dos  coletes  salva-vidas  classe  V  nas  embarcações  de  passageiros,  tipo  lancha,  daquele

município.

Todas  as  embarcações  empregadas  no  transporte  de  passageiros  e  turismo com AB

maior que 10 devem usar prancha para o embarque e desembarque dos passageiros, com largura

mínima de 0,5 m e balaustrada não inferior a 1 metro de altura.

Os Comandantes/Mestres das embarcações empregadas no transporte de passageiros e

turismo,  obrigatoriamente,  antes  de  suspender,  deverão  determinar  que  seja  efetuada  uma

demonstração sobre a utilização do colete salva-vidas.

As embarcações de passageiros e turismo, que operam na navegação interior (Área 1), e

que possuem espaço para cadeira (acomodações) no convés aberto, desde que haja dispositivo de

proteção  adequado  (balaustrada),  deverão  cuidar  para  que  todos  os  ocupantes  permaneçam,

obrigatoriamente, sentados e vestidos com o colete salva-vidas durante todo o trajeto.

NOTA: Todas as pessoas a bordo de embarcações empregadas no transporte escolar

deverão portar coletes salva-vidas, independente da área de navegação onde esteja operando.
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0302 – EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

A dotação de equipamentos e publicações das embarcações que trafegam nas águas ju-

risdicionais desta Capitania dos Portos é de responsabilidade do Comandante da mesma, inde-

pendente da dotação mínima ora estabelecida nesta Norma. Ele deverá dotar a sua embarcação

com equipamentos de navegação e publicações compatíveis com a singradura que irá empreen-

der.

As embarcações de esporte e recreio deverão ser dotadas de cartas náuticas relativas às

regiões em que pretenda navegar, devendo também possuir, em local acessível e apropriado, a

dotação mínima de equipamentos de navegação e publicações de acordo com os itens 0435, 0436

e 0437 da NORMAM-03/DPC, para a área onde estiver navegando.

Para as embarcações empregadas nas atividades profissionais afetas à navegação interi-

or, deverão possuir a bordo em local acessível e adequado a dotação mínima de equipamentos e

as publicações estabelecidas no Anexo 4-A das NORMAM-02/DPC.

0303 – EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES

A homologação dos equipamentos de comunicações para as embarcações são de compe-

tência da Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL) e podem ser acessadas no endereço

http://www.anatel.gov.br. Assim, as embarcações que dotam equipamentos de radiocomunicação

devem obter a Licença de Estação de Navio nas sedes regionais da ANATEL.

As características dos equipamentos de comunicação das embarcações empregadas na ati-

vidade de esporte e recreio estão definidas NO Capítulo 4 da NORMAM-03/DPC.

A dotação completa obrigatória dos equipamentos de comunicação para as embarcações

empregadas nas atividades profissionais está estabelecida de acordo com as Normas da Autorida-

de Marítima (NORMAM) específica para a sua atividade e/ou área de navegação.

No entanto, na área de jurisdição da CPMA, todas essas embarcações autorizadas a na-

vegar em águas interiores (Áreas 2) e Costeira deverão ser dotadas, no mínimo, com um equipa-

mento de radiocomunicação em VHF, fixo ou móvel, com potência maior ou igual a 5W e que

disponha da frequência de chamada de socorro 156,8 MHz (canal 16), sendo recomendável que

possuam, pelo menos, mais um equipamento de VHF, fixo ou móvel, para ser utilizado em situa-

ções de falha do equipamento primário.

Os Ferry boats que realizam a travessia São Luís x Alcântara x São Luís devem operar,

obrigatoriamente,  o AIS (Automatic  Identification System) por satélite,  que é um sistema de

identificação de embarcações para uso na prevenção de colisões, identificação e informações de

localização. Dados AIS também são utilizados para conscientização do domínio marítimo, busca

e resgate e monitoramento ambiental.

- 30 de 106 -



0304 – CARTAZES

As embarcações de esporte recreio, classificadas como de “Grande Porte” ou “Iates”,

conforme a NORMAM-03/DPC, que navegam em água de jurisdição da CPMA, deverão dotar

os quadros de “Regras de Governo e Navegação”; “Tabela de Sinais de Salvamento”; “Baliza-

mento”; “Primeiros Socorros”; “Respiração Artificial”; “Sinais Sonoros e Luminosos”; e “Luzes

e Marcas”.

Aquelas  embarcações  classificadas  como “Médio Porte” deverão possuir  a bordo os

quadros de “Regras de Governo e Navegação”; “Tabela de Sinais de Salvamento”; e

“Balizamento”. Já as embarcações miúdas estão dispensadas de possuir quadro a bordo.

Para as embarcações de esporte e recreio, os quadros deverão ficar fixados em local de

fácil visualização, e aquelas que não dispuserem de espaço físico suficiente, poderão mantê-los

arquivados ou guardados em local de fácil acesso ou reproduzi-los em tamanho reduzido, que

permita a rápida consulta.

As embarcações empregadas em atividades profissionais deverão apresentar os quadros

de “Regras de Governo e Navegação”; “Sinais de Salvamento”; “Balizamento”; e “Sinais Sono-

ros e Luminosos” instalados na cabine de comando ou passadiço; e o quadro de “Primeiros So-

corros” em outro local da embarcação de fácil visualização.

NOTA: As embarcações que operam nesta jurisdição, nas atividades de transporte de pas-

sageiros e apoio ao turismo, deverão afixar, em local visível, placa ou quadro contendo a lotação

máxima permitida para a embarcação, por conveses e o telefone de contato da Capitania dos Por-

tos para possíveis denúncias.

0305 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Deverão ser cumpridos os requisitos previstos nas NORMAM-01/DPC, NORMAM-02/

DPC, NORMAM-03/DPC e NORMAM-04/DPC, conforme aplicável, para todas as embarca-

ções.

CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTO PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I

PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

0401 – TRÁFEGO NO PORTO
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As manobras de alar cabos para mudança de atracação devem ser feitas somente na

baixa-mar ou preamar, com corrente pela proa. Caso sejam utilizados rebocadores para auxiliar

na manobra, o Prático deverá estar a bordo. Se a distância para o novo local de atracação exceder

a cem metros,  é obrigatória a presença do Prático.

A princípio, sendo as manobras de entrada, saída, fundeio e suspender dos navios con-

troladas pela pela AP, não devem ocorrer manobras simultâneas entre navios navegando no canal

e navios manobrando em áreas de fundeio com a possibilidade de existir cruzamento ou interfe-

rência entre essas embarcações.

O tráfego no porto obedecerá a legislação vigente, bem como as regras previstas em

convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, como o Regulamento Internacional

para Evitar  Abalroamento  no Mar (RIPEAM), além das normas já  estabelecidas,  bem como

aquelas emitidas pela Administração do Porto.

Todas as embarcações dispensadas do serviço de Praticagem devem, ainda assim, infor-

mar suas movimentações, dentro  da Zona de Praticagem obrigatória, à Atalaia Coordenadora,

para possibilitar melhor coordenação do tráfego de grandes navios, contribuindo para a seguran-

ça da navegação.

As embarcações nacionais com mais de 5 AB deverão usar, obrigatoriamente, a Bandei-

ra Nacional nas seguintes situações:

1) na entrada e saída dos portos/terminais;

2) quando trafegando à vista de outra embarcação ou de farol com guarnição; e

3) no porto/terminal, das 08:00 horas ao por do sol.

As embarcações estrangeiras, no porto/terminal, içarão a Bandeira Nacional brasileira

no tope do mastro de vante.

As embarcações de salvatagem poderão ser arriadas para treinamento da tripulação, in-

dependentemente de licença da Capitania dos Portos. Os exercícios deverão ser registrados no

Diário de Navegação, nas datas em que foram realizados, constando os pormenores mais signifi-

cativos da faina realizada.

0402 – CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO

O canal de acesso ao Complexo Portuário da Baía de São Marcos possui 55 milhas náu-

ticas de extensão na direção nordeste-sudoeste. A largura do canal, em quase toda a extensão é

de 1000 metros, exceto nos trechos entre os pares de boias de luz nº 1 e nº 2, e nº 3 e nº 4; entre

os pares de boias de luz nº 5 e nº 10 e  nº 9 e nº 14; entre os pares de boias de luz nº 17 e nº 22,

em que a largura é de 500 metros. O canal de acesso é normalmente dragado a 24 metros.

O canal de acesso à Baía de São Marcos, as áreas de fundeio e o acesso aos portos e ter-

minais do Complexo Portuário da VALE, Itaqui e ALUMAR estão representados nas seguintes
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cartas náuticas: nº 410, 411, 412, 413 e 414, publicadas pela Diretoria de Hidrografia e Navega-

ção do Brasil (DHN);

0403 – ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES

De acordo com a Lei dos Portos, em seu item VIII, Art. 17, compete à Administração 

Portuária ou AP, autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o trá-

fego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto. Com tudo, o pro-

cesso de Despacho de Entrada e Saída dos Portos e Terminais da Baia de Sâo Marcos, é exercido

diretamente no Setor de Despacho da CPMA que é o OD (Órgão de Despacho) com jurisdição 

na área, de acordo com o previsto na NORMAM-08/DPC.

Todas as embarcações estrangeiras e as nacionais de longo curso, de cabotagem e apoio 

marítimo com chegada prevista para operação no porto e terminais da Baía de São Marcos deve-

rão enviar, através de seus agentes, a Notificação de Previsão de Chegada(Anexo 2-A) ou Aviso 

de Entrada(Anexos 2-H) conforme o caso enquadrado na NORMAM-08/DPC. 

As embarcações que desejarem sair do porto deverão solicitar à Capitania permissão por

meio de Pedido de Despacho, conforme preconiza a NORMAN-08/DPC. Após cumprirem as 

exigências do Despacho, serão liberadas e receberão o Passe de Saída. Uma vez despachada a 

embarcação, ela terá o prazo para saída de 72 horas para sair do porto. Não se concretizando essa

saída, o Despacho deverá ser atualizado por meio da solicitação de Revalidação do Despacho, 

caso seja do interesse da embarcação em lide. A efetiva saída das embarcações deverá ser parti-

cipada à Capitania por meio da Declaração Geral de Saída (Anexos 2-E) ou Aviso de Saída 

(Anexo 2-I ou 2-O), conforme o caso , conforme preconiza a NORMAM-08/DPC.

Os navios fundeados nas proximidades do porto, que não estejam realizando navegação

de cabotagem e não tenham sido visitados pelas autoridades do porto, poderão suspender para

outro ponto de fundeio, sem despacho, devendo seus Agentes de Navegação comunicar tal even-

to à Capitania, para que sejam cumpridos os procedimentos previstos para o Registro de Movi-

mentação de  Embarcação (Anexo 2-J), num prazo máximo de quatro horas após o término da

movimentação. Esses navios não podem movimentar tripulantes, nem receber visitas de qualquer

natureza, ocorrências que os sujeitariam ao despacho.

Todos os navios de bandeira brasileira ou afretados por empresa brasileira devem aderir

ao Sistema de Informação sobre Tráfego Marítimo (SISTRAM). Os navios de bandeira estran-

geira são convidados a aderir ao SISTRAM se estiverem navegando além das 12 MN da costa e

são obrigados a aderir ao SISTRAM se estiverem navegando a menos de 12 MN da costa.

Os  procedimentos  para  adesão ao  SISTRAM estão  preconizados  na  NORMAM-08/

DPC.
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0404 – FERROS E AMARRAÇÃO

Considerando as peculiaridades da Baía de São Marcos, no que concerne à  amplitude

das marés e em consequência das fortes correntes, os Navios Mercantes que demandarem todos

os portos no interior da baía deverão estar com os dois ferros prontos para serem usados, sendo

que um deles deve ser mantido fora do escovém, acima da linha de flutuação, a fim de estar

pronto para ser largado em caso de emergência.

O costado do navio, quando atracado, deverá ter iluminação do lado do mar, para permi-

tir melhor fiscalização das autoridades competentes.

As chatas ou barcaças atracadas a contrabordo dos navios para fornecimento de com-

bustíveis, limpeza de tanques ou qualquer outra finalidade, deverão estar devidamente ilumina-

das.   

0405 – TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL

Somente as embarcações classificadas para a atividade de apoio portuário, devidamente

autorizadas pela Capitania dos Portos, estão autorizadas a trafegar entre navios e pontos de terra,

para transporte de pessoal e material. O embarque e o desembarque em terra somente poderão

ser efetuados em um dos postos fiscais, em obediência à regulamentação da Saúde dos Portos,

Receita Federal e Polícia Federal.

As embarcações que recebem ou transferem o pessoal para embarcação de transbordo

deverão possuir documento interno que estabeleça procedimentos para a operação de transbordo,

em áreas abrigadas ou não, no qual deverá constar, dentre outros, os seguintes aspectos:

a) tipo de aproximação a ser executada pela embarcação destinada ao transbordo de pes-
soal;

b) situação de máquinas, de modo a minimizar os efeitos do estado do mar sob a embar-
cação de transbordo;
c) locais de embarque e desembarque a bordo e situações para a utilização de escada de quebra-
peito, escada de portaló ou cesta de embarque, conforme o caso;
d) limites de movimento (balanço e caturro) para a realização da operação;
e) familiarização do pessoal envolvido na operação com os procedimentos afins;
f) ações preventivas a serem tomadas para evitar acidentes (ex.: piso escorregadio) ou situações 
de emergência (ex.: homem ao mar); e

g) ações a serem tomadas em caso de acidentes ou de situações de emergência.

É proibido aos navios atracados manterem escadas de portaló e de Prático arriadas no

bordo do mar. A escada de portaló do bordo do mar deverá permanecer rebatida em seu berço e

as de Prático recolhidas, durante toda a estada do navio no porto. A escada de portaló deve ficar

apoiada em terra, devendo ser guarnecida com uma rede protetora, em perfeito estado de conser-

vação, ficando a critério do Comandante mantê-la arriada ou içada no período noturno.
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Aos navios fundeados não é permitido arriar escada de portaló e de Prático. A escada so-

mente poderá ser arriada em caso de necessidade de embarque de autoridades constituídas (Ins-

peção Sanitária, Polícia Federal, Receita Federal, Autoridade Portuária e Capitania dos Portos) e

Práticos, devendo ser recolhida logo após o embarque e desembarque.

O recolhimento de lixo e detritos, o fornecimento de combustível, lubrificantes e sobres-

salentes, bem como o abastecimento de gêneros deverão ser realizados no período diurno e com

o navio atracado.

0406 – REPAROS

É proibido, ao navio atracado, realizar reparo 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 com seus próprios recursos,

de ou para a área de fundeio, deverá ser executada utilizando dispositivo especial de rebocado-

res, adequado à situação de rebocado sem propulsão, após autorização da Capitania dos Portos,

mediante a apresentação do respectivo Plano de Reboque.

É autorizado o tratamento e pintura dos conveses e costados, devendo o navio cercar-se

das medidas necessárias para evitar a queda de pessoas e material no mar. Poderão ser arriadas

pranchas e chalanas, para tal fim, sem licença prévia da Capitania dos Portos, as quais, entretan-

to, deverão ser recolhidas ao fim do dia.

SEÇÃO II

SERVIÇO DE REBOCADORES

0407 – CONDIÇÕES DE USO DE REBOCADORES (USO OBRIGATÓRIO E FACUL-
TATIVO)

O emprego de rebocadores pode ser obrigatório ou facultativo, de acordo com o estabe-

lecido nas normas de cada porto/terminal da jurisdição.

O estabelecimento do dispositivo e quantidade de rebocadores empregados para as ma-

nobras de atracação e desatracação é de responsabilidade exclusiva do Comandante do navio as-

sistido, levando em conta a TPB (t) e a Força de Tração (BOLLARD PULL) em t métrica, com

corrente e marés que não prejudique a manobra e ouvido o Prático e ouvido o Prático.

0408 – SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO

As manobras em águas interiores, com plataformas, são consideradas especiais por se-

rem de maior risco 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
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Portos poderá avaliar a necessidade de um rebocador de alto-mar acompanhar todas as manobras

realizadas pelos demais rebocadores.

0409 – RECOMENDAÇÕES SOBRE TIPO E MÉTODO DE EMPREGO DE REBOCA-

DORES

A decisão final quanto ao método de utilização dos rebocadores caberá ao Comandante

da embarcação assistida, ouvido o Prático, assim como o número de rebocadores empregados,

desde que respeitadas as quantidades mínimas contidas nas normas de cada porto/terminal da ju-

risdição.

Nas situações que apresentarem maior risco à segurança, e durante os períodos de ocor-

rência de marés de sizígia, o método de utilização dos rebocadores e/ou número mínimo de rebo-

cadores deverão ser avaliados prévia e criteriosamente pelo Prático que realizará a manobra, con-

siderando o seu conhecimento sobre os efeitos das correntes de maré na área, assim como dos

perigos isolados locais.

Os cabos de reboque e outros materiais a serem utilizados nas manobras com os reboca-

dores deverão ser adequados aos requisitos de segurança para a manobra. O seu fornecimento de-

verá ser produto de acordo entre o contratante, Armador ou Agente, e o contratado, a empresa de

rebocadores.

Ao Comandante do navio caberá a decisão final quanto à utilização dos materiais ade-

quados à manobra e dispositivos.

0410 – SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR

O Capitão dos Portos poderá autorizar manobras fora das regras estabelecidas por esta

norma e pelas  Normas para Manobras do Complexo Portuário da Baía de São Marcos, editadas

em instrumento normativo específico, através de requerimento do Armador ou responsável pela

embarcação, com a concordância do Comandante. A autorização que será concedida, tendo sem-

pre em vista as condições mínimas de segurança da navegação, não eximirá seus requerentes,

Armador e/ou Agente Marítimo, e seu executante, o Comandante, de suas responsabilidades le-

gais.

Entende-se como força maior, neste caso, as situações em que não haja disponibilidade

ou a quantidade sugerida de rebocadores, bem como o “BOLLARD PULL” existente seja inferi-

or ao desejável, por motivos que não se possam evitar ou impedir.

0411 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

a) Nenhum Comandante autorizará uma manobra com o navio sob seu comando e res-

ponsabilidade se não estiver convicto de que estão resguardadas as condições satisfatórias de se-

gurança da navegação;
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b) Recomenda-se que o Comandante troque informações prévias com a praticagem (se

estiver sendo usada) e/ou com os Comandantes dos rebocadores sobre a manobra a ser feita, a

bacia de evolução e as características do próprio navio;

c) A Força de Tração Estática Longitudinal (BOLLARD PULL) dos rebocadores será

medida e atestada conforme instruções específicas baixadas pela Diretoria de Portos e Costas;

d) Nas manobras de rebocadores junto à proa dos navios, é proibida a passagem do cabo

de reboque arriando-o pela proa para ser apanhado com croque pela guarnição do rebocador. A

passagem do cabo deverá ser feita através de retinida, lançada a partir do castelo de proa em di-

reção ao convés do rebocador, de modo a evitar a excessiva aproximação rebocador/navio, redu-

zindo os efeitos da interação hidrodinâmica entre as embarcações; e

e) Quando ocorrerem situações imprevisíveis durante as manobras, que não resultem em

acidentes da navegação, mas que não tenham sido integralmente cumpridas as presentes instru-

ções, deverá ser comunicado à Capitania dos Portos pelo Armador, ou seu preposto, no prazo de

vinte e quatro horas.

f) O Anexo 4-C lista as empresas, seus endereços e telefones e os seus rebocadores com

suas características e equipamentos.

SEÇÃO III

SERVIÇO DE PRATICAGEM

0412 – PROPÓSITO

Estabelecer normas complementares à NORMAM-12/DPC para o controle da manu-

tenção da habilitação dos Práticos e para o treinamento e qualificação dos Praticantes de Práticos

da Zona de Praticagem (ZP-4), que abrange o porto do Itaqui e os terminais da ALUMAR e Pon-

ta da Madeira.

0413 – SERVIÇO DE PRATICAGEM

O programa de atividades dos Práticos será definido de acordo com as especificações

abaixo:

a) Princípios Gerais

O Serviço de Praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria

aos Comandantes de navios, requeridos por força de peculiaridades locais, que dificultem a livre

e segura movimentação da embarcação e é constituído de Prático, Lancha de Prático e da Atalaia

(Estação de Praticagem). Envolve, normalmente, dois tipos de ações distintas: as Manobras de

Praticagem e a Navegação de Praticagem.
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As Manobras de Praticagem são as manobras de atracar/desatracar, fundear/suspender,

amarrar à boia/largar da boia, entrar/sair de dique/carreira e alar ao cais, quando executadas com

a assessoria de um ou mais Práticos embarcados. A Navegação de Praticagem é a realizada no

interior de uma ZP, também com a assessoria de um ou mais Práticos embarcados.

Ambos os tipos podem ter graus diversos de dificuldades, resultando ser a Praticagem

obrigatória ou não, conforme estabelecido pela Autoridade Marítima.

Uma Faina de Praticagem, em geral, envolve os dois tipos de atuação, podendo predo-

minar um ou outro. Na maioria dos portos ocorre uma singradura curta, seguida da manobra de

atracação e vice-versa.

O estabelecimento do número mínimo de manobras que cada Prático deve executar,

para manter-se habilitado, consta no Anexo 2-F da NORMAM-12/DPC.

É importante observar que esse número mínimo de manobras, estabelecido na NOR-

MAM-12/DPC, visa à manutenção da habilitação do Prático na ZP, já bem desenvolvida pelo

profissional.

b) Plano de Manutenção da Habilitação dos Práticos

O plano de manutenção da habilitação dos Práticos, específico para a Zona de Pratica-

gem do Maranhão, indica o número de manobras por quadrimestre a serem realizadas pelo Práti-

co habilitado nos portos e terminais da Zona de Praticagem, de acordo com o número mínimo

determinado no Anexo 2-F da NORMAM-12/DPC.

Os casos de força maior que impossibilitem o cumprimento dessas manobras deverão

ser apresentados ao Agente da Autoridade Marítima, para decisão.

c) Comprovação das Manobras Realizadas

É obrigatório o lançamento pelo Prático das fainas de praticagem executadas no “Módu-

lo de Lançamento das Fainas de Praticagem”, cujo modelo de Cadastro de Manobras encontra-se

no Anexo 2-G da NORMAM-12/DPC. O prazo limite para o lançamento dos dados de que trata

esta alínea será de dez (10) dias corridos a contar da data de encerramento de cada faina de prati-

cagem realizada. Na hipótese de ocorrência de quaisquer erros no lançamento, o PRT terá com

cinco (05) dias para retificações, contados do término do primeiro decêndio.

Obs.: (1) o cadastro eletrônico de cada faina, cujo modelo consta no Anexo 2-G, registra o espa-
ço temporal compreendido entre a chegada do Prático a bordo (campo 5) e a dispensa deste pelo
Comandante da embarcação (campo 9). No campo 7 deverão ser lançadas as fainas de pratica-
gem realizadas dentro do período supracitado.

(2) o Prático, quando na condição de 1o Prático deverá lançar os
demais Práticos que participaram da faina, bem como o Prático “assistente” ou o Praticante de
Prático, conforme o caso.

(3) o lançamento no Módulo poderá ser executado por mandatário com poderes específi-
cos para esse fim, consignado em instrumento de mandato (procuração) com firma reconhecida,
devendo uma cópia autenticada deste documento ser encaminhada à CP/DL/AG para arquivo.
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Cada Prático e Praticante de Prático deverá possuir um e-mail pessoal para
contato registrado na DPC, a ser encaminhado via CP/DL/AG, o qual será utilizado
para:
- envio da senha inicial de acesso;
- recuperação de senha; e
- troca de informações com o responsável técnico pelo sistema na DPC (sistemas@dpc.mar.mil.-
br ou 21-2104-5200/5401/5676).

O acesso ao Módulo de Lançamento das Fainas de Praticagem será efetuado atra-

vés do link http://www3.dpc.mar.mil.br/sisgevi_prat/.

Os  comprovantes  de  Manobra  de  Praticagem  realizadas  (Anexo  3-B),  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 (2) anos.

Quadrimestralmente, até os dias 10 de janeiro, 10 de maio e 10 de setembro, respectiva-

mente, a Associação/Empresa de Praticagem deverá encaminhar ao Agente da Autoridade Ma-

rítima a relação dos Práticos que no quadrimestre em questão cumpriram o Plano de Manutenção

da Habilitação, indicando por tipo de manobra, a quantidade de manobras realizadas/assistidas.

Os Práticos que atuam individualmente, com a mesma periodicidade, deverão encaminhar ao res-

pectivo Agente da Autoridade Marítima, uma declaração informando o cumprimento do Plano de

Manutenção da Habilitação e o número de manobras.

d) Não cumprimento do Plano de Manutenção de Habilitação – Recuperação da

Qualificação.

O Prático que não cumprir  o Plano de Manutenção no período estabelecido,  poderá

cumprir o Plano de Recuperação previsto no Capítulo 2 da NORMAM-12/DPC, mediante reque-

rimento ao Agente da Autoridade Marítima.

e) Afastamento do Prático e Praticante de Prático (PPR)

O Prático e o Praticante de Prático que não cumprirem seus referidos planos podem ser

afastados, temporária ou definitivamente, conforme previsto na NORMAM-12/DPC.

f) Garantia de Execução do Plano

A Capitania dos Portos do Maranhão, Agente da Autoridade Marítima, não controlará a

distribuição das manobras pelos Práticos, Associação ou Empresa de Praticagem existente. En-

tretanto, garantirá a execução do mínimo de manobras previstas no semestre para cada Prático,

individualmente, dentro da movimentação de navios que frequentam o Porto. 

g) Informação à DPC

Quadrimestralmente, até os dias 15 de janeiro/maio/setembro, a Capitania dos Portos do

Maranhão remeterá à DPC a relação de todos os Práticos da ZP, discriminando a situação quanto

ao cumprimento do plano.
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0414 – CARACTERÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DA ZP DA ÁREA DE JU-
RISDIÇÃO E NÚMERO DE PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS FAI-
NAS DE PRATICAGEM

Na área de jurisdição da Capitania dos Portos do Maranhão só há uma Zona de Pratica-

gem (ZP-4), cuja lotação prevê um total de 33 Práticos, conforme consta no Anexo 2-I da NOR-

MAM-12/DPC (Rev-1).

A Zona de Praticagem para os portos de Itaqui, Alumar e Ponta da Madeira está dividi-

da em dois trechos, sendo um de Praticagem facultativa e outro de Praticagem obrigatória. O pri-

meiro trecho está compreendido entre o acesso ao canal varrido, nas proximidades da boia nº 1,

até as proximidades da boia nº 19. Neste trecho, o Serviço de Praticagem está disponível ao na-

vegante em caráter facultativo, devendo ser solicitado com antecedência. O segundo trecho dessa

Zona de Praticagem está compreendido entre a boia nº 19 e os terminais. Os serviços nesse tre-

cho da Zona de Praticagem são obrigatórios. No entanto, para navios com Tonelagem por Porte

Bruto (TPB) superior a 100.000 ou com calado igual ou superior a 11 metros, a Praticagem é

obrigatória a partir do ponto situado a 2,3 milhas náuticas da boia nº 19 (“Ponto ALFA”). Nesse

trecho da Zona de Praticagem, as singraduras somente deverão ser feitas com a presença de

Prático a bordo, em consonância com o anexo 4-E da NORMAM-12/DPC (Rev-1).

Devido às características hidrológicas peculiares da Baía de São Marcos, combinadas ao

porte dos navios e posicionamento de berços e píeres específicos, serão empregados dois Práti-

cos embarcados para manobras de atracação e desatracação nos Píeres 4 (navios com qualquer

DWT – peso morto) e Píeres 3 (navios acima de 330.000 ton de DWT) do Terminal Marítimo da

Ponta da Madeira.

a) Pontos de Espera de Prático

De acordo com o Anexo 4-B da NORMAM-12/DPC, são os seguintes os pontos de es-

pera de Práticos:

TERMINAIS LATITUDE LONGITUDE
Ponto de embarque para navios com 

calado inferior a 11 metros, nas proxi-

midades da boia nº 19

02° 28’ 54” S 044° 22’ 12” W

Ponto  de  embarque  para  navios  com

TPB superior a 100.000 ou com cala-

do  igual  ou  superior  a  11  metros,

(Ponto “ALFA”).

02° 26’ 00” S 044° 20’ 36” W

b) Serviços disponíveis

O Representante Único do Serviço e Praticagem na ZP-4 será designado por Portaria da

Capitania dos Portos e, de acordo com o previsto no item 0120 da NORMAM-12/DPC (1ª Revi-
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são), será o responsável pela elaboração da Escala de Rodízio. Para o fiel cumprimento, deverá

observar o previsto nos itens 0226 e 0227 daquelas Normas, devendo encaminhar a escala, para

ratificação do Capitão dos Portos, até 05 (cinco) dias antes do encerramento do mês anterior.  As

trocas ocorridas durante o período de uma dada Escala deverão ser informadas à Capitania dos

Portos, quando do término do período, com a devida justificativa.

A Estação de Praticagem (Atalaia) Coordenadora na ZP-4 é a operada atualmente pela

Associação dos Práticos do Maranhão (APEM), situada na Rua Montes Altos, nº 8, quadra 8 –

Quintas do Calhau – São Luís – MA, tel/fax (98) 3223-8586/87/88.

c) Empresas de Praticagem na ZP-4:

As entidades de Praticagem devem informar ao Agente da Autoridade Marítima as alte-

rações de seus dados.

– MARANHÃO PILOT SERVIÇOS DE PRATICAGEM Ltda., situada na Rua dos Gra-

jurus, na 08, Quadra 20 - Calhau - São Luís - MA, Tel./fax. (98) 3227-2133 / (98) 3227-0049.

– MARIANA PILOT SERVIÇOS DE PRATICAGEM Ltda., situada na Rua dos 

Azulões, nº 01 – Condomínio Office Tower, coluna 27, sala 527, São Luís - MA, Tel. (98) 

98811-1901.

– PRATIMAR – SOCIEDADE DE PRATICAGEM DO MARANHÃO (Associada à 

APEM), situada na Av. dos Holandeses, Qd. 33, nº 07, sala 706, 7º andar, Ed. Metropolitan - 

Bairro Calhau- São Luís - MA, Tel./fax. (98) 3227-1467.

– SÃO LUÍS PILOT - SOCIEDADE DE PRATICAGEM DO MARANHÃO (Associada 

à APEM), situada na Av. dos Holandeses, nº 14, sala 905, 9º andar - Ed. Centro Multiempresari-

al - Calhau - São Luís – MA, Tel./fax (98) 3227 6722.

– SÃO MARCOS PILOT SOCIEDADE DE PRATICAGEM DO MARANHÃO Associ-

ada à APEM), situada na Avenida dos Holandeses, nº 07 - Sala 106 - Ed. Metropolitan - Calhau 

– São Luís - MA, Tel./fax. (98) 3227-5658.

– SÃO NICOLAU – SOCIEDADE DE PRATICAGEM DO MARANHÃO (Associada à 

APEM), situada na Avenida dos Holandeses, nº 14 - Sala 1205 - Ed. Century Multiempresarial - 

Calhau – São Luís - MA, Tel./fax. (98) 3302-6036.

– SMART PILOTS SERVIÇOS DE PRATICAGEM E CORRELATOS Ltda., situada na

Av. Mahiba Azar, Quadra G, Lote 6, Jardim América/Olho D'água, São Luís - MA, Tel/fax. (98).

Observação: A lancha da Praticagem é de uso específico do Serviço de Praticagem. No

entanto, pode também ser empregada em outras atividades quando requisitada pela Autoridade

Marítima, em ações de socorro e salvamento.
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d) Tipos de Manobras

O Serviço de Praticagem, quando obrigatório, deverá ser utilizado para as fainas de sus-

pender, atracar, fundear, amarrar e desamarrar às boias, mudar de fundeadouro ou de cais.

O Prático, escalado para a realização de manobra, deverá participar imediatamente ao

Agente da Autoridade Marítima, todas e quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas du-

rante a manobra, relativas à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à

prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações e das instalações de apoio.

e) Procedimentos do Prático e Sinalização

O acesso do Prático a bordo dos navios se fará por meio do emprego da escada de Práti -

co, que é exigida nas embarcações que venham a utilizar o Serviço da Praticagem nesta ZP. A ci-

tada escada de Prático deverá ser mantida safa e em bom estado, de forma a permitir o seu em-

barque e desembarque com toda segurança, podendo ser, também, utilizada por outras pessoas,

por ocasião da entrada ou saída de um navio no porto. Deverá possuir condições para ser instala-

da em qualquer dos bordos, de forma segura e em posição que não corra o risco de receber des-

cargas de gases ou líquidos eventuais provenientes do navio. Deve se situar, preferencialmente,

na parte plana do costado, à meia-nau, à sotavento. As especificações técnicas de instalações de-

verão atender às normas da DPC.

O Prático, ao se aproximar do navio, deve usar o seu equipamento VHF portátil, para ve-

rificar se o oficial responsável pela escada está em seu posto, munido de rádio VHF, de modo a

poder informar que a escada está pronta para ser usada. Caso contrário, o Prático poderá recusar-

se a embarcar, enquanto a escada de Prático não oferecer condições de segurança, devendo co-

municar, de imediato, o fato e os motivos de sua decisão à Capitania. Por ocasião do seu embar-

que e desembarque o Prático deverá usar colete salva-vidas.

Após o embarque, obrigatoriamente, o sinal de Prático a bordo deverá ser içado, como es-

tabelecido pelo Código Internacional de Sinais (CIS).

0415 – ESCALA ÚNICA DE RODÍZIO PARA PRÁTICOS

A Escala de Rodízio mensal do serviço de Práticos deverá ser elaborada pelo RUSP, de acordo

com o previsto na NORMAM-12/DPC, e encaminhada mensalmente à Capitania dos Portos, até

5 dias úteis antes do início do período de escalação, para ratificação.

0416 – OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE

Além dos deveres previstos no item 0230 da NORMAM-12/DPC, o Comandante da em-

barcação é responsável por:

a) informar ao Prático as condições de manobra do navio, suas restrições e facilidades,

bem como todas as demais informações necessárias ao desempenho do serviço;

- 42 de 106 -



b) fiscalizar a execução do serviço de praticagem, informando à Capitania dos Portos

qualquer anormalidade;

c) retirar do Prático a direção da manobra, quando convencido de que ela esteja sendo

executada de forma errada ou perigosa, dando ciência do fato, por escrito, ao Capitão dos Portos

e registrando a ocorrência  no modelo próprio de Comprovação de Manobra.  Assumir,  nesse

caso, a direção ou solicitar substituto, conforme as circunstâncias o permitirem;

d) preencher o modelo de Comprovação de Manobra (anexo 4-B);

e) fornecer ao Prático todos os elementos materiais e as informações necessárias para o

desempenho de seu serviço, particularmente o calado de navegação;

f) alojar o Prático, no seu navio, com regalias idênticas às dos Oficiais de bordo;

g) não dispensar o Prático antes do ponto de espera de Prático; e

h) fornecer outras observações julgadas necessárias.

0417 – OBRIGAÇÕES DO PRÁTICO E DO PRATICANTE DE PRÁTICO

O Prático e o Praticante de Prático deverão cumprir, respectivamente, o previsto nos

itens 0228 e 0229 da NORMAM-12/DPC.

Além dos deveres previstos no item 0228, o Prático é responsável por:

a) Executar as atividades do Serviço de Praticagem, mesmo quando em divergência com

a empresa de navegação ou seu representante legal, devendo os questionamentos serem debati-

dos nos foros competentes, sem qualquer prejuízo para a continuidade do Serviço. Divergências

relativas a assuntos técnico operacionais, à segurança do tráfego aquaviário, à salvaguarda da

vida humana nas águas e à prevenção da poluição hídrica, serão dirimidas pelo Agente da Auto-

ridade Marítima; e

b) Apresentar-se para a faina de praticagem em perfeitas condições de higidez física e

mental, não tendo ingerido substâncias ou medicamentos que possam vir a comprometer o de-

sempenho de suas atividades, especialmente o tempo de reação e de julgamento.

0418 – IMPRATICABILIDADE

É competência  do Capitão  dos  Portos declarar  a  impraticabilidade  da barra.  Caso o

Prático constate que as condições de mar, vento e visibilidade estejam desfavoráveis, a Pratica-

gem deverá entrar em contato com a Capitania dos Portos, preferencialmente via telefone, por

meio de seu representante legal, e solicitar a impraticabilidade da barra conforme a NORMAM-

12/DPC, especificando as condições reinantes no local que impedem a manobra com segurança,

a fim de que possa ser analisada a necessidade de ser declarada a sua impraticabilidade.
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A praticagem do Maranhão, por meio do seu representante legal, deverá informar na so-

licitação de impraticabilidade as condições ambientais locais: a intensidade do vento no ponto de

espera de Prático; a intensidade do vento na bacia de evolução; a altura da onda no ponto de es-

pera de Prático; a altura da onda na bacia de evolução; a visibilidade em metros; a impossibilida-

de de embarque do Prático se for o caso; as características da embarcação e, por fim, outras con-

dições que possam servir de subsídios à decisão do Capitão dos Portos.

0419 – QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO

a) Estágio de Qualificação de Praticante de Prático

O Estágio de Qualificação de Praticante de Prático na ZP-4 deverá ser programado de

modo a permitir que os Praticantes de Práticos nos Portos do Estado do Maranhão realizem um

estágio, de modo adequado, em conformidade com o previsto na seção II do capítulo 2 da NOR-

MAM-12/DPC. Neste estágio estarão previstos os mecanismos que possibilitem o monitoramen-

to do treinamento e do desempenho do Praticante, com o propósito maior de aprimorar a qualida-

de e eficiência dos Serviços de Praticagem.

b) Plano de Qualificação de Praticante de Prático 

O Praticante de Prático deverá ser informado de todos os procedimentos abaixo:

I – O estágio será desenvolvido em duas fases: Fase de Treinamento e Fase de Qualifi-

cação;

II – Na fase de treinamento, o Praticante de Prático conhecerá os 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;

III – Na fase de qualificação, o Praticante de Prático exercitará as diversas manobras da

Zona de Praticagem, sempre acompanhado por um Prático (para efeito destas Normas, designado

Prático Titular);

IV – O Anexo 4-A especifica os requisitos a serem observados durante as fases de trei-

namento e de qualificação; 

V – Após cada manobra, o Praticante de Prático deverá estabelecer um apropriado deba-

te técnico com o Prático Titular a respeito da manobra executada, para eliminar as dúvidas e se-

dimentar conceitos;

VI – Um Prático Monitor será designado para organizar o estágio de cada Praticante de

Prático e acompanhar o andamento do estágio e o progresso do Praticante;

VII – Durante a Fase de Qualificação,  após cada manobra,  o Prático Titular  deverá

preencher e assinar o Relatório de Manobra com Praticante de Prático, cujo modelo consta do
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Anexo 4-G. O Prático Titular atribuirá notas às diversas fases de manobra executada pelo Prati-

cante de Prático;

VIII – O Relatório de Manobra com Praticante de Prático, Anexo 4-G, após preenchido,

deverá ser encaminhado ao Prático Monitor, para acompanhamento do treinamento e do desem-

penho do Praticante de Prático. O Prático Monitor, após a devida apreciação, deverá dar conheci-

mento 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 inferior a 4 (quatro), em uma

escala de zero a dez, deverão ser repetidas, não sendo computadas como válidas para o Plano de

Qualificação;

IX – Os Relatórios de Manobras com Praticante de Prático deverão ser consolidados

mensalmente no Quadro Resumo Anexo 4-M, que deverá ser encaminhado até o dia 10 do mês

subsequente à Capitania dos Portos do Maranhão, para o acompanhamento do estágio. Deverá

conter as assinaturas do Prático Monitor e do Praticante de Prático;

X – 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 Pratica-

gem;

XI – O Praticante de Prático deverá sempre se apresentar com os equipamentos de pro-

teção individual necessários à manutenção de sua segurança, tais como colete salva-vidas, luvas,

sapatos antiderrapantes e rádio VHF portátil;

XII – As Entidades de Praticagem do Maranhão terão a responsabilidade de designar o

pessoal necessário para a perfeita execução do estágio, bem como recomendar que o pessoal de-

signado transmita aos Praticantes de Prático o conhecimento técnico que possuem;

XIII – Ao término do estágio e dentro do período estabelecido para o mesmo, as associ-

ações deverão emitir, para o Praticante de Prático, a declaração de conclusão do Plano de Quali-

ficação.

XIV - Após a conclusão do Plano de Qualificação, o Praticante de Prático deverá reque-

rer do Agente da Autoridade Marítima que seja submetido a exame de habilitação, de acordo

com o previsto na alínea c do item 0224 da NORMAM-12/DPC.

0420 – EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO

a) Propósito

Estabelecer os procedimentos para o exame de habilitação de Praticante de Prático a

Prático para a ZP-4 da jurisdição da CPMA.

b) Planejamento, Preparação e Apoio Administrativo ao Exame

Caberá ao Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo (CP-10) a prepara-

ção do exame em pauta e de todas as providências de cunho administrativo pertinentes à conse-
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cução do mesmo, inclusive quanto aos contatos prévios com as agências dos navios envolvidos,

acertos de horários, documentação e coordenação com os membros da banca examinadora.

O exame será realizado para cada uma das áreas separadamente, em virtude das diferen-

ças locais das mesmas.

O exame será feito através da avaliação prático-oral de manobras em navios, realizadas

de acordo com a oportunidade, quando de sua permanência nos portos de jurisdição desta Capita-

nia.

Caberá ao presidente da banca, após ouvir os demais membros, a escolha dos navios e

das manobras a serem realizadas.

Os membros da banca examinadora avaliarão o Praticante de Prático (PPR)em mano-

bras de atracação/desatracação, em especial nos requisitos previstos no anexo 4-J.

Os examinadores efetuarão perguntas ao PPR pertinentes aos itens em exame, atentando

para não atrapalhar ou pôr em risco a segurança das manobras.

Desde o momento em que o PPR estiver a bordo do navio ou da lancha do Prático até o

seu desembarque,  será considerado como sendo avaliado, cabendo nessas ocasiões, inclusive,

perguntas pelos examinadores.

As avaliações iniciar-se-ão até o trigésimo dia a contar da entrega do programa de trei-

namento, devidamente firmado pelo PPR, não estando prevista, a princípio, a data de encerra-

mento, uma vez que será utilizado na ocasião da chegada e partida dos navios na ZP-4.

O PPR realizará as manobras assistido pelo Prático de serviço, que poderá, se necessá-

rio, e em nome da segurança, a qualquer momento, interferir ou mesmo assumir a manobra do

navio,  bem como, obviamente,  o Comandante.  O Comandante deve ser previamente alertado

dessa premissa básica.

c) Avaliação

1) Procedimentos da Banca Examinadora

A Banca Examinadora, designada por Portaria específica do Capitão dos Portos, avalia-

rá,  à luz dos assuntos previstos na NORMAM-12/DPC, o desempenho e o conhecimento do

PPR, através de notas conceituais.

Os examinadores poderão, a seu critério, tecer comentários ou outras considerações a

respeito de suas avaliações e impressões, registrando-as no modelo pertinente. No caso de avalia-

ção com conceitos Deficiente ou Inapto, obrigatoriamente, deverão ser registrados comentários

justificativos no modelo próprio.

2) Conceitos e Graus

Os conceitos a serem atribuídos serão dados em termos de graus, em números inteiros,

de 1 a 10, a saber:
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Excelente ........ 9 e 10

Muito Bom ........7 e 8

Bom ................. 5 e 6

Deficiente ........ 3 e 4

Inapto .............. 0 a 2

3) Modelos

Os examinadores preencherão os modelos constantes do Anexo 4-I em cada manobra.

O Comandante do navio em manobra preencherá o modelo do Anexo 4-G.

Ao final de cada manobra, os modelos serão entregues ao Chefe do Departamento de

Ensino Profissional Marítimo (CP-10).

O modelo do Anexo 4-J (Avaliação Geral) deverá ser preenchido ao final do exame.

Todos os modelos serão arquivados, posteriormente, em pasta própria no Departamento

de Ensino Profissional Marítimo (CP-10), por um período de 5 anos.

4) Manobras a Avaliar

O plano de manobras a serem avaliadas (Manobras Previstas) é o discriminado no Ane-

xo 4-I.

O presidente da banca examinadora, à luz do desempenho do PPR e das avaliações e

comentários feitos pelos membros da banca, poderá, ouvidos estes, decidir, a seu critério, por

uma  redução  no  número  de  manobras.  Deverá,  entretanto,  considerar,  criteriosamente,  as

diferentes possibilidades e situações de manobras possíveis na área.

5) Reuniões de Crítica

Poderão ser realizadas reuniões de crítica da banca examinadora após cada manobra re-

alizada, a critério de seu presidente.

6) Aprovação

A nota mínima para aprovação será a obtenção, em todas as manobras, de grau 5 (con-

ceito BOM) em todos os itens avaliados.

Para ser considerado aprovado para ascensão à categoria de Prático, o PPR não poderá ter avalia-

ção Deficiente ou Inapto em nenhum item auferido por mais de um examinador, em cada mano-

bra. Caso isso ocorra, deverá repetir o mesmo tipo de manobra, em circunstâncias semelhantes.

A avaliação como inapto, dada por mais de um examinador em uma manobra, implicará

em uma reunião da banca examinadora para avaliar o prosseguimento do exame ou a imediata

reprovação do PPR.

A repetição de avaliação com grau Deficiente ou Inapto levará a banca examinadora a

reunir-se para decidir sobre a conveniência do prosseguimento do exame ou da reprovação do

examinado.
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7) Casos Omissos

Serão submetidos à decisão do Capitão dos Portos.

0421 - MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PRÁTICO

A manutenção da Habilitação dos Práticos da ZP-04 é estabelecida na NORMAM-12/

DPC, por meio da realização de um número mínimo de manobras por terminais e portos desta

ZP, constante do Plano de Manutenção de Habilitação na NORMAM-12/DPC.

SEÇÃO IV

SEGURANÇA ORGÂNICA

0422 – SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E SIMI-
LARES

Os navegantes devem estar atentos para a possibilidade de ocorrência de atos de assalto

e roubo à mão armada a bordo das embarcações, quando fundeadas ou atracadas. O “Decálogo

de Segurança” constante do anexo 4-D sugere precauções a fim de evitar prejuízos aos navios.

A Organização Marítima Internacional (IMO) vem adotando uma série de providências,

visando diminuir a incidência de roubo armado em navios, tendo em vista os prejuízos que tais

ilícitos trazem à operação normal dos portos organizados e às atividades econômicas de uma ma-

neira geral. No Brasil, têm sido constatados casos de roubo armado a bordo de embarcações.

Embora seja da competência da Polícia Federal exercer as funções de polícia marítima, conforme

preconizado no inciso III, do § 10, do artigo 144 da Constituição da República Federativa do

Brasil, a Marinha do Brasil vem cooperando com os órgãos governamentais, no sentido de con-

tribuir para diminuir a incidência dos citados ilícitos, integrando a Comissão Nacional de Segu-

rança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (CONPORTOS). Como exemplo dessa

cooperação, pode ser citado o apoio prestado por parte das Capitanias dos Portos aos Núcleos

Especiais de Polícia Marítima (NEPOM) e à Polícia Federal.  

Entre as recomendações da IMO aos Governos dela participantes, constantes das Circu-

lares MSC 622 / Rev. 1 e 623 / Rev. 1 da IMO, está a utilização da estrutura de comunicações

dos serviços de Busca e  Salvamento  Marítimo na disseminação, às  autoridades competentes,

com a urgência necessária, dos atos ilegais cometidos contra os navios, entre os quais estão in-

cluídos o roubo armado. Tal escolha recaiu na estrutura SAR – SALVAMAR BRASIL (MRCC),

DISTRITOS NAVAIS (RCC), CAPITANIAS, DELEGACIAS E AGÊNCIAS (RSC) – em de-

corrência do elevado grau de prontidão desses centros e subcentros, considerados pela comunida-

de internacional como a única opção confiável, em âmbito mundial, para o escoamento das men-

sagens urgentes e de suma gravidade, envolvidas com o assunto em pauta. Desta forma, espera-
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se garantir que as notificações sobre atos ilegais, cometidos contra embarcações, sejam dissemi-

nadas rapidamente, e que aquelas atinentes ao roubo armado cheguem, o quanto antes, à Polícia

Federal, a quem caberá adotar as providências decorrentes. Sendo assim, as ações decorrentes,

no âmbito da MB, limitar-se-ão à retransmissão dessas notificações.

Tendo em vista o acima exposto, até que sejam estabelecidos os procedimentos em ca-

sos de roubo armado em águas brasileiras, os Comandos de Distritos Navais disseminarão, de

imediato, as ocorrências envolvendo esse tipo de delito, empregando a estrutura de comunica-

ções hoje existente, disponível para o atendimento dos serviços de Busca e Salvamento Maríti-

mo, que opera ininterruptamente, composta pelos próprios Comandos de DN, Capitanias, Dele-

gacias e Agências subordinadas, de acordo com o preconizado no Anexo 4-E.

a) Providências do responsável

Os  Armadores ou seus representantes legais, cujas embarcações estejam atracadas ou

fundeadas, visando à 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

ofereçam segurança armada ou empregar equipamento de detecção de intrusos, tais como alar-

mes e detectores de presença.

b) Obrigatoriedade de vigilância por tripulante

É obrigatória a presença a bordo de um membro da tripulação nos navios atracados e

fundeados, guarnecendo equipamento VHF. A Capitania dos Portos mantém escuta permanente

no canal 16.

c) Competência

A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais a bordo é a Polícia Ma-

rítima, Aérea e de Fronteiras, exercida pela Polícia Federal.

d) Obrigatoriedade de comunicação

1) Os navios mercantes nos portos de São Luís ou fundeados na baía de São Marcos,

quando da ocorrência de assalto, roubo armado ou atos de pirataria deverão notificar a Capitania

dos Portos do Maranhão, usando a formatação das mensagens de notificação de pirataria e roubo

armado, constante no Anexo 4-E.

2) Cabe à Capitania dos Portos com jurisdição sobre o porto disseminar à Polícia Fede-

ral, de imediato, o ocorrido, com base na notificação do navio, com  informação ao Comando do

4º Distrito Naval, conforme exposto no item 0322 acima. Será também avaliada pela Capitania

dos Portos a necessidade de abertura de Inquérito Administrativo.

3) São responsáveis pelo posterior Registro Policial da Ocorrência o Comandante e o

proprietário ou o Armador do navio, sendo co-responsável o Agente Marítimo. É necessário que
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o Vigia Portuário, contratado para o serviço de vigilância do navio, preste depoimento a autori-

dade policial sobre o assalto, roubo a mão armada ou atos de pirataria.

SEÇÃO V

MEIO AMBIENTE

0423 – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O Porto de Itaqui e os Terminais da ALUMAR e da Ponta da Madeira não estão situa-

dos em área de proteção ambiental ou ecologicamente sensível.

a) Comunicação de incidentes

O derramamento de poluentes, ocorrido de forma acidental ou não, deverá ser imediata-

mente comunicado à Capitania dos Portos, pela estação poluidora ou por qualquer testemunha do

evento. Idêntica comunicação deverá ser feita ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBA-

MA), telefones (98) 3131-2300 2347 / 2302 e 2346 e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente

(SEMA), telefones (98) 3194-8900 / 8905.  

b) Plano de emergência

Os navios, na ocorrência de derramamento de óleo, darão início à execução de seu “Pla-

no de Emergência para Poluição por Óleo”, até que as autoridades locais iniciem a execução do

Plano de Contingência local para combate aos danos causados ao meio ambiente. Porém, em

caso de poluição ocasionada por óleo, na qual não haja controle, deverá ser dado o alarme às au-

toridades locais para a ativação do “Plano de Contingência da Baía de São Marcos”. Neste caso,

o Canal 05 do VHF deverá ser IMEDIATAMENTE liberado para as coordenações necessárias.

c) Cuidados para evitar poluição

1) as embarcações deverão recolher o lixo em recipientes adequados e mantê-los tampa-

dos até sua retirada de bordo;

2) não é permitido que recipientes de lixo fiquem dependurados pela borda da embarca-

ção ou acumulados no convés principal onde possam vir a rolarem para o mar;

3) é proibido efetuar qualquer tipo de esgoto, que não seja de águas servidas, com des-

carga direta para o mar, durante a permanência no porto;

4) a retirada de objetos contendo produtos químicos poderá ser  feita  empregando-se

chata, caminhão ou outro meio, desde que executada por firma legalmente habilitada e com con-

sentimento da Administração do Porto, Capitania dos Portos, e demais órgãos competentes.

d) Recebimento e transferência de combustível

- 50 de 106 -



As operações de recebimento e transferência de combustível não destinado a carga

deverão obedecer, no que couber, ao previsto no item 0423 deste Capítulo, devendo, ainda, ser

mantidos fechados todos em bornais no convés do navio.

e) Limpeza de tanques, porões e recolhimento de lixo

Os serviços disponíveis serão especificados para cada porto ou terminal em suas Nor-

mas de Operação e Resoluções.

0424 – CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, PRODUTOS
QUÍMICOS A GRANEL E GÁS LIQUEFEITO

As operações de recebimento e transferência de combustível não destinado à carga de-

verão ser efetuadas, preferencialmente, no período diurno, devendo ainda ser mantidos fechados

todos os embornais no convés do navio. Todos os envolvidos na faina de abastecimento deverão

adotar todas as medidas necessárias para prevenção da poluição, como escolha do local, horário

e condições do mar propícias para o abastecimento, além do dispositivo a ser empregado na fai-

na, e do Plano de Contingência, em caso de vazamento.

As chatas ou barcaças atracadas a contrabordo dos navios para fornecimento de com-

bustíveis, limpeza de tanque ou outra finalidade, deverão estar devidamente iluminadas. Os ope-

radores deverão comunicar à Capitania, por meio de telefone ou e-mail, com até 24h de antece-

dência, o local do abastecimento, o nome das embarcações envolvidas com indicação de quem

transfere e quem recebe o tipo e a quantidade de combustível.

a) Prontidão

1) as embarcações deverão manter contínua vigilância durante as operações de carrega-

mento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e gás li-

quefeito pois, como demonstram as estatísticas, é nessas ocasiões que ocorrem a maioria dos der-

ramamentos registrados;

2) para tanto, durante todo o período de carga ou descarga, deverão ser mantidos a pos-

tos, no convés, tripulantes qualificados e conhecedores das manobras  de  modo a poderem, rapi-

damente, interromper a operação em caso de acidente ou avaria nos equipamentos; e

3) da mesma forma, os terminais deverão manter operadores qualificados e atentos à

faina, em tal posição que possam paralisar a operação imediatamente em caso de vazamento ou

derramamento do produto.

b) Habilitação

Serão considerados qualificados os oficiais e tripulantes que, além de seus cursos de

formação e decorrentes, possuam habilitações específicas para exercerem atividades em navios

tanques petroleiros, navios tanques para produtos químicos e navios transportadores de gás lique-
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feito, previstas em Resoluções da Conferência Internacional sobre a Formação de Marítimos e

Expedição de Certificados.

0425 – MERCADORIAS PERIGOSAS

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela

Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS-74, como os ex-

plosivos, gases, líquidos ou sólidos inflamáveis, substâncias comburentes, peróxidos orgânicos,

substâncias venenosas, infecciosas, radioativas e corrosivas.

O Anexo 4-A regulamenta a necessidade de informar a Capitania dos Portos a ocorrên-

cia de perda ou provável perda de mercadorias perigosas em AJB.

a) Requisitos para o transporte

O transporte de mercadorias perigosas obedecerá às normas contidas na Convenção In-

ternacional 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 entrando no porto

A Capitania  dos  Portos  deverá  ser  notificada,  pela  própria  embarcação ou por  seus

agentes, de toda carga perigosa que chegar ao porto, seja para descarga ou em trânsito. Esta noti-

ficação deverá ser feita com 24 horas de antecedência da chegada e ser de acordo com o modelo

do Anexo 5-B da NORMAM-01/DPC;

c) Embarcações que deixam o porto

Cópia do Manifesto de Carga, tendo em anexo a “Declaração de Mercadorias Perigo-

sas” (Anexo 5-A da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC, conforme aplicável), deverá

ser entregue até 24 horas antes da saída da embarcação à Capitania dos Portos. Para os navios de

bandeira brasileira, classificados para transporte de carga e/ou passageiros, deverá ser emitido o

Termo de Responsabilidade previsto no Anexo 5-C (NORMAM-01 ou NORMAM-02/DPC).

 d) Alterações

Todas as alterações no Manifesto de Carga, bem como as confirmações de chegada e sa-

ída das embarcações, deverão ser informadas por fax ou por ofício à Capitania dos Portos.

e) Regras

AS MERCADORIAS PERIGOSAS PARA SEREM TRANSPORTADAS A BOR-

DO DE EMBARCAÇÃO DEVERÃO ESTAR:

1) com embalagem adequada e em bom estado;

2) com os recipientes marcados e etiquetados com o nome técnico de seus conteúdos e

com etiqueta ou marca contendo o símbolo que indique claramente a natureza perigosa do seu

conteúdo;
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3) documentadas na origem, por seus expedidores, contendo, além do manifesto de car-

ga, um certificado ou declaração atestando que a mercadoria está corretamente embalada, marca-

da e etiquetada e que atenda às condições exigidas para seu transporte;

4) estivadas de maneira apropriada e segura, conforme sua natureza. As mercadorias in-

compatíveis devem ser separadas umas das outras. O transporte de explosivos a bordo de navios

de passageiros atenderá às restrições especiais previstas na Regra 7 do Capítulo VII da Conven-

ção SOLAS-74; e

5) com amarração dobrada e uso de defensas, quando houver previsão de  mau tempo na

área da travessia.

f) Irregularidades

O descumprimento dessas regras ou a constatação de divergência entre documentos e

carga sujeitarão o infrator ao impedimento de carregar ou descarregar a mercadoria, além das de-

mais penas previstas.

g) Sinalização de carga perigosa

Toda embarcação transportando carga perigosa deverá içar os sinais previstos no Códi-

go Internacional de Sinais, durante o período em que o navio estiver com a carga no porto.

Durante a carga ou descarga de inflamáveis ou explosivos, a embarcação deverá içar a

bandeira Bravo (encarnada e farpada) de dia, ou exibir uma luz encarnada, à noite, ambas no

mastro principal.     

Em casos de poluição hídrica ocasionada por navios ou terminais, o canal 5 do VHF

marítimo deve ser imediatamente liberado para as coordenações iniciais do Plano de Contingên-

cia da Baía de São Marcos.

SEÇÃO VI

FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0426 – 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.

Compete ao representante local do Armador as providências necessárias para sua realização, an-

tes de ser a embarcação liberada para as operações de carga e descarga, de embarque e desem-

barque 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 pré-

via liberação da Receita Federal, Polícia Federal e Saúde dos Portos.
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a) Previsão de chegada da embarcação: 

Quando a embarcação for oriunda de porto estrangeiro, o representante da embarcação

deverá comunicar a previsão de chegada no porto ou terminal aquaviário nacional, ao OD da ju-

risdição, por meio da Notificação de Previsão de Chegada (Anexo 2-A), no prazo de quarenta e

oito horas antes da chegada.

Caso haja alteração do porto informado anteriormente, o representante da embarcação

deverá encaminhar ao OD da nova jurisdição uma nova Notificação de Previsão de Chegada.

b) Entrada da embarcação: 

Comunicação ao OD da jurisdição da chegada da embarcação no porto ou terminal

aquaviário pelo seu representante, no prazo máximo de quatro horas após a atracação ou fundeio,

por meio da Declaração Geral de Entrada (Anexo 2-B) ou Aviso de Entrada (Anexos 2-H ou 2-

N), conforme o caso.

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  para o e-mail: cpma.despacho@marinha.mil.br, um extrato devidamente au-

tenticado do lançamento da ocorrência no Diário de Navegação. O Comandante do navio estran-

geiro somente encaminhará ao Órgão de Despacho as hipóteses citadas em 3 e 4, caso ocorram

em águas de jurisdição brasileira:

1) avaria de vulto na embarcação ou carga;

2) insubordinação de tripulante ou passageiro;

3) observação da existência de qualquer elemento de interesse da navegação, não regis-

trado 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.

c) Livre prática

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

gem enviada pelos Agentes de Navegação à Inspetoria de Saúde dos Portos, Aeroportos e Fron-

teiras, até 02 (duas) horas antes da chegada do navio.

Quando as  condições  sanitárias  da  embarcação  não forem consideradas  satisfatórias

(não tiver sido obtida a Livre Prática), o navio deverá demandar a área de espera, quarentena ou

outra determinada, até sua liberação. O navio deverá manter içada a bandeira adequada do Códi-

go Internacional de Sinais, ficando proibida a descida de qualquer pessoa da embarcação.

d) Quarentena
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1) 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 até liberação pela Saúde dos Portos. O fundeio na

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

São os seguintes fundeadouros de quarentena:

I – Fundeadouro de Quarentena Externo:

Fundeadouro Nº 3 – Reservado para navios com calado superior a 11 metros.

II – Fundeadouro de Quarentena Interno:

Fundeadouro Nº 6 – Reservado para navios com calado menor ou igual a 11 metros.

(Apresenta fortes correntes, com grande possibilidade de acidentes. Deve ser evitado o seu uso).

Fundeadouros Nº 7 e 8.

2) a descarga de águas servidas é proibida em navios nessa situação;

3) 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 pe-

nalidades previstas; e

4) As Agências de Navegação, Armadores/Empresa de Navegação e Comandantes deve-

rão disseminar, da forma mais ampla e rápida possível, as informações e diretivas das autorida-

des do porto, de modo a garantir a eficácia das medidas de prevenção adotadas. O descumpri-

mento destas normas ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde dos Portos sujeitará a retirada

da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras penalidades previstas.

e) Vistoria para emissão do atestado de inscrição temporária (AIT)

Tendo em vista as condições adversas de mar existentes na Baía de São Marcos, esse

tipo de vistoria poderá ser feita com o navio atracado, caso seja da vontade do Armador. Porém,

só poderá operar após autorização do Agente da Autoridade Marítima.

0427 – SAÍDA DA EMBARCAÇÃO

a) Despacho

Em tempo hábil, deverá ser solicitada à Capitania dos Portos permissão para a saída da

embarcação, através do Pedido de Despacho. Para obter tal autorização, deverão ser cumpridas

as prescrições regulamentares, emitidas pela Diretoria de Portos e Costas, cujo processamento

constitui o Despacho.

b) Saída

Cumpridas as exigências do despacho, a embarcação será liberada, recebendo o Passe

de Saída. O Passe de Saída tem validade de até setenta e duas horas, contados a partir da data-

hora da partida prevista no Pedido de Despacho, concedido a critério do OD da jurisdição. 
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A efetiva saída da embarcação será participada através da Parte de Saída, à Capitania,

no prazo de até 6 (seis) horas úteis após a saída, pelo Comandante, Armador ou seu Preposto.  

c) Embarque de pessoal não tripulante

O embarque e desembarque de familiares de tripulantes, de pessoal envolvido em repa-

ros e manutenção, bem como de passageiros (em navio não destinado ao transporte de passagei-

ros), será feito mediante inclusão dos respectivos nomes, na Lista de Passageiros, apresentada

por ocasião do despacho ou juntamente com a Parte de Saída (no caso de haver alterações), ob-

servados sempre o número máximo de pessoas que compõe a lotação, as acomodações e o mate-

rial de salvatagem disponível.

d) Dispensa de despacho

Os navios fundeados nas proximidades do porto, que não estejam realizando navegação

de cabotagem e não tenham sido visitados pelas autoridades do porto, poderão suspender ferros

para outro destino, sem despacho, devendo seus agentes comunicar tal evento à Capitania dos

Portos, para que sejam cumpridos os procedimentos previstos para a Parte de Saída. Esses navios

não podem movimentar tripulantes, nem receber visitas de qualquer natureza, ocorrências que os

sujeitariam ao despacho.    

0428 – PORT STATE E FLAG STATE CONTROL

Os navios  estrangeiros  estarão  sujeitos  ao  Controle  do Navio pelo Estado do Porto

(“Port State Control” - PSC), de acordo com as Convenções Internacionais ratificadas pelo País e

com a Norma da Autoridade Marítima para Operação de Embarcações Estrangeiras em área de

jurisdição brasileira (AJB) – NORMAM-04/DPC.

Especial atenção deve ser observada pelos navios que operam nos terminais e portos

desta Jurisdição em relação às orientações contidas na NORMAM-20/DPC. As Agências de Na-

vegação ou os prepostos dos Armadores  deverão encaminhar a esta Capitania o formulário de

água de lastro, previsto na citada norma, que deverá ser reproduzido, preenchido e encaminhado

24 horas antes da chegada do navio.

Os navios nos terminais e portos desta Jurisdição que desejarem os serviços prestados

pelo Grupo de Vistorias e Inspeções (GVI) desta Capitania deverão requerer por escrito as suas

necessidades, juntando ao processo o comprovante de pagamento da respectiva taxa de serviço

(GRU). Se a fizer por meio de preposto (Agente), este deverá comprovar o credenciamento por

meio de procuração juntada ao processo. Os requerimentos deverão ser encaminhados a esta Ca-

pitania, preferencialmente no Grupo de Atendimento ao Público (GAP), com pelo menos, 24

horas úteis de antecedência à data solicitada para a execução do serviço.
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            Os navios mercantes brasileiros estarão sujeitos a inspeções (“Flag State”)  de acordo

com as normas estabelecidas pela Diretoria de Portos e Costas.

CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I

RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

O Capitão dos Portos, no uso que lhe confere a legislação em vigor, exercendo a tarefa de

coordenar o estabelecimento e a divulgação dos limites e restrições operacionais das instalações

portuárias desta jurisdição e seus acessos, indica para estudos utilizar as publicações Relatório

121: Harbour Approach Channels Design Guidelines do The World Association for Waterborne

Transport Infrastructure (PIANC) respeitando a Legislação Nacional sobre a competência devi-

da a cada Órgão, e estudos que poderão ser realizados em entidades com capacidade técnica

comprovada, às expensas dos interessados.

Compete ao Capitão dos Portos do Maranhão coordenar o estabelecimento e ratificar a di-

vulgação, pela Administração do Porto ou Terminal, do calado máximo de operação, do porte

bruto máximo e das dimensões máximas dos navios que trafegam no porto ou terminal sob sua

jurisdição, bem como a delimitação das áreas de fundeadouro, de fundeio de carga e descarga, de

inspeção sanitária e de polícia marítima, bem assim as destinadas a plataformas, demais embar-

cações especiais, navios de guerra e submarinos, navios em reparo ou aguardando atracação e

navios com carga inflamáveis e explosivos.

Para tal, serão realizadas reuniões com representantes das Administrações dos Portos e

Terminais. A Praticagem do Maranhão assessorará o Capitão dos Portos nos assuntos relativos à

Segurança do Tráfego Aquaviário. As Administrações dos Portos e Terminais, com base na do-

cumentação pertinente, elaborarão suas Normas Técnicas de Tráfego Aquaviário (Resoluções/

Prescrições) que especificarão os limites e as restrições operacionais sob a responsabilidade de

cada administração. Tais limites e restrições poderão ser divulgados pelas instalações portuárias

e pela Autoridade Portuária em seus sítios eletrônicos.

0501 – CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL)

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

segurança à profundidade do local. Sua divulgação oficial será feita pela administração do Porto 
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ou Terminal responsável pelo trecho em questão, respeitando as variações típicas de maré no lo-

cal.
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A) TERMINAIS MARÍTIMOS: 

TERMINAL MARÍTIMO DA PONTA DA MADEIRA (VALE)

BERÇO COMPRIM. LARGURA PROF. DWT
CALADO

MÁXIMO

BOCA

MÁXIMA

1 490m 48,00m 25,00m 420.000 23m 66m
3S 315m 48,00m 23,00m 420.000 21m 66m
3N 280m 45,00m 23,00m 180.000 21m 65m
4S 510m 66,00m 25,00m 420.000 23m 66m
4N 508m 66,00m 25,00m 420.000 23m 66m

PORTO DO ITAQUI (Porto Público)

BERÇO COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE DWT
CALADO

MÁXIMO

BOCA

MÁX

100 320m 40m 15,00m 100.000 14,50m 40m

101 223m 26m 12,00m   80.000 11,50m 40m

102 223m 26m 12,00m   80.000 11,50m 40m

103 270m 35m 15,00m 100.000 14,50m 40m

104 200m 26,5m 13,00m  80.000 12,50m 40m

105 280m 26,5m 18,00m 150.000 17,50m 45m

106 420m 60m 19,00m 155.000 18,50m 50m

108 300m 50m 15,00m 91.600 14,50m 40m

TERMINAL PRIVATIVO DA ALUMAR

BERÇO
COMPRIMEN-

TO
LARGURA PROFUNDIDADE DWT

CALADO

MÁXIMO

BOCA

MÁXI-

MA
01 320m 50m 13m 84.000 11,58 32,3m
02 225m 50m 13m 84.000 11,58 32,3m
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B) DE ACORDO COM O ARTIGO 18, DA LEI Nº 12.815 DE 05/06/2013, CABE

À  ADMINISTRAÇÃO  DO  PORTO,  SOB  COORDENAÇÃO  DA  AUTORIDADE

MARÍTIMA,  ESTABELECER  E  DIVULGAR  OS  CALADOS  MÁXIMOS

RECOMENDADOS  EM  FUNÇÃO  DOS  LEVANTAMENTOS  BATIMÉTRICOS  SOB

SUA RESPONSABILIDADE. 

O calado máximo recomendado não se constitui em uma limitação operacional no tre-

cho navegado, não significando uma proibição formal. Entretanto, sua não observação será con-

siderada no julgamento de eventuais acidentes marítimos, da mesma forma que qualquer outro

ato de imprudência, negligência ou imperícia.

A AM deve garantir que os portos brasileiros operem efetivamente com Folga Abaixo 

da Quilha (FAQ) em níveis seguros, calculados de acordo com os métodos internacionalmente 

adotados e consagrados.

0502 – RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPAS-
SAGEM

A forma dos canais navegáveis, a profundidade, o tipo de tença e de margem, afetam o

comportamento das embarcações e vice-versa, de modo que a velocidade de trânsito se torna um

fator importante para evitar acidentes.

As restrições de velocidade, cruzamento e ultrapassagem deverão constar nas Normas

editadas pela VALE, EMAP e ALUMAR. A velocidade recomendada para os navios na área de

praticagem obrigatória deve ser de no máximo 8 (oito) nós; a velocidade ideal a ser seguida

constará nas referidas Normas.

Os navios de grande porte ou embarcações menores que navegam no canal de acesso ao

Terminal Privativo da ALUMAR não deverão fazê-lo em velocidade superior a 6 (seis) nós, a

fim de não causar avarias nas embarcações atracadas no porto de Itaqui e no Terminal Pesqueiro.

0503 – RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS

Não há restrição de horário para manobra noturna na ZP-04.

0504 – RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES
Cabe às administrações portuárias estabelecer e divulgar oficialmente as restrições de

porte nos seus atracadouros, em função da resistência estrutural dos elementos e das forças natu-

rais envolvidas.

As restrições de porte constam nas Normas editadas pela VALE, EMAP e ALUMAR.

0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO
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Ao se demandar os fundeadouros, principalmente os internos, deve-se ter cuidado devi-

do às fortes correntes reinantes.

Navios com apenas 1 (um) ferro, ou com problemas de máquinas deverão, em princípio,

utilizar os fundeadouros TRÊS, DOIS e UM (a  área 1 apresenta sérios problemas de batimetria –

não seria melhor não mencionar?), devendo tal situação ser imediatamente comunicada à Capita-

nia dos Portos

É expressamente proibido o fundeio de qualquer embarcação na área de manobra

e em toda a extensão do canal de acesso ao porto.

Os navios que utilizam os terminais e portos da Baía de São Marcos deverão observar as

áreas específicas de fundeadouros previstas nas cartas da série 400 da Diretoria de Hidrografia e

Navegação, a saber:

ÁREA UM: Para navios “PART CARGO” com destino ao Terminal da Ponta da Ma-

deira, com mais de 11 metros de calado: navios em LITÍGIO e navios em grandes REPAROS.

Para fundeio nessa área, há necessidade de autorização expressa da Capitania dos Portos.

Delimitada pelos pontos de coordenadas:

PONTOS LAT (S) LONG (W)

A 01° 58,5’ 044° 07,0’

B 01° 55,5 044° 09,0’

C 01° 49,2’ 043° 58,4’

D 01° 51,8’ 043° 56,5’

ÁREA DOIS: Área de espera de maré para navios com calados iguais ou superiores a

11 metros.

Nesta área o navegante deve ter atenção, tendo em vista a existência de cabos submari-

nos no setor Oeste da área.
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Delimitada pelos pontos de coordenadas:

PONTOS LAT (S) LONG (W)
A 02° 02,9’ 044° 03,4’
B 02° 05,4’ 044° 03,4’
C 02° 06,0’ 044° 07,2’
D 02° 04,4’ 044° 06,1’

ÁREA TRÊS: Para navios aguardando atracação ou espera de maré, com calados iguais

ou superiores a 11 metros. Também será usada para navios em quarentena.

Nesta área o navegante deve ter atenção tendo em vista a existência de cabos submari-

nos no setor.

Delimitada pelos pontos de coordenadas:

ÁREA QUATRO: Para navios com calados inferiores a 11 metros.

Delimitada pelos pontos de coordenadas:

PONTOS LAT (S) LONG (W)
A 02° 19,2’ 044° 12,2’
B 02° 21,4’ 044° 09,8’
C 02° 24,4’ 044° 12,8’
D 02° 27,4’ 044° 17,2’
E 02° 26,6’ 044° 19,4’

ÁREA CINCO: Para navios com calados inferiores a 11 metros.

Delimitada pelos pontos de coordenadas:

PONTOS LAT (S) LONG (W)
A 02° 22,2’ 044° 20,3’
B 02° 25,0’ 044° 21,3’
C 02° 24,4’ 044° 22,2’
D 02° 20,1’ 044° 20,4’

ÁREA SEIS: Para navios em quarentena com calados inferiores a 11 metros.

O fundeio nesta área necessita de autorização expressa da Capitania dos Portos e

precauções adicionais que serão determinadas quando da solicitação. Em razão das fortes

correntes observadas nesta área, não é indicado o fundeio na área 6.
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PONTOS LAT (S) LONG (W)
A 02° 08,3’ 044° 08,7’

B 02° 10,9’ 044° 09,0’

C 02° 12,1’ 044° 10,0’

D 02° 12,1’ 044° 11,0’



Delimitada pelos pontos de coordenadas:

PONTOS LAT (S) LONG (W)
A 02° 28,6’ 044° 24,5’
B 02° 29,2’ 044° 24,0’
C 02° 30,6’ 044° 25,4’
D 02° 29,6’ 044° 26,0’

ÁREA SETE: Para navios com calado máximo de 11 metros.

O fundeio nesta área destina-se a navios com restrições de manobras e/ou necessi-

dades operacionais de curto período e necessita de autorização expressa da Capitania dos

Portos e precauções adicionais que serão determinadas quando da solicitação.

Por medida de segurança, o quadrante Nordeste da área 7 deve ser evitado para fundeio,

tendo em vista que é utilizado como bacia de evolução de manobras com navios.

Delimitada pelos pontos de coordenadas:

PONTOS LAT (S) LONG (W)
A 02° 33,6’ 044° 25,0’
B 02° 34,0’ 044° 23,6’
C 02° 35,5’ 044° 24,3’
D 02° 34,8’ 044° 25,7’

ÁREA OITO: O fundeio nesta área destina-se a navios com calado menor que 11 me-

tros nas situações de carga e descarga de combustíveis e explosivos.

O fundeio nesta área necessita de autorização expressa da Capitania dos Portos e 
precauções adicionais que serão determinadas quando da solicitação.

Delimitada pelos pontos de coordenadas:

PONTOS LAT (S) LONG (W)
A 02° 35,4’ 044° 26,0’
B 02° 34,8’ 044° 25,7’
C 02° 35,5’ 044° 24,3’
D 02° 36,8’ 044° 24,8’
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OBSERVAÇÕES:

a) Não é permitido o estacionamento de navios fora de serviço em áreas ecologicamen-

te sensíveis, áreas de proteção ambiental ou nas áreas de fundeio nº 6 e 7;

b) As Agências de Navegação e a Praticagem deverão manter a Capitania dos Portos in-

formada sobre as áreas em que se encontram fundeados os navios; e

c) Manobras de bunker em qualquer área somente poderão ser realizadas com prévia au-

torização desta Capitania. No caso de solicitação destas manobras nas áreas de fundeio nº 7 e 8,

o calado máximo do navio recebedor será de 9m.

0506 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS

A Autoridade Portuária e os Terminais de Uso Privativo (TUP) desta jurisdição são os

responsáveis pelo monitoramento dos níveis batimétricos das áreas navegáveis de acesso às suas

instalações. O resultado de tal acompanhamento e as suas medições devem ser encaminhados,

com cópia para a CPMA, por períodos estabelecidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação

(DHN), em Norma específica.

0507 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

A meteorologia e as condições de corrente representam, em determinados Portos, fato-

res críticos para a sua operação normal. Dessa forma, conclui-se que o monitoramento perma-

nente de fatores como vento, corrente e maré, dentre outros, devem ser uma preocupação cons-

tante, não apenas da Capitania, mas também da Autoridade Portuária e outros usuários do porto,

facilitando a avaliação sobre a aplicação das restrições à navegação em geral.

0508 - CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO

Juntamente com as demais restrições de porte das embarcações que acessam as instala-

ções portuárias desta Jurisdição deverá constar, obrigatoriamente, o calado aéreo máximo, que

deverá ser estabelecido sob a coordenação do Capitão dos Portos e lançados em documento ofi-

cial, Resoluções da Autoridade Portuária (AP), e divulgados em seus sites.

0509 – INTERDIÇÃO DE ÁREA MARÍTIMA OU ATIVAÇÃO DE ÁREA PERIGOSA 
POR LANÇAMENTO DE FOGUETES DO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂN-
TARA (CLA)

Considerando a relativa proximidade do Porto de Itaqui e dos terminais privados existen-

tes na Baía de São Marcos com o Centro de Lançamento de Foguetes do Comando da Aeronáuti-

ca, em Alcântara, os navegantes, Armadores e seus prepostos deverão seguir rigorosamente o es-

tabelecido no Anexo 5-A, quando for divulgada pela Capitania dos Portos ou pelo Aviso aos Na-
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vegantes a interdição de Área Marítima ou ativação de Área Perigosa por lançamento de Fogue-

tes.

0510 – OUTRAS RESTRIÇÕES

Durante a estada no porto, inclusive nas áreas de fundeio, o acesso de pessoas estranhas

a bordo é de inteira responsabilidade do Comandante do navio. Enquanto o navio permanecer

atracado deverá manter escuta permanente no Canal 16 do VHF.

As condições ambientais, as dimensões da área de manobra e do canal de acesso, bem

como as características do fundo não oferecem restrições às manobras, podendo os navios mano-

brar a qualquer hora do dia e da noite. Entretanto, especial atenção deve ser dada às velocidades

de corrente, as quais podem atingir valores consideráveis, ocasionando eventuais restrições às

manobras. Em época de maré de sizígia as correntes atingem velocidades de até 5 (cinco) nós.

As velocidades máximas das correntes de marés são observadas nas vazantes.

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 A ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRA-
SILEIRAS

O estabelecimento de plataformas de apoio de obras gerais, prospecção e produção de

petróleo ou gás, de navios-sonda, navios-cisterna, além de ser gerador de tráfego adicional, cons-

titui obstáculo à navegação, sendo necessário o conhecimento de sua posição exata para divulga-

ção aos navegantes. O mesmo cuidado deve-se ter para o posicionamento de monoboias, poitas e

dutos submarinos, a fim de se obter uma navegação segura.

As Companhias responsáveis por terminais e bacias petrolíferas ou gás deverão solicitar

à Capitania dos Portos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, autorização para:

a) 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 águas regulamentadas pela NORMAM-11/

DPC;

b) Deslocamentos de plataformas de prospecção ou produção de petróleo ou gás, na-

vios-sondas, navios-cisterna e plataformas de apoio. O pedido de autorização deverá ser feito 

com informação para a Diretoria de Hidrografia e Navegação e deverá citar o início do desloca-

mento, rumo, velocidade, previsão de chegada e destino. Quando atingida a posição final esta de-

verá ser confirmada em nova comunicação; e
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c) Nos casos das plataformas necessitarem de fundeio nas proximidades das instalações 

portuárias, além do cumprimento do item anterior, os solicitantes devem informar a altura de 

suas torres em relação ao nível do mar, a fim de evitar interferência com a segurança do tráfego 

aéreo regional do Aeroporto Marechal Cunha Machado (Tirirical). As autorizações de entrada 

estarão condicionadas às limitações especificadas após consulta da Capitania dos Portos à torre 

de controle.

É proibido o fundeio de plataformas nos canais de acesso ao Porto do Itaqui e Terminais

Privados da Alumar e VALE, bem como nas bacias de manobra.

Os responsáveis pelo posicionamento ou deslocamentos de plataformas e similares, de-

verão encaminhar à DHN, até o dia 5 (cinco) do mês anterior, a posição geográfica de todas as 

plataformas, navios-sondas, navios-cisternas, boias e dutos submarinos. A DHN providenciará a 

atualização e divulgação das informações necessárias à segurança do navegante. A falta de infor-

mação vital à segurança aquaviária e aérea sujeita o infrator a responsabilidade por danos provo-

cados por acidente de navegação, jurisdicionado pelo Tribunal Marítimo.

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

As águas abrigadas ou semi-abrigadas desta jurisdição, são consideradas áreas de grande

sensibilidade ambiental, com grande fluxo de embarcações. Para o fundeio de plataformas, o so-

licitante deverá apresentar à CPMA um estudo, ratificado pela respectiva autoridade ambiental

competente, que apresente as seguintes medidas de segurança:

a) as plataformas que irão fundear em águas interiores abrigadas ou semi-abrigadas de-

verão ser apoiadas por rebocadores e embarcações, do tipo e bollard pull necessários e suficien-

tes, 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 destas 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 CPMA decidirá sobre o número, o tipo e o método de utilização dos rebocadores,

consultando sempre a Praticagem, Autoridade Portuária e os demais envolvidos na faina;

b) quando a plataforma não for propulsada, ou for rebocada por conveniência ou segu-

rança, deverá ser apresentado o Plano de Reboque assinado por Engenheiro Naval, com a respec-

tiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

c) A CPMA solicitará a apresentação de um parecer do Serviço de Praticagem, a fim de

auxiliar na avaliação dos riscos envolvidos;

d) Toda e qualquer movimentação de plataforma nesta jurisdição deverá contar com

autorização prévia da CPMA;
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e) Toda entrada/saída, movimentação ou fundeio que ocorra em área do Porto Organiza-

do, deverá ser apresentada a autorização da Autoridade Portuária;

f) Deverá ser apresentado plano de navegação que ateste que a infraestrutura portuária

suporta as dimensões da unidade que irá trafegar no canal e bacia de manobra;

g) deverá ser apresentado, à CPMA, laudo de Engenheiro e teste de tração estática dos

cabeços, atestando que o cais suporta receber a unidade;

h) deverá ser apresentado plano de fundeio ou plano de amarração, conforme o caso,

com ART ou aprovado por Sociedade Classificadora;

i) deverá ser apresentado plano de emergência,  planos de Reboque, de Fundeio e de

Amarração, assinado por Engenheiro Naval, com a respectiva Anotação de Responsabilidade

Técnica (ART), devidamente aprovado por Sociedade Classificadora, que contemplem todas as

situações envolvidas, inclusive as de possíveis acidentes/incidentes, com cobertura de rebocado-

res; e

j) dependendo das condições especiais de manobra e permanência, o Capitão dos Portos

poderá, sem prejuízo da segurança da navegação, prevenção da poluição hídrica e ordenamento

do tráfego aquaviário, flexibilizar ou adicionar medidas de segurança.

0513 – BOIAS DE GRANDE PORTE

a) Conceituação

I) Consideram-se boias de grande porte aquelas com volume superior a 2m³ (dois me-

tros cúbicos); e

II) As boias de grande porte têm sido geralmente posicionadas em mar aberto, em apoio

a diversas atividades, especialmente aquelas ligadas à prospecção e exploração de petróleo ou

gás.

b) Identificação

As boias de grande porte deverão ser identificadas, mediante uma placa, contendo o nome da

firma proprietária, o local de fundeio e a sigla da Capitania dos Portos.

c) Lançamento

I) O lançamento desses sinais flutuantes obedecerá às normas específicas, emitidas pela

Diretoria de Portos e Costas; e

II) As boias lançadas deverão ser vistoriadas periodicamente por seus proprietários, es-

pecialmente no que diz respeito ao aparelho de fundeio, a fim de se evitar que garrem. A conser-

vação e manutenção das condições adequadas para o perfeito posicionamento das boias é de res-

ponsabilidade do proprietário.
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d) Providências no caso de uma boia garrar ou ficar à deriva

I) O navegante ao encontrar uma boia à deriva deverá notificar imediatamente à Capita-

nia Portos do Maranhão para a divulgação em Avisos aos Navegantes; e

II) As boias de grande porte encontradas à deriva, que forem recuperadas pela Marinha,

serão restituídas ao proprietário, mediante o ressarcimento das despesas realizadas com o seu re-

boque, conservação e guarda. O proprietário será notificado para retirar a boia, conforme a legis-

lação vigente.

0514 – OPERAÇÕES DE MERGULHO

a) As empresas envolvidas com atividades que envolvam o emprego de mergulhadores

profissionais  deverão cumprir  o estabelecido  na NORMAM-15/DPC (Normas da Autoridade

Marítima para Atividades Subaquáticas).

b) O contratante e o prestador de serviços de mergulho deverão informar a abertura das

frentes de trabalho à Capitania, cumprindo os seguintes prazos:

       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 – 10 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) Em todas as operações de mergulho deverão ser utilizados balizamento e sinaliza-

ção adequados, de acordo com o Código Internacional de Sinais, e outros meios julgados neces-

sários à segurança; e

       II) Caso ocorra interdição nas áreas dos canais de acesso aos portos ou de tráfego

previsto de embarcações, a Capitania solicitará a divulgação por meio de Aviso aos Navegantes.

d) Na ocorrência de acidentes com mergulhadores, quando no exercício de atividades

subaquáticas, será obrigatória a instauração de IAFN. Os peritos em mergulho deverão, obrigato-

riamente, fazer parte do Grupo de Apoio Técnico da DPC, sendo solicitados àquela Diretoria

pela Capitania, via Comando do 4° Distrito Naval. Todo sistema de mergulho utilizado pelo mer-

gulhador deverá ser lacrado, visando a manter a mesma configuração utilizada na hora do aci-

dente.  

 

- 68 de 106 -



SEÇÃO III

EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

0515 – PRINCIPAIS PROCISSÕES NÁUTICAS, COMEMORAÇÕES PÚBLICAS E DE-
MAIS EVENTOS NÁUTICOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO

As comemorações de interesse público das comunidades desta jurisdição caracterizam-

se por festejos típicos e religiosos como as procissões marítimas, tendo como a mais frequentada

a Procissão de São Pedro, regatas, travessias natatórias e demais competições.

0516 - PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO

Com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navega-

ção durante as Procissões Náuticas, comemorações públicas e demais eventos náuticos, as se-

guintes normas deverão ser cumpridas pelas embarcações, coordenadores de cortejo e participan-

tes na área de jurisdição da Capitania dos Portos do Maranhão, conforme abaixo:

a) O canal de chamada/resposta para embarcações envolvidas nos cortejos será o canal

12 do VHF marítimo. A Capitania dos Portos do Maranhão, a partir dos horários de início dos

eventos, atuará como Estação Central e fará chamada geral, determinando às demais estações

que operam VHF que guarneçam este canal, que será utilizado exclusivamente para as comuni-

cações afetas ao evento;

b) Fica proibido o uso ou manuseio de fogos de artifícios e pirotécnicos nas embarca-

ções participantes do evento, tendo em vista o perigo iminente de incêndios a bordo (Art. 132

combinado com o Art. 261 do Código Penal);

A Capitania dos Portos disseminará esta proibição pelo canal 12 do VHF marítimo a to-

das as embarcações participantes dos eventos, a partir de uma hora antes do seu início, com in-

tervalos de 15 minutos, com o seguinte texto: “Chamada geral aos participantes da procissão /

cortejo marítimo: é proibida a queima de fogos de artifício a bordo de qualquer embarcação”;

c) Durante o percurso, o barco que sofrer alguma avaria que o impossibilite de prosse-

guir, deverá manobrar para fora do cortejo e avisar à Lancha da Capitania dos Portos que se en-

contrar mais próxima;

d) A distância mínima entre as embarcações deverá ser de 10 metros. O  descumprimen-

to desta  determinação sujeitará  a  embarcação infratora  às sanções  previstas  no Regulamento

aprovado pelo Decreto nº 2.596/98 (Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário –

RLESTA), que regulamenta a Lei nº 9.537/97 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário – LES-

TA) que trata da Segurança do Tráfego Aquaviário;
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e) Deverá ser rigorosamente observada a lotação máxima de passageiros autorizada para

as embarcações. O Comandante, Mestre ou Patrão das mesmas é o responsável direto pelo cum-

primento dessas determinações, bem como pelo embarque e desembarque dos passageiros nos

portos, trapiches ou terminais de atracação;

f) Fica terminantemente proibido o transporte de passageiros por embarcações de pesca

de qualquer tipo;

g) Deverão ser observados os limites da lotação e a disponibilidade de coletes para to-

dos os ocupantes das embarcações participantes, sendo retiradas do cortejo aquelas que não se

submeterem ao previsto nesta Norma; e

h) A Capitania  dos Portos poderá designar  quaisquer  outras  embarcações  civis  para

apoio às atividades de coordenação do evento, bem como atividades relacionadas à busca e sal-

vamento de pessoas porventura em perigo na Baía de São Marcos, na Baía de São José de Riba-

mar ou em quaisquer águas sob jurisdição desta Capitania, amparado pela Lei 7.273, de 10 de

dezembro de 1984, Lei da Busca e Salvamento de Vida Humana em Perigo no Mar, nos Portos e

nas Vias Navegáveis Interiores.

As orientações do item 0516 também se aplicam às embarcações que navegam na juris-

dição da Agência Fluvial de Imperatriz, durante as Procissões Náuticas, comemorações públicas

e demais eventos náuticos.

0517 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

a) Operações Férias Seguras e Verão

Durante o mês de julho e no período de dezembro a março, a Capitania dos Portos do

Maranhão realiza as Operações denominadas Férias Seguras e Verão, respectivamente, desenvol-

vendo, inicialmente, a partir de junho e novembro, meses que antecedem as operações, ações de

presença e divulgação. Esta divulgação envolve distribuição de folders, cartazes e banners, nos

pontos de embarque e desembarque de passageiros, na capital e interior, bem como veiculação

de “spots” rádio e televisivo na mídia local, visando incrementar as ações preventivas, incluindo

atividades de orientação e educativas nos locais de concentração do público-alvo (amadores, co-

munidade pesqueira e empresas de transporte de pessoal e turismo náutico). Durante as Opera-

ções, são realizadas ações fiscalizadoras, no intuito de minimizar a ocorrência de acidentes náuti-

cos, irregularidades e infrações à Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA).
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b) Segurança da Navegação - Recomendações para a operação segura das embar-

cações

I) Antes de Suspender

1) Realize uma manutenção preventiva eficaz, com profissionais qualificados, sem im-

provisos, de modo a não colocar em risco a sua segurança e a de seus familiares;

2) Verifique, rigorosamente, a validade e o estado de conservação do material de salva-

tagem, bem como se há coletes em número suficiente para todos os que irão embarcar, e se estão

acondicionados em local de fácil acesso;

3) Entregue o Aviso de Saída ao Iate Clube ou à Marina que esteja vinculado e siga à

risca o seu planejamento, de maneira a possibilitar o resgate em caso de emergência. Se não esti-

ver em clube ou marina, deixe alguém em terra ciente do local para onde vai e a que horas pre-

tende retornar.

II) Durante a Navegação

Esteja sempre atento na condução da embarcação, não permitindo que seja conduzida

por pessoa não habilitada (o proprietário responderá perante o Tribunal Marítimo e nas esferas

civil e penal). Respeite a lotação recomendada pelo fabricante e determinada pela Capitania dos

Portos, e não navegue a menos de 200 metros da praia, a fim de evitar acidentes com banhistas.

III) Ao Regressar

1) Avise ao clube ou marina o horário de chegada, para desativar o Aviso de Saída;

2) Respeite a velocidade máxima permitida na área de fundeio, atracação e destinada

aos banhistas;

3) Evite esgotar porões até o final para não poluir o mar ou rios com resíduos oleosos.

Retire o lixo de bordo e o coloque em local apropriado, em terra. Mantenha sempre a embarca-

ção limpa e em perfeito estado de conservação.

Comandante: lembre-se que você é o responsável pela segurança da sua embarcação,

bem como de seus familiares, convidados e tripulantes. Portanto, seja prudente.

c) Comunicação em caso de acidente

Em caso de acidente envolvendo embarcações ou derramamento de óleo, a Capitania

dos Portos deverá ser comunicada imediatamente pelo telefone  0800 098 8432 ou (98) 2107-

0121 ou, ainda, pelo e-mail cpma.faleconosco@marinha.mil.br  para que sejam tomadas as devi-

das providências.

Em caso de acidente envolvendo embarcações ou derramamento de óleo, na jurisdição

da Agência Fluvial de Imperatriz, aquela Organização Militar deverá ser comunicada imediata-

mente pelo telefone (99) 3525-3391 ou, ainda, pelo e-mail agimperatriz.secom@marinha.mil.br

para que sejam tomadas as providências cabíveis.
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CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

0601 – VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS

Não há vias interiores navegáveis cartografadas na jurisdição desta Capitania.

0602 – VIAS NAVEGÁVEIS NÃO-CARTOGRAFADAS

RIO TRECHO NAVEGÁVEL
EXT.
(KM)

CLASSIF. DA
VIA (*)

PROFUNDIDADE
MÍNIMA

TOCANTINS

IMPERATRIZ/VILA NOVA DOS MARTÍRIOS 110 B 1,50

IMPERATRIZ/PORTO FRANCO 100 - -

MEARIM

FOZ/BARRA DO IPIXUNA 216 B 1,50
BARRA DO IPIXUNA 188 B 0,80
PEDREIRA/UCHOA 210 - -
UCHÔA/BARRA DO CORDA 31 - -

GRAJAÚ
FOZ/GRAJAÚ 620 - -
FOZ /PAIOL 40 B 1,00
PAIOL/GRAJAÚ 540 - -

PINDARÉ

FOZ/BURITICUPU 456 - -

FOZ/PINDARÉ MIRIM 178 A 2,50

PINDARÉ MIRIM/SANTA INÊS 39 B 2,00

SANTA INÊS/RIO CARU 112 B 1,00

RIO CARU/PORTO BOA VISTA 40 B 0,80

PORTO BOA VISTA / RIO BURITICUPU 87 - -

ITAPECURU
FOZ/COLINAS 40 - -
FOZ/ROSÁRIO 35 B 1,30
ROSÁRIO/COLINAS 30 - -

CURURUPU FOZ/CURURUPU 15 - -
PERICUMÃ FOZ/45 KM MONTANTE 45 - -

GURUPI
FOZ/BARRA DO GURUPI MIRIM 412 - -
FOZ/VISEU 25 A -
VISEU/BARRA DO GURUPI MIRIM 135 - 3,00

BALSAS FOZ/BALSAS 221 - 0,80
MARACASSUMÉ FOZ/140 KM MONTANTE 140 - -
TURIAÇU FOZ/LARANJAL 330 - -

PARNAÍBA

FOZ/ALTO PARNAÍBA 1.176 - 2,00

FOZ/TIMON 350 B 1,50

TIMON/BARÃO DE GRAJAÚ 240 B 1,30

BENEDITO LEITE/SANTA FILOMENA 350 - 1,00

PREGUIÇAS FOZ/ BARREIRINHAS 70 A 2,90
MUNIM FOZ/145 KM MONTANTE 145 - -
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FOZ/VILA DA MANGA 48 - 1,10
VILA DA MANGA/67 KM MONTANTE 67 -

AURÁ FOZ/50 KM MONTANTE 50 - -

OBS: Classificação da via navegável:

Classe A – profundidade mínima de 2,10 metros em 90% do ano.

Classe B – profundidade mínima entre 2,10 metros e 1,30 metros em 90% do ano.

0603 – REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR
Para a navegação interior no território nacional devem ser aplicadas as Regras para Evitar Abal-
roamento na Navegação Interior, conforme o contido no Capítulo 11 da NORMAM-02/DPC.

Na jurisdição da CPMA e da AgImperatriz todas as embarcações de transporte de passa-

geiros devem ter marcada a lotação e número de tripulantes autorizados em ambos os bordos da

embarcação,  em cor contrastante  com a pintura  do casco,  como por  exemplo:  “LOTAÇÃO

MÁXIMA: 8 PASSAGEIROS / TRIPULANTES: 2”.

0604 – DEVER DE INFORMAÇÃO
Os Comandantes e Mestres das embarcações devem comunicar ao Agente da Autorida-

de 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 comunica-

ção poderá ser feita ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), conforme o anexo constante

dos folhetos quinzenais de Avisos aos Navegantes, intitulado “COLABORAÇÃO DOS NAVE-

GANTES E USUÁRIOS”.

0605 – REGRAS DE COMPORTAMENTO PARA A NAVEGAÇÃO NAS ÁREAS BALNEÁ-
RIAS DO RIO PREGUIÇAS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS

Devido à vocação turística da cidade de Barreirinhas, que recebe um grande contingente

de visitantes em férias, feriados prolongados, finais de semana e eventos festivos, quando au-

menta consideravelmente o fluxo de embarcações no Rio Preguiças fica determinado o seguinte:

a) Área de tráfego restrito no trecho do Rio Preguiças situado a 0,10 milhas náuticas

(185m) à montante do Posto Rota dos Lençóis (Afonso) e a 0,25 milhas náuticas (460m) à jusan-

te da praia do Morro da Ladeira, devendo os navegantes se deslocarem neste trecho em velocida-

de reduzida (máximo de 5 nós). No referido trecho serão colocadas placas de sinalização no iní-

cio e no final do trecho da área restrita, com a legenda “CAPITANIA DOS PORTOS – ÁREA

DE NAVEGAÇÃO RESTRITA – REDUZA A VELOCIDADE”;

b) Área proibida para tráfego de qualquer embarcação no trecho interno da praia do

Morro da Ladeira. No referido trecho serão colocadas placas de sinalização no início e no final

da praia do Morro da Ladeira com a legenda  “CAPITANIA DOS PORTOS – ÁREA RES-

TRITA A BANHISTAS – PROIBIDO O TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES”;
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c) Área de tráfego restrito na orla do Caburé, compreendida entre as margens próximas

às pousadas lá existentes, por se tratar de local frequentado por banhistas. No referido trecho

serão colocadas placas de sinalização no início da orla próximo à “Pousada do Paulo” até 100

metros à jusante da pousada “Porto Buriti” com a legenda “CAPITANIA DOS PORTOS –

ÁREA DE TRÁFEGO RESTRITO – BANHISTAS NA ÁGUA”;

d)  Área  de  tráfego  restrito  à  travessia  de  balsas,  situada  no  Porto  dos  Banhos  que

interliga as comunidades de Cruzeiro e Cantinho. No referido trecho serão colocadas placas de

sinalização situadas  a 0,25 milhas  náuticas  à  jusante e  à  montante  da referida  travessia,  em

ambas as margens do rio, com a legenda “CAPITANIA DOS PORTOS – TRAVESSIA DE

BALSAS – REDUZA A VELOCIDADE”;

e) Área de tráfego restrito à travessia de balsas situada no Porto de Maria Bastos, que

interliga as comunidades de Carnaubal e Carnaubeira. No referido trecho serão colocadas placas

de sinalização a 0,25 milhas náuticas a jusante e a montante da referida travessia, em ambas as

margens do rio, com a legenda “CAPITANIA DOS PORTOS – TRAVESSIA DE BALSAS –

REDUZA A VELOCIDADE”;

f) As seguintes condições devem ser atendidas para o credenciamento junto à Capitania

dos Portos  do Maranhão,  por  parte  das  lanchas  do tipo  “voadeiras”,  que realizam atividade

comercial de passeio turístico no Rio Preguiças:

I) o piloto deverá ser obrigatoriamente habilitado pela Marinha do Brasil;

II) as embarcações deverão possuir o Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou Título

de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), o Termo de Responsabilidade assinado pelo propri-

etário (exceto para embarcações inferiores ou iguais a cinco metros) com firma reconhecida em

cartório, e Seguro Obrigatório dentro do prazo de validade (quando estiver sendo comercializa-

do); e

III) deverão também dispor obrigatoriamente de luzes de navegação e coletes salva-

vidas, em bom estado de conservação e em quantidade suficiente para todos os passageiros e tri-

pulantes.

g)  Deverá  ser  cumprido  o  Regulamento  de  Uniformes  para  o  pessoal  da  Marinha

Mercante,  com  as  alterações  autorizadas  pela  Capitania  dos  Portos,  para  os  tripulantes  de

embarcações de passageiros e pilotos de voadeiras que transportam passageiros no município de

Barreirinhas;

h) É obrigatório o uso de coletes salva-vidas para tripulantes e passageiros de lanchas

tipo  “voadeira”,  moto  aquática  e  jet  boat.  As embarcações  de  médio  e  grande porte  devem

manter a dotação de coletes de acordo com sua lotação autorizada e de fácil acesso, não sendo
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obrigatório  o  seu  uso  por  passageiros  e  tripulantes  dessas  embarcações,  salvo  em  caso  de

necessidade ou por ordem do Comandante da embarcação;

i)  Fica autorizado,  em caráter  excepcional,  atendendo às peculiaridades  regionais  do

transporte de passageiros em viagem turística, o uso dos coletes salva-vidas Classe V (cinco),

homologado pela Diretoria de Portos e Costas, obedecendo à quantidade e o porte dos usuários, o

que inclui crianças;

j) As exigências de habilitação para condução de embarcações de esporte e recreio na

região do Rio Preguiças são as seguintes:

I - Veleiro – para embarcações miúdas à vela;

II - Motonauta – para as moto aquáticas; e

III - Arrais-Amador – para qualquer embarcação (inclusive jet boat) dentro dos limites

da Navegação Interior; e

k) As embarcações de esporte e recreio, exceto as miúdas, inscritas na Capitania dos

Portos ou registradas no Tribunal Marítimo, deverão usar obrigatoriamente, na popa, a Bandeira

do Brasil.

0606 – PRESCRIÇÕES DIVERSAS SOBRE O TRANSPORTE DE MATERIAL E PES-
SOAL

a) Por ocasião das travessias dos Ferryboats, é recomendado aos passageiros viajarem

fora dos veículos. Estas embarcações deverão dispor de acomodações apropriadas para todos os

passageiros. Os veículos deverão estar com o freio de estacionamento (freio-de-mão) acionado, o

motor desligado, a marcha engrenada, as luzes apagadas e suas rodas calçadas com, pelo menos,

dois calços, de modo a impedir movimentos durante a travessia.

b)  Os passageiros  terão  prioridade no embarque e  desembarque dos  Ferryboats.  Os

“Planos de emergência e de escape das embarcações” deverão observar as distâncias mínimas re-

comendadas entre os veículos, de modo a não obstruir a circulação dos passageiros;

c) As saídas noturnas de embarcações de passageiros, classificadas para a atividade co-

mercial de turismo náutico, deverão ser comunicadas previamente à Capitania dos Portos;

d) O embarque e o desembarque de passageiros e veículos deverão ser feitos com a em-

barcação totalmente atracada e com as espias passadas, sob a orientação dos funcionários da em-

presa concessionária. Após a partida da embarcação, nenhum veículo poderá ser deslocado de

sua posição de estacionamento, conforme está previsto na letra  b do subitem 1001, do capítulo

10 da NORMAM-02/DPC;

e)  Nas  embarcações  de  passageiros,  antes  de  suspender,  um  ou  mais  tripulantes

deverá(ão) fazer uma preleção sucinta sobre as normas de segurança, de utilização dos equipa-
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mentos de salvatagem (coletes/balsas, etc.) e locais de abandono da embarcação. A demonstra-

ção poderá ser feita também por meio de filme ilustrativo;

f) Deverá ser afixado, em local de fácil visualização dos passageiros, aviso de que a em-

barcação está autorizada a transportar passageiros, bem como cópia da Folha de Identificação do

Comandante da embarcação, constante da sua Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), além da

lotação autorizada da embarcação por convés e os telefones da Capitania dos Portos;

g) As embarcações que possuam eixo propulsor exposto deverão providenciar a devida

proteção do eixo propulsor, a fim de impedir contatos acidentais com os passageiros;

h) A prancha de acesso às embarcações de passageiros deve possuir as características

abaixo, para prover a necessária segurança aos passageiros e tripulantes:

– Deverá ser adequada às características da embarcação e ao local onde se efetua o em-

barque/desembarque, para facilitar a entrada e saída dos passageiros.

– A largura mínima deverá ser de 0,50m.

– Deverá haver balaustrada (que pode ser removível) em pelo menos um dos bordos da

prancha e com 1 metro de altura.

– Resistência suficiente para possibilitar a passagem das pessoas sem apresentar uma

flexão significativa.

– Dispositivo antiderrapante no piso, que poderá consistir de travessões instalados no

sentido transversal com espaçamento não superior a 0,50m.

– A prancha deverá, a princípio, estar disponível a bordo das embarcações, podendo a

critério da peculiaridade regional, ficar depositada em local apropriado nos cais de atracação.

i) A tripulação de embarcação de transporte de passageiros deverá estar devidamente

uniformizada e portar crachá de identificação com fotografia, nome e função. Deverá ser cumpri-

do o Regulamento de Uniformes para a Marinha Mercante, estabelecido pela NORMAM-21/

DPC.

j) Lista de passageiros:

É obrigatória a confecção da Lista de Passageiros para embarcações de passageiros. A

Capitania dos Portos poderá solicitar a qualquer momento uma cópia da Lista de Passageiros.

Em casos de acidentes ou fatos da navegação de relevância, a empresa fica obrigada a enviá-la

imediatamente, independentemente de solicitação. Deve, ainda, arquivá-la por um período míni-

mo de seis meses;

k) Embarcações de passageiros construídas em fibra de vidro

Essas embarcações devem ter um sistema de borrifo de água do mar, no interior da su-

perestrutura e praça de máquinas, acionado do passadiço, em caso de incêndio a bordo. Devem
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ser realizados periodicamente exercícios de combate a incêndio pela tripulação, a bordo da em-

barcação, cujos relatórios podem ser solicitados pela Capitania dos Portos quando necessário;

l) Embarcações miúdas

As embarcações empregadas no transporte de passageiros deverão conter em ambos os

bordos, acima da linha d’água, em cores contrastantes com o casco, na parte de vante as informa-

ções:

Ex: “LOTAÇÃO MÁXIMA: 8 PASSAGEIROS / TRIPULANTES: 2”.

É OBRIGATÓRIO O USO DO COLETE SALVA-VIDAS.

m) Transporte de combustíveis, gases e outras substâncias explosivas

É terminantemente proibido o transporte de combustíveis, gases e outras substâncias ex-

plosivas que possam oferecer risco nas embarcações de passageiros.

As embarcações  que transportam mercadorias perigosas embaladas deverão informar

antecipadamente a existência desse tipo de carga à Capitania dos Portos do Maranhão, mediante

notificação. Esta notificação deverá dar entrada no referido órgão com antecedência mínima de

24 horas da entrada ou saída do porto. O modelo dessa notificação encontra-se no Anexo 5-B da

NORMAM-02/DPC.

O Comandante da embarcação deverá apresentar a solicitação de licença para o trans-

porte através de um termo de responsabilidade, conforme o Anexo 5-C da NORMAM-02/DPC, 

onde declara que todos os requisitos de embalagem, embalador, documentação, marcação, eti-

quetagem, amarração e segregação referentes às mercadorias perigosas transportadas encontram-

se cumpridos.

A licença para esse transporte será o próprio termo de responsabilidade, depois de emi-

tido pela Capitania dos Portos.

Caso a Capitania decida realizar a Inspeção Naval, serão verificados os seguintes itens:

I) Documentação completa e devidamente preenchida;

II) Arrumação e fixação da carga;

III) Marcação, etiquetagem e rotulagem de acordo com cada mercadoria perigosa trans-

portada;

IV) Correta segregação;

V) Amarração;

VI) Correta sinalização dos locais onde estiverem armazenadas as cargas perigosas; e

VII) Disponibilidade de instruções sobre procedimentos de emergência para o caso de 

acidentes (para cada classe/tipo de mercadoria perigosa a bordo).

As embarcações transportando cargas perigosas, que sofram acidentes envolvendo estas 

cargas, deverão informar o fato imediatamente à CPMA.
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Todas as instruções sobre o transporte de Cargas Perigosas estão contidas na Seção I, do

Capítulo 5 da NORMAM-02/DPC.

0607 – TRANSPORTE DE ANIMAIS

É expressamente proibido o transporte de animais de grande porte (bois, búfalos, cava-

los, etc.) em embarcações de passageiros. Será permitido o transporte de animais de pequeno

porte, se a embarcação dispuser de local apropriado, arejado e separado dos passageiros.

SEÇÃO II

OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0608 - OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS

Esta Capitania avaliará o pedido e a execução de obras sob, sobre e às margens das

águas sob jurisdição brasileira (AJB) e promoverá a emissão de parecer no que concerne ao orde-

namento do espaço aquaviário e à segurança da navegação, sem prejuízo das obrigações frente

aos demais órgãos competentes, incluídos os ambientais.

Qualquer reforma em obras ou equipamentos deverá ser precedida de participação for-

mal à Capitania, que avaliará a necessidade da realização de novo processo de autorização, de-

pendendo do seu vulto. As manutenções podem ser executadas independente de comunicação

formal, desde que não implique em alteração na obra ou equipamento com parecer favorável, de-

vendo ser tomadas medidas de segurança adequadas à execução.

A avaliação será feita mediante requerimento do interessado e o pagamento de taxas ad-

ministrativas. Estando a documentação de acordo com as Normas da Autoridade Marítima para

Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais sob, sobre e às Margens das Águas sob Jurisdi-

ção Nacional (NORMAM-11/DPC), o interessado será convocado para a realização de inspeção

no local da obra. Todas as despesas decorrentes desta inspeção correrão por conta do interessado.

A inspeção deverá ser efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data

em que o interessado conheceu a convocação. Caso haja indisponibilidade, por parte do reque-

rente, para a execução da inspeção no prazo determinado, o requerimento poderá ser indeferido.

A NORMAM-11/DPC estabelece os procedimentos que devem ser adotados pelos inte-

ressados em obter o parecer da Marinha do Brasil, necessários à autorização da obra junto aos ór-

gãos competentes.
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0609 - DRAGAGENS

Para a realização de dragagens, compete à Marinha do Brasil, emitir parecer relativo à

segurança da navegação e ao ordenamento do espaço aquaviário, sem prejuízo das obrigações

frente aos demais órgãos competentes em especial os órgãos de controle do meio ambiente.

As dragagens poderão ser realizadas com os seguintes propósitos:

1) para estabelecimento de uma determinada profundidade;

2) para manutenção de profundidade de certo local; e

3) para execução de aterro.

Os processos relativos às realizações de dragagens para execução de aterro obedecerão,

no que couber, ao contido na NORMAM-11/DPC.    

0610 - EXTRAÇÃO DE MINERAIS

Para obtenção de parecer desta Capitania dos Portos, o interessado nas atividades de ex-

tração de mineral  nesta jurisdição deverá cumprir  as orientações  contidas  na NORMAM-11/

DPC.

0611- ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS

A Autoridade Portuária, os Terminais de Uso Privativo (TUP), os navegantes e demais

seguimentos da comunidade marítima, que por algum meio fazem uso de documentos náuticos

desta Jurisdição, são os responsáveis por sua constante atualização. Para tal, quando observarem

qualquer alteração nas áreas navegáveis desta jurisdição, devem informar à CPMA tais altera-

ções, que serão avaliadas e transmitidas à Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), confor-

me as Normas específicas para o assunto.  
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An2-A-NPCP

ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE PERDA OU PROVÁVEL PERDA DE 
MERCADORIAS PERIGOSAS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL

1 – ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Em casos de perda ou de perda provável, no mar, de mercadorias perigosas acondicio-

nadas, o Comandante do navio deverá enviar as informações, sem demora, conforme adiante in-

dicado:

a)  À estação costeira  mais  próxima (precedida do sinal  de segurança,  se o acidente

afetar a segurança da navegação);

b) Utilizar o formato padrão de acordo com a alínea a do item 2 e nas frequências ou

subfaixas apropriadas (nas faixas de 405-525 KHz, 1.605-2, 850 KHz ou 156-174 KHz);

c) À estação costeira mais apropriada, que opere em alta frequência (HF), ou usando o

sistema INMARSAT, se o navio não estiver dentro do alcance da estação-rádio que opere em

média frequência (MF), ou em muito alta frequência (VHF); e

d) À estação costeira de um Sistema de Informações de Navios, quando a embarcação

se  encontrar  dentro  ou  perto  de  uma  área  marítima  para  a  qual  esse  Sistema  tenha  sido

estabelecido.  Em águas brasileiras,  as informações deverão ser endereçadas ao SALVAMAR

BRASIL.

2 – TEOR DAS INFORMAÇÕES  

A mensagem inicial sobre qualquer perda ou perda provável de mercadorias 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

BRASIL em águas brasileiras);

II) TIPO DE MENSAGEM

“Mercadoria  perigosa perdida no mar”;

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  quatros  últimos  às  horas  e  minutos,  referidas  à  Hora Média de Greenwich

(HMG), seguidos do mês;

c) Posição do navio na hora da ocorrência, em um grupo de quatro algarismos,

informando a latitude em graus e minutos, seguidos da letra N (Norte) ou S (Sul) e outro grupo

de cinco algarismos, informando a longitude em graus e minutos, seguidos da letra E (Leste) ou

W (Oeste);
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d)  Marcação  verdadeira  e  distância  de  uma  posição  em  terra  facilmente

identificável;

e) Relato do defeito, avaria ou deficiência do navio ou outras limitações:

III – Resumo do acidente:

a) nome(s) técnico(s) correto(s) das mercadorias;

b) número(s) UN (número das Nações Unidas);

c) classe(s) do perigo, segundo a classificação IMO;

d) normas dos fabricantes das mercadorias, quando conhecidas;

e) tipo de embalagem, incluindo marcas de identificação, se em tanques  portáteis

ou veículos-tanque ou acondicionados num veículo contêiner ou outra unidade de transporte;  

f) estimativa da quantidade e prováveis condições das mercadorias;

g) se a mercadoria flutuou ou afundou;

h) se a perda está continuando; e

i) causa da perda.

IV - Resumo dos pormenores relativos às condições de tempo, vento e mar;

V - Nome e endereço telegráfico do representante do navio para forneci-mento de 

informações (Afretador ou Agente local, etc.); e

VI – Tipo e dimensões do navio.

Observações:

a) Mensagens suplementares deverão ser enviadas, quando necessário, a fim de 

fornecer informações adicionais, conforme se tornem disponíveis ou sejam solicitadas.

b) Deverão ser feitos arranjos adequados, quando apropriado, a fim de que essas

informações sejam complementadas, logo que possível, pela lista completa de mercadorias ou

pelo manifesto de carga, plano de carga, detalhamento dos danos ao navio e provável estado da

carga. Tais informações podem ser fornecidas pelos Armadores ou pelos Afretadores do navio

ou por seus Agentes.
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An4-A-NPCP

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO

1 . OBJETIVO GERAL

Permitir  que o  Praticante de Prático tenha 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, o emprego 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 E ORGANIZAÇÃO DA PRATICAGEM ......... 0,5 HORA-AULA
2.1.1   Descrever a estrutura organizacional da empresa;
2.1.2   Citar as atribuições da diretoria;
2.1.3   Citar as atribuições da gerência; e
2.1.4   Apresentar o funcionamento do setor operacional.

2.2 ESCALA DE RODÍZIO .................................................................0,5 HORA-AULA
2.2.1  Mostrar as principais regras da escala de rodízio.

2.3 LIMITES DA ZONA DE PRATICAGEM .  ................................0,5 HORA-AULA
2.3.1  Descrever os limites geográficos da zona de praticagem, incluindo o trecho fa-

cultativo.
2.4 DESCRIÇÃO DE PORTOS E TERMINAIS ............................... 0,5 HORA-AULA

2.4.1 Descrever todos os portos e terminais existentes na zona de praticagem;
2.4.2 Apresentar fotografias e cartas náuticas de cada porto ou terminal;
2.4.3 Citar os calados máximos permitidos em cada terminal;
2.4.4 Citar a profundidade atual de cada berço; e
2.4.5 Citar outras limitações operacionais existentes na ZP-04.

2.5 USO DE REBOCADORES ............................................................. 0,5 HORA-AULA
2.5.1 Descrever os tipos de rebocadores que operam na ZP-04;
2.5.2 Apresentar as formas de utilização de rebocadores; e
2.5.3 Citar os cuidados que devem ser tomados na faina de recebimento de cabos dos

rebocadores.
2.6 REGIME DE MARÉS E SUA INFLUÊNCIA .............................. 0,5 HORA-AULA

2.6.1   Descrever o regime de marés nos principais portos e terminais; e
2.6.2   Mostrar a influência das marés nas manobras nos portos  e terminais.

2.7 FUNDEADOUROS E MANOBRAS DE FUNDEIO .................... 0,5 HORA-AULA
2.7.1   Descrever todos os fundeadouros existentes na zona de praticagem;
2.7.2   Descrever como são realizadas as principais manobras de fundeio;
2.7.3   Mostrar como realizar um fundeio em situação de emergência;
2.7.4   Citar os principais cuidados a serem observados em um fundeio; e
2.7.5   Descrever os procedimentos para suspender de um fundeio.

2.8 MANOBRAS DE EMERGÊNCIA ............................................... 0,5 HORA-AULA
2.8.1   Descrever as manobras de emergência mais comuns; e
2.8.2   Citar casos em que foram realizadas manobras de emergência.

2.9 CRUZAMENTO DE NAVIOS ...................................................... 0,5 HORA-AULA
2.9.1   Descrever como deve ser feito o cruzamento de navios;
2.9.2  Citar os trechos onde o cruzamento ou ultrapassagem são proibidos; e
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2.9.3 Citar os cuidados a serem tomados por ocasião de um cruzamento de ultrapassa-
gem.

2.10 COMUNICAÇÕES .........................................................................0,5 HORA-AULA
2.10.1 Citar os principais canais de comunicação entre navios;
2.10.2 Descrever os procedimentos utilizados para comunicação entre navios   
           (SMCP); e
2.10.3 Citar os principais canais de comunicação entre navio e praticagem.

2.11 MANOBRA DE ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO NO TERMINAL DA 
PONTA DA MADEIRA ............................................................. 1,0 HORA-AULA

2.11.1 Explicar detalhadamente o procedimento adotado nas manobras de atracação e
desatracação no Terminal Marítimo da Ponta da Madeira, incluindo a aproxi-
mação, emprego de espias ou rebocadores e outros recursos existentes.

2.12 MANOBRA DE ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO    NO PORTO DO ITA-
QUI ............................................................................ 1,0 HORA-AULA

2.12.1 Explicar detalhadamente o procedimento adotado nas manobras de atracação e
desatracação do Porto do Itaqui, incluindo a aproximação, emprego de espias
ou reboca  dores e outros recursos existentes.

2.13 MANOBRA DE ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO NO TERMINAL DA 
ALUMAR ................................................................................... 1,0 HORA-AULA

2.13.1 Explicar detalhadamente o procedimento adotado nas manobras de atracação e
desatracação no Terminal da ALUMAR, incluindo a aproximação, emprego de
espias ou rebocadores e outros recursos existentes.

3.  DIRETRIZES ESPECÍFICAS

3.1 As aulas serão ministradas pelos Práticos da ZP-04 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 x prática mais eficiente, os Praticantes
acompanharão as aulas com material didático que os permita visualizar nas cartas
náuticas o que está sendo transmitido.

4.  CARGA HORÁRIA

8 horas-aula.

5.  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem será monitorada pelo desempenho individual do Pratican-
te e por meio de sua participação no grupo.

Sugere-se incluir:  A Capitania dos Portos estabelecerá um Programa Mínimo de

Manobras a serem acompanhadas e executadas, em períodos diurnos e noturnos.

Sugere-se retirar o texto a seguir e editar, na época do treinamento, uma Portaria com-

patível com a necessidade futura de treinamento, movimento dos Portos, novos berços, identifi-

cação de treinamentos, complexidade das manobras tempo necessário para a conclusão do treina-

mento.etc. Incluir os valores agora pode engessar o asssunto e não atingir o objetivo maior que a

boa formação do Praticante.
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MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO

COMPROVANTE DE MANOBRA DE PRATICAGEM

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

navio  ______________________________________________  IRIN  ________  foi  atendido

pelo  Prático  _________________________________________________   que  se  identificou,

nas  manobras  de  (ATRACAÇÃO,  DESATRACAÇÃO,  SINGRADURA,  etc)

______________________________  (discriminar  trecho),  no  (PORTO  OU TERMINAL)  de

_____________________  em  _____/_____/_____  no  período   de)_______________  a

_______________. (DATA/HORA)

Participaram como assistentes os seguintes Práticos, devidamente identificados:

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ocorrências e Observações:

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________

A declaração acima é expressão da verdade.

________________________________________   

(Local e Data)

________________________________________

(COMANDANTE)

                                                                             

BRAZILIAN NAVY

HARBOURMASTER’S OF THE STATE OF ___________________________
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CONFIRMATION OF PILOTING MANOEUVER

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

____________________________IRIN  _____________  was  attended  by  the  pilot

________________________________________________________  which  identified  himself,

in manoeuvers of  __________________(BERTHING, LEAVING THE WHARF, GETTING

UNDERWAY or  LEAVING THE HARBOUR),  in the __________        (HARBOUR or PIER)

in ______/______/______ in the period of __________ to ____________(TIME).

Participating in the manoeuvers as assistants the following properly identified pi-

lots:

___________________________________ Comments and additional remarks:

________________________________________________________________

I affirm the above are all true.

____________________________________

(Place and Date)

             ___________________________________

(MASTER)
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An4-C-NPCP

RELAÇÃO DE REBOCADORES E RESPECTIVAS FORÇA DE TRAÇÃO, AUTORIZADOS
A  MANOBRAR  NAVIOS  NOS  LIMITES  DO  PORTO,  EM  ITAQUI  E  TERMINAIS
PRIVADOS DA ALUMAR E TERMINAL MARITIMOS DA PONTA DA MADEIRA

REBOCADOR AGENCIA/ARMADOR
FORÇA DE TRAÇÃO

BOLLARD-PULL
PROPULSÃO

RENAUD SMIT 60 AZIMUTAL

CAIAPÓ SMIT 70 AZIMUTAL

CANINDÉ SMIT 70 AZIMUTAL

CHARRUA SMIT 70 AZIMUTAL

CRAÓ SMIT 70 AZIMUTAL

BERNARD SMIT 73 AZIMUTAL

CORONA Consórcio 73 AZIMUTAL

SATURNO Consórcio 73 AZIMUTAL

PRAIA MOLE Consórcio 75 AZIMUTAL

FAZENDÃO Consórcio 75 AZIMUTAL

HAMAL Consórcio 75,18 AZIMUTAL

ALEGRIA Consórcio 76,4 AZIMUTAL

SOSSEGO Consórcio 78,6 AZIMUTAL

OCTANS Consórcio 79,6 AZIMUTAL

PICTOR Consórcio 81 AZIMUTAL

CAUÊ Consórcio 55,1 AZIMUTAL

ÁGATA Camorim 72,89 AZIMUTAL

TURQUESA Camorim 75 AZIMUTAL

ALTAIR Camorim 70 AZIMUTAL

ÁRIES Camorim 70 SHOTTEL

OBS.:
1 – A SMIT localiza-se na Av. dos Portugueses, s/n, Porto do Itaqui, CEP. 65085-370. Telefone:
(98) 3311-5000 / 3311-5005 / 98802-7522
2 – O Consórcio de Rebocares da Baía de São Marcos fica situado à Rua dos Azulões – nº 01,
QD 2 -, sala 131 – Office Tower, Renascença II – São Luís – MA – CEP 65075-060 Telefones:
(98) 3011-4416 / 99972-0598
3 – A Camorim localiza-se na Av. Colares Moreira - sala 1406, Rua Azulões - Ed. Office Tower
- Renascença - CEP - 65075–441. Telefone: (98) 99972-7604
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An4-D-NPCP

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 tripu-

lação ou outras pessoas a bordo, sob risco de infração ao Artigo 8o da LESTA e pena de enqua-

dramento no Artigo 24 da RLESTA. 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 fiscaliza-

ção, constituindo-se em fator favorável às atividades ilícitas. Não se esqueça do preconizado pe-

las regras 2 e 30 do RIPEAM.

3 - ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO

Instale, sempre que possível, uma linha telefônica que seja de fácil acesso ao vigia ou

tripulante de serviço. As Autoridades do Porto mantém um serviço permanente de combate à cri-

minalidade. Peça auxílio pelo telefone.

Lembre-se: Relacione as estações que estão em escuta permanente em VHF - Canal 16.

Estas estações poderão encaminhar o pedido de auxílio às autoridades competentes.

4 - CONTROLE DOS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS

A Câmara do Comandante é um dos principais objetivos dos assaltantes que buscam di-

nheiro e as chaves-mestra dos demais compartimentos habitáveis, para realizarem saques de ob-

jetos de valor de uso pessoal da tripulação e equipamentos náuticos existentes na ponte. Os ca-

marotes 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 conhe-

cimento 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 contêineres 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 inter-
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nas, criando uma única via de entrada e saída pelo portaló, garantindo seu controle através do vi-

gia ali postado.

5 - MANTENHA AS VIGIAS FECHADAS

Vigias abertas podem constituir-se em fácil acesso a hábeis malfeitores: deixe-as fecha-

das 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.

6 - NÃO DEIXE OBJETOS DE VALOR EXPOSTOS

Procure reduzir as oportunidades de roubo, removendo todos os equipamentos  portáteis

que não estejam em uso, para seus locais de guarda. Objetos de valor expostos estimulam a práti-

ca 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 - dar o alarme, através de contato rádio VHF - Canal 16, para os navios das proximi-

dades e para o sistema de escuta permanente das autoridades de terra. A eficácia de socorro pela

Polícia Federal depende do alarme antecipado;

IV - usar alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuais como holofotes e sinaliza-

dores náuticos;

V - se adequado, para proteger as vidas de bordo, e sob inteira  responsabilidade  do Co-

mandante use medidas para repelir a abordagem, como uso de holofotes de grande potência para

ofuscamento dos agressores ou mesmo guarnecendo jatos d’água ou sinalizadores náuticos con-

tra áreas de abordagem; e

   VI - não realizar atos de heroísmo.

9 - MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE 
QUARTO
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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 CAPITANIA DOS PORTOS E À POLÍCIA FEDERAL QUAL-

QUER 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 Capitania dos Portos e 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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An4-E-NPCP
INSTRUÇÕES PARA ENCAMINHAMENTO DAS MENSAGENS REFERENTES A

ROUBO ARMADO

SITUAÇÃO 1 – Ocorrência é recebida pelo SALVAMAR BRASIL:
AÇÃO – O SALVAMAR BRASIL dissemina a ocorrência à Capitania, Delegacia ou Agência
da área, com informação ao Comando do Distrito Naval, por mensagem imediata ou fac-símile.
Em seguida, a Capitania, Delegacia ou Agência dissemina a ocorrência ao Núcleo Especial da
Polícia Marítima (NEPOM) da Polícia Federal (portos do Rio de Janeiro, Santos e São Luís) ou
ao órgão da Polícia Federal competente (demais portos), pelo meio de comunicação que propicie
a maior rapidez.

SITUAÇÃO 2 – Ocorrência é recebida pelos Comandos dos Distritos Navais, Capitanias, Dele-
gacias ou Agências, referente a roubo armado nos portos do Rio de Janeiro, Santos e São Luís:
AÇÃO – Os Comandos dos Distritos Navais, Capitanias, Delegacias ou Agências disseminam a
ocorrência diretamente aos Núcleos Especiais da Polícia Marítima (NEPOM) da Polícia Federal,
pelo meio de comunicação que propicie a maior rapidez.

SITUAÇÃO 3 – Ocorrência é recebida pelos Comandos dos Distritos Navais, Capitanias, Dele-
gacias ou Agências, referente a roubo armado nos portos que não Rio de Janeiro, Santos e São
Luís:
AÇÃO - Os Comandos dos Distritos Navais, Capitanias, Delegacias ou Agências disseminam a

ocorrência diretamente aos órgãos da Polícia Federal competentes, pelo meio de comunicação

que propicie a maior rapidez.

EXEMPLOS DE MENSAGENS DISSEMINANDO ROUBO ARMADO
SITUAÇÃO 1 – O SALVAMAR BRASIL ao receber a informação de roubo armado em navio 
atracado no porto do Rio de Janeiro, expede a seguinte mensagem:
AÇÃO:CPLUIZ

INFORMAÇÃO: ARMADA SEGEMP PRIDIS
PRECEDÊNCIA: IMEDIATA
SIGILO: OSTENSIVO
TEXTO:            
ROUBO ARMADO A NAVIO BIPT
NAVIO: SEA WIND
LOCAL: CAIS 101 - PORTO DO ITAQUI
DATA-HORA: 081430 Z JUN
OUTRAS INFORMAÇÕES:  DOIS ELEMENTOS DA TRIPULAÇÃO

FERIDOS VG  
ROUBADOS DINHEIRO VG PERTENCES COMANDANTE ET IMEDIATO PT NAVIO 
GUARNECENDO CANAL 16 VHF PT ADOTAR                                        PROVIDÊNCIAS 
CABÍVEIS BT
Ao receber a mensagem acima, a CPMA comunicará o fato de imediato ao NEPOM-MA da Po-
lícia Federal, pelo meio mais expedito que dispuser, e adotará as demais providências cabíveis.

SITUAÇÃO 2 – O Comando do 4o Distrito Naval (SALVAMAR NORTE) ao receber a infor-
mação de roubo armado em navio atracado no Porto do Itaqui, adota os seguintes procedimentos:

A) EXPEDE FAX AO ÓRGÃO LOCAL DA POLÍCIA FEDERAL, COM CÓPIA

PARA A CPMA, COM O SEGUINTE TEXTO (PARTE INICIAL):
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URGENTE
PARTICIPO QUE ÀS 4 HORAS E 20 MINUTOS DA MANHÃ DE

HOJE, O NAVIO-MERCANTE “CHIPRE EXPRESS”, ATRACADO NO PORTO

DO ITAQUI, FOI ASSALTADO POR TRÊS INDIVÍDUOS ARMADOS, TENDO

SIDO ROUBADA PARTE DA CARGA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.

SOLICITO A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

b) Expede posteriormente a seguinte mensagem:

AÇÃO: OPENAV
INFORMAÇÃO: ARMADA SEGEMP CPLUIZ
PRECEDÊNCIA: PREFERENCIAL
SIGILO: OSTENSIVO
TEXTO:            
ROUBO ARMADO A NAVIO BIPT
NAVIO: CHIPRE  EXPRESS
LOCAL: PORTO DO ITAQUI
DATA-HORA: 080120 Z JUN
OUTRAS INFORMAÇÕES: IMEDIATO DO NAVIO FOI FERIDO

ET PARTE DA   CARGA FOI ROUBADA PT ACIONADA A POLÍCIA  FEDERAL
BT

SITUAÇÃO 3 – A CPMA ao receber por VHF informação de roubo armado em navio mercan-
te, fundeado nas proximidades do Porto do Itaqui, adota os seguintes procedimentos:

a) Expede fax ao órgão local da Polícia Federal, com cópia para o Comando do 40 Dis-
trito Naval, com o seguinte texto (Parte   Inicial):

URGENTE

Participo que às 20 horas e 20 minutos da noite de hoje, Navio-Mercan-
te “GLOBAL STAR”, fundeado nas proximidades do Terminal de Ponta da Madeira,
foi assaltado por três indivíduos armados, tendo sido roubados pertences da tripulação,
estando ferido o Comandante.  Solicito a adoção das providências cabíveis.

b) Expede posteriormente a seguinte mensagem:

AÇÃO: OPENAV
INFORMAÇÃO: ARMADA SEGEMP QRTDIS
PRECEDÊNCIA: PREFERENCIAL
SIGILO: OSTENSIVO
TEXTO:            
ROUBO ARMADO A NAVIO BIPT
NAVIO: GLOBAL EXPRESS
LOCAL: PROXIMIDADES TERMINAL PONTA DA MADEIRA VG

ITAQUI VG MA
DATA-HORA: 082320 Z JUN
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OUTRAS INFORMAÇÕES: COMANDANTE DO NAVIO FOI FERI-
DO E FORAM ROUBADOS PERTENCES DA TRIPULAÇÃO  PT ACIONADA A
POLÍCIA FEDERAL BT

FORMATAÇÃO DAS MENSAGENS DE NOTIFICAÇÃO DE PIRATARIA E

ROUBO  ARMADO  TRANSMITIDAS  PELOS  NAVIOS  MERCANTES

CONSOANTE COM O ESTABELECIDO PELA IMO

MENSAGEM TIPO 1 – PARTE INICIAL

1- Identificação da chamada: Nome, número IMO e indicativo internacional; número do
INMARSAT e do código do satélite correspondente à região; MMSI

2 – MAYDAY/DISTRESS ALERT (Ver Observações)
     URGENCY SIGNAL
     PIRACY/ARMED ROBBERY ATTACK
Segue-se a posição do navio (LAT/LONG), hora no fuzo ZULU, rumo, velocidade e a

natureza da ocorrência.

3 – Observações:
Esta mensagem normalmente é uma mensagem de perigo, tendo em vista que o navio

ou seus tripulantes se encontram sob grave e iminente perigo quando atacados.  Se esse não for o

caso, a expressão MAYDAY/DISTRESS ALERT será omitida.

O emprego da prioridade 3 (perigo) nas mensagens transmitidas pelos navios empregan-

do o INMARSAT “C” dispensa a inclusão da expressão MAYDAY/DISTRESS ALERT.

MENSAGEM TIPO 2 – PARTE AMPLIADORA

1- Identificação da chamada: Nome, número IMO e indicativo internacional.

2- PIRACY/ARMED ROBBERY ALERT

3 - Posição do incidente (LAT/LONG) e nome da área

4 - Detalhes do incidente, tais como:

      - Situação do navio: navegando, fundeado ou atracado;

      - Método de ataque empregado;

      - Descrição e número de embarcações suspeitas;

      - Número e descrição sucinta dos assaltantes;

      - Tipo de armamento que os assaltantes portavam;

      - Idioma falado pelos assaltantes;

      - Tripulantes/passageiros feridos;
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       - Seção do navio atacada;

       - Avarias resultantes do ataque;

       - Descrição sucinta de bens/carga roubada;

       - Ações adotadas pelo Comandante e tripulação;

       - Se o incidente foi informado às autoridades do Estado costeiro e quem foram es-

sas autoridades; e

- Ação adotada pelo Estado costeiro;

 5 – Últimos movimentos observados das embarcações  suspeitas;

6 – Auxílio necessário;

7 – Informações para o estabelecimento de comunicações com o navio: Estação costei-
ra, faixa de frequência; número do INMARSAT, MMSI; e

8 – Data-hora (fuso ZULU) da informação.

TRANSCRIÇÃO DE FAC SÍMILE RECEBIDO PELO SALVAMAR BRASIL ATINENTE A

ROUBO ARMADO

Facsimile Transmission

PIRACY REPORTING CENTRE

ICC – INTERNATIONAL MARITIME BUREAU

P. O. BOX 12559                                              TEL: +60 3 201 0014

50782 KUALA LUMPUR ,                                FAX: +60 3 238 5769

MALAYSYA                                                      TLX: MA31880

                                                                         EMAIL: ccski@imbkl.po.my

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE                               : 27.4.2000

TO                                    : Search and Rescue, Brazil

ATTN                               : Officer in Charge

REF                                  : Piracy – Mv SPEAR/3FXR7

PAGES                            : Two including this cover page
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URGENT  !!  

We have received the attached report from the Master of MV SPEAR, the 

same

Passed for your action.

 Your cooperation and assistance highly appreciated.

Kind regards

Tanesegeran

Senior Information Officer

10.31@

71206 kustw nl

435178020 =SPAR X

CI

NL  BURUM  LES 4351 78020=SPAR  X   26-APR-2000  08:31:40  51 7967

PIRACY  ATTACK  REPORT

a) SPEAR/3FXR7

b) PIRACY ATTACK

c) SEPETIBA PORT BRAZIL

d) 26TH/APR 0700UTC

e) USING ARM ATTACK WHEN ALONGSIDE FOR DISCHARGING

      5 ARMED PIRATES ATTACK CAPTAIN AND CREW

       INJURIES NONE

       NO DAMAGE TO VSL

f) ---------

g) ---------

h)  INM-A: 1361521, INM-C:  435178010/435178020

i) 26-0830Z

AGDS/MASTER

@

71206 kustw nl

435178020=SPAR X
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An4-F-NPCP

RELATÓRIO DE MANOBRA COM PRATICANTE DE PRÁTICO

Data:______/_______/______

DADOS DA MANOBRA
Nome do Praticante de Prático:
Nome do Prático da Manobra:
Nome do Navio: Calado médio:
Local:
Data-hora do início _____ ______: ____ Data–hora do término:____ ______:______
Atracação Desatracação BE BB Fundear Suspender
Preamar: hora ___:___altura: ____: ____m Baixa-mar:____:____ altura:____:____m
Vento:
Rebocadores utilizados:

FASES DA MANOBRA GRAU
Navegação de Praticagem
Manobra da Embarcação e serviços correlatos às fainas de fundear, sus-
pender, 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  

CIENTE:

Assinatura do Prático Titular Assinatura do Praticante de Prático
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An4-G-NPCP
EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRÁTICO

(PRATICAL EXAM FOR PILOT)
AVALIAÇÃO DO COMANDANTE

(MASTER EVALUATION)

NAVIO:_______________________________BANDEIRA:_____________________
(SHIP) (FLAG)

GRAUS/GRADES

- MANOBRA DO NAVIO E SERVIÇOS CORRELATOS
ÀS FAINAS DE FUNDEAR, SUSPENDER, ATRACAR E
DESATRACAR
(SHIP’S MANEUVER AND RELATED MANEUVERING TO
 A BERTH, UNMOORING ANCHORING AND ANCHORING AWAY)               (       )

- MANOBRA E EMPREGO DE REBOCADORES
(TUG’S EMPLOYMENT AND MANEUVERING)  (       )

- NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM
(PILOTAGE NAVIGATION)   (       )

- CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA
(KNOWLEDGE OF MANEUVERING ORDERS)   (       )

- SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO
(MOORAGE AND DEMOORAGE DUTIES)                                      (       )

MÉDIA/AVERAGE                                                                                          (       )

GRAUS PARA AVALIAÇÃO DE 0 (ZERO) A 10 (DEZ)
(GRADES FOR EVALUATION FROM 0 (ZERO) to 10 (TEN))

EXCELENTE/EXCELLENT................ (9-10)          
MUITO BOM/VERY GOOD...............  (7-8)
BOM/GOOD..........................                 (5-6)
DEFICIENTE/DEFICIENT.................   (3-4)
INAPTO/INAPT..........................           (0-2)

_______________________________________
              COMANDANTE

                          (MASTER)

(Se necessário, efetuar comentários no verso)
(if necessary coment at the paper back side)
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An4-H-NPCP

CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO

MANOBRAS PREVISTAS

(ZP-4)

MANOBRAS LOCAL
ATRACAÇÃO CAIS COMERCIAL OU TERMINAL
DESATRACAÇÃO CAIS COMERCIAL OU TERMINAL
FUNDEIO/SUSPENDER FUNDEADOUROS DA ÁREA
FUNDEIO/SUSPENDER FUNDEADOUROS DA ÁREA

Observações:

1) Todas as manobras só serão válidas quando procedidas de uma navegação de pratica-

gem ou complementadas por esta.

2) Pelo menos uma das manobras deverá ser realizadas no período noturno.

3) Quando a atracação for realizada em cais comercial a desatracação obrigatoriamente

será efetuada de terminal e vice-versa.
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An4-I-NPCP

EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRÁTICO

(PRATICAL EXAM FOR PILOT)

AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA

NOME DO PRATICANTE DE PRÁTICO:_____________________________________

DATA DA REALIZAÇÃO: _____/_____/_____

NAVIO:_______________________________________________________________

HORÁRIO: ________________           DIURNO (    ) NOTURNO (   )

MANOBRA REALIZADA GRAU
1 - NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM.   (     )                               (     )

2 - MANOBRA DE EMBARCAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS
ÀS FAINAS DE FUNDEAR, SUSPENDER, ATRACAR,
DESATRACAR E MUDAR DE FUNDEADOURO.    (     )                   (     )

3 - MANOBRA COM REBOCADORES.   (     )                                (     )

4 - SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO. (     )                   (     )

5 - CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA E
CONVERSAÇÃO TÉCNICA EM IDIOMA INGLÊS.   (     )                   (     )

OBS.: Os graus de avaliação devem variar de 0 (zero) a 10 (dez). Não serão atribuídos graus para mano-
bras não realizadas.
MÉDIA GERAL (    )
APROVADO (    ) REPROVADO (    )

COMENTÁRIOS: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

BANCA:

_________________       _______________________              ___________________
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An4-J-NPCP

EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRÁTICO

(PRATICAL EXAM FOR PILOT)

AVALIAÇÃO GERAL

MÉDIA DOS GRAUS

1 - NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM. (     )

2 - MANOBRA DE EMBARCAÇÃO E SERVIÇOS
CORRELATOS ÀS FAINAS DE FUNDEAR, SUSPENDER,
ATRACAR, DESATRACAR E MUDAR DE FUNDEADOURO.      (      )

3 - MANOBRA COM REBOCADORES.    (      )

4 - SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO (      )

5 - CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA E CONVERSAÇÃO
TÉCNICA EM IDIOMA INGLÊS. (      )

OBS.: Os graus de avaliação devem variar de 0 (zero) a 10 (dez). Não serão atribuídos graus para mano-
bras não realizadas.

MÉDIA GERAL (     )

APROVADO   (      ) REPROVADO (      )

COMENTÁRIOS: 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

BANCA:

______________________   __________________________
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An4-K-NPCP

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

NOME:  _________________________________________________________________MÊS:   ________/_______PÁGINA;_______/________

DATA-HORA INÍ-
CIO

DATA-HORA
TÉRMINO

LOCAL TIPO DE MA-
NOBRA/ BORDO

NAVIO TAB CALADO
MÉDIO

PRÁTICO      TITU-
LAR

RESULTADO FI-
NAL

Manobra Acompanhada (    )                         Manobra Executada (    )

CIENTE:
______________________________ _______________________________

     Assinatura do Prático Monitor    Assinatura do Praticante de Prático
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An4-L-NPCP

ESCALA DE RODÍZIO DE PRÁTICOS

DO DIA   /   /    a    /    /  

PRÁTICOS EM ESCALA PRÁTICOS EM REPOUSO/FOLGA
PRÁTICOS EM FÉRIAS (FE) E LICENÇA MÉDICA (LM),

E RESPECTIVO PERÍODO DE AFASTAMENTO

DO DIA   /   /    a    /    /  

PRÁTICOS EM ESCALA PRÁTICOS EM REPOUSO/FOLGA
PRÁTICOS EM FÉRIAS (FE) E LICENÇA MÉDICA (LM),

E RESPECTIVO PERÍODO DE AFASTAMENTO

DO DIA   /   /    a    /    /  

PRÁTICOS EM ESCALA PRÁTICOS EM REPOUSO/FOLGA
PRÁTICOS EM FÉRIAS (FE) E LICENÇA MÉDICA (LM),

E RESPECTIVO PERÍODO DE AFASTAMENTO

OBS: (FE) FÉRIAS
          (LM) LICENÇA MÉDICA
       ____________________________________                                                         ___________________________________________________________
        ASSINATURA DO CAPITÃO DOS PORTOS                                                              ASSINATURA DO PRESIDENTE DA ATALAIA COORDENADORA
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An4-M-NPCP

GUIA PARA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA PRATI-
CANTE DE PRÁTICO

NOME DO PRATICANTE DE  PRÁTICO  ________________________________
INÍCIO DA QUALIFICAÇÃO: ___/___/___          DATA LIMITE: ____/____/_____

REQUISITOS
DATA DE CONCLUSÃO, RUBRICA
E CARIMBO DE QUEM ATESTA A

EXECUÇÃO
Visitar e conhecer  as atividades  da Divisão
de Inspeção Naval da Capitania dos Portos,
no que se refere ao controle da atividade de
Praticagem, Normas de Tráfego e permanên-
cia e emprego de rebocadores.

Durante o período de estágio

Visitar e conhecer a estação de Praticagem,
todas as suas atividades, limitações e capaci-
dades.

Durante o período de estágio

Visitar todas as instalações portuárias e ter-
minais e seus controles operacionais de co-
municações com navios.

Durante o período de estágio

Conhecer,  detalhadamente,  as  silhuetas  da
costa, altos fundos, ilhas, nomes de canais e
estreitos, inclusive passagens normais de na-
vegação  e  situações  alternativas  em  mano-
bras de emergência.

Durante o período de estágio

Conhecer os pontos de referência para even-
tuais navegações por rumos Práticos. Conhe-
cer as marcações magnéticas e verdadeiras a
partir dos alinhamentos notáveis.

Durante o período de estágio

Conhecer, detalhadamente, nomes e caracte-
rísticas de faróis e faroletes, seus alcances e
arcos de visibilidade; profundidades da Zona
de Praticagem e uso de equipamento de son-
dagem.

Durante o período de estágio

Conhecer,  detalhadamente,  nomes  e  locais
dos  portos,  terminais  e  atraca-douros,  suas
manobras  de  atracação  inclusive  as  limita-
ções em emergência e em condições meteo-
rológicas e de correntes desfavoráveis.

Durante o período de estágio

Acompanhar manobras de Praticagem a bor-
do de rebocadores, conhecer a operação, li-
mitação  e  precauções  dos  rebocadores  do
ponto e sistemas usualmente utilizados para
comunicação sonora, visual e em VHF.

- 6 manobras

Observar manobras de entrada e saída acom- - 120 manobras para o Terminal Maríti-
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REQUISITOS
DATA DE CONCLUSÃO, RUBRICA
E CARIMBO DE QUEM ATESTA A

EXECUÇÃO

panhadas por um Prático habilitado para ter-
minal, cais ou fundeadouro. (vide Nota expli-
cativa)

mo da Ponta da Madeira;
- 80 manobras para o Porto do Itaqui e 
Píer 2; e
- 50 manobras para o terminal da ALU-
MAR.

Acompanhar  singraduras  conduzidas  por
Práticos para cada trecho da Zona de Pratica-
gem.

Durante o período de estágio

Executar manobras de entrada e saída acom-
panhadas por um Prático habilitado para ter-
minal, cais ou fundeadouro. (vide Nota expli-
cativa).

- 120 manobras para o Terminal Maríti-
mo da Ponta da Madeira;
- 80 manobras para o Porto do Itaqui e 
Pier 2; e
- 50 manobras para o terminal da ALU-
MAR.

Conduzir  singraduras,  sob  supervisão  de
Prático  habilitado,  em cada trecho da Zona
de Praticagem.

Dentro do número de execução de mano-
bras.

Executar manobras noturnas de entrada, saí-
da e singradura, acompanhadas por um Práti-
co  de  habilitado,  para  cada  Terminal,  cais,
fundeadouro  ou  trecho  navegado,  quando
aplicável.

Dentro do número de execução de mano-
bras.

           
         Atesto que todos os itens listados foram cumpridos integralmente e com aproveitamento, exceto
os abaixo listados, cujo cumprimento foi dispensado por motivo de força maior, sendo que estou pron-
to para ser examinado.

                                                                  ___________________________________
                                                                                                  (Local e Data)

                                                             __________________________________________
                                                        ASSINATURA DO PRATICANTE DE PRÁTICO

Anexos:
A)         Modelo de Relatório de Manobra com Praticante de Prático; e
B)     Modelo de Quadro Resumo Mensal de Manobras por Praticante de Prático em Estágio

de  Qualificação.

      
- 103 de 106 -



An5-A-NPCP

INTERDIÇÃO DE ÁREA MARÍTIMA OU ATIVAÇÃO DE ÁREA PERIGOSA PARA

LANÇAMENTO DE FOGUETES PELO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

DO COMANDO DA AERONÁUTICA

O Capitão dos Portos e o Diretor do Centro de Lançamento de Alcântara:

- considerando que quando ocorrer lançamento de foguetes pelo Centro de Lançamento de Al-

cântara (CLA) poderá haver interferência mútua com a passagem de navios pelo canal de acesso ao

porto de Itaqui e terminais privados, face ao estabelecimento temporário de uma área interditada à na-

vegação ou uma área considerada perigosa;

- considerando a importância do Complexo portuário da Baía de São Marcos para a economia

do Estado do Maranhão;

- considerando que o Porto de Itaqui e Terminais Privados da Alumar e Vale operam a qual-

quer hora;

- considerando que o exato momento do lançamento de foguetes pelo CLA depende, entre ou-

tros, de fatores atmosféricos; e

- considerando que o lançamento de foguetes pelo CLA poderá ocasionar o fechamento do ca-

nal de acesso ao porto e terminais;

RESOLVERAM:

a) Executar um controle de área marítima combinado durante todo o período em que ocorrer a

possibilidade de se concretizar um lançamento de foguete pelo CLA.

b) Para a execução do controle as seguintes ações serão executadas dependendo da situação

que se apresentar no momento:

Situação de interdição/ativação de área marítima e de espaço aéreo

I - A Área Marítima/Espaço Aéreo onde ocorrerá o  lançamento estão totalmente contidos no

interior do mar territorial: O CLA solicita “INTERDIÇÃO DE ÁREA  MARÍTIMA”, para a navega-

ção; e

II - A Área Marítima/Espaço Aéreo, onde se deseja operar, ultrapassa os limites do mar terri-

torial até o limite da Zona Econômica Exclusiva (ZEE).  O Centro de Lançamento de Alcântara solici-

tará a “ATIVAÇÃO DE ÁREA PERIGOSA.”

Observações:

Entende-se por ÁREA PERIGOSA, o Espaço Aéreo ou Área Marítima de dimensões defini-

das dentro da qual existem riscos atuais ou potenciais.

Ativação/interdição de área marítima:
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O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) solicitará à Capitania dos Portos do Maranhão

(CPMA) com um mínimo de 20 dias de antecedência a interdição/ativação de área, especificando:

- Tipo de operação: Ex: Lançamento de foguetes;

- Localização da área: Indicar precisamente os paralelos e meridianos limites ou alinhamentos

perfeitamente definidos ou, ainda, um centro em coordenadas e o respectivo raio e a ordenada máxima

em altura, expressa em pés ou metros.

- Período: Deverá constar a data e a hora, em fuso "Z", do início e término da interdição/ativa-

ção.

Ativação de área marítima ou interdição de área marítima não atingindo o canal de

acesso à Baía de São Marcos:

- O CLA manterá, nos  dias  indicados  para  o  evento embarcações realizando patrulha nas

proximidades da área interditada visando evitar o cruzamento de barcos pesqueiros e embarcações re-

gionais de transporte de cargas e passageiros.  Na embarcação designada para a patrulha estará embar-

cado pelo menos um Inspetor Naval da CPMA.

Ativação de área perigosa ou interdição de área marítima abrangendo o canal de acesso

à Baía de São Marcos:

- Nos dias indicados  para  o  evento, o  CLA  manterá embarcações realizando patrulha nas

proximidades da área interditada visando evitar o  cruzamento  de  barcos  pesqueiros e   embarcações

regionais de transporte de cargas e passageiros.

- O CLA além de observar o item acima, deverá:

a) Manter escuta permanente em equipamento fonia em frequência a ser determinada e no ca-

nal 16 do VHF de Porto, nos dias indicados para o lançamento, visando contatos com a CPMA, prati-

cagem e embarcações realizando patrulha na área interditada. As comunicações entre os envolvidos

são permitidas, por meio de outros canais de comunicação, inclusive a telefonia celular;

b) Fornecer embarcação tripulada, equipada com radar de navegação, para realização de pa-

trulhamento da área interditada que conterá pelo menos dois Inspetores Navais da CPMA; e

c) No intuito de se evitar o fechamento total dos portos de ltaqui, Vale e Alumar, no período

pretendido para o exercício, o CLA  informará a CPMA com antecedência mínima de 5h, o momento

exato do lançamento, tempo necessário para, juntamente com  a praticagem, interditar a navegação na

área delimitada e tempo suficiente para as embarcações que ali se encontrarem, ou para ali se dirigi-

rem, recebam a ordem de diversão. Para tal, a CPMA, no período do exercício, implementará um Con-

trole de Área Marítima na área delimitada, mantendo inclusive uma embarcação em condições de sus-

pender para o caso de necessidade.
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Duração da interdição da área:

Como o lançamento de foguetes está condicionado a condições ideais de vento, visibilidade,

problemas técnicos e outros, o período de solicitação de interdição de área poderá ser bastante elevado.

Neste caso será solicitada a criação de área perigosa no período mencionado, permanecendo a interdi-

ção total nos horários a serem divulgados pela Capitania dos Portos.

Considerações gerais:

a) Deverá ser evitada a interdição de áreas onde se encontrem estabelecidos sinais de auxílio à

navegação marítima;

b) Qualquer evento, mesmo que tenham sido tomadas todas as providências relativas à segurança de

pessoal e material, deverá ser interrompido ou cancelado sempre que as condições de tempo não permitirem um

efetivo controle sobre a área marítima ou espaço aéreo ativado para a sua realização; e

c) Qualquer desobediência à interdição/ativação, praticada por embarcações ou pessoal, deve-

rá ser comunicada à CPMA para as medidas cabíveis.

ALEKSON BARBOSA DA SILVA PORTO
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE
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