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GLOSSÁRIO DE SIGLAS

SIGLAS SIGNIFICADOS

AB Arqueação Bruta

AFN Arquipélago de Fernando de Noronha

AG Agência da Capitania dos Portos ou Agente da Capitania dos Portos

CF Capitania Fluvial

AIS Automatic Identiifcation System (Sistema de Identiifcação Automáttica)

AIT Atestado de Inscrição Temporátrio

AJB Águas Jurisdicionais Brasileiras

AMD Agente de Manobra e Docagem

AM Autoridade Marítima

AAM Agente da Autoridade Marítima

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

ANP Agência Nacional do Petróleo

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitátria

APA Área de Proteção Ambiental

ART Anotação de Responsabilidade Técnica

ARA Arrais Amador

ASA Auxiliar de Saúde

ATDEFN Autarquia Territorial do Distrito Estadual de Fernando de Noronha

CBSN Curso Bátsico de Segurança de Navio

CESPORTOS Comissão Estadual de Segurança nos Portos, Terminais e Vias 
Navegátveis

CFAQ Curso de Formação de Aquaviátrio

CFSF Capitania Fluvial do São Francisco

CHA Carteira de Habilitação de Amador

CHM Centro de Hidrograifa da Marinha

CIEVS/PE Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde

CIR Caderneta de Inscrição e Registro

CLP Certiifcado de ivivre Práttica 

CMP Condutor Motorista de Pesca

CN Carta Nátutica

OSTENSIVO IV REV-1



OSTENSIVO NPCP-PE

SIGLAS SIGNIFICADOS

CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CNUDM Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar

Com3ºDN Comando do Terceiro Distrito Naval

CONAPRA Conselho Nacional de Praticagem

CP Capitania dos Portos ou Capitão dos Portos

CPA Capitão Amador

CPPE Capitania dos Portos de Pernambuco

CPRH/PE Agência Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco

CRCN-NE Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste 

CSN Certiifcado de Segurança da Navegação

CTS Certiifcado de Tripulação de Segurança

CZA Cozinheiro

DEL Delegacia

DHN Diretoria de Hidrograifa e Navegação

DL Delegacia da Capitania dos Portos ou Delegado da Capitania dos Portos

DPC Diretoria de Portos e Costas ou Diretor dos Portos e Costas

DOU Diátrio Oifcial da União

ENF Enfermeiro

EPM Ensino Proifssional Marítimo

EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon (Radio Baliza Indicadora de 
Posição)

FDM Folhas de Distribuição de Modiifcações

FMSS Full Mission Shiphandling Simulator (Simulador de Manobra de Navio 
tipo Missão Completa)

FSC Flag State Control (Controle do Estado de Bandeira)

GAA Grupo de Acompanhamento e Avaliação

GAP Grupo de Atendimento ao Público

GRU Guia de Recolhimento para União

GVI Grupo de Vistoria e Inspeção

HF High Frequency (Alta Frequência)

IA Inquérito Administrativo

IAFN Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação
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SIGLAS SIGNIFICADOS

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo 
Internacional de Mercadorias Perigosas)

IML Instituto Médico legal

IMO International Maritime Organization (Organização Marítima 
Internacional)

ISAIM Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos

ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code (Código Internacional 
para Proteção de Navios e Instalações Portuátrias)

LESTA ivei de Segurança do Trátfego Aquaviátrio 

LOA ivength of Overall (Comprimento Mátximo do Navio)

MF Medium Frequency (Média Frequência)

MB Marinha do Brasil

MTA Motonauta

MAC Marinheiro Auxiliar de Convés

MARPOL Marine Pollution (Convenção Internacional para a Prevenção da 
Poluição por Navios)

MAM Marinheiro Auxiliar de Mátquinas

MAF Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés

MCF Marinheiro Fluvial de Convés

MFM Marinheiro Fluvial de Mátquinas

MGE Mergulhador que opera com ar comprimido

MGP Mergulhador que opera com Mistura Respiratória Artiifcial 

MMA Marinheiro Fluvial Auxiliar de Mátquinas

MMSI Code Maritime Mobile Service Identity Code (Código de Identiifcação do 
Serviço Móvel Marítimo) 

MOC Moço de Convés

MOM Moço de Mátquinas

MOP Motorista de Pesca

MSA Mestre Amador

NM Navio Mercante

NEPOM Núcleo Especial de Polícia Marítima
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SIGLAS SIGNIFICADOS

NGI-ICMBio Núcleo de Gestão Integrada do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade

NORMAM/DPC Normas da Autoridade Marítima da Diretoria de Portos e Costas

NORMAM/DHN Normas da Autoridade Marítima da Diretoria de Hidrograifa e Navegação

NPCP Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos

NPCF Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial

OAB Ordem dos Advogados do Brasil

OD Órgão de Despacho

OMS Organização Mundial de Saúde

PA Plano de Área

PAM Plano de Apoio Mútuo

PAMM Plano de Auxílio Mútuo Marítimo

PC Plataforma Continental

PCE Plano de Controle de Emergência

PEI Plano de Emergência Individual

PEP Pescador Proifssional Especializado

PF Polícia Federal

PFS Planta Final de Situação

PIANC The World Association for Waterborne Transport Infrastructure 
(Associação Mundial para a Infraestrutura de Transportes Aquaviátrios)

PNC Plano Nacional de Contingência

POM Programa de Operação de Mergulho

POP Pescador Proifssional

PPU Portable Pilot Unit (Unidade de Piloto Portáttil)

PRP Praticante de Práttico

PRT Práttico

PSCO Port State Control Ofcer (Oifcial de Controle do Estado do Porto)

PSP Sistema Porto Sem Papel

P2R2/PE Plano Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rátpida a 
Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos

RLESTA Regulamento da ivei de Segurança do Trátfego Aquaviátrio

RFB Receita Federal do Brasil

RIPEAM Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar
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SIGLAS SIGNIFICADOS

RUSP Representante Único do Serviço de Praticagem

SERPRO/DF Serviço Federal de Processamento de Dados (Regional Distrito Federal)

SOLAS International  Convention  for  the  Safety  of  ivife  at  Sea  (Convenção
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar)

SSTA Serviço de Segurança do Trátfego Aquaviátrio

STA Segurança do Trátfego Aquaviátrio

TAA Taifeiro

TIE Título de Inscrição de Embarcação

TIEM Título de Inscrição de Embarcação Miúda

TPB Tonelagem de Porte Bruto 

TPN Tanque de Provas Numérico

VHF Very High Frequency (Frequência Muito Alta)

VIGIAGRO Vigilância Agropecuátria Internacional

VLA Veleiro

ZP Zona de Praticagem
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INTRODUÇÃO

1 – PROPÓSITO
O  presente  documento  tem  por  propósito  consolidar  de  forma  objetiaa  em  uma  única

publicaçãoa o estabelecimento das normas e procedimentos atnentes às peculiaridades locais da
área de jurisdição da Capitania dos Portos da Pernambuco (CPPE)a permitndo detalhar as Normas
da Autoridade Marítma e complementar a legislação em iigora e iisando principalmente: 

a) propiciar uma disposição gráfca que facilite a consulta; 
b) permitr a atualização das normas e procedimentos em decorrência da constante eiolução

dos meios de transporte e das atiidades náutcas; e 
c)  permitr  a  inserçãoa  substtuição  ou  supressão  de  seções  e/ou  itensa  uma  iez  que  os

capítulos possuem numeração própria de páginas.
As Modifcações a serem efetuadasa  se necessáriasa  serão estabelecidas por Ato Normatio

específco  desta  Capitaniaa  Portaria  do  Agente  da  Autoridade  Marítmaa  de  forma sequenciala
lançadas  na  Folha  de  Registro  de  Modifcações  (FRM)  e  inclusas  neste  documentoa  após  a
apreciação da Diretoria de Portos e Costas e ratfcada pelo Comando do 3º Distrito Naial.

2 – APLICAÇÃO
Esta  publicação  se  destnaa  prioritariamentea  as  atiidades  exercidas  no  emprego  das

embarcaçõesa no tráfego lacustrea fuiial e marítmoa nas atiidades náutcasa nos processos de
guarda e/ou responsabilidade das embarcações nas marinasa iates clubesa entdades desportias
náutcasa garagem de embarcações e colnnias de pescadoresa atnentes à segurança da naiegaçãoa
à  saliaguarda  da  iida  humana  no mar  e  em hidroiias  interioresa  e  à  preienção da  poluição
ambiental  por  parte  das  embarcaçõesa  bem  comoa  nas  áreas  portuáriasa  nos  píeresa  nos
fundeadourosa nas instalações de apoio nas obras às margensa sob ou sobre áreas naiegáieis e
nos empreendimentos comerciais e/ou partculares que guardam e transitam embarcaçõesa no
que tange ao ordenamento do espaço aquaiiário.

3 – LEGISLAÇÃO
As  Normas  de  Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  de  Pernambuco  (NPCP/PE)  é  um

documento normatio decorrente do preconizado no Art. 4º da Lei n° 9.537 (Lei de Segurança do
Tráfego Aquaiiário - LESTA)a de 11 de dezembro de 1997a e do Decreto n° 2.596a de 18 de maio de
1998a que a regulamenta (RLESTA). 

As  Normas  da  Autoridade  Marítma  (NORMAM)a  das  Capitanias  dos  Portos  (NPCP)a  das
Capitanias Fluiiais (NPCF) e demais documentos referentes à segurança da Naiegação encontra-se
disponíieis no link “www.marinha.mil.br/dpc”a clicando na pasta “normas”.

4 – COMPETÊNCIA
Compete à Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) defnir as áreas de naiegação interior

e de mar aberto; ordenar o tráfego das embarcações de esporte/recreioa de passageiros e de
turismo  náutco;  cadastrar  e  autorizar  o  funcionamento  das  marinasa  clubes  e  entdades
desportias náutcas; estabelecer as saídas das embarcações e os referidos despachos; defnir as
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ações na ocorrência de fatosa acidentes ou incidentes da naiegação; estabelecer procedimentosa
equipamentosa materiais e documentos obrigatórios aos condutores das embarcações; coordenar
o  ordenamento  e  parâmetros  operacionaisa  assim  comoa  fscalizar  a  manutenção  dos  sinais
náutcos das áreas portuárias; acompanhar os seriiços de pratcagem; estabelecer com a Comissão
Estadual de Segurança Pública nos Portosa Terminais e Vias Naiegáieis (CESPORTOS/PE) as ações
da guarda portuária quanto à fscalização e proibição da naiegação e fundeio nos fundeadourosa
canais  de  acessoa  bacias  de  eioluções  e  acostagem;  estabelecer  as  áreas  restritas  para  a
naiegação marítma e  fuiiala  ou áreas  que ofereçam perigoa  bem comoa  limitar  as  atiidades
náutcas nas áreas naiegáieis preconizados nos Planos Municipais de eerenciamento Costeiro.

5 - RESPONSABILIDADES
O cumprimento das presentes Normas e Procedimentos é obrigatórios para Comandantes de

embarcaçõesa tripulantesa proprietários ou armadoresa portuáriosa aquaiiáriosa amadoresa agência
de naiegaçãoa  marinasa iates clubes e entdades náutcasa  colnnias de pescadoresa  autoridades
portuáriasa construtor de embarcaçõesa e outrosa no que couber a cada segmento da Comunidade
Marítma. Não excluia contudoa o cumprimento das demais prescrições de ordem legal aplicáiel às
atiidades  marítmas  e  fuiiaisa  pelo  segmento  ciiil  do  Poder  Marítmoa  bem  como  aqueles
preiistos nas Conienções Internacionais aplicáieis e ratfcadas pelo Brasil.

6 – INFRAÇÕES E SANÇÕES
O não cumprimento das presentes Normas e Procedimentos será caracterizado como infração

às mesmasa estando o infrator sujeito às penas de multaa de suspensão da Caderneta de Inscrição
e Registro (CIR) ou da Carteira de Habilitação de Amador (CHA)a da retrada de tráfego e apreensão
da  embarcaçãoa  demolição  de  obras  ou  benfeitoriasa  preiistas  no  Regulamento  da  Lei  de
Segurança  do  Tráfego  Aquaiiário  (RLESTA).  De  acardo  com  a  legislação  em  iigora  as  penas
impostas poderão ser simultâneas e complementaresa e serem impostas liminarmente.

7 - COMPOSIÇÃO
Estas Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de Pernambuco estão diiididas em

seis Capítulosa a saber:
Capítulo 1 – Áreas de Jurisdição;
Capítulo 2 – Fatos e Acidentes da Naiegação;
Capítulo 3 – Dotação de Material de Segurança das Embarcações e Documentos Obrigatórios;
Capítulo 4 – Procedimentos para Naiios no Porto;
Capítulo 5 – Parâmetros Operacionais e Procedimentos Especiais; e
Capítulo 6 – Vias Naiegáieis da Jurisdição.
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CAPÍTULO 1
ÁREAS DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I
ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 – ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO
A Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) tem a sua sede situada na cidade do

Recife  no  endereço  abaixo  descrito  e  possui  uma  equipe  permanente  no  Arquipélago  de
Fernando  de  Noronha  (AFN)  para  efetuar  os  atendimentos  aos  ilhéus  e  aos  condutores
nacionais  e  internacionais  que  utlizam  o  AFN,  como rota  de  passagem  ou  primeiro  porto
nacional, respectiamente, ao fundearem na baia do Porto de Santo Antônio. 

A  CPPE  não  possui  Organizações  Militares  (delegacias  e/ou  agências)  diretamente
subordinadas. 

a) Competência 
O Comandante do 3º Distrito Naial  (Com3ºDN) é o Representante da Autoridade

Marítma para a Segurança do Tráfego Aquaiiário, Socorro e Saliamento,  Meio Ambiente e
para  Organismos  Internacionais,  Iniestgação  Cientíca  Marinha  e  Bens  Submersos,  com
atribuições especíícas, em conformidade com a estrutura da Autoridade Marítma Brasileira
estabelecida pela Portaria n 156/MB, de 3 de junho de 2004. 
 O Capitão dos Portos de Pernambuco é o Agente da Autoridade Marítma na área de
jurisdição abaixo descrito, cuja sede está situada em Recife/PE.

b) Localização 
Endereço: Rua São Jorge, nº 25, Bairro do Recife - CEP 50.030.240 – Recife/PE;
Telefone: (81) 3424-7111, ininterrupto.
Endereço na internet: htp://///.marinha.mil.br/cppe;
E-mails: cppe.secom@marinha.mil.br (documentos administratios)

cppe.ouiidoria@marinha.mil.br (ouiidoria)
cppe.secom@marinha.mil.br (despacho de embarcações)
WhatsApp (81) 98157-2721 (GAP)

Posto de Controle: VHF guarnecido no canal 16.
c) Área de Jurisdição
A área de jurisdição da CPPE estabelecida pelo Comando de Operações Naiais, por meio

da Portaria n° 81, de 28 de junho de 2019, abrange o Arquipélago de Fernando de Noronha e os
Municípios do Estado de Pernambuco, Representados no anexo 1-A.

A  área  de  atuação  direta  engloba  os  municípios  litorâneos  de  Goiana,  Igarassu,
Itamaracá, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostnho, Ipojuca,
Sirinhaém,  Tamandaré,  Barreiros  e  São  José  da  Coroa  Grande,  limitada  ao  norte  pelo  rio
Tracunhaérm, diiisa com o Estado da Paraíba, ao sul pelo rio Persinunga, diiisa com o Estado
de Alagoas e os Municípios interioranos que possuem áreas naiegáieis.

Existem três áreas de atuação em que as atiidades náutcas, seriiços à Comunidade
Marítma e/ou as íscalizações ocorrem de forma conjunta com outras Capitanias e Agências: 

1) Naiegação  com  destno  ao  Arquipélago  de  Fernando  de  Noronha,  distante  de
Recife/PE 300MN (555Km) e de Natal/RN 200MN (370Km), as embarcações são inspecionadas
ao chegar no Porto de Santo Antônio/AFN pela equipe da Capitania dos Portos de Pernambuco
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(CPPE). O despacho de saída é realizado geralmente pelas Capitanias dos Portos do Rio Grande
do Norte (CPRN) e CPPE. Cabe as demais Capitanias, Delegacias e Agências quando realizarem o
despacho por meio do aiiso de saída para o AFN comunicarem a CPPE e CPRN por menssagem
ou e-mail;

2) A traiessia das embarcações do rio Tracunhaém, entre os municípios de Goiana/PE e
Pitmbu/PB, pertencente a Reseria Extratiista Aca--Goiana, é íscalizada pelas Capitanias dos
Portos da Paraíba e de Pernambuco; e

3) Os  doze  municípios  Pernambucanos  que  compõe a  bacia  hidrográíca  do  rio  São
Francisco  possuem  as  atiidades  náutcas  e  os  seriiços  marítmos,  disponibilizados  à
Comunidade  Marítma,  realizados  pela  CPPE  e  pela  Capitania  Fluiial  de  Juazeiro/BA  (CFJ),
telefone: (074) 3612-8786, conforme descritos no anexo 1-B.

0102 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Os seriiços preiistos nas Normas da Autoridade Marítma para os Departamentos de

Segurança  do  Tráfego  Aquaiiário  (STA)  e  Ensino  Proíssional  Marítmo  (EPM)  são
disponibilizados no Grupo de Atendimento ao P-blico (GAP), tais como: recebimento e entrega
de documentos, pedidos de iistorias a embarcações e naiios mercantes, emissão e julgamento
de autos de infração e recursos, mudança de categorias, cursos, emissão, renoiação e segunda
iia  de  documentos  de  habilitação  de  aquaiiários,  trabalhadores  portuários  e  amadores,
orientação para a emissão de guias para recolhimento bancário e agendamento eletrônico,
dentre outros destnados à Comunidade Marítma.

A  relação  completa  dos  seriiços  prestados,  bem  como  os  prazos  e  documentação
necessária para a solicitação desses seriiços, poderão ser encontradas na Carta de Seriiços ao
Usuário, disponíiel no site da Capitania (htp://///.marinha.mil.br/cppe//qqnode/594).

A  solicitação  dos  seriiços  pode  ser  agendada  eletronicamente  diretamente  pelo
interessado  ou,  quando  couber,  por  seus  respectios  prepostos  legalmente  insttuídos.  O
agendamento  de seriiços  que requeiram o pagamento  da Guia de Recolhimento da  União
(GRU) somente poderá ser feitos após a compensação bancária da GRU, em até dois dias -teis.
A obtenção da guia poderá ser feita diretamente no site da Diretoria de Portos e Costas (DPC),
por  meio do link  “htp://///.marinha.mil.br/dpc/seriicos_da_diretoria”  e  o agendamento,
após GRU compensada, pelo link “htp://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/agendamento/#/”.

O horário de atendimento ao p-blico para os diiersos seriiços, como qualquer alteração
preiista  no  atendimento  será  diiulgado  nos  quadros  de  aiisos  e  no  site  desta  Capitania
“htp://///.marinha.mil.br/cppe”, com a deiida antecedência.

a) Serviços Disponíveis para Atendimento:
1) se isentos  da emissão da GRU (gratuitos) poderão ter o agendamento eletrônico

realizado a qualquer momento, desde que compareça ao Grupo de Atendimento ao P-blico
para  requerer ao Capitão dos Portos a isenção da GRU, tendo anexo o(s) comproiante(s) de
insuíciência  ínanceira.  Sendo  o  requerimento  deferido,  será  emitdo  uma  GRU,  onde  o
interessado utlizará para agendar o seriiço desejado; 

2) recebimento de documentos não precisa ser agendado;
3) as proias teóricas para a emissão da Carteira de Habilitação de Amadoras  são

realizadas  de  forma  eletrônica,  aplicadas  em  terminal  instalado  no  GAP  e  necessitam  do
agendamento préiio;

4) os projetos de Obras, Dragagens, Aterros, Pesquisa, Bens Soçobrados e Auxílio à
Naiegação  (Sinais  Náutcos)  em  Águas  Naiegáieis  (mar  aberto,  lacustre,  áreas  portuárias,
bacias  e  hidroiias  interiores),  assim  como,  a  aialiação  de  requisitos  operacionais,  que

OSTENSIVO - 2 de 21 - REV-1



OSTENSIVO NPCP-PE

necessitam de reunião técnica especííca com a empresa de engenharia, o interessado deie
agendar,  com  10  (dez)  dias  -teis  de  antecedência  a  análise  dos  projetos  requeridos
diretamente com a Seção de Obras e Sinalizações; 

5)  o  Sistema  Porto  Sem  Papel  (PSP)  é  processado  pelo  Seriiço  Federal  de
Processamento de Dados/DF é ininterrupto. O processamento nos dias de ínal de semana e no
período  noturno  ocorre  de  forma  eletrônica  pela  equipe  de  seriiço,  não  ocorrendo
atendimento presencial, ou pelo e-mail “cppe.naiios@marinha.mil.br”; 

6) o atendimento presencial, nos processos do PSP, nas ações de arribadas técnicas
controladas  pelas Agências Marítmas,  na moiimentação dos  ieleiros  estrangeiros  e outras
embarcações,  ocorrerá  na  Seção  de  Controle  e  Coordenação  das  Atiidades  Marítmas,  de
segunda a sexta-feira das 08h10 às 16h20; e 

7) o despacho administratio das embarcações nacionais ou estrangeiras aportadas
ou fundeadas, e o recebimento de documentos do EPM e da STA, no Arquipélago de Fernando
de Noronha, ocorre na sala da Administração Portuária no Porto de Santo Antônio, de segunda
a sexta das 08h10 às 11h50, das 14h10 às 16h50 e nos sábados e domingos das 08h10h às
11h50.

b) Venda de Publicações:
 As publicações (Rol de equipagem e Rol Portuário), serão fornecidas pelo GAP-CPPE,

após  o  pagamento  da  GRU  expedida  pelo  próprio  GAP.  O  RIPEAM  e  outras
publicações/impressos relacionadas ao EPM, poderão ser adquiridas no endereço eletrônico
///.cartasnautcasbrasil.com.br no link Liiros/Liiros da DPC, e serão entregues ao interessado
pelos correios.
 c) Vistoria de Embarcações e/ou Cumprimento de Exigências: 
 As solicitações de iistoria de embarcações e/ou cumprimento de exigências, com os
processos deiidos em andamento,  deierão ser feitas na CPPE, no horário de atendimento ao
p-blico  nos  guichês  do  GAP,  deiendo  ser  agendada  com,  pelo  menos,  48  horas  de
antecedência.

O transporte das comissões de iistorias deierá ser proiidenciado pelo solicitante. No
caso de seriiços  prestados fora da região metropolitana da cidade do Recife  é importante
informar que as despesas de alimentação,  e se necessário, de estadia serão custeadas pelo
interessado, de acordo com as normas em iigor. 
 d) Contratação de Despachantes: 
 A Capitania dos Portos esclarece que a contratação de Despachantes para a execução
de seriiços junto à Autoridade Marítma é OPCIONAL. 

Os  atendentes  estão  habilitados  e  orientados  a  prestar  todas  as  informações  de
maneira  a  possibilitar  que o  próprio  usuário  realize  todo  o  processo.  No  caso  de d-iidas,
qualquer usuário poderá buscar as informações necessárias.

Mesmo  que  use  os  seriiços  do  despachante  é  importante  o  usuário  ter  o
conhecimento que pelo n-mero do protocolo do seriiço ou documento, é possíiel acompanhar
a  qualquer  momento,  o  andamento  do  processo,  no  link:
htps://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/consulta/ protocolo.php.

0103 – INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO 
Os procedimentos para inscrição ou registro da embarcação dependem da sua estrutura

e estabilidade, dos equipamentos permanentes e móieis instalados, do seu comprimento e/ou
de  sua  Arqueação  Bruta  (AB),  estando  deiidamente  descritos  nas  Normas  da  Autoridade
Marítma  para  Embarcações  Empregadas  em  Mar  Aberto  (NORMAM-01/DPC),  para
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Embarcações  Empregadas  na  Naiegação  Interior  (NORMAM-02/DPC),  para  Amadores,
Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas,
Clubes e Entdades Desportias Náutcas (NORMAM-03/DPC) e para Operação de Embarcações
Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-04/DPC).
 a) Processo nos Órgãos de Inscrição
 1) os órgãos de inscrição das embarcações são as Capitanias, Delegacia e Agências
(CP/DL/AG) em cuja jurisdição for domiciliado o proprietário da embarcação ou onde a embar-
cação for operar, considerado como Porto de Permanência – Garagem de Embarcação, Entda-
des Náutcas, Estruturas Portuárias, Colônia de Pesca, entre outros. Caso uma embarcação pos-
sua AB maior ou igual a 100, além de inscrita nas CP/DL/AG, deierá ser Registrada no Tribunal
Marítmo (TM);
 2) toda embarcação será iistoriada, antes da realização de sua inscrição, quanto a
descrição do memorial descritio expedido pelo Engenheiro Naial, ou se for caso, Tecnólogo
Naial, quanto aos equipamentos de segurança da naiegação preiisto para a área de naiegação
e a ínalidade requerida, na iistoria será ieriícada a numeração do motor e pintura do n-mero
do casco na sua estrutura, conforme os itens descritos no anexo 1-C; 
 3) o documento que atesta o local de domicílio dos proprietários de embarcações,
comproiante de residência, conforme preiisto nas NORMAM citadas no item 0105; 
 4)  o Contrato de Locação de Imóiel em que o proprietário da embarcação ígure
como locatário responsáiel deierá ter sido írmado no mínimo a 90 dias, ter o período de loca-
ção de 01 (um) ano de duração e destnar-se ao domicílio do locatário. Não serão aceitos con-
tratos de locação temporária, para íns de casa de ieraneio e lazer; 
 5) o proprietário maior de 21 anos, residente com os pais ou cônjuge, poderá apre-
sentar as contas de água, luz e telefone em nome do pai, da mãe, do tutor ou cônjuge da em-
barcação. As contas poderão ser correspondentes a um dos -ltmos 3 (três) meses; 
 6) a Declaração de Residência será aceita exclusiiamente para comproiar local de
domicílio de pessoas que residem em localidade isolada ou ilhas, onde não exista a regularida-
de do recebimento de comproiantes (água, luz ou telefone) conforme o processo de solicitação
judicial/cartorial indicando a residência do proprietário ou da empresa; 
 7) as embarcações de transporte de passageiros com Arqueação Bruta (AB) maior
que 10 e menor ou igual a 20, conforme preiisto na subalínea 2.b, do item 0805 da NORMAM-
02/DPC, que transportam mais de 12 passageiros, deierão solicitar a emissão do Certícado de
Segurança de Naiegação (CSN) e serão submetdas a iistoria inicial em seco e futuando. Todas
as embarcações existentes que não possuírem o CSN deierão se regularizar nesta Capitania;  

8) as embarcações de pequeno porte (menor de 20 AB), que possuírem eixos propul-
sores, quando iistoriadas deierão portar a cobertura protetora para os mesmos; e

9) iistorias inopinadas podem ser solicitadas a critério do Encarregado da Diiisão de
Cadastro, ao identícar a sua necessidade. 
  b) Dispensa de Inscrição
 Estão dispensadas de inscrição as seguintes embarcações:
 1) Os dispositios futuantes, sem propulsão, destnados a serem rebocados, com até
10 (dez) metros de comprimento; e
2) as embarcações mi-das sem propulsão a motor, as embarcações e os dispositios futuantes
dispensados de inscrição contnuam sujeitos às normas preiistas na legislação em iigor.
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0104 – DENÚNCIAS E SUGESTÕES
É de suma importância que os usuários, indiiidualmente ou atraiés de seus Clubes,

Marinas, Entdades, Associações Náutcas e Colônia de Pescadores, eniiem sugestões para a
CPPE com o intuito de colaborar nos processos, normas e  seriiços prestados à comunidade
náutca,  por  meio  do  e-mail  “cppe.secom@marinha.mil.br”  ou
“cppe.ouiidoria@marinha.mil.br” no  qual  os  seriiços  prestados  serão aialiados  e  possíieis
reclamações ou sugestões poderão ser apresentadas, iisando o constante aperfeiçoamento e
melhoria contnua dos seriiços.

As den-ncias poderão ser realizadas pessoalmente na sede da CPPE, pelo telefone de
emergência  marítma  (185)  ou  pelo  telefone  constante  do  site  da  Capitania
“htp:///.marinha.mil.br/cppe”  e  ou  pelo  e-mail  da  ouiidoria
“cppe.ouiidoria@marinha.mil.br”.  As  informações  deierão  possuir  dados  suícientes  que
permitam  identícar  a  ocorrência,  a  embarcação  e  seu  proprietário,  sempre  que  possíiel,
contendo fotos e ílmagens.

0105 – LIMITES PARA NAVEGAÇÃO 
As embarcações deiem trafegar respeitando os limites impostos para a naiegação, das

dotações de equipamentos de naiegação, segurança e saliatagem, e do níiel de habilitação do
condutor,  preceituados nas NORMAM-01/DPC NORMAM-02/DPC, NORMAM-03/DPC e NOR-
MAM-13/DPC, e dentre outros, seguintes fatores: 
 1) disponibilidade de meios de saliamento e de comunicação na área de naiegação,

como Grupamento de Saliamento Marítmo e Entdades Náutcas; 
 2) riscos normais para a naiegação, como os arrecifes que se estende por todo litoral; 
 3) condições de tráfego na área;
 4) condições meteorológicas normalmente reinantes; e 
 5) distância de área de ref-gio, como portos, baias e rios. 

A naiegação, seja a realizada nas áreas interiores, seja a realizada em mar aberto, exige
do naiegador um perfeito conhecimento das característcas ísiográícas dos locais por onde
trafegará e a elaboração de um planejamento que inclua preiisões meteorológicas, como força
e direção de ientos e altura de ondas, compatieis com o tpo de sua embarcação. Fazer-se ao
mar  com  plenos  conhecimentos  dos  possíieis  riscos  é  responsabilidade  exclusiia  dos
condutores.
 a) Área de Navegação Interior 
 Pelos fatores acima descritos, as seguintes áreas são destnadas ao tráfego de embar-
cações classiícadas para a naiegação interior: 
 1) Navegação Interior área 1 é aquela realizada em áreas abrigadas, tais como lagos,
lagoas, canais e rios sob a jurisdição da CPPE, não ultrapassando a sua respectia foz, onde
normalmente  não  sejam  ieriícadas  ondas  com  alturas  signiícatias  que  apresentem
diículdades ao tráfego das embarcações.

O Condutor deie ter atenção às áreas naiegáieis interiores, pois existem diiersos
rios com característcas perenes, além da existência de cachoeiras, pedras e assoreamentos que
podem colocar a naiegação em risco.

 2) Navegação Interior área 2 é aquela realizada em áreas parcialmente abrigadas,
onde eientualmente sejam obseriadas ondas com alturas signiícatias ou combinações adier-
sas de agentes ambientais, tais como iento, correnteza ou maré, que diícultem o tráfego das
embarcações, sem impedir a naiegação. Nesta área as embarcações deierão atender integral-
mente aos requisitos estabelecidos no item 0612 da NORMAM-02/DPC. 
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Os  condutores  não  deiem  naiegar  próximo  da  costa,  com  profundidades
inferiores a isóbata de 10 m, por ser  considera uma área de naiegação de risco,  deiido à
existência de baixios, coroas, recifes de coral submersos e descobertos, que acompanham o
litoral, da existência de bancos de areias na foz dos rios e de naufrágios em diiersos pontos. A
área está deínida abaixo e representada no anexo 1-D:
 I)  No litoral de Pernambuco, a área de naiegação interior 2 é projetada em até
três milhas da linha de arrecifes, cujos limites são deínidos como a linha imaginária que liga os
pontos demarcados na Carta Náutca nº 22200 da Diretoria de Hidrograía e Naiegação (DHN),
abaixo georreferenciado: 

a) φ 07º32’15”S / λ 034º40’31”W; 
  b) φ 07º41’50”S / λ 034º44’00”W; 
 c) φ 08º03’15”S / λ 034º48’00”W (Área Portuária do Recife);
 d) φ 08º05’35”S / λ 034º48’30”W (Área Portuária do Recife);
 e) φ 08º21’44”S / λ 034º55’19”W (Área Portuária de Suape); 
 f) φ 08º24’55”S / λ 034º56’46”W (Área Portuária de Suape);
 g) φ 08º32'14”S / λ 034º57'09”W; 
 h) φ 08º45’24”S / λ 035º03’06”W; e
 i) φ 08º54’00”S / λ 035º06’30”W.

II)  No  litoral  do  Arquipélago  de  Fernando  de  Noronha,  a  naiegação  das
embarcações classiícadas para as atiidades de esporte e/ou recreio e de apoio ao turismo, íca
restrita ao interior do alinhamento compreendido entre a tangente noroeste da Ilha Rata (φ
03º47’57”S / λ 032º23’55”W) e a Ponta da Sapata (φ 03º51’57”S / λ 032º29’02”W), ambos os
pontos demarcados na Carta Náutca nº 052 da DHN, na área denominada “Mar de Dentro”.

As embarcações classiícadas como naiegação interior, aptas a naiegar na área
2,  somente  poderão  naiegar  dentro  dos  limites  acima  estabelecidos.  Caso  as  condições
ambientais não sejam faioráieis, o Comandante da embarcação ou condutor deierá preseriar
a  segurança  do  material  e  do  pessoal  adiando  o  momento  de  naiegar,  como  no  caso  de
incidência do “s/ell”.
 3) Os rebocadores de apoio portuário, em caráter excepcional, estão autorizados a
naiegar  entre  os Portos  do Recife  e de SUAPE,  na condição de naiegação interior,  a  uma
distância de até 3 milhas da costa; e
 4) As  embarcações  de  pesca  classiícadas  como  “Naiegação  Interior”
estruturalmente seccionada (que tem maior grau de estanqueidade), o que faz melhorar a sua
futuabilidade,  não sendo obseriado  ondas  com alturas  signiícatias  e  agentes  ambientais
adiersos, estão autorizadas a se fazerem ao mar até o limite de três milhas náutcas da costa,
em todo litoral do Estado de Pernambuco.
 b) Navegação Costeira
 A  Naiegação Costeira é aquela realizada dentro do limite da iisibilidade da costa, não
excedendo a 20 milhas náutcas do litoral de Pernambuco ou no entorno do Arquipélago de
Fernando de Noronha. 
 A naiegação realizada pelas embarcações do contnente para o Arquipélago Fernando
de Noronha (AFN), mesmo dentro da área de responsabilidade do Brasil, é de Mar Aberto.  
 c) Navegação de Mar Aberto
 A Naiegação de Mar Aberto é aquela realizada fora dos limites de iisibilidade da costa e
sem outros limites estabelecidos entre portos nacionais e estrangeiros. 
 A naiegação realizada entre o Arquipélago Fernando de Noronha e os portos do cont-
nente é de Mar Aberto, onde as condicionantes encontram-se descritas no Capítulo 05 desta
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Norma.
 d) Áreas Seletvas para a Navegação
 1) as embarcações, equipamentos e atiidades deierão respeitar os limites impostos
para naiegação estabelecida nesta Normas e Procedimentos para Capitanias (NPCP); 
 2) todo condutor deie manter sua naiegação com segurança, sem interferir nas atiida-
des próximas as praias do litoral e dos lagos, lagoas e rios, de modo a resguardar a integridade
fsica dos banhistas e o ordenamento do tráfego aquaiiário, conforme preconizado nas Normas
da Autoridade Marítma (NORMAM) das Diretorias de Portos e Costas (DPC) e de Hidrograía e
Naiegação (DHN) disponíieis no link “htp://///.marinha.mil.br/dpc/normas”; 
 3) compete ao poder estadual ou municipal estabelecer na zona de praia, rios, canais, la-
gos ou lagoas de sua jurisdição, por meio do Plano Costeiro de Gerenciamento de Uso e Ocupa-
ção da Faixa Litorânea. Não existndo nenhum dispositio estabelecido pela autoridade compe-
tente, o condutor deie cumprir o estabelecido no capítulo 5 desta Norma e as ações e procedi-
mentos para a saliaguarda da iida humana a bordo de embarcações, e se possíiel, a assistên-
cia e saliamento de embarcações descritas na NORMAM-03/DPC; 
 4) as aeronaies anfbias, especialmente as aéreas desportias como o “ultraleie”, deie-
rão encaminhar solicitação especial de pouso em áreas naiegáieis, excluindo às áreas de ba-
nhistas demarcados pelos municípios, para apreciação da Diiisão de Inspeção Naial e Vistoria
desta Capitania, contendo as autorizações dos demais órgãos; 
 5) as áreas de operações das atiidades de esportes náutcos, de turismo, de mergulho
armador, de passeio turístco, e nas traiessias, deierão estar perfeitamente reguladas e autori-
zadas pelas secretarias municipais, ou órgãos sucedâneos, ou pela Administração da Autarquia
Estadual de Fernando de Noronha, deiendo estas áreas seletias serem requeridas pelos pro-
prietários, para autorização da Capitania, com trinta dias de antecedência ao início da opera-
ção, iisando apreciar o ordenamento do tráfego aquaiiário e a segurança da naiegação; 
 6) os projetos de criação de peixes em catieiro, por empresas ou pescadores, além de
cumprir as exigências preiistas na Norma da Autoridade Marítma para Obras, Dragagem, Pes-
quisa e Laira de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob Jurisdição Brasileira (NOR-
MAM-11/DPC), deiem selecionar a área para criação, preferencialmente, na área costeira com
distância mínima de três milhas das rotas de naiegação dos naiios mercantes, das áreas por-
tuárias e das derrotas especiais preiistas nesta Norma; 
 7) as embarcações de mergulho, quando iniciarem os procedimentos para este tpo de
operação, deiem exibir a bandeira “alfa”, que signiíca “tenho mergulhador na água, mante-
nha-se afastado e a baixa ielocidade” ou a substtuta - bandeira iermelha com faixa transiersal
branca. É proibido o mergulho na área portuária, canais de acesso, canal de naiegação fuiial
ou marítmo, e rotas de naiegação estabelecida nesta Norma e o Roteiro Costa Leste da DHN,
para  as  operações  de mergulho deie-se  cumprir  as  determinações preiistas  na  NORMAM-
03/DPC e Normas da Autoridade Marítma para Atiidades Subaquátcas (NORMAM-15/DPC); 
 8) nas regatas, competções, exibições e comemorações p-blicas, os limites estabeleci-
dos neste Norma poderão ser ultrapassados desde que deiidamente autorizadas pela Capitania
dos Portos de Pernambuco. Os organizadores dos eientos deiem proiidenciar, coordenar e se
responsabilizar pelas ações das embarcações de apoio, de reboque e de socorro durante todo o
período do eiento, até que a -ltma embarcação cruze a linha de chegada ou que dispense efe -
tiamente o apoio, além do total cumprimento dos procedimentos descritos no item 0113 da
NORMAM-03/DPC; e 
 9) no Arquipélago de Fernando de Noronha existe área marítma estabelecida como Par-
que Nacional Marinho, unidade de conseriação ambiental, onde está proibido o fundeio, caça,
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pesca e qualquer alteração no meio ambiente, conforme descrito na CN nº 052/DHN. 
  e) Área de Segurança 
 1) Não é permitdo o tráfego e fundeio de embarcações nas seguintes áreas considera-
das de segurança: 
 I - fundeadouros de naiios mercantes; 
 II - canais de transposição do Rio São Francisco; 
 III - açudes de abastecimento populacional; 
 IV - áreas especiais estabelecidas em Aiisos aos Naiegantes por prazo determina-

do; e 
 V - áreas adjacentes às praias, reseriadas para os banhistas e outras atiidades,

estabelecidas pelo Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. 
 2) Não é permitdo naiegar, nadar ou realizar atiidade náutca, sem autorização e/ou
acompanhamento do superiisor de segurança na área do entorno da termoelétrica – TERMO-
PERNAMBUCO –, localizada no Complexo Portuário de SUAPE, estabelecida pelo perímetro da
instalação portuária e as coordenadas do molhe externo (φ 08º24’06”S / λ 034º57’ 24”W), saí -
da  do  emissário  (φ  08º24’42”S  /  λ  034º57’42”W),  arrecifes  de  corais  (φ  08º24’37”S  /  λ
034º58’01”W) e a área leste (φ 08º24’32”S / λ 034º58’20”W), projetado no anexo 1-E; 
 3) Na bacia de eiolução do Porto de Santo Antônio, assim como, na faixa de 100 metros
de areia da praia respectia, as embarcações somente podem fundear ou abicar após receber a
autorização da Administração Portuária; e 
4) Nas áreas portuárias, compete a Autoridade Portuária autorizar o fundeio, a atracação
e/ou a naiegação das embarcações.

SEÇÃO II
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

0106 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
 a) Porto do Recife
 1) Localização 
 O  Porto  do  Recife  está  localizado  na  parte  leste  da  cidade  do  Recife,  Estado  de
Pernambuco, às margens dos rios Capibaribe e Beberibe, que deságuam no Oceano Atlântco.
As  instalações  portuárias  estão localizadas  no extremo nordeste  da ilha do meio.  (Imagens
projetadas no Anexo 1-E).
 2) Área do Porto Organizado 

Estabelecido pela Portaria do Ministério dos Transportes n° 1.030, de 20 de dezembro
de 1993, a área do porto organizado do Recife é consttuída: 
 I) pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Recife, tendo como li-
mites extremos o molhe de Olinda, ao norte, e a ponte Agamenon Magalhães, ao sul, na Baía
do Pina, abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres de atracação e de acostagem, arma-
zéns, ediícações em geral e iias internas de circulação rodoiiária e ainda os terrenos ao longo
dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio
do Porto do Recife ou sob sua guarda e responsabilidade; 
 II) pela infraestrutura de proteção e acessos aquaiiários, compreendendo as áreas de
fundeio, bacias de eiolução, canal de acesso, e áreas adjacentes a esse, até as margens das ins -
talações terrestres do porto organizado, conforme deínido no item a acima, existentes ou que
ienham a ser construídas e mantdas pela Administração do Porto ou por outro órgão do poder
p-blico. 
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 3) Limites de Navegação: 
 I - Canais de Acessos:

Existem  dois  canais  de  acesso  ao  porto,  conforme  descrito  na  Carta  Náutca  nº
930/DHN, ambos com característcas naturais. 
 O canal considerado Principal, empregado pelos Naiios Mercantes, é o Canal Sul que
possui aproximadamente 260m de largura e 3,4km de extensão.
 O outro, denominado Canal Norte, tem pouca largura, cerca de 1.000m de comprimento
e é utlizado apenas por embarcações de pequeno porte.
 A aproximação dos Naiios Mercantes pelo canal sul, descrito no Roteiro Costa Leste, é
sugerida rumo de aproximação de 300º, tendo como ponto de espera de prátco nas coordena-
das φ 08º04’09”S / λ 034º50’56”W. Os parâmetros operacionais, restrições e procedimentos,
estabelecidos por meio de Portarias da Autoridade Portuária do Recife estão disponíieis no link
htp://///.portodorecife.pe.goi.br/portarias.php.
 II - Navegação Interior área 1: 
 A naiegação das embarcações diiersas classiícadas para a naiegação interior 1, como
de esporte e/ou recreio, de pesca, de mergulho, de passageiros, entre outras, estão proibidas
de fundear e/ou permanecer paradas sob máquinas na bacia de eiolução do porto.
 A naiegação em direção à foz do Rio Beberibe, projetado ao norte da bacia de eiolução,
ou à bacia Coroa dos Passarinhos, projetado no canal à Leste da bacia de eiolução (próximo a
barreira de arrecifes),  deie ser realizada com ielocidade inferior a cinco nós, não podendo
fundear ou ícar parado sob máquinas. 
 III - Navegação Interior área 2: 
 As embarcações diiersas classiícadas para a naiegação interior dois poderão adentrar e
sair  do  porto  pelos  canais  de acesso norte  ou  sul,  estando  proibidas  de fundearem e /ou
permanecerem parada sob máquinas neste canal de acesso quando ocorrer à moiimentação e
manobra dos Naiios Mercantes na área portuária. 
 A naiegação interior dois que passa perpendicularmente aos canais de acesso da área
portuária, é recomendado naiegar pelo canal projetado deínido nas  coordenadas ao norte φ
08º02’43”S  /  λ 034º49’56”W e  φ 08º03’15”S /  λ 034º48’00”W e ao  sul  φ 08º05’00”S  /  λ
034º50’42”W  e  φ 08º05’35”S  /  λ 034º48’30”W,  descrito  no  anexo  1-D-3, deiendo  dar
prioridade a manobra do Naiios Mercante conduzido pela pratcagem no canal de acesso ou
fundeado dentro da área portuária.

4) Instalações
As instalações de acostagem, de forma contnua (uma do lado da outra), compreendem

as  áreas  de  atracação  primária  e  secundária,  com  uma  extensão  total  de  2.947m,  assim
distribuídos: 
 Trecho 1 – possui a extensão de 558,0m, contendo três berços de atracação contguos,
dois silos horizontais para graneis sólidos, com 200.000t de capacidade, um armazém de carga
geral com 3.800m2 e área de armazenagem a céu aberto com 50.600m2. A profundidade local
iaria de 8,10m a 10,20m. 
 Trecho  2  –  possui  574,0m,  dotado  de  três  berços  com  dois  armazéns  de  carga
totalizando 15.000m2. A profundidade local iaria de 9,70m a 10,20m.
Trecho 3  –  possui  694,0m com quatro  berços,  possuindo dois  armazéns  e  um terminal  de
passageiros, com a profundidade local iaria de 4,0m a 6,0m.
 A área secundária, com 1.121,0m de comprimento, possui estrutura para atracação de
embarcações de esporte e/ou recreio, sendo necessária a autorização da Autoridade Portuária
para tal. Nesse local existem seis armazéns reestruturados (Empresa Accenture, Museu Cais do
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Sertão, Central de Artesanato, Polo Gastronômico e Marina Porto Noio). 
b) Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Porto de Suape)

 1) Localização 
 O Porto de Suape está localizado no litoral sul do estado de Pernambuco, próximo à foz
dos rios Ipojuca e Massangana, distante 40 km ao sul da cidade de Recife.
 A área portuária consiste de uma baía artícial com uma área parcialmente abrigada,
formada entre o cordão de recifes de arenito (porto externo), além disso, existe uma área de
margem estuarina (porto interno), e o molhe de proteção externo construído em forma de “L”,
com 2.350,0m de comprimento. (Imagens projetadas no Anexo 1-E).
 2) Área do Porto Organizado 
  Estabelecido pelo Decreto S/Nº de 25 de maio de 2011 a área do Porto Organizado de
SUAPE – Complexo Industrial Portuário Goiernador Eraldo Gueiros é consttuído de: 
 I) instalações terrestres localizadas no município de Ipojuca, com cais, píeres de atraca-
ção, armazéns, pátos, ediícações em geral, iias e passeios, e terrenos ao longo das faixas mar-
ginais, abrangidos pela poligonal da área do porto organizado, incorporados ou não ao patrimô-
nio do Porto; 
 II) infraestrutura de proteção e acessos aquaiiários, nela compreendida o canal de aces-
so, as bacias de eiolução e as áreas de fundeio; e 
 III) área de fundeio para os naiios mercantes aguardando atracação, ou de permanência
após desatracação, está localizado a leste do alinhamento ponta do molhe de abrigo do porto,
tendo o formado de um quadrilátero localizado a 1,15 MN de distância do molhe de abrigo da
bacia externa do porto, sendo formado pelas seguintes coordenadas georreferenciadas: 

a) Vértce N: φ 08º22’07.54”S / λ 034º50’30.55”W; 
  b) Vértce L: φ 07º23’22.86”S / λ 034º55’38.41”W; 
 c) Vértce S: φ 08º24’14.74”S / λ 034º55’02.09”W; e 
 d) Vértce W: φ 08º22’59.42”S / λ 034º49’54.22”W. 
 Existe uma área de fundeio a sudeste do alinhamento da ponta do molhe de
abrigo  destnada  para  quarentena,  tendo  o  centro  desta  área  na  φ  08º24’48.02”S  /  λ
034º52’24.31”W,  com um raio de 1 MN.
 As áreas de fundeio foram estabelecidas pela Autoridade Marítma e o uso é de
responsabilidade do Coordenador de Operações Portuárias, deiendo o Comandante do Naiio
Mercante comunicar imediatamente o fundeio à torre de controle por meio do canal VHF 16
(frequência 156,800 MHz) e pelo e-mail “trafego.maritmo@suape.goi.br”. 
 3) Limites de Navegação:
 I - Canal de Acesso:
 Existem dois canais de acesso ao porto externo e uma passagem criada para o porto
interno, nos recifes de arenito, com 250 m de largura, protegida por dois cabeços, projetados
na carta náutca nº 930/DHN.
 O acesso dos Naiios Mercantes com calado até 14,0m ao Porto de SUAPE, sem interferir
com a área de fundeio, é liire e realizado normalmente por NE, tendo como ponto de espera
de  prátco  nas  coordenadas  φ 08º23’03”S  /  λ 034º55’57”W,  bem  como,  os  parâmetros
operacionais, restrições e procedimentos, estabelecidos por meio de Portarias da Autoridade
Portuária de SUAPE e disponíiel no link htp://///.suape.pe.goi.br/pt/publicacoes_busca.

II - Navegação Interior área 1: 
A naiegação das embarcações diiersas, classiícadas para a naiegação interior 1, como

de esporte e/ou recreio, de pesca, de mergulho, de passageiros, entre outras, estão proibidas
de fundear ou permanecerem paradas sob máquinas nas bacias de eioluções internas do porto
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e no canal de acesso ao Estaleiro Vard Promar.
 III - Navegação Interior área 2:

Na  naiegação  interior  2,  adentrando  o  porto,  em  direção  ao  Rio  Massangana,  o
condutor  deie  chamar  a  torre  de  controle  no  canal  16  VHF,  para  obter  a  autorização  de
trânsito. A embarcação não deie prosseguir a naiegação além das coordenadas φ 08º23’03”S /
λ 034º55’57”W ou φ 08º23’03”S / λ 034º55’57”W, sem a autorização da torre de controle do
porto, podendo colocar em risco as atiidades portuárias e os Naiios Mercantes. 

A naiegação interior dois que passa perpendicularmente aos canais de acesso da área
portuária,  é  recomendado  naiegar  pelo  canal  projetado  pelas  coordenadas  ao  norte  φ
08º21’12”S  /  λ 034º55’42”W e  φ 08º21’44”S /  λ 034º55’19”W e ao  sul  φ 08º24’54”S  /  λ
034º57’18”W  e  φ 08º24’55”S  /  λ 034º  56’46”W,  descrito  no  anexo  1-D-4, deiendo  dar
prioridade a manobra dos Naiios Mercantes conduzido pela pratcagem no canal de acesso ou
fundeado dentro da área portuária.

4) Instalações
As instalações de acostagem encontram-se distribuídas na bacia externa e são compos-

tas pelos cais de m-ltplo uso (CMU) e pelos píeres de graneis líquido (PGL-1, PGL-2, PGL-3A e
PGL-3B). Na bacia interna existem cinco cais sob administração portuária, além das estruturas
dos cais dos Estaleiros Atlântco Sul e Vard Promar. 
 A capacidade dos píeres, dimensionamento dos cais, as condicionantes e restrições ope-
racionais, encontram-se estabelecidas nas portarias da Autoridade Portuária disponíiel no link
htp://///.suape.pe.goi.br/pt/publicacoes_busca.
 c) Porto de Santo Antônio (Terminal Marítmo de pequeno porte – em cumprimento
ao inciso V, do Art.3º da Resolução Normatva nº 13 - ANTAQ).

O Porto de Santo Antônio é o -nico local de atracação do Arquipélago de Fernando de
Noronha (AFN). O arquipélago é formado por 21 ilhas, rochedos e ilhotas, consttuindo uma
área total de 26 Km2, localizado a NE do Brasil, sobre a Dorsal Mediana do Atlântco, distante
276 milhas náutcas (MN) de Recife-PE, 195 MN de Natal/RN e 384 MN de Fortaleza/CE. A ilha
de Fernando de Noronha é a principal ilha com uma área total de 17 Km2. (Imagens projetadas
no Anexo 1-E).
 No AFN existem duas unidades de conseriação, sob íscalização do N-cleo de Gestão
Integrada  do  Insttuto  Chico  Mendes  de  Conseriação  da  Biodiiersidade  (NGI-ICMBio),
englobando a área marítma e terrestre. A Área de Proteção Ambiental (APA) de Fernando de
Noronha, criada por meio do Decreto nº 92.755, de 05 de junho de 1986, e o Parque Nacional
Marinho (PARNAMAR), criado por meio do Decreto  nº 96.693, de 14 de setembro de 1988,
abrangendo uma área marítma de 5MN2 (17Km2) e 27MN2 (92Km2), respectiamente. 
 No  Porto  existe  equipes  permanentes  da  Marinha  do  Brasil  (MB),  Polícia  Federal,
Agentes de Sa-de e de Controle de Pessoal do Goierno Estadual, tornando-se obrigatório para
qualquer embarcação que fundeie no AFN, os despachos das autoridades brasileiras citadas.

1) Localização
 O Porto está localizado no nordeste da Ilha de Fernando de Noronha.

As  instalações  portuárias  proporcionam  o  desembarque  de  material  logístco  ao
Arquipélago (pescado, gêneros, água, combustiel e outros) pelo píer de carga e o futuante de
seriiço, bem como, o embarque e desembarque de pessoal pelo píer futuante de passageiros.
(Imagens projetadas no Anexo 1-E).

2) Área do Porto
 O porto de Santo Antônio é uma instalação portuária registrada na Agência Nacional de
Transporte Aquaiiários (ANTAQ), pela Resolução nº 5594/ANTAQ, de 25 de agosto de 2017,
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onde:
 I) as instalações portuárias estão aglomeradas no molhe de proteção, consttuído de um
píer para duas embarcações de carga de pequeno porte e de dois futuantes, um de seriiço e
outro de passageiros; 
 II) a área de fundeio das embarcações pequenas e de médio porte está delimitada pelas
seguintes  coordenadas:  φ 03º49,75’S  /  λ 032º24,30’W;  φ 03º50,05’S  /  λ 032º24,30’W;  φ
03º49,75’S  /  λ 032º24,80’W;  e  φ 03º50,05’S  /  λ 032º24,80’W.  O fundeadouro  está  sob  o
controle  do Gestor  Portuário que compreende a  parte  da  área  marítma da baia de Santo
Antônio, constante da carta náutca n° 052/DHN; 
 III) na praia, dentro da área abrigada pelo molhe, há uma oícina com área coberta para
pequenas embarcações orgânicas da ilha, que necessitam fazer reparos; e 
 IV)  a  área de fundeio para os  naiios  de carga ou passageiros  de grande porte  está
estabelecida na carta náutca n° 052/DHN, nas coordenadas φ 03º50,07’S / λ 032º24,50’W. 

3) Limites de Navegação: 
I - Canal de Acesso:

 As embarcações deiem se aproximar da área de fundeio e do -nico canal de acesso ao
porto pelo Noroeste. A naiegação neste canal é restrita, pois a Boreste do canal existe o nau -
frágio “Eleni Estathatus” (φ 03°50,03’S / λ 032°24,23’W). 

As atiidades portuárias, quanto à utlização da área de fundeio, canal de acesso e bacia
de eiolução, pelas embarcações que demandam o ancoradouro e seu tráfego nas referidas ins-
talações, são estabelecidas por meio de Decretos e Portarias Distritais da Autarquia Estadual de
Fernando de Noronha, no link: “htp://///.noronha.pe.goi.br/instlegislacao.php/catq”.

II - Bacia de Evolução / Praia do Porto:
 Todas as embarcações estão proibidas de naiegar e/ou fundear na bacia de eiolução do
porto ou abicar na praia, sem autorização do Gestor Portuário. 

Em caso de emergência, o condutor da embarcação poderá realizar as manobras neces-
sárias, sem pôr em risco a segurança da naiegação, o ordenamento do tráfego aquaiiário e o
meio ambiente, para saliaguardar a iida, a embarcação e/ou a carga. Posteriormente, o Co-
mandante deie realizar o registro desta manobra junto ao Gestor Portuário. 

III - Navegação Interior área 2: 
No Arquipélago de Fernando de Noronha não existe a naiegação interior 1, as embarca-

ções deiem ter sua estrutura e estabilidade certícada por um Engenheiro Naial para a naie-
gação interior 2. Que se encontra projetada no anexo  1-D-6 (Embarcações que operam nas
duas áreas de naiegação 1 e 2).

A naiegação das embarcações diiersas classiícadas para a naiegação interior 1, como
de esporte e/ou recreio, de pesca, de mergulho, de passageiros, entre outras, estão proibidas
de transitar na bacia de eiolução do porto, sem autorização do Gestor Portuário.

IV - Fundeio de Navio Mercante:
Os  naiios  de  grande  porte  deiem  fundear  no  ponto  indicado  na  carta  náutca  n°

052/DHN (coordenadas φ 03º50’04”S / λ 032º24’30”W”).
V - Incidência de ondas no NE:
Durante o período de estagem, de setembro a feiereiro, ocorrem fortes ondas no noro-

este da ilha, denominadas “s/ell”, que podem colocar em risco à futuabilidade das embarca-
ções, tanto as fundeadas, como as atracadas no cais.

O Comandante das pequenas embarcações de turismo ou orgânicas da Ilha, podem fun-
dear durante o “s/ell” na baía do Sueste, sob a autorização do NGI-ICMBio.

4) Característcas:
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I) o clima é quente e os ientos predominantes são de SE / E;
II) o fuso horário é “OSCAR”; 
III) durante o período de noiembro até março ocorre o fenômeno de ondas altas, deno-

minadas “s/ell”, proieniente do N / NE; e
 IV) a EMBRATEL mantém a “Noronha Rádio” e “Olinda Rádio”, que oferecem as comuni-
cações radiotelegráícas e radiotelefônicas, permitndo ligações telefônicas e seriiços de fono-
grama com alcance mundial.

d) Porto Fluvial de Petrolina
1) Localização
Distrito Industrial de Petrolina – Petrolina – PE
Rua Porto Fluiial S/N CEP: 56308-430
Localização Geográíca: 09° 24’08.3” S / 040° 31’08.1” W. (Imagens projetadas no Anexo

1-E).
 2) Área do Porto

Abrange uma área total de 43,38 hectares, localizado à margem esquerda do rio São
Francisco, no município de Petrolina - PE, distante 715 km da Capital.
3) Limites de Navegação

Deiido ao assoriamento do rio São Francisco a profundidade e os elementos para a
naiegação no entorno da área portuária do Porto Fluiial de Petrolina estão comprometdos e
hoje o Porto opera com restrições:

a) Não possui canal de acesso; e
b) A bacia de eiolução não é sinalizada.
4) Instalações
O Porto possui  um cais de atracação de 60 metros de comprimento por 20 metros de

largura; e
Um  cais  rudimentar  formado  por  um  muro  de  contenção  com  70  metros  de

comprimento e 60 centmetros de largura, com uma profundidade de 2,0 metros.

0107 – ADMINISTRAÇÃO
a) Porto do Recife 

 É exercida atualmente pelo Porto do Recife SA, por meio de coniênio írmado com o
Ministério dos Transportes e Goierno do Estado de Pernambuco, localizado: 
 Porto do Recife S/A

Praça Comunidade Luso Brasileira, nº 70 - Bairro do Recife - CEP: 50030-280
Telefone PABX: (81) 3419-1900 e fax: (81) 3224-2933/2848.
Site: htp://///.portodorecife.pe.goi.br.

 b) Porto de Suape
 Complexo Industrial Portuário Goiernador Eraldo Gueiros (SUAPE) foi estabelecido
pela Lei n 7.763, de 7 de noiembro de 1978. 
 Ai. Portuária, Km 10 da Rodoiia PE-060 – Massangana – Ipojuca/PE – 55590-000 

Telefone PABX: (81) 3527-5000 e fax (81)3527-4220.
Site: htp://///.suape.pe.goi.br.

 c) Porto de Santo Antônio
 Porto  de Santo  Antônio  está  localizado  no Arquipélago  de Fernando de Noronha
(AFN) e administrado pelo Goierno do Estado de Pernambuco, contendo seguintes escritórios:
 1) Palácio São Miguel, s/n° - Fernando de Noronha/PE - 53.990-000

Telefone PABX: (81) 3619-1165 e fax (81) 3619-1229; e
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 2) Ai. Rio Capibaribe, 147 - São José - Recife/PE - CEP: 52.020-080
 Telefone: (81) 3182-9600

Site: htp://///.noronha.pe.goi.br/instadmin.php.
 d) Porto Fluvial de Petrolina
 O Porto de Petrolina é administrado pela empresa Porto Fluiial de Petrolina S/A:

Distrito Industrial De Petrolina, s/nº - Atrás da Banca – Petrolina/PE - 56308-060
Telefone (87) 3182-1714

 Site ou e-mail: Em construção.

SEÇÃO III
ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS E DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

As Associações Náutcas, Clubes Náutcos, Entdades Desportias Náutcas, Escolas Náu-
tcas, Garagem de Embarcações, Iates Clubes e Marinas deierão cumprir o preiisto nas Normas
da Autoridade Marítma e às diretrizes e regras complementares para o cadastramento, funcio-
namento, descritas nesta Norma.

0108 – CADASTRAMENTO E FUNCIONAMENTO
Os procedimentos para construção e regularização das instalações, dos píeres e da área

de fundeio estão listados nas Normas da Autoridade Marítma para Obras, Dragagem, Pesquisa
e Laira de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob Jurisdição Brasileira (NORMAM-
11/DPC) e para Auxílio à Naiegação (NORMAM-17/DHN). 

O  processo  de  cadastramento  e  às  regras  de  funcionamento  as  marinas,  clubes  e
entdades desportias náutcas estão estabelecidas no Capítulo 6 das Normas da Autoridade
Marítma  para  Amadores,  Embarcações  de  Esporte  e/ou  Recreio  e  para  Cadastramento  e
Funcionamento das Marinas, Clubes e Entdades Desportias Náutcas (NORMAM-03/DPC), e as
peculiaridades regionais complementadas por essa Norma.

Os empreendimentos náutcos antes de construir suas instalações ou deínirem as áreas
de manobras e fundeio das embarcações deiem, com 90 (noienta) dias de antecedência, dar
entrada ao processo de construção e regularização na Capitania.

As Marinas, Iates Clubes, Colônias de Pesca, Entdades Náutcas e outras que estejam
em funcionamento no ato da publicação desta Norma deierão efetuar a regularização das suas
estruturas náutcas (píer, cais ou trapiche) e da área de fundeio junto a Capitania dos Portos,
cabendo  ao  interessado  os  custos  proienientes  do  processo  de  regularização,  emissão  de
pareceres e cumprimento de exigências do empreendimento requerido. Os empreendimentos
náutcos deiem:
 a) Cadastramento de Entdade Náutca:
 1) requerer ao Capitão dos Portos o cadastramento da entdade; 
 2) cópia do estatuto ou contrato social da entdade registrado no órgão competente; 
 3) memorial descritio dos recursos e facilidades disponíieis, para atendimento aos
usuários em situação normal e em emergência; 
 4) capacidade da embarcação de apoio e alcance do sistema de comunicação; 
 5) n-mero de usuários/associados existentes e preiisão de crescimento ou limite da
capacidade, modelo conforme anexo 6-A da NORMAM-03/DPC; 
 6) parecer faioráiel da MB, da estrutura fsica das instalações, dos píeres, rampas e
área de fundeio, de acordo com a NORMAM-11/DPC; 
 7) aliará  de funcionamento expedido pelo órgão  municipal  competente,  onde  as
estruturas náutcas serão instaladas; 
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 8) licença de operação do órgão ambiental; e
 9) licença de Ocupação, Carta Declaratória ou Termo de Cessão da Superintendência
do Patrimônio da União (SPU) e documento do terreno registrado em cartório.
 b) Regularização dos píeres e/ou área de fundeio:

 1)  requerer  ao  Capitão  dos  Portos  a  construção/regularização  do  píer  e  área  de
fundeio; 
 2) apresentar as plantas e o respectio memorial estrutural preiisto na NORMAM-
11/DPC;
 3) apresentar,  se  obrigatório,  o  projeto  de  sinalização  náutca  de  acordo  com  a
NORMAM-17/DHN;
 4) o processo das áreas adjacentes ao canal de naiegação deie conter: 
 I) leiantamento hidrográíco da região pretendida;
 II) sinalização náutca delimitadora nos extremos; e
 III) indicação das boias de amarração conforme NORMAM-11/DPC.
 c) Certicado de Cadastramento de Marinas, Clubes e Entdades Desportvas Náutcas

Após a inspeção nas dependências da Entdade, iistoria do sistema de emergência e
de comunicações, e ieriícação da documentação apresentada será emitdo o Certícado de Ca-
dastramento (NORMAM-03/DPC) em 02 (duas) iias com ialidade de até 05 (cinco) anos, sendo
uma iia entregue ao interessado, permanecendo a outra arquiiada na Diiisão de Obras e Con-
trole Ambiental da CPPE.

No processo da garagem de embarcações, o síndico ou escritório de administração
deiem  manter  os  documentos  das  embarcações  e  dos  proprietários  em  arquiiados  no
escritório e o processo de regularização desta estrutura, píeres e área de fundeio é o descrito
acima para as entdades náutcas. 

As  embarcações  atracadas,  fundeadas  ou  amarradas  à  boia  em  estruturas  não
regularizadas, estarão sujeitas a serem notícadas por estarem em local irregular.

0109 – REGRAS DE FUNCIONAMENTO
No interesse da saliaguarda da iida humana nas águas e da segurança do tráfego aqua-

iiário são estabelecidas regras de funcionamento para as marinas, clubes e entdades desport-
ias náutcas na NORMAM-03/DPC, deiem atentar para: 
 a) A Entdade Náutca deie exigir, do proprietário ou condutor da embarcação, o Aiiso
de Saída constante do anexo 1-F, sem o qual a embarcação não deierá iniciar sua singradura,
cabendo ao agente liberador destacar o canhoto do anexo. Este Aiiso deie possuir ordem se-
quencial e ser registrado em controle especííco, sendo entregue ao inspetor naial quando soli -
citado; 
 b) As marinas, clubes e entdades desportias náutcas que abriguem mais de 50 embar-
cações de esporte e/ou recreio deierão manter permanentemente, embarcação apta a operar
numa distância mínima de 10MN para apoio das embarcações íliadas, possuindo o condutor
conhecimento da região a operar, tendo capacidade de realizar reboque e sistema de comuni-
cação em VHF e HF operando com pessoal habilitado.
 O seriiço de apoio poderá ser indenizado de acordo com o estabelecido no estatuto
de cada entdade ou no contrato de terceiros, desde que não se conígure em saliaguarda da
iida humana.

As entdades que não possuírem o seriiço de embarcação de apoio próprio deiem,
ao ser inspecionada, indicar qual empresa realizará o seriiço aos seus associados.
 c) O sistema de comunicação deierá estar inscrito na EMBRATEL e o teste de seriiço de
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rádio a ser realizado pelo inspetor ocorrerá com chamadas inopinadas pela equipe de inspeção
naial e com a “Olinda Rádio”. Neste procedimento obseriará a disponibilidade do rádio operar
ininterruptamente, caso necessário, por equipe habilitada. 
 d) As embarcações estrangeiras, por ocasião da chegada nas marinas e nos iates clubes,
deierão preencher a declaração de entrada/saída, conforme preiisto na NORMAM-03/DPC. 

Estas deierão ser eniiadas eletronicamente para o e-mail: cppe.cntm@marinha.mil.br e
cppe.naiios@marinha.mil.br. Os originais deierão permanecer arquiiados nas marinas e/ou ia-
tes clubes junto com a cópia dos passaportes para posterior iistoria dos inspetores naiais desta
Capitania. No caso das entdades náutcas lotadas na cidade do Recife o condutor estrangeiro
deierá comparecer a CPPE durante o período diurno.

0110 - ESTABELECIMENTOS E PESSOAS FÍSICAS CADASTRADOS PARA O
TREINAMENTO NÁUTICO

São Estabelecimentos de Treinamento e Pessoas Físicas especializados em treinamento
náutco atuando com o propósito de emitr o Atestado de Treinamento para Arrais-Amador e
Atestado  de  Treinamento  para  Motonauta,  documentos  obrigatórios  para  os  exames  de
habilitação nessas categorias de amadores.
a) Cadastramento de Estabelecimento de Treinamento Náutco: 

Entende-se por Estabelecimento de Treinamento Náutco, toda e qualquer empresa que
ministre treinamentos prátcos para a qualiícação de amadores na condução, exclusiiamente,
de embarcações de esporte e/ou recreio. 

O  responsáiel  pelo  estabelecimento  interessado  em  se  cadastrar  deierá,  em  seu
atendimento junto ao Grupo de Atendimento ao P-blico (GAP) desta Capitania, apresentar  os
documentos  necessários  para o cadastramento,  de acordo com o item 0604,  alínea “a”  da
NORMAM-03/DPC, que pode ser consultada no site da Diretoria de Portos e Costas (DPC).

Após a ieriícação de toda a documentação apresentada à Capitania e não haiendo
nenhuma exigência,  será  agendada  uma iisita  técnica  ao  Estabelecimento de  Treinamento
Náutco, com o propósito de ieriícar no local as condições de funcionamento, condições das
embarcações  empregadas  e  realizar  um teste  prátco com pelo menos,  um dos instrutores
habilitados para cada tpo de treinamento.

Após realizada iisita técnica e não haiendo nenhuma exigência, a Capitania emitrá uma
Portaria indiiidual de cadastramento, com ialidade de cinco anos, encaminhando cópia para o
estabelecimento cadastrado e para a Diretoria de Portos e Costas. 
b) Cadastramento de Pessoas Físicas para Treinamento Náutco 

O Capitão dos Portos poderá cadastrar, a seu critério, amadores ou proíssionais com
habilitação/certícação  correspondente  para  o  exercício  desta  atiidade  em  sua  jurisdição
obseriando as diículdades e aspectos regionais. 

O  interessado em se  cadastrar,  deierá,  no  ato  do  atendimento junto  ao  Grupo de
Atendimento ao P-blico (GAP)  desta Capitania,  apresentar os documentos necessários para
cadastramento, de acordo com o item 0604, alínea “b” da NORMAM-03/DPC, que pode ser
consultada no site da Diretoria de Portos e Costas (DPC).

Após a ieriícação de toda a documentação apresentada na Capitania e não haiendo
nenhuma exigência, será agendado um teste prátco de condução com o amador, bem como
ieriícar as condições da embarcação que será empregada no treinamento. 

Após realizado o teste prátco e não haiendo nenhuma exigência, a Capitania emitrá
uma portaria indiiidual de cadastramento, com ialidade de cinco anos, encaminhando cópia
para a pessoa fsica cadastrada e para a Diretoria de Portos e Costas. 
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c) Regras e Procedimentos:
1. Os Estabelecimentos e Pessoas Físicas cadastrados deierão cumprir rigorosamente as
regras e procedimentos preconizados na NORMAM-03/DPC, nesta Norma e Procedimento da
Capitania dos Portos de Pernambuco (NPCP/CPPE) e na portaria de cadastramento;
2. Os Estabelecimentos e Pessoas Físicas cadastrados deierão informar antecipadamente a
intenção de ministrar treinamento para alunos com restrições ou limitações motoras, para que
seja designada uma data em que um equipe desta Capitania esteja presente e acompanhe o
treinamento; e 
3. As aulas deierão ser realizadas em horário a critério dos  Estabelecimentos e Pessoas
Físicas cadastrados, no limite entre as 08:00 horas e o pôr do sol.

As empresas especializadas em treinamento e formação de condutores de embarcações
ou instrutores autônomos deiem se cadastrar nesta Capitania e cumprir as determinações pre-
iistas no Capítulo 5 da NORMAM-03/DPC. Em complemento, deiem: 
 a) Manter uma relação atualizada dos instrutores, contendo currículo e habilitação; 
 b) Apresentar o  aliará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente
que deierá constar no aliará “Cursos de Pilotagem” ou algo similar; 
 c) Solicitar autorização a prefeitura do local para a realização da instrução que não cause
interferência com a realização de outras atiidades e, principalmente, com banhistas. Esta área
de operação deie ser perfeitamente delimitada, por meio de boias, e ratícada pela Capitania
quanto à segurança da naiegação e ordenamento do tráfego aquaiiário; 
 d) Agendar iistorias com a Diiisão de Cadastro (CP-21) para ieriícar as condições gerais
da empresa e do processo de formação;
 e) Ministrar às aulas portando coletes salia-iidas, tendo estes a indicação no ierso de
INSTRUTOR e de ALUNO;
 f) Informar as datas dos exames prátcos; e
 g) Ministrar aulas teóricas e prátcas, quando solicitado, para os inspetores, de forma a
serem aialiados.

0111 - HABILITAÇÃO DE AMADORES
As  regras  e  procedimentos  para  habilitação  nas  categorias  de  amadores  para  a

condução  de  embarcações  de  esporte  e/ou  recreio,  são  apresentadas  e  estabelecidas  no
capítulo 5 da NORMAM-03/DPC, que pode ser  consultada no site da Diretoria  de Portos e
Costas (DPC) no endereço: htps://///.marinha.mil.br/dpc/normas.

Os amadores serão habilitados por meio da Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e
serão cadastrados no Sistema Informatzado de Cadastro do Pessoal Amador (SISAMA),   em
caráter não proissional, nas seguintes categorias: 
Capitão-Amador (CPA) - apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros,
sem limite de afastamento da costa;
Mestre-Amador  (MSA) -  apto  para  conduzir  embarcações  entre  portos  nacionais  e
estrangeiros, nos limites da naiegação costeira; 
Arrais-Amador (ARA)- apto para conduzir embarcações nos limites da naiegação interior; 
Motonauta (MTA)  - apto para conduzir JET-SKI nos limites da naiegação interior; e
Veleiro (VLA) - apto para conduzir embarcações a iela sem propulsão a motor, nos limites da
naiegação interior. 
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Nota: A CHA para a categoria de VLA possui caráter facultatio. Para a emissão da CHA
na categoria de Veleiro, o interessado deierá possuir idade mínima de oito anos e deierá, no
ato  do  atendimento  junto  ao  Grupo  de  Atendimento  ao  P-blico  (GAP)  desta  Capitania,
apresentar os documentos necessários para inscrição no exame, de acordo com o item 0505,
alínea “a”, subitem 6 da NORMAM-03/DPC, que pode ser consultada no site da Diretoria de
Portos e Costas (DPC). Ressalta-se que caberá aos pais, tutores ou responsáieis legais pelos
menores habilitados na categoria de Veleiro, toda e qualquer responsabilidade administratia
ou ciiil pelas consequências do uso de embarcações pelos menores de idade, bem como pelo
não cumprimento das normas em iigor.

0112 - PROCEDIMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
a) Primeira Habilitação:
           No caso de primeira habilitação o interessado deierá realizar o Treinamento Prátco para
a categoria pretendida, Arrais Amador (ARA) ou Motonauta (MTA), junto a um Estabelecimento
ou  Pessoa  Física  Cadastrada  na  CPPE,  lista  disponíiel  no  site  da  Capitania  dos  Portos  de
Pernambuco  (CPPE),  no  menu  Habilitação.  O  Estabelecimento  ou  Pessoa  Física,  após  o
treinamento emitrá para o interessado um Atestado de Treinamento (documento necessário
para inscrição no Exame Teórico).
b) Inscrição para exame:
      O interessado deierá, no ato do atendimento junto ao Grupo de Atendimento ao P-blico
(GAP)  desta  Capitania,  apresentar  os  documentos  necessários  para  inscrição  no exame,  de
acordo com o item 0504, alínea “a” da NORMAM-03/DPC, que pode ser consultada no site da
Diretoria de Portos e Costas (DPC).
c) Exame teórico para a habilitação:
1. O exame para a habilitação nas categorias de  Capitão Amador (CPA), Mestre Amador
(MSA), Arrais Amador (ARA) e Motonauta (MTA) é consttuído de proia, deiendo o candidato
possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos e saber ler e escreier. Todos os procedimentos
referentes a esses exames estão contdos no anexo 5-A da NORMAM-03/DPC disponíiel no site
da Diretoria de Portos e Costas;
2. Os interessados em obter as habilitações de MSA ou CPA concomitantemente com a
habilitação de MTA realizarão somente exame para MSA ou CPA, conforme o caso, deiendo
apresentar no ato da inscrição os documentos preiistos no item 0504, alínea “a” da NORMAM-
03/DPC, em especial o atestado constante do anexo 5-E (Atestado de Treinamento para MTA);
e
3. Os interessados em obter a habilitação de ARA concomitantemente com a habilitação
de  MTA  realizarão  o  exame  somente  de  ARA,  deiendo  apresentar  para  inscrição  os
documentos  preiistos  no  item  0504,  alínea  “a”,  em  especial  os  atestados  constantes  dos
anexos 5-E (Atestado de Treinamento para MTA) e anexo 5-F (Atestado de Treinamento para
ARA).
d) Manutenção da habilitação - (renovação e segunda via):
        O interessado em renoiar ou solicitar a segunda iia de sua Carteira de Habilitação de
Amador (CHA),  deierá,  no ato do atendimento junto ao Grupo de Atendimento ao P-blico
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(GAP) desta Capitania, apresentar os documentos necessários para o seriiço a ser solicitado, de
acordo com o item 0505, alíneas “b” e “d” respectiamente, da NORMAM-03/DPC.
Nota: Após transcorridos cinco anos do iencimento da sua carteira de habilitação de amador,
o  interessado  que  desejar  renoiá-la,  deierá  submeter-se  a  noio  processo  de  inscrição  na
categoria pretendida, o qual será realizado um noio exame teórico, cumprindo as orientações
preconizadas no item 0504 da NORMAM-03/DPC para as categorias de CPA, MSA, ARA e MTA.
Para a categoria de VLA deierá ser cumprido o item 0504 da NORMAM-03/DPC. As categorias
de CPA, MSA e ARA habilitadas antes de 2 de julho de 2012, após o iencimento, por ocasião da
renoiação da CHA, deierão obter a habilitação de MTA, para contnuarem a conduzir moto-
aquátca.

e) Agregação de categoria de MTA: 
1. Os amadores habilitados nas categorias de CPA, MSA e ARA interessados em agregar a
habilitação de MTA, deierão agendar, atraiés do site da Capitania dos Portos de Pernambuco
(CPPE), o atendimento para protocolar, junto ao Grupo de Atendimento ao P-blico (GAP) desta
Capitania, os documentos necessários para o seriiço, de acordo com o item 0505, alíneas “c”,
subitem 1 da NORMAM-03/DPC; e
2. Os  amadores  habilitados  nas  categorias  de  CPA,  MSA  e  ARA  antes  de  02JUL2012
poderão conduzir embarcações do tpo moto aquátcas até a data de iencimento das suas CHA.
Para solicitar a agregação da categoria de MTA em suas habilitações, sem a necessidade de
apresentação do atestado de treinamento para motonautas, os interessados deierão agendar,
atraiés do site da Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE), o atendimento para protocolar,
junto ao Grupo de Atendimento ao P-blico (GAP) desta Capitania, os documentos necessários
para o seriiço, de acordo com o item 0505, alíneas “c”, subitem 2 da NORMAM-03/DPC.

SEÇÃO IV
AMAZÔNIA AZUL

0113 - Águas Jurisdicionais Brasileiras e a Amazônia Azul®

As Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) compreendem as águas interiores e os espaços
marítmos,  nos  quais  o  Brasil  exerce  jurisdição,  em algum grau,  sobre  atiidades,  pessoas,
instalações, embarcações e recursos naturais iiios e não iiios, encontrados na massa líquida,
no leito ou no subsolo marinho, para os íns de controle e íscalização, dentro dos limites da
legislação  internacional  e  nacional.  Esses  espaços  marítmos  compreendem  a  faixa  de  200
milhas marítmas contadas a partr das linhas de base, acrescida das águas sobrejacentes à
extensão da Plataforma Contnental (PC) além das 200 milhas marítmas, onde ela ocorrer.

A Conienção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) deíniu os direitos e
deieres dos estados costeiros e naiios nas diferentes áreas marítmas, quais sejam: as águas
interiores, o mar territorial, a zona contgua, a Zona Econômica Exclusiia (ZEE), a PC, as águas
arquipelágicas, os estreitos utlizados para a naiegação internacional e o alto-mar. Os espaços
marítmos brasileiros atngem aproximadamente 3,6 milhões de km2. O Brasil está pleiteando,
junto  à  Comissão  de  Limites  da  Plataforma Contnental  (CLPC)  da  Organização  das  Nações
Unidas  (ONU),  a  extensão  dos  limites  de  sua  PC,  além  das  200  milhas  marítmas,  o  que
acrescentará uma área de cerca de 900 mil km2. Após serem aceitas as recomendações da CLPC
pelo Brasil, os espaços marítmos brasileiros poderão atngir uma área de 4,5 milhões de km2,
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pouco menor que a Amazônia Verde (5,2 milhões de km2). Assim, o País tem sob sua tutela
outra Amazônia, em pleno mar, a Amazônia Azul®, chamada não por sua localização geográíca,
mas pelos seus incomensuráieis recursos naturais e grandes dimensões.

A Amazônia Azul® é a região que compreende a superfcie do mar, águas sobrejacentes
ao leito do mar, solo e subsolo marinhos contdos na extensão atlântca que se projeta a partr
do litoral até o limite exterior da PC brasileira. Ela deie ser interpretada sob quatro iertentes:
econômica, cientíca, ambiental e da soberania.

A defesa da Amazônia Azul®, assim como qualquer outra operação defensiia, não deie
restringir-se às operações no interior da área a ser defendida. As forças oponentes ou
adiersas deiem ser detdas ou, preferencialmente, dissuadidas, muito além dos limites
dos  espaços  marítmos  brasileiros.  Essa  defesa  passa  pelo  adequado  emprego  do trinômio
monitoramento/controle, mobilidade e presença.

Em relação à CNUDM, o Goierno brasileiro entende que as disposições da Conienção
não  autorizam  outros  Estados  a  realizarem  exercícios  ou  manobras  militares  na  ZEE,  em
partcular as que impliquem o uso de armas ou explosiios, sem o consentmento do Estado
costeiro,  assim como o  Goierno brasileiro entende que,  de acordo  com as  disposições  da
Conienção, o Estado costeiro tem, na ZEE e na PC, o direito exclusiio de construir, autorizar e
regulamentar a construção, operação e uso de todos os tpos de instalações e estruturas, sem
exceção,  qualquer  que  seja  sua  natureza  ou  ínalidade.  Impõe-se  o  conhecimento
meteorológico,  hidrográíco  e  oceanográíco  do  ambiente  marinho,  em  benefcio  da
consciência situacional e da condução da guerra no mar.

0114 - Ambiente Marítmo
O ambiente  marítmo é  um espaço tridimensional,  onde são considerados  todos  os

aspectos relatios (acima d´água, na superfcie, abaixo d´água, adjacentes e limítrofes) a um
oceano, mar, ou outra iia naiegáiel, incluindo os elementos do Poder Marítmo e seus diiersos
componentes.  Nesse  espaço,  as  forças  naiais,  aeronaiais  e  de  fuzileiros  naiais  deiem ser
capazes de operar no e a partr do mar, espaço aéreo sobrejacente e massa líquida subjacente.
As armas podem ser lançadas de plataformas marítmas contra outras congêneres, alios em
terra  ou  no  ar.  Em  certas  ocasiões,  as  armas  percorrem  diferentes  meios,  atraiessando  a
interface entre eles,  como no caso de torpedos lançados por aeronaie. Na guerra naial,  o
atacante e o alio podem operar em distntos cenários. Essa natureza do ambiente marítmo
afeta o combate em todas as suas facetas: o esclarecimento, a classiícação e o lançamento das
armas. A existência de instalações íxas a grandes distâncias da costa em determinadas regiões,
além  do  intenso  tráfego  marítmo  diícultam  sobremaneira  a  compilação  do  quadro  tátco
quanto à identícação e à designação de alios.

0115 - Ambientes Ribeirinho e Terrestre
O Poder Naial pode ser aplicado em ambientes que se distnguem do ambiente marítmo: o
ribeirinho  e  o  terrestre.  O  ambiente  ribeirinho  é  o  segmento  de  hidroiia  ou conjunto  de
hidroiias e segmentos das margens e a projeção desse ambiente para o interior, cuja extensão
permite o desenioliimento das ações de uma força. O ambiente terrestre é o segmento ou
porção de território necessário para o desenioliimento das ações de uma operação naial de
natureza terrestre.
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0116 - Segurança Marítma
Entende-se que a segurança marítma está sempre presente, exigindo preparação e emprego
permanentes.  A  Marinha  do  Brasil  (MB),  designada  como  “Autoridade  Marítma”,  pela
especiícidade  de  suas  atribuições  subsidiárias  partculares,  é  responsáiel  por  proier  a
segurança do tráfego aquaiiário, no que tange à saliaguarda da iida humana no mar e águas
interiores,  à  segurança  da  naiegação  e  ao  controle  da  poluição  ambiental,  causada  por
embarcações, plataformas íxas ou suas instalações de apoio. Assim, o Poder Naial contribui
nas atiidades de emprego limitado da força e nas atiidades benignas,  com diiersas ações
iisando à proteção das pessoas e do patrimônio.
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CAPÍTULO 2
ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO 

0201 – APLICAÇÃO
Assim que tomar ciência do acidente ou fato da navegação, deverá, obrigatoriamente,

ser  comunicado  à  Capitania  dos  Portos  de  Pernambuco,  pelo  proprietário  da  embarcação,
Comandante da embarcação,  prátco, tripulante ou pelo envolvido, para os telefones “(185)
emergência  marítmaa,  (81)  3424-7111,  3334-5255,  98184-5516  e,  por  e-mail,  ao  órgão  de
despacho “cppe.navios@marinha.mil.bra e à ouvidoria  “cppe.ouvidoria@marinha.mil.bra afm
da abertura do competente inquérito administratvo.

O fato ou acidente será classifcado dentre os tpos de Inquéritos Administratvoss
a) Inquérito Administratvo (IA) que se destna a apurar fatos irregulares cometdos em

desacordo com o preconizado na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lei nº 9.537/1997) e
sua Regulamentação  (Dec  nº  2.596/1998).  O IA  deverá  ser  fnalizado  no prazo  máximo de
sessenta dias e, depois de concluído, serão realizados os procedimentos administratvos pela
Autoridade Marítmaa

b) Inquérito Administratvo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) que se destna
a apurar acidentes e fatos da navegação, visa a colher elementos, fatos e depoimentos para a
proposição da ação para abertura do processo e julgamento pelo Tribunal Marítmo, conforme
previsto na Lei nº 2.180/1954.

Os procedimentos de abertura e condução estão descritos no Capítulo 1 das Normas da
Autoridade Marítma para Inquéritos Administratvos sobre Acidentes e Fatos da Navegação e
para a Investgação de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítmos (NORMAM-09/DPC).
Devendo o IAFN ser fnalizado no prazo máximo de um ano, depois de concluído será remetdo
ao Tribunal Marítmo, sediado no estado do Rio de Janeiroa e

c)  Investgação  de  Segurança  dos  Acidentes  e  Incidentes  Marítmos  (ISAIM)  é  a
investgação de qualquer acidente que ocorra aos navios de bandeira sujeitos as convençees
SOLAS  e  MARPOL,  que  se  destna  a  alteraçees  necessárias  nas  regras  de  segurança,  que
produza efeito danoso de grandes proporçees ao meio ambiente, que possa oferecer um risco
à vida humana, estando previstos seus procedimentos no Capítulo 2 da NORMAM-09/DPC. O
ISAIM deverá ser fnalizado no prazo máximo de noventa dias, após concluído será remetdo a
Diretoria  de  Portos  e  Costa,  sediado  no  estado  do  Rio  de  Janeiro,  para  apuração  e
encaminhamento a Organização Marítma Internacional (IMO), sediada em Londres.

Açees Iniciaiss
Para a melhor apuração e instrução do IAFN, o local e as condiçees em que se encontre

a embarcação envolvida em acidente ou fato da navegação não devem ser alteradas até que
seja  precedida a perícia pela Capitania.

Destarte, não devem ser efetuados reparos, retradas de peças e cargas ou tomadas
quaisquer providências que prejudiquem as investgaçees, ressalvadas, naturalmente, aquelas
necessárias  à  segurança  da  navegação,  que  devem  ser  adequadas  e  detalhadamente
justfcadas.
 Os acidentes e fatos da navegação passíveis de instauração são classifcados comos

a)  Acidentes  da  Navegaçãos  naufrágioa  encalhea  colisãoa  abalroamentoa  água  abertaa
explosãoa  incêndioa  varaçãoa  arribadaa  alijamentoa  avaria  ou  defeito  no  navio,  nas  suas
instalaçees, que ponha em risco a embarcação, as vidas e fazendas de bordoa 

b) Fatos da Navegaçãos mau aparelhamento ou impropriedade da embarcação para o
serviço em que é utlizada e a defciência da equipagema alteração da rotaa má estvação da
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carga,  que  sujeite  a  risco  a  segurança  da  expediçãoa  recusa  injustfcada  de  socorro  a
embarcação em perigoa todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e
segurança da embarcação, as vidas e fazendas de bordoa emprego da embarcação, no todo ou
em parte, na prátca de atos ilícitos, previstos em lei como crime ou contravenção penal, ou
lesivo à Fazenda Nacional.

As etapas do Inquéritos
a) A instauração decorre da análise da ocorrência e elementos normatvos, verifcando o

enquadramento do acidente ou fato passível a abertura pela Capitania dos Portosa 
b) A instrução é o desenvolvimento do inquérito, pois abrange todos os esforços para

apuração e suas circunstâncias, ocorrerão por meio de depoimentos, coleta de provas, laudo
periciais e outros procedimentos visando elucidar o acontecido.

Na fase de coleta de provas, não cabe a partcipação da parte interessada, durante o
processamento até sua conclusão, haja vista que não há contraditório no procedimento. Nesta
fase  será  realizada  a  perícia  no local  do  acidente,  devendo o  estado e  a  conservação dos
materiais e do local permanecerem inalterados, até que sejam periciadas pelos inspetores da
Capitania. Por conseguinte, o Comandante ou Armador colocará à disposição da Autoridade
Marítma,  pelo  prazo  que  for  necessário  à  elucidação  da  ocorrência,  a  embarcação,  os
equipamentos  e  os  documentos.  Portanto,  não  devem ser  efetuados  reparos,  retradas  de
peças  e  de  cargas  ou  tomadas  quaisquer  providências  que  prejudiquem  as  investgaçees,
ressalvadas,  naturalmente,  aquelas  necessárias  à  segurança  da  navegação,  que  devem  ser
adequados,  registrados  e  devidamente  justfcados  pelo  Comandante  ou  condutor  da
embarcação.
 c) O depoente será convocado na qualidade de testemunha por meio de Notfcação ou
Requisição para comparecer na Capitania no dia e hora designados, devendo portar documento
de identfcação e comprovante de endereço original. Se o depoente for estrangeiro, deverá
estar  acompanhado  de um intérprete,  e  este  será custeado pelo Armador,  proprietário  ou
agente, conforme o art. 23 do Dec nº 13.609/1942. Se adolescente entre doze e dezoito anos
incompleto  será  ouvido  na  qualidade  de  informante,  devidamente  acompanhado  pelo  pai,
responsável  ou  curador.  Na  tomada  de  depoimento  é  facultado  ao  depoente  fazer-se
acompanhar de um advogado, comprovadamente inscrito na OAB e legitmamente consttuído.

d) A conclusão consiste no Relatório do Encarregado do Inquérito, em conformidade
com os dados levantados a respeito do ocorrido. Esta conclusão será encaminhada ao Tribunal
Marítmo, a quem compete arquivar ou abrir processo para averiguaçees e julgamento.
 e) A apresentação de defesa prévia será realizada pelo indiciado, ao fnal do Inquérito,
quando  será  notfcado  para  comparecer  a  Capitania  a  fm  de  tomar  conhecimento  da
conclusão do relatório e realizar sua defesa no prazo de dez dias.
 Se o fato apurado consttuir crime (morte, lesão corporal etc.) o Agente da Autoridade
Marítma, caso proprietário ou representante legal ainda não tenha dado ciência, informará as
Autoridades competentes o fato ocorrido para conhecimento e providências julgadas cabíveis. 

0202 - RETENÇÃO DA EMBARCAÇÃO
Toda embarcação envolvida em acidentes ou fatos da navegação poderá ser retda ou

sofrer atrasos na programação de viagem, para investgação e/ou verifcação documental, por
determinação da Capitania dos Portos,  apenas pelo tempo necessário ao cumprimento dos
procedimentos previstos nas legislaçees em vigor, com o propósito de instruir o IAFN. 

O procedimento visa a obtenção de dados técnicos para o laudo pericial, tomadas de
depoimentos  e  procedimentos  investgatórios  do  Inquérito,  devendo  ser  considerado,
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posteriormente, a recuperação e/ou substtuição do tripulante enfermo, ou a certfcação do
reparo realizado no navio avariado, dando capacidade de prosseguir viagem. 

Estas açees não devem ser confundidas com eventuais retençees pelo Grupo de Vistoria
e Inspeção (GVI), para cumprimento de exigências de vistorias ou por defciência apontada. 
 a) Etapas de instrução IAFN
 O  Inquérito  proveniente  de  arribada  por  motvo  de  tripulante  enfermo  a  bordo,
restriçees de navegação e/ou açees injustfcadas, o processo terá as seguintes etapass 
 1) Tripulante enfermo ou falecido

I) A instauração do IAFN no caso de falecimento de tripulante ou passageiro estará
condicionada à emissão de laudo tanatoscópico ou outro documento emitdo pelo Insttuto
Médico Local (IML), atestando a causa da morte. Somente após o recebimento deste atestado e
que será verifcado a abertura do respectvo IAFN e a liberação da embarcaçãoa e

II)  O  tripulante  enfermo  pode  ser  por  causa  natural  ou  proveniente  de
consequência de ato de trabalho,  neste caso, a embarcação aguardará o laudo médico que
descreva a enfermidade e comprove a ocorrência de causa e efeito com o serviço ou nãoa 

III)  Instaurado o IAFN,  a liberação da embarcação para prosseguir  viagem pela
Autoridade Marítma, depende da conclusão das perícias,  do laudo médico do enfermo, do
atestado  do  IML  e/ou  conclusão  dos  procedimentos  administratvos  que  requeiram
depoimentos ou dados da embarcação retda.

Os procedimentos realizados pelas equipes de inspeção, de vistoria e de inquéritos
desta Capitania, não excluem os responsáveis das medidas administratvas e penais dos demais
órgãos previstas nas leis em vigor. 
 2) Arribada de máquina ou de governo

A embarcação em pane de máquina ou de governo não está autorizada a entrar de
imediato nos portos de jurisdição desta CP, devendo encaminhar para a Capitania os seguintes
documentos para análises

I) Parecer técnico do Chefe de Máquinas ou do Imediato sobre as restriçees de
navegação da embarcaçãoa

II) Declaração do Comandante da embarcação referente a avaria, descrevendo as
possíveis condicionante de navegação para a entrada no porto solicitadoa 
 III) Cópia do livro de quarto com o registro da avariaa
 IV) Plano de navegação da área de fundeio até a atracaçãoa e

V) Parecer complementar, a critério do Capitão dos Portos, do Port State Control
Officer (PSCO), da Certfcadora do Navio, da Pernambuco Pilots, da empresa de rebocador e/ou
da Autoridade Portuária.

Após atracação da embarcação, os inspetores navais avaliarão a referida avaria. 
3) Arribadas injusticadas

Os casos abaixo serão considerados arribada injustfcada com a abertura de IAFNs 
I) As embarcaçees que arribarem por falta de víveres ou de aguada decorrente de

não se haver feito a provisão necessária segundo o costume e uso da navegação, ou de se haver
perdido e estragado por má arrumação ou descuidoa e

II)  Decorrente  de  inspeção  ou  vistoria  que  suspeite  ato  de  negligência,  de
imperícia ou de imprudência dos tripulantes ou passageiros que produzam um fato ou acidente
a navegação.

0203 - PROCEDIMENTOS  EM  CASO  DE  OCORRÊNCIAS  ENVOLVENDO  MERCADORIAS
PERIGOSAS NOS PORTOS DE JURISDIÇÃO
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“Recomenda-se que os Portos e Terminais aquaviários existentes na jurisdição da CPPE
possuam Plano de Emergência Individual (PEI). Estes planos deverão ser elaborados conforme
previsto na resolução Conama nº 398, de 11 de junho de 2008 do IBAMA, que dispee sobre o
conteúdo mínimo do plano de Emergência individual para incidentes de poluição por óleo em
águas  sob  jurisdição  nacional,  originados  em  portos  organizados,  instalaçees  portuárias,
terminais,  dutos,  sondas  terrestres,  plataformas  e  suas  instalaçees  de  apoio,  refnarias,
estaleiros, marinas, clubes náutcos e instalaçees similares, e orienta a sua elaboração.a

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classifcadas pela
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar – SOLAS-74 como os gases,
líquidos  ou  sólidos  infamáveis,  substâncias  comburentes,  oxidantes,  peróxidos  orgânicos,
venenosas, infecciosas, radioatvas e corrosivas. Devendo ser observado o contdo nas Normas
da Autoridade Marítma para Transporte de Cargas Perigosas (NORMAM-29/DPC) e no Código
Marítmo Internacional  de  Mercadorias  Perigosas  (IMDG Code),  que estabelecem requisitos
para o transporte e armazenamento.

Os tripulantes embarcados em navios que transportem mercadorias perigosas,  assim
como, os operadores portuários e os demais trabalhadores que realizam a interface navio porto
deverão ter conhecimento dos procedimentos estabelecidos na NORMAM-29/DPC, bem como,
do Capítulo 5 “TRANSPORTE DE CARGAa constante das Normas da Autoridade Marítma para
Embarcaçees  Empregadas  na  Navegação  em  Mar  Aberto  (NORMAM-01/DPC)  e  para
Embarcaçees Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC).
 a) ocorrências envolvendo mercadorias perigosas

As  embarcaçees  que  transportam  mercadorias  perigosas,  que  tenham  alguma
ocorrência envolvendo a perda ou a probabilidade de perda para o mar dessas cargas, deverão
informar o fato imediatamente à Capitania dos Portos, à Administração do respectvo Porto
e/ou Terminal em que estão demandando à navegação ou já estverem atracadas, e demais
autoridades competentes. 
 b) embarcações que chegam ao porto
 As  embarcaçees  mercantes  empregadas  na  navegação  de  longo  curso  deverão
comunicar ao órgão de despacho (OD), com quarenta e oito horas antes da chegada, por meio
da notfcação da previsão de chegada, as informaçees sobre transporte de cargas perigosas das
classes  1  e  7  do IMDG Code,  conforme previsto  no anexo  2-A das  Normas  da  Autoridade
Marítma para Tráfego e Permanência de Embarcaçees em AJB (NORMAM-08/DPC).
 c) embarcações que deixam o porto

As embarcaçees transportando mercadorias perigosas devem entregar ao OD, com
quarenta e oito horas  antes da saída,  cópia do Manifesto ou Lista discriminando as cargas
perigosas a bordo e suas respectvas localizaçees, e quando se tratar de material radioatvo,
uma cópia  também deverá  ser  fornecida  à  Comissão Nacional  de  Energia  Nuclear  (CNEN),
conforme estabelecido pela NORMAM-29/DPC.
 d) sinalização de carga perigosa 
 Toda embarcação transportando carga perigosa deverá içar  os sinais  previstos no
Código Internacional de Sinais, durante o período em que o navio estver no porto.
 e) irregularidades

Constatação de divergência por parte dos inspetores navais e/ou demais autoridades,
além das demais penas previstas, poderá acarretar na suspensão da atracação ou desatracação
do navio, conforme o caso.

f) planos e procedimentos portuários
1) Porto do Recife
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Dentre as operaçees do terminal não estão previstas mercadorias perigosas. Importa e
exporta grãos e cargas gerais.

Ocorrências  envolvendo  danos  ambientais,  pessoais  ou  patrimoniais  deverá  ser
acionado o plano de contngência e informadas aos órgãos competentess Capitania dos Portosa
IBAMAa CPRHa Corpo de Bombeiros Militar de Pernambucoa e Polícia Federal.

2) Porto de Suape
Dentre as operaçees do Terminal estão incluídos o transbordo de GLPa Petróleoa e seus

derivados.  Possui  Plano  de  Contngência,  Plano  de  Emergência  Individual  (PEI)  e  Plano  de
Auxílio  Mutuo  (PAM),  em  caso  de  ocorrência,  os  órgãos  competentes  serão  devidamente
acionados.

3) Atracadouro de Santo Antônio
Dentre as operaçees do Terminal, estão previstas o transbordo de óleo diesel, gasolina,

gás de cozinha em botjees, e cargas gerais. Não possui Plano de Emergência Individual (PEI),
ocorrências  envolvendo danos  ambientais,  pessoais  ou patrimonias  deverá  ser  acionado  os
órgãos  competentess  Capitania  dos  Portosa  ICMBIOa  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de
Pernambucoa e Polícia Federal.

4) Porto Fluvial de Petrolina
Dentre as operaçees do terminal não estão previstas mercadorias perigosas.
Ocorrências envolvendo danos ambientais, pessoais ou patrimonias deverá ser acionado

os órgãos  competentess  Capitania dos  Portos  de Pernambuco/Agência  de Juazeiroa  IBAMAa
ICMBIOa Corpo de Bombeiros Militar de Pernambucoa e Polícia Federal.

0204 - ACIDENTE DE MERGULHO
A  atvidade  de  mergulho  profssional  está estabelecida  na  Norma  da  Autoridade

Marítma para Atvidades Subaquátcas (NORMAM-15/DPC) e de mergulho recreatvo na Lei
Estadual nº 15.441/PE, de 24 de dezembro de 2014, que insttui Normas de Segurança para
prátca do Mergulho Recreatvo de Turismo e Lazer no Estado de Pernambuco.

No caso de acidente de mergulho no mar ou nas instalaçees portuárias ocorridas por
profssional ou por amador, partndo de embarcação, será instaurado inquérito administratvo,
devendo a operadora ou empresa manter o registro do processo de treinamento, os exames
realizados pelo médico especializado em mergulho, histórico de mergulho do acidentado, assim
como, o equipamento empregado e a certfcação do corpo de bombeiros militar para operar,
visando a coleta de dados pelos peritos. 

Não é permitdo realizar qualquer atvidade de mergulho desacompanhado.
O  mergulho  pode  ser  livre  (apneia)  ou  com  o  emprego  de  cilindro.  O  acidente  de

mergulho com o emprego de cilindro os peritos serão designados pela Diretoria de Portos e
Costa, pertencente ao Grupo de Apoio Técnico daquela Diretoria.

0205 – RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
Fruto das análises dos acidentes na navegação amadora, o Departamento de Inquéritos

e  Investgação  de  Acidentes  de  Navegação,  da  Diretoria  de  Portos  e  Costas,  elaborou
recomendaçees de segurança com a fnalidade de promover a conscientzação dos seguintes
atores da comunidade náutca, de forma a atngir o propósito da prevenção de acidentes.

a)  Amadores,  proprietários de embarcaçees de esporte e recreio e responsáveis por
marinas  e  clubes  náutcos.  Disponível
ems<htps//www.dpc.mb/dpc/sites/defaut/fles/superintendencias/STA/Inqueritos-e-
Investgacoes/RECOMENDAÇÕES PARA ESPORTE e RECREIO22.PDF/
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b)  Proprietários  e  Tripulantes  de  Embarcaçees  de  Pesca.  Disponível
ems<htps//www.dpc.mb/dpc/sites/defaut/fles/superintendencias/STA/Inqueritos-e-
Investgacoes/RECOMENDAÇÕES PARA A PESCA. docx21.pdf/

0206  –  AÇÕES  PREVENTIVAS  E/OU  CORRETIVAS  PARA  OS  AMADORES,  PROPRIETÁRIOS  E
TRIPULANTES DE EMBARCAÇÕES EM GERAL

As investgaçees sobre as circunstâncias dos acidentes têm mostrado que os sinistros a
bordo de navios e embarcaçees de todos os tpos são, na maioria dos casos, provocados por um
conhecimento insufciente ou desrespeito à necessidade de adotar precauçees. Essa é uma das
principais conclusees do Fórum Internacional de Investgadores de Acidentes Marítmos (MAIIF)
do qual a MB representada pela DPC, passou a ser membro pleno.

Destarte,  as açees preventvas e3/ou corretvas,  decorrentes de liçees aprendidas,  e
conclusees tradas da análise dos documentos, relatórios, acórdãos e normas, devem ser do
conhecimento  da  Comunidade  Marítma.  As  mesmas  encontram-se  disponíveis
ems<htps//www.dpc.mb/dpc/sites/defaut/fles/superintendencias/STA/Inqueritos-e-
Investgacoes/RECOMENDAÇÕES AOS ARMADORES20.pdf/

0207 – QUADROS ESTATÍSTICOS SOBRE ACIDENTES E FATOS A NAVEGAÇÃO
Os  quadros  estatstcos  sobre  acidentes  e  fatos  à  navegação  estão  disponíveis

ems<htps//www.dpc.mb/dpc/STA/Inqueritos-e-Investgacoes/quadros-estatstcos/.
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CAPÍTULO 3
DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES 

E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

0301 – EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM
Todas as embarcações que navegam na área de jurisdição da CPPE deverão possuir to-

dos os equipamentos individuais de salvatagem previstos nas Normas da Autoridade Marítma
e devem observar os seguintes parâmetros:

a) As embarcações de passageiros deverão possuir quadro descritvo detalhando o cor-
reto uso do colete salva-vidas, os procedimentos de abandono e identicação dos locais de
guarda dos coletes a bordo;

b) Os coletes salva-vidas deverão estar facilmente acessíveis e NÃO PODERÃO estar pre-
sos nem amarrados;

c) A lotação permitda para a embarcação, com apresentação do quadro/placa (deverá
estar aiiado em local visível), onde conste o telefone de contato da Capitania dos Portos de
Pernambuco, como previsto no item 0219 das NORMAM-01 e 02/DPC;

d) Para a dotação de coletes salva-vidas infantl (P) é previsto o mínimo de 10% da lota -
ção de passageiros, entretanto, se as embarcações realizarem eventos para crianças, estas de-
vem dotar a quantdade de coletes infants para todas as crianças que estverem a bordo; e

e) As embarcações que realizam atvidade de apoio ao mergulho no Arquipélago de Fer-
nando de Noronha (AFN), dotados de motores de popa devem, obrigatoriamente, dotar os ei-
ios propulsores ou demais partes moveis e/ou quentes, com um dispositvo de proteção deles
(visando a evitar acidentes como escalpelamento, mutlações, queimaduras ou traumatsmos))

0302 – EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES
Todas as embarcações que navegam na área de jurisdição da CPPE deverão possuir to-

dos os equipamentos de navegação e publicações previstos nas Normas da Autoridade Marít-
ma e nas publicações editadas pela Diretoria de Hidrograia e Navegação) 
 As publicações (Rol  de equipagem e Rol Portuário),  serão fornecidas pelo GAP-CPPE,
após o pagamento da GRU eipedida pelo próprio GAP) O RIPEAM e outras publicações/impres-
sos relacionadas ao EPM, poderão ser adquiridas no endereço eletrônico www)cartasnautcas-
brasil)com)br no link Livros/Livros da DPC e serão entregues ao interessado pelos correios)

As embarcações que fazem o trajeto dos portos do contnente para o AFN, por ser uma
travessia de Mar Aberto, além dos previstos na NORMAM, deverão portar:
 a) as Cartas Náutcas (CN) da derrota, obrigatoriamente CN nº 052, nº 22000 e nº 22100
ou 21900;
   b) embarcações menores de 500AB – Embarcações NÃO SOLAS – possuir dois GPS; e 
 c) banco de baterias a im de suprir uma pane elétrica) Esta fonte de energia deverá ter
capacidade de alimentar por 1 (uma) hora, todos os sistemas elétricos e consumidores necessá-
rios à segurança de passageiros e tripulação, tais como: - sistemas de alarme; - equipamentos
de comunicação; - equipamentos de navegação; - luzes de navegação e de sinalização; - farol de
busca; - instalações automátcas de eitnção de incêndio de água borrifada e iluminação de
emergência)

0303 – EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO
Todas as embarcações que navegam na área de jurisdição da CPPE deverão possuir to-

dos os equipamentos de rádio comunicação previstos nas Normas da Autoridade Marítma) 
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As embarcações de atvidades náutcas do AFN deverão portar rádio comunicador espe-
cíico para a comunicação ininterrupta com o Gestor Portuário, equipe de inspeção naval da Ca-
pitania dos Portos e demais órgãos iscalizadores, independente do comunicador estabelecido
entre a empresa e os tripulantes)

0304 – CARTAZES
Nas embarcações de transporte de passageiros, como previsto no item 0219 das NOR-

MAM-01 e 02/DPC, os cartazes deverão conter, além de todas as informações de segurança e
procedimentos já previstas nas normas supracitadas, informações de caráter geral, incluindo o
horário e o tempo de percurso, a lotação permitda para a embarcação e o telefone de contato
da CPPE)

Para embarcações de travessia de veículos, informação de obrigatoriedade de todos os
veículos estarem com o freio de estacionamento (freio de mão) acionado, motor desligado,
marcha engrenada e luzes apagadas, além da recomendação para que as pessoas não  perma-
neçam no interior dos veículos, enquanto a embarcação estver em movimento, visando salva-
guardar à segurança a vida humana em caso de naufrágio)

0305 – DISPOSITIVOS
Todas as embarcações que navegam na área de jurisdição da CPPE deverão possuir to-

dos os dispositvos previstos nas Normas da Autoridade Marítma) 
As embarcações que realizam transbordo de pessoal entre as instalações portuárias e as

embarcações fundeadas deverão estar classiicadas quanto a atvidade/serviço de transporte
de passageiro e quanto a área de navegação como Apoio Portuário, devendo conter os requisi-
tos operacionais, procedimentos e as característcas constantes das Normas da Autoridade Ma-
rítma para Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NOR-
MAM-08/DPC))

0306 – OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E MATERIAIS
 As embarcações empregadas como transporte de passageiros, mesmo que tenham AB
menor que 50, devem possuir balaustradas ou bordas falsas em todas as partes eipostas dos
conveses principais e de superestruturas) Estas poderão ser removíveis, com altura não inferior
a 1 (um) metro, no caso de serem removíveis, elas deverão estar travadas durante a navegação)

As embarcações com AB maior que 20, que não possuem Praça de Máquina e que os
motores estão localizados na área eiterna, poderão navegar com tanque eiterno, desde que a
capacidade deste tanque não eiceda 50 litros, esteja em área ventlada e possua suspiro direci-
onado para o eiterior da embarcação)
 Deve ser veriicado, antes do suspender, a eiistência de material pesado volante que
possa a vir interferir com o trânsito dos passageiros, no caso de uma emergência em que a em-
barcação adquira forte banda caso eiista, este material deverá ser peado)

0307 – PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM
 Por ocasião de grandes eventos, conforme listados no Capítulo 5, todos deverão utlizar
coletes salva-vidas)

0308 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
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O ttulo de inscrição (TIE/TIEM) e a habilitação dos condutores e tripulantes (CIR ou
CHA) é de porte obrigatório e deverão, os documentos originais, estar disponível para averigua-
ção do inspetor naval e/ou vistoriador naval)

As embarcações empregadas em atvidades comerciais com Arqueação Bruta (AB) maior
que 10 e menor ou igual a 20, conforme previsto na subalínea 2)b, do item 0805 da NORMAM-
02/DPC, que transportam mais de 12 (doze) passageiros, são obrigadas a portar o Certicado
de Segurança de Navegação (CSN))

0309 – VISTORIAS E INSPEÇÕES
As embarcações tpo catamarã empregadas no transporte de passageiros com AB menor

que 20 serão, também, inspecionadas anualmente, conforme descrito no Termo de Inscrição da
Embarcação, visando à manutenção de segurança da navegação e prevenção da poluição ambi-
ental)

Todas as embarcações que partciparem de grandes eventos serão vistoriadas para veri-
icar a regularização documental e o material de salvatagem empregado)

Para a inscrição de embarcações novas e transferidas é obrigatória a vistoria “in loco”,
antes de ser emitdo o TIE/TIEM, quanto a descrição do memorial descritvo eipedido pelo En-
genheiro Naval, ou se for o caso, Tecnólogo Naval, quanto aos equipamentos de segurança da
navegação previsto para a área de navegação e a inalidade requerida, conforme descritos no
aneio 1-B)

As embarcações de caráter proissional com Arqueação Bruta (AB) maior que 10 e me-
nor ou igual a 20, conforme previsto na subalínea 2)b, do item 0805 da NORMAM-02/DPC, que
transportam mais de 12 (doze) passageiros, deverão solicitar a emissão do Certicado de Segu-
rança de Navegação (CSN) e serão submetdas a vistoria inicial em seco e futuando) A embarca-
ção deste tpo que operem na jurisdição desta Capitania e que possuírem o CSN, deverão ser
regularizadas)

0310 – NAVEGAÇÃO E/OU ATIVIDADE ESPECIAL
As embarcações que realizam navegação e/ou atvidade especial estão sujeitas a obriga-

toriedade de complementar os equipamentos de salvatagem e navegação, bem como, a proce-
dimentos adicionais, descritas nesta Norma e/ou previstas nas NORMAM, visando à segurança
da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar)
 Especiicamente temos, a travessia do contnente para o Arquipélago de Fernando de
Noronha, as atvidades pesqueiras, de turismo, de passageiros, de travessia, a queima de fogos
no réveillon, entre outras eiistentes na área de jurisdição e normatzado por meio de portaria
do Agente da Autoridade Marítma da Capitania dos Portos de Pernambuco) 
 Compete ao poder público municipal ou, se for o caso, estadual nas áreas marítmas e
fuviais que englobam dois ou mais municípios, estabelecer o ordenamento do uso das praias,
das áreas de banhistas, da prátca de esportes, do procedimento das atvidades de mergulho re-
creatvo, do local para o entretenimento aquátco, do emprego dos equipamentos náutcos, da
forma de regulamentação das travessias e áreas destnadas às marinas, iates clubes ou gara-
gens náutcas, assim como, atvidades/equipamentos similares, por meio do Plano de Uso e
Ocupação das Áreas Adjacentes às Praias Marítmas, Fluviais e Lacustres)
 As empresas e/ou proprietários que operam equipamentos náutcos, seja de forma es-
portva ou seja comercialmente, tais como caiaque, pedalinho, stand-up paddle, banana boat,
fyboard, entre outros, devem:
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 a) ter autorização do município para realizar a operação, partcular ou comercial, confor-
me estabelecido no Plano Municipal de Uso e Ocupação das Áreas Adjacentes às Praias Marít-
mas, Fluviais e Lacustres e/ou no Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro;
 b) obter a anuência do Agente da Autoridade Marítma, visando avaliar as condições de
segurança e de material de salvatagem a ser utlizado na referida atvidade;
  c) delimitar perfeitamente as áreas de operação, por meio de boias;

d) apresentar anualmente a embarcação de apoio para inspeção na Capitania dos Por-
tos;

e) as embarcações de transporte de passageiros, em especial as empregadas em turismo
náutco deverão confeccionar lista de passageiros, assinada por representante autorizado pelo
Armador ou proprietário, em duas vias, devendo uma lista permanecer a bordo e a outra no
ponto de embarque dos passageiros, contendo no mínimo Nome, Identdade, Endereço, Conta-
to Telefônico e plano de navegação;

f)  procedimentos  contendo o uso correto do colete  salva-vidas,  procedimentos  para
abandono e identicação dos locais de guarda dos coletes a bordo deverão estar  facilmente
acessíveis. Os coletes salva-vidas NÃO PODERÃO estar presos nem amarrados;

g) a lotação permitda para a embarcação, com apresentação do quadro/placa (deverá
estar aiiado em local visível), onde conste o telefone de contato da CP/DL/AG da jurisdição,
como previsto no item 0209 das NORMAM-01 02/DPC; e

h) na ausência do Ordenamento Costeiro deinido pelo Poder Público Municipal,  em
princípio, a eitremidade navegável das praias ou outra área determinada por esta Capitania
será o local destnado ao lançamento ou recolhimento de embarcações da água ou embarque e
desembarque de pessoas ou material, devendo ser perfeitamente delimitada e indicada por si-
nalização aprovada pela Capitania) O fundeio nas proiimidades das praias será permitdo ape-
nas pelo tempo mínimo necessário ao embarque ou desembarque de pessoal, material ou para
as fainas de recolhimento ou lançamento da embarcação)

0311 – MOTOS AQUÁTICAS 
GENERALIDADES
a) Essas embarcações possuem, normalmente, propulsão a jato d’água e chegam a de-

senvolver velocidades superiores a 30 nós) Sua manobrabilidade está condicionada a vários fa-
tores, tais como o estado e as condições da água e do vento e, principalmente, à habilidade e
prátca do condutor com o tpo de máquina) Os modelos eiistentes são diferentes quanto ao
equilíbrio e o movimento necessário para se manter estável) Com todas essas característcas e
possibilidades torna-se necessária a adoção de determinadas medidas preventvas de seguran-
ça)

b) Visibilidade – recomenda-se cautela adicional ao condutor em face de suas restrições
por conta dos respingos d’água que se forma em frente a embarcação e sua velocidade)

c) Reboque – observar o item 0112 da NORMAM-3/DPC)
d) Advertência – é obrigatório o uso de placa ou adesivo junto a chave de ignição da

moto aquátca alertando o usuário quanto a obrigatoriedade do condutor ser habilitado como
motonauta (MTA))

e) Passageiros – é proibida a condução de passageiro (incluindo crianças) na frente do
condutor habilitado a im de não prejudicar a visibilidade e a capacidade de manobra da embar-
cação)

f) Transporte de crianças:
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1) é proibido o transporte de criança com idade inferior a 7 anos na garupa da moto
aquátca;

2) crianças com idade igual ou maior do que 7 anos e inferior a 12 anos poderão ser con-
duzidos na garupa de moto aquátcas acompanhadas ou autorizadas pelos seus pais ou respon-
sáveis)  É  de inteira responsabilidade do condutor  ou do proprietário  da  embarcação obter
anuência dos pais ou responsáveis pelo menor;

3) a criança deverá ter condições de manter-se irme na embarcação, apoiando seus pés
no local apropriado no casco da moto aquátca, mantendo ainda seus braços em volta da cintu-
ra do condutor;

4) com criança na garupa deve-se manter velocidades lentas e controladas,  evitando
manobras bruscas; e

5) recomenda-se como situação mais segura, o transporte da criança posicionada entre
os dois adultos em moto-aquátca de três lugares)

g) Equipamentos de segurança
a) são obrigatórios os seguintes equipamentos:
1) uso de colete salva-vidas, classe II, III ou V, homologados pela DPC para o condutor e

passageiro) Os coletes importados devem estar homologados pela Autoridade Marítma do país
de origem com base em requisitos no mínimo equivalentes aos eiigidos pelos regulamentos na-
cionais; e

2) chave de segurança atada ao pulso, ao colete ou a qualquer outra parte do condutor,
de forma que ao se separar isicamente da embarcação em movimento a propulsão seja desli -
gada automatcamente, ou reduzida a aceleração da máquina)

b) Equipamentos de segurança recomendáveis:
1) é recomendável o uso de óculos protetores e luvas; e
2) o uso de outros equipamentos de segurança para os passageiros em garupa de moto

aquátcas poderá constar nos manuais dos seus respectvos fabricantes)
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CAPÍTULO 4
PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I
PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

0401 - TRÁFEGO NO PORTO
 O tráfego nos portos obedecerá à legislação vigente, bem como as regras previstas em convenções
internacionais  raticadas  pelo  Brasil,  as  Normas  da  Autoridade  Marítma  Brasileira,  em  especial  para
Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-04/DPC) e para Tráfego
e  Permanência  de  Embarcações  em  Águas  Jurisdicionais  Brasileiras  (NORMAM-08/DPC),  o  Regulamento
Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM), e àquelas estabelecidas pela Autoridade Portuária
do  Recife,  de  Suape,  de  Petrolina  e  do  Arquipélago  de  Fernando  de  Noronha,  quanto  à  segurança  da
navegação nos canais de acesso e bacias de evolução, nas atracações e desatracações, no tráfego de qualquer
embarcação  que  navegue  na  área  portuária,  à  demarcação  e  utliiação  dos  fundeadouros,  exceto  nas
situações de assistência e salvamento.
 a) Inspeção de Embarcações SOLAS

Os  navios  mercantes  que  demandarem  os  portos  da  jurisdição  da  CPPE  e  que  tenham  sido
inspecionados há mais de seis meses ou estejam em condições materiais não condiientes com a salvaguarda
da  vida  humana,  a  prevenção  da  poluição  e  a  segurança  da  navegação  devem  ser,  prioritariamente,
submetdos à inspeção de "Port State Control”.
 b) Embarcações de Apoio Portuário

As  embarcações  de  apoio  portuário  para  transporte  de  pessoal  e/ou  de  carga,  com  ou  sem
propulsão  própria,  devem  estar  devidamente  regulamentadas  junto  à  Autoridade  Marítma  Local,  à
Autoridade Portuária e à Comissão de Segurança do porto da operação da embarcação,  assim como, os
rebocadores e empurradores. 

Além das vistorias a serem realiiadas pelo Grupo de Vistoria e Inspeção ou da Seção de Vistorias da
Capitania dos Portos, conforme períodos previstos nas Normas da Autoridade Marítma. Estas embarcações
serão inspecionadas quando proceder à renovação do Termo de Inscrição de Embarcação (TIE) ou a qualquer
momento pelas equipes de inspeção naval.

c) Passagem de Embarcações pela Área Portuária
A passagem pela área portuária das embarcações não classiicadas em apoio portuário, tais como

esporte  e/ou recreio,  de pesca e outras atvidades,  devem ser  contnua e rápida sob estabelecimento e
autoriiação da Autoridade Portuária, não prejudicial à segurança da navegação, ao ordenamento do tráfego
aquaviário e às manobras restritas de entrada e saída dos navios mercantes, com ou sem rebocadores, à
atvidade de pratcagem.

Durante a navegação dos navios mercantes e/ou embarcações de carga nas áreas deinidas pela
Autoridade Portuária para fundeio, canal de navegação, bacia de evolução e atracação ou desatracação não
deverá ocorrer navegação de outra embarcação cruiando a área estabelecida no anexo 1-D e nem navegando
em sentdo oposto.

No período  noturno ou em baixa  visibilidade,  após  autoriiada pelo  Porto,  a  embarcação deve
empregar sinais sonoros e estar devidamente iluminada.

Compreende  o  parar  e  fundear,  impostos  por  motvo  de  força  maior,  a  obrigatoriedade  do
Comandante,  tempestvamente,  em  avisar  à  Autoridade  Portuária  e  a  Estação  de  Pratcagem  o  fato  da
navegação ocorrido, sob pena de caracteriiar ilícito penal pela Comissão Estadual de Segurança nos Portos,
Terminais  e  Vias  Navegáveis  de  Pernambuco  (CESPORTOS/PE).  Não  é  permitdo,  também,  o  acesso  e
atracação nas  instalações  portuárias,  salvo  se  autoriiadas  pela  Guarda  Portuária,  pelo  Núcleo  de Polícia
Marítma da Polícia Federal e pela Receita Federal.

d) Escuta Permanente
Toda  embarcação  navegando  em  área  portuária,  nacional  ou  estrangeira,  deverá  dotar

equipamento  de  rádio  comunicação  VHF,  ixo  ou  transceptor  portátl  à  prova  d´água,  e  manter  escuta
permanente no canal 16 (156.8 MHi),  tendo a solicitação de identicação, da Polícia Federal,  da Guarda
Portuária, da Inspeção Naval ou da Estação de Controle Portuário, prontamente atendida.
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Os sinais sonoros utliiados, de passagem, de emergência e outros, serão aqueles previstos no  o
Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM).

e) Atiidades Especiais
Nas  atvidades  especíicas  (mergulho,  sondagens,  refutuação  de  embarcações  e/ou  objetos,

dragagens, lançamento ou retrada de cabos submarinos ou dutos, e outras) que venham a proporcionar
interrupção do tráfego ou obstrução temporária dos canais ou bacias de evoluções das áreas portuárias, de
modo que requeiram medidas especiais,  o interessado deverá obter autoriiação destas atvidades com a
Autoridade  Portuária  e  requerer  o  início  da  operação,  com  20  dias  de  antecedência  para  a  CPPE  ou
AgFJuaieiro, que avaliará as condições de segurança da navegação e o ordenamento do espaço aquaviário,
cabendo a Autoridade Marítma emitr o deferimento ou indeferimento.

Este  parecer  não  exime o interessado das  obrigações  perante  outros  Órgãos  competentes  das
esferas Federais, Estaduais e Municipais e responsáveis pelo controle da atvidade em questão.

É terminantemente proibida a limpeia e/ou raspagem de casco de navios nas águas interiores, bem
como nas áreas adjacentes ao canal de acesso externo e bacias de evolução dos portos, uma vei que a
introdução de organismos aquátcos  exótcos  e agentes patogênicos  provenientes  de diversas  regiões  do
mundo potencialiia a ameaça ao meio ambiente marinho.

O  costado da embarcação atracado ao cais deve estar iluminado, em todo o seu comprimento,
podendo também ser iluminado o bordo contrário, se julgado conveniente, devem ser cumprido o mínimo
estabelecido  pela  Autoridade  Portuária  e  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  visando  à  segurança  das
instalações e dos operadores portuários.

f) Naiio Fora de Seriiço ou Retdo
A colocação de qualquer navio fora de serviço deverá ser antecipadamente comunicada ao Agente

da Autoridade Marítma e a Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis
da Polícia Federal (CESPORTOS/PE). 

Os navios retdos por ordem judicial poderão movimentar-se para a área de fundeio dentro da área
portuária, mediante a autoriiação da autoridade que expediu a sentença. Para isso, o Armador e/ou Agente
Marítmo deverá  envidar  requerer  à  Autoridade Judicial,  em entendimento  com a Autoridade  Portuária,
mantendo  informados  a  CESPORTOS/PE  e  o  Agente  da  Autoridade  Marítma  por  meio  e-mail
“cppe.navios@marinha.mil.br”.

0402 – CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO
As característcas  do canal  de acesso portuário e o baliiamento estão descritos  nos documentos

náutcos - Roteiro Costa Leste, Lista de Faróis e Carta Náutca - expedidos pela Diretoria de Hidrograia e
Navegação.

a) Porto do Recife
A profundidade e os elementos para a navegação no entorno e dentro da área portuária do Porto

do Recife encontra-se representada cartograicamente na Carta Náutca nº 902/DHN. Os Comandantes das
embarcações  devem  ter  conhecimento  das  característcas  isiográicas  e  previsões  meteorológicas,  como
força e direção de ventos e altura de ondas, e atentar para:

1) Os canais de acesso ao Porto que não são baliiados.
Canal de Acesso Norte, conhecido como canal de Olinda, possui cerca de 1 MN de extensão e é

empregado por  pequenas  embarcações  com calado até  4,88m (16 pés),  devido a  existência  de diversos
bancos de recife de corais ao norte e ao sul deste canal. O extremo do canal é baliiado pela boia luminosa
“Baixio de Olinda” (φ 08º02’09”S / λ 034º49’56”W) de lui encarnada intermitente 3s, com alcance luminoso
de 5M e refetor radar, localiiado à nordeste do quebra-mar “Banco Inglês” e do baliiamento da embarcação
de carga naufragada “NAVEMAR XII” existente na posição geográica φ 08º01’02”S / λ 034º49’37”W.

Canal de Acesso Sul empregado por grandes embarcações tem suas característcas descritas na
CN nº 902. Este canal possui cerca de 3 MN, tendo o rumo de aproximação sugerido de 298º alinhado ao farol
de  Recife  (φ  08º03’16”S  /  λ  034º51’56”W).  Ao  sul  do  canal  existe  uma  formação  rochosa  submersa
denominada  “Banco  de  Ituba”,  φ  08º05’25”S  /  λ  034º50’42”W,  por  boia  luminosa  de  bombordo verde
intermitente 3s, com alcance luminoso de 5M e refetor radarr

2) A passagem de pequenas embarcações que navegam à leste da bacia de evolução portuária, com
destno às  entdades  náutcas localiiadas  na bacia  do Pina,  é aquela considerada contnua e rápida,  nas
condições estabelecida no item anteriorr
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3)  A passagem das  embarcações  classiicadas  em navegação interior  2 que cruia os  canais  de
acesso portuário, estando a leste da formação rochosa denominada “Banco Inglês”, tendo a derrota sugerida
entre as coordenadas φ 08º03’15”S / λ 034º48’00”W até φ 08º05’35”S / λ 034º48’30”W, descrito no anexo 1-
D-3. Devendo a embarcação ser compatvel com a área indicada e navegar sem prejuíio às manobras restritas
de entrada e saída dos navios mercantes nos referidos canaisr e

4)  A  proibição,  nos  canais  de  acessos  e  áreas  adjacentes,  da  atvidade  de  mergulho  amador,
empreendimentos, operações,  pesca e outras que venham a interferir  com a navegação portuária.  Casos
especiais poderão ser autoriiados pela Autoridade Portuária e raticados pela Autoridade Marítma e pelo
Núcleo Especial de Polícia Marítma da Polícia Federal.

b) Porto de Suape 
A  profundidade  e  os  elementos  para  a  navegação  e  fundeio  na  área  portuária  do  Complexo

Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, Porto de Suape, encontra-se representada cartograicamente
na  Carta  Náutca  nº  906/DHN  e  o  estabelecimento  das  condições,  recomendações  e  restrições  de
navegabilidade  são  expedidas  pela  Autoridade  Portuária  por  meio  de  Portarias  disponíveis  no  link
http://www.suape.pe.gov.br/pt/publicacoes_busca. 

Os  Comandantes  devem  ter  conhecimento  das  característcas  isiográicas,  das  previsões
meteorológicas e condicionantes ambientais, como força e direção de ventos e altura de ondas, e atentar
para:

1) Os canais de acesso ao Porto não são baliiados.
A área que compõe os canais de acesso, pontos de espera de Prátco e áreas de fundeio está

delimitada pela barreira de arrecifes,  pelos paralelos φ 08º22’00”S e φ 08º24’30”S, e pelos meridianos λ
034º54’00”W  e λ  034º57’30”W. onde o navegante deve reconhecer o farol Santo Agostnho (φ 08º21’05.3”S
e λ  034º56’50.6”W) e a igreja que consttuem marcas notáveis para a navegação e podem ser identicados a
24MN de distância.

Canal de Acesso Nordeste possui cerca de 3,5 MN de  extensão, 210m de largura e rumo de
aproximação sugerido de 256º. Entretanto, existe alguns bancos de recife de corais nas margens deste canal,
devendo a Autoridade Portuária,  antes de autoriiar a navegação, estabelecer a sinaliiação deste canal.  A
sudoeste  do  canal,  no  início  da  bacia  de  evolução  externa,  possui  o  farolete  Suape  (φ  08º23’30”S  /  λ
034º56’48”W) com lui verde intermitente em 2s, alttude de 16m e alcance luminoso de 8M, localiiado no
extremo norte do quebra-mar do porto.

Canal  de  Acesso  Sudeste  possui  cerca  de  3  MN  de  extensão,  500m  de  largura  e  rumo  de
aproximação  sugerido  de  312º.  A  sudoeste  do  canal  a  existência  do  “Cabeço  Sitba”  (φ  08º23’46”S  /  λ
034º56’25”W) baliiado por boia sinaliiadora com lui branca intermitente em 5s e alcance luminoso de 5M, e
no extremo oeste o farolete Suape. A navegação para o porto interno é feita por um canal com 1.100m de
extensão e que possui uma abertura de 250m de largura nos arrecifes costeiros, envoltos numa estrutura de
proteção dos cabeços, tendo ao sul a torre de controle de navegação do Complexo Portuário de Suape.

2) Declarar, caso esteja comandando navios mercantes de característcas construtvas fsicas e
técnicas especiais estabelecida em Portaria da Autoridade Portuária, estar ciente das condições de risco, bem
como, a preparação para emprego tempestvo das máquinas a vante e a ré em ambos os eixos, para largar o
ferro ou um dos  prátcos  declarar  a  impratcabilidade da faina se  as  condições  meteorológicas ou se  as
deiciências técnicas do navio ou da tripulação, implicarem em risco inaceitável à segurança da manobra ou à
faina de pratcagemr

3) A passagem de pequenas embarcações que necessitem navegar da bacia de evolução externa
para a bacia de evolução interna, contornando a proteção do cabeço sul, com destno às entdades náutcas
localiiadas na praia de Suape e/ou no rio Massagana (Cabo de Santo Agostnho/PE), a navegação é controlada
e autoriiada pela torre de controle do porto, devendo ser contnua e rápida, nas condições estabelecida no
item anteriorr

4) A passagem das embarcações classiicadas em navegação interior  2 que cruia os canais de
acesso portuário, estando a leste do quebra-mar do porto, tendo a derrota sugerida entre as coordenadas φ
08º21’44”S  /  λ  034º55’19”W  até  φ  08º24’55”S  /  λ  034º56’46”W,  descrito  no  anexo  1-D-4. Devendo  a
embarcação ser compatvel a área indicada e navegar sem prejuíio às manobras restritas de entrada e saída
dos navios mercantes nos referidos canais, e tendo:

I) no canal à boia baliiadores “Cabeço Sitba” (φ 08º23’46”S / λ 034º56’25”W)r
II) à leste a área de fundeio dos navios mercantes (φ 08º22’59”S / λ 034º49’54”W)r
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III) à oeste o farolete Suape (φ 08º23’30”S / λ 034º56’48”W)r e
IV)  à  sudoeste  a  área  de  segurança,  restrita  à  navegação,  Termoelétrica  –

TERMOPERNAMBUCO, entre as coordenadas sudoeste φ 08º24’06”S / λ 034º57’ 24”W (molhe externo (φ
08º24’06”S / λ 034º57’ 24”W) até φ 08º24’42”S / λ 034º57’42”W (saída do emissário).

5) A proibição,  nos canais de acessos e áreas adjacentes, da atvidade de mergulho amador,
empreendimentos,  operações,  pesca  e  outras  que  venham  interferir  com  a  navegação  portuária.  Casos
especiais serão apreciados pela Autoridade Portuária e acompanhados pela Autoridade Marítma e Núcleo
Especial de Polícia Marítma da Polícia Federal.

c) Porto de Santo Antônio (AFN):
A profundidade e os elementos para a navegação no canal de acesso e no interior da bacia de

evolução do Porto de Santo Antônio, localiiado no Arquipélago de Fernando de Noronha (AFN) encontra
representada cartograicamente na Carta Náutca nº 052/DHN. Os Comandantes das embarcações devem ter
conhecimento das característcas isiográicas e previsões meteorológicas, como a incidência de “swell”, e
atentar para:

1) O canal de acesso ao Porto não é baliiado.
A  área  que  compõe  o  canal  de  acesso,  as  áreas  de  fundeio  e  a  bacia  de  evolução  sob

Administração do Gestor Portuário está delimitada pelos paralelos φ 03º49’45”S e φ 03º50’06”S, e pelos
meridianos λ 032º24’02”W  e λ  032º24’48”W.

I) Canal de Acesso Noroeste possui cerca de 1,5 MN de  extensão, 40m de largura e rumo de
aproximação sugerido de 125º. Entretanto, as embarcações de carga devem navegar nas proximidades da
preamar e considerar navegação restrita ao inal do canal, devido a existência do casco soçobrado à nordeste
– naufrágio  “Eleni Estathatus” (φ 03°50,03’S / λ 032°24,23’W) – e à sudoeste, extremo do quebra-mar do
porto, recomenda contornar com 10m de distância este extremo evitando os baixos fundos. 

II) A área de fundeio das embarcações está delimitada pelas seguintes coordenadas: φ 03º49,75’S
/  λ 032º  24,30’Wr  φ 03º50,05’S  /  λ 032º24,30’Wr  φ 03º49,75’S  /  λ 032º24,80’Wr  e  φ 03º  50,05’S  /  λ
032º24,80’W. O fundeadouro sob responsabilidade do Gestor Portuário encontra na área marítma da baia
de Santo Antônio, constante da carta náutca n° 052/DHNr 

III) A área de fundeio para navios de carga e/ou passageiros de grande porte está estabelecida na
carta náutca n° 052/DHN, nas coordenadas φ 03º50’04”S / λ 032º24’30”Wr
 IV) As embarcações estão proibidas de navegar e/ou fundear na bacia de evolução do porto ou
abicar na praia, sem autoriiação do Gestor Portuárior e 

III) na praia, dentro da área abrigada pelo molhe, há uma oicina com área coberta para pequenas
embarcações orgânicas da ilha que necessitam faier reparos. 

d) Porto Fluiial de Petrolina:
Devido ao assoreamento do rio São Francisco a profundidade e os elementos para a navegação no

entorno da área portuária do Porto Fluvial  de Petrolina estão comprometdos e hoje o Porto opera com
restrições.

1) Não possui canal de acesso.
2) A bacia de evolução não é sinaliiada.
3) Os Comandantes das embarcações deverão observar o contdo no item 0401 desta Norma.

0403 – ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES
O  Órgão  de  Despacho  (OD)  da  CPPE  processa  as  entradas  e  saídas  de  embarcações  de  forma

ininterrupta, durante o expediente comercial por meio da Seção de Controle Naval do Tráfego Marítmo, nos
dias  de  inal  de  semana  e  no  período  noturno  de  forma  eletrônica  por  meio  dos  e-mail
“cppe.navios@marinha.mil.br”  e  “cppe.secom@marinha.mil.br”,  seguindo  os  procedimentos  previstos  na
NORMAM-08/DPC.

Antes de fornecer o passe de saída o (OD) poderá solicitar outros documentos que julgar necessário
para segurança da navegação.

a) tpos de despacoo 
Este OD processa os seguintes despachos de embarcações:
1) Navios Mercantes empregando o Porto Sem Papel (PSP-SERPRO/DF)r
2) Embarcações de Carga “NÃO SOLAS”, incluídas PSP, que transitam para AFNr
3) Todas as Embarcações com destno ao AFN (Mar Aberto)r
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4) Embarcações de Pescar e
5) Veleiros Estrangeiros.

b) despacoo naiios mercantes, embarcações de carga e de pesca
1) Procedimento para realiiação do Despacho:
Os navios mercantes, as embarcações de carga “NÃO SOLAS” ≤ 300AB e as embarcações de pesca

tramitam as informações sobre o despacho, entre o representante legal da embarcação e este OD, obrigato-
riamente na seguinte ordem:

I) via Porto Sem Papel (PSP), uso obrigatórior
II) via e-mail “cppe.navios@marinha.mil.br” ou “cppe.secom@marinha.mil.br”. Contudo, se a ma-

nobra de entrada e/ou saída da embarcação for considerada especial, conforme o estabelecido por Portaria
pela Autoridade Portuária, o Comandante da embarcação deve encaminhar com antecedência mínima de 48
horas do início da manobra a referida declaração de anuência das condições ambientais e técnicas previstasr

III) via fac-símile para a Seção de Comunicação e Secretariar e
IV) diretamente na Capitania dos Portos, quando as opções acima estverem indisponíveis.
2) As embarcações de carga “NÃO SOLAS” quando suspendendo dos portos do contnente em di-

reção ao AFN, e as embarcações de pesca com AB ≥ 50, devem realiiar o despacho “in loco” pelas equipes de
inspeção naval, que ocorrerá das 08:00h até às 17:00h diariamente, devendo o interessado solicitar a inspe-
ção com no mínimo 02 horas de antecedência da previsão de suspender e providenciar os meios para o des-
locamento do OD para o Porto e o retorno da referida equipe.

As embarcações que não estverem preparadas para a inspeção “in loco” ou na constatação de exi -
gências nas condições de segurança poderão acarretar atraso no suspender, pois a inspeção somente poderá
ser realiiada no período diurno. 

3) A inspeção nas embarcações com destno ao AFN e seu retorno visam constatar as condições de
segurança e a qualiicação do proissional, devendo:

I) testar o sistema de identicação automátca (Equipamento AIS) tpo Ar
II) apresentar a numeração indicadora do EPIRB e de série do rádio HFr
III) receber o Plano de Carga da Embarcação, em consonância com o projeto de estabilidade e las-

tro previsto no memorial descritvo da embarcação, confeccionado pelo Comandante do Navio contendo a
anuência do Armadorr

IV) veriicar os equipamentos de navegação, sistema de comunicações, material de salvatagem e as
condições de habitabilidader

V) veriicar a habilitação e qualiicação dos tripulantesr e
VI) veriicar os funcionários/pessoal de apoio embarcados como “extra-rol” possuem o Curso Bási-

co de Segurança de Navio (CBSN).
c) embarcações com destno ao AFN

Todas as embarcações com destno ao AFN devem realiiar o passe de saída, no OD da área de juris-
dição do suspender ou na CPPE pelo e-mail “cppe.navios@marinha.mil.br”, devendo informar:

1) nome e nº de registro da embarcaçãor
2) nome e nº CIR/CHA do Comandante da embarcaçãor
3) nº de pessoas a bordo (tripulantes/passageiros)r
4) local do suspender - porto, marina ou área fundeada - para o AFNr
5) dia e hora do suspenderr
6) previsão de velocidade da navegação e da hora de chegada ao AFNr
7) nº do telefone satelital da embarcaçãor
8) nº de série do rádio HFr
9) nº da Radiobaliia Indicadora de Posição em Emergência (EPIRB)r e
10) nº do telefone e contato para emergências (facultatvo).

d) Aiiso de Mau Tempo
Nas situações de alerta meteorológico “Aviso de Mau Tempo”, emitdo pelo Centro de Hidrograia

da Marinha (CHM), para o período da viagem pretendida nas áreas marítmas de navegação FOXTROT e
GOLF, recomenda-se ao Comandante da embarcação não realiiar o suspender, e quando navegando dirigir-
se para um porto ou procurar área abrigada.

No caso de suspender na área de jurisdição desta Capitania, o Comandante da embarcação e o Ar-
mador ou representante legal o, deve:
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1)  Incluir  no despacho da embarcação  o  Termo de Responsabilidade,  constante  do anexo  4-A,
preenchimento e assinado pelo Comandante da embarcação e pelo Armadorr

2) Informar a tripulação sobre o alerta das condições meteorológicasr e
3) Veriicar se as condições de segurança, futuabilidade e estabilidade possuem capacidade de su-

porte ao mau tempo.
O preenchimento do Termo de Responsabilidade pelas embarcações SOLAS é facultatvo, pois é

responsabilidade direta do Comandante o suspender ou a necessidade de abrigar/fundear o Navio.

0404 - FERROS E AMARRAÇÃO
As embarcações, quando em manobra na área de navegação portuária e no cais dos portos, deverão

manter um dos ferros fora do escovém, acima da linha de futuação, a im de estar pronto para ser largado
em caso de emergência.

Tal procedimento não é aplicável, durante a passagem das embarcações no canal de acesso externo,
em raião da mesma ser realiiada em velocidade média de seis nós, o que não recomendaria o lançamento
dos ferros tempestvamente, em caso de encalhes ou falha de leme/propulsão. 

As embarcações devem icar atracadas em cais ou píer e amarradas em cabeços apropriados e com
espias  que  sustentem  a  força  da  correnteia  do  local  e  as  ondulações  provocadas  pelo  movimento  das
correntes e/ou de outras embarcações.

0405 - TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL
As embarcações que realiiam transbordo de carga e/ou de pessoal entre as instalações portuárias e as

embarcações fundeadas deverão estar classiicadas na área de navegação como  Apoio Portuário, devendo
conter os requisitos operacionais, procedimentos e as característcas constantes das Normas da Autoridade
Marítma  para  Embarcações  Empregadas  na  Navegação  Interior  (NORMAM-02/DPC)  e  para  o  Tráfego  e
Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-08/DPC). 

Nas áreas portuárias,  o embarque e o desembarque de passageiros, tripulantes e/ou materiais ou
cargas oriundos de navios mercantes, em pontos em terra, somente poderão ser efetuados em pontos iscais,
em obediência à regulamentação da Saúde dos Portos, da Receita Federal e da Polícia Federal.

0406 – REPAROS E SERVIÇOS 
Em nenhum momento os navios deverão despejar material no mar que coloquem em risco o meio

ambiente marinho ou cause danos ambientais.
Limpeia de casco nas águas de jurisdição desta Capitania será proibido. Qualquer serviço desse tpo

somente em estaleiro devidamente licenciado para estes ins ou em local devidamente autoriiado pelo Órgão
Ambiental, com anuência deste Agente da Autoridade Marítma.

É  proibido ao navio  atracado realiiar  reparo que o impossibilite  de manobrar,  salvo em situação
especial e desde que obtda à concordância da Autoridade Portuária.

A movimentação de navios impossibilitados de manobrar com seus próprios recursos, para a área de
fundeio ou para atracação, deverá ser executada com a assessoria de Prátco(s), utliiando dispositvo especial
de rebocadores, correspondente à situação de rebocado sem propulsão, em princípio, somente no período
diurno e após autoriiação da Autoridade Portuária com anuência da Autoridade Marítma. 

O  tratamento  e  a  pintura  dos  conveses  e  costados  no  navio,  caso  autoriiado  pela  Autoridade
Portuária,  deve providenciar  as  medidas  necessárias  para  evitar  a  queda de pessoas  e  material  no mar.
Poderão ser arriadas, com segurança, pranchas e chalanas, para tal im, sem licença prévia da Capitania dos
Portos, as quais, entretanto, deverão ser recolhidas ao im do dia.

Toda atvidade na área portuária (fundeadouro, canais, bacias e/ou cais) para realiiação de serviços
(inspeções  subaquátcas  de  casco,  ralos,  hélice,  etc)  deverá  ser  realiiada  por  empresa  de  mergulho
proissional  e precedida de autoriiação da Autoridade Portuária,  com anuência da Autoridade Marítma,
seguindo os  procedimentos  previstos  nas  Normas da  Autoridade Marítma para  Atvidades  Subaquátcas
(NORMAM-15/DPC).

SEÇÃO II
SERVIÇO DE REBOCADORES

OSTENSIVO - 6 de 27 - REV-1



OSTENSIVO NPCP-PE

0407 – CONDIÇÕES DE USO DE REBOCADORES
O emprego de uso dos rebocadores nos portos do Recife e de SUAPE é obrigatório, sendo que o

dispositvo e a quantdade a ser empregada para o auxílio à navegação nos canais de acesso e bacias de
evoluções,  bem  como,  nas  manobras  de  atracação  e  desatracação  foram  estabelecidos  pela  Autoridade
Portuária  por  meio  de  Portaria,  e  estão  disponíveis  nos  links
http://www.portodorecife.pe.gov.br/portarias.php  e  http://www.suape.pe.gov.br/pt/publicacoes_busca,
respectvamente.

A  quantdade  e  o  arranjo  náutco  dos  rebocadores  nas  manobras  consideradas  nos  estudos  de
simulações  como  especiais,  devido  as  propriedades  da  manobra  de  deslocamento  do  navio-tpo  ser
considerada limitante de acordo com o preconiiado nas   recomendações  contdas  nos  Relatórios  PIANC
(Approach Channels – o Guide for Design) e suas atualiiações ou em outras referências de boas prátcas
adotadas internacionalmente, a Autoridade Portuária deverá detalhar às condições ambientais, estabelecer o
uso de máquinas e rebocadores, devendo as análises, conclusões e recomendações ser do conhecimento dos
Prátcos e dos Comandantes, visando a realiiação da manobra com segurança sob a responsabilidade do
Comandante do navio assistdo. 

A  lista  das  empresas  cadastradas  nesta  Capitania,  contendo  o  endereço  e  as  característcas  dos
rebocadores empregados, está relacionada no anexo 4-B.

0408 – SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO 
Nenhum  Comandante  deve  autoriiar  uma  manobra  com  o  navio,  sob  seu  comando  e

responsabilidade, se não estver convicto de que estão resguardadas as condições satsfatórias de segurança
da navegação.

Nas situações que vislumbrem a produção de riscos a manobras, seja pela projeção de navegação do
canal de acesso limitante de acordo com o preconiiado nas recomendações do PIANC, em outras referências
de boas prátcas adotadas internacionalmente e/ou pela complexidade operacional, a Autoridade Portuária
deverá  apresentar  planejamentos  prévios  com  a  partcipação  das  entdades  envolvidas,  Armador(es),
Pratcagem  e  Rebocadores,  com  o  ito  de  delinear  ações  que  mitguem/eliminem  os  riscos  envolvidos,
inclusive com a produção de estudo(s) de navegabilidade com simulações, quando necessários.

Todas  as  manobras  de balsas  e  reboques  devem  ser  autoriiadas  previamente pela  Capitania  dos
Portos com base em planos e estudos, se necessário.

0409 – RECOMENDAÇÕES SOBRE TIPO E MÉTODO DE EMPREGO DE REBOCADORES
As manobras das embarcações nos portos do Recife e de Suape em raião da Tonelagem de Porte

Bruto (TPB) serão executadas com auxílio de rebocadores, devendo observar o valor mínimo de Força de
Tração  Estátca  Longitudinal  -  “BOLLARD  PULL”  e  número  de  rebocadores  a  serem  utliiados,  em
conformidade com os estudos realiiados e estabelecido na Portaria da Autoridade Portuária. 
 Caberá ao Armador, seu preposto ou Agente Marítmo requisitar os rebocadores necessários às ma-
nobras a serem efetuadas. Por ocasião da manobra, caberá ao Comandante da embarcação, em conjunto
com o Prátco, decidir sobre o dispositvo para o reboque, desde que respeitadas as quantdades mínimas exi-
gidas nas normas de cada porto/terminal da jurisdição.
 Nas situações que apresentem condições adversas de vento e correnteia, oferecendo riscos à segu-
rança da navegação e/ou a manobra de entrada ou saída, o número de rebocadores deverá ser avaliado cri-
teriosamente pelo Prátco, a im de estabelecer medidas adicionais ou a impratcabilidade da faina.

Ao Comandante do navio caberá a decisão inal quanto à utliiação dos materiais adequados à mano-
bra, dispositvos e do emprego dos rebocadores, assistdo pelo Prátco.

Não poderá o Comandante da embarcação, quando o emprego de rebocadores for obrigatório, dei-
xar de utliiá-lo.

Os cabos de reboque e outros materiais a serem utliiados nas manobras com os rebocadores deve-
rão ser certicados aos requisitos de segurança para a manobrar o seu fornecimento deverá ser produto de
acordo entre o contratante, Armador ou Agente, e o contratado de empresa de rebocadores.

0410 – SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR

OSTENSIVO - 7 de 27 - REV-1



OSTENSIVO NPCP-PE

Emprego  de  rebocadores  nas  situações  de  indisponibilidade  de  rebocadores,  ou  quando  a
quantdade e “bollard pull” existentes sejam inferiores ao requerido, contrapondo a necessidade irrestrita de
fundeio e/ou atracação do navio na área portuária, não podendo cancelar, como uma situação de força maior.
 Nestes casos, o conselho técnico formado pelo Agente da Autoridade Marítma (AAM), Autoridade
Portuária, Empresa de Pratcagem e de Rebocadores sob a coordenação do AAM-CPPE apreciarão o pedido
de manobra de situação de força maior, requerido pelo Armador ou representantes legais da embarcação, a
ser autoriiada pela Autoridade Portuária. Este pedido deverá ser precedido de estudos em simulador do tpo
FMSS (Full Mission Shiphandling Simulator) devendo constar a análise de risco, os limites operacionais e as
condicionantes ambientais para a manobra requerida, considerando as etapas de fundeio, de navegação no
canal de acesso e da bacia de evolução, do emprego dos rebocadores existentes, devendo ser raticado pelo
parecer da Pratcagem e o Comandante do Navio declarado a anuência. 
 A Autoridade Portuária quando decidir pela autoriiação, avaliará a necessidade de que sejam toma-
das medidas de segurança complementares,  quanto à necessidade de condicionantes e restrições.  Neste
caso, a Pratcagem e o Comandante da embarcação apresentarão planejamento de execução acompanhada
de Termo de Responsabilidade, especíicos para cada caso.
 Independente da autoriiação deferida, as condições mínimas de segurança da navegação não eximi-
rão seus requerentes, Armador e/ou Representante Legal, e seu executante, o Comandante, de suas respon-
sabilidades legais.

0411 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
a) Os rebocadores para operar deverão ser cadastrados nas Capitanias da Área de Jurisdição e ao

necessitar deslocar-se para outros portos, devem efetuar a comunicação prévia as Capitanias de origem e de
destno, com antecedência mínima de 3 dias úteis. Esta comunicação deve ser feita, também, às Empresas de
Pratcagem e as Autoridades Portuárias. 

b) Nas situações em que necessite realiiar substtuição de rebocador por rebocador substtuto com
capacidade de tração estátca inferior, a troca só será autoriiada pela Autoridade Portuária caso não haja
comprometmento das manobras de desatracação dos navios que estejam no porto, em função da redução
da capacidade de traçãor 

c) 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 retnida de modo a evitar a excessiva aproximação rebocador/navio, reduiindo os
efeitos da interação hidrodinâmica entre as embarcaçõesr

d) Nas situações imprevisíveis durante as manobras, que não resultem em acidentes da navegação,
deverão ser informadas à Capitania dos Portos pelo Gerente Operacional e/ou Condutores dos Rebocadores,
no  praio  de  até  quarenta  e  oito  horas  da  ocorrência,  envio  o  relato  para  o  e-mail
“cppe.navios@marinha.mil.br”r

e) Nas manobras de atracação e desatracação, de acompanhamento nos canais de acesso e bacias de
evoluções, é obrigatório o uso de comunicações em VHF, entre o rebocador, navio, cais, pratcagem e lanchas
de apoio, visando manter à segurança da navegaçãor 

f)  No porto do Arquipélago de Fernando de Noronha,  em raião das característcas de navegação
naquela  região,  não  se  utliiam  rebocadores  como  elementos  de  apoio  às  manobras  de  atracação  e
desatracação das embarcações de carga “NÃO SOLAS”. 

SEÇÃO III
SERVIÇO DE PRATICAGEM

0412 – PROPÓSITO
Estabelecer procedimentos complementares às Normas da Autoridade Marítma para o Serviço de

Pratcagem (NORMAM-12/DPC) para controle, dentre outros aspectos, da manutenção da habilitação dos
Prátcos  (PRT)  e  para  treinamento  e  qualiicação  dos  Pratcantes  de  Prátcos  (PRP),  assim  como  as
característcas e a organiiação do Serviço e dos procedimentos da Zona de Pratcagem dos portos do Recife e
de Suape (ZP-9).

0413 – SERVIÇO DE PRATICAGEM
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Observações e Recomendações sobre o Serviço de Pratcagem:
O Prátco escalado para a realiiação de manobras deverá partcipar imediatamente ao Representante

da Autoridade Marítma, em sua respectva ZP, todas as irregularidades ocorridas ou observadas durante a
manobra,  relatvas  à  segurança da navegação,  à  salvaguarda da vida humana no mar  e  à  prevenção da
poluição ambiental por parte das embarcações.

O serviço de pratcagem, quando obrigatório, deverá ser utliiado para as manobras de suspender,
atracar, fundear, amarrar e desamarrar à boia, mudar de fundeadouro ou de cais e na entrada e saída de
dique, quando, este últmo não houver a disponibilidade de Agente de Manobra e Docagem habilitado, com
as ressalvas estabelecidas na legislação e normas em vigor.

O  Serviço  de  Pratcagem  consiste  em  um  conjunto  de  atvidades  proissionais  de  assessoria  ao
Comandante  do  Navio,  requeridos  por  força  de  peculiaridades  locais,  que  diicultam  a  livre  e  segura
movimentação da embarcação, sendo consttuído do Prátco, da lancha do Prátco e da Atalaia. 

Essa assessoria é prestada durante a execução da faina de pratcagem, que envolve a realiiação de
manobras de pratcagem e/ou navegação de pratcagem, assim deinidas:

a)  Manobras  de  pratcagem: são  as  manobras  de  atracar/desatracar,  fundear/suspender,
amarrar/largar a boia, entrar/sair de dique/carreira e alar ao cais, quando executadas com assessoria de um
ou mais Prátcosr e

b) Naiegação de pratcagem: é a navegação realiiada no interior de uma ZP com assessoria de um ou
mais Prátcos.

0414 – CARACTERÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DA ZP-9 (PORTO DO RECIFE E DE SUAPE) E NÚMERO
DE PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS FAINAS DE PRATICAGEM

a) Seriiço de Pratcagem
 Serviço de pratcagem consiste no “conjunto de atvidades proissionais de Assessoria ao Coman-
dante” destnado a contribuir  para a segura movimentação de uma embarcação em águas  restritas,  tais
como canais de navegação e bacia de evolução, orientando quanto aos rumos, guinadas e demais manobras
até o fundeio, atracação ou desatracação da embarcação.
 A pratcagem na ZP-9 (Portos do Recife e de Suape) é obrigatória.
 A ZP-9 no Porto do Recife tem o ponto de espera de Prátco estabelecido na posição φ 08º04´09”S
e λ 034º50´56”W, conforme assinalado na Carta Náutca nº 902. 
 A ZP-9 no Porto de Suape tem o ponto de espera de Prátco estabelecido na posição φ 08º 23
´03”S e λ 034º 55´57” W, conforme assinalado na Carta Náutca nº 906. 
 b) Dados da Pratcagem
 A ZP-9 possui uma única empresa de pratcagem:

1) Pernambuco Pilots Sociedade de Prátcos S/S Ltdar
Endereço – Av. Fernando Simões Barbosa, 266, sala 301-303r 
Empresarial WECON VI – bairro Boa Viagem – Recife/PEr 
Telefone - (81) 3424-5010, Fax (81) 3424-2604r

 Site – www.pernambucopilots.com.brr e 
E-mail – adm@pernambucopilots.com.br e inanceiro@pernambucopilots.com.br.

c) Seriiços Disponíieis
 A Estação de Pratcagem adequada aos Serviços de Pratcagem na ZP-9, denominada de ATALAIA,
opera  ininterruptamente  com  uma  estrutura  organiiada  de  modo  a  prover,  coordenar  e  controlar  as
manobras do Prátco à embarcação na ZP de forma permanente, possuindo capacidade de comunicação nos
canais 13 (treie) e 16 (deiesseis) do serviço móvel marítmo, bem como, apoiando nas ações de coordenação
do tráfego marítmo do controle portuário e das autoridades integrantes da CESPORTOS/PE.
 Os  Serviços  de  Pratcagem  são  prestados  em  observância  às  restrições  e  aos  regulamentos
emanados pelas  Autoridades  Marítma e Portuária,  bem como às  obrigações estabelecidas  pelas  demais
autoridades  competentes  da  CESPORTOS  e  deverão  ser  obrigatória  e  formalmente  requisitados,  por
intermédio  do  endereçamento  de  mensagem  eletrônica  para  as  caixas  postais
operacoes@pernambucopilots.com.br e secretaria@pernambucopilots.com.br. 
 Os  dispositvos  para  embarque  dos  Prátcos  deverão  estar  em conformidade  com  as  normas
estabelecidas pela Internatonal Maritme Organiiaton (IMO) e pela Autoridade Marítma Brasileira. Especial
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atenção deverá ser dada aos aspectos relacionados ao estado de conservação e segurança, à localiiação, à
operação, à ixação, à iluminação, e à existência de material de salvatagem adequado. 

d) Tipos de Manobras
 O serviço de pratcagem é obrigatório para a ZP-9, devendo ser utliiado para as manobras de
suspender, atracar, desatracar, fundear, amarrar e desamarrar das boias, mudar de fundeadouro ou de cais.
 As embarcações classiicadas para a navegação interior são dispensadas da contratação do serviço
de pratcagem. 

e) Sinalização
 As embarcações deverão içar os sinais de “Chamada de Prátco” e “Calado do Navio”, segundo o
Código Internacional de Sinais, enquanto aguardam a chegada do Prátco, fundeadas ou no ponto de espera
de Prátco.
 Após  o  embarque do Prátco,  os  navios deverão içar  o sinal  de  “Prátco a  Bordo” e o indicatvo
internacional do navio.
 f) Procedimentos para manobras com emprego de dois Prátcos
 As manobras cujas propriedades de deslocamento do navio-tpo forem consideradas limitante de
acordo  com o preconiiado nas  recomendações  PIANC,  em outras  referências  de boas  prátcas  adotadas
internacionalmente  e/ou pela complexidade operacional no porto de destno de jurisdição desta Capitania, o
interessado  deverá  requerer  ao  Agente da  Autoridade Marítma a  intenção  de manobra e  apresentar  o
planejamento prévio para a produção de estudo(s) de navegabilidade em simulador de manobra tpo missão
completa  (FMSS),  com  o  ito  de  delinear  ações  que  mitguem/eliminem  os  riscos  envolvidos,  inclusive
necessidade de estabelecimento pela Autoridade Portuária do emprego de dois prátcos. 

1) Naiio-tpo cujo produto entre o comprimento total  (LOA) e a boca moldada seja superior a
13,500m².

Procedimentos para manobra de entrada (diurna) e saída (diurna e noturna) com emprego de dois
Prátcos no Porto de SUAPE,  com Navio-tpo de comprimento até 305,0 metros e largura máxima  (Boca
Máxima)  de  46,0  metros que  se  destnam  ou  saem  da  bacia  interna  do  Porto  de  SUAPE,  possuem  as
condicionantes ambientais, resultados, recomendações, parâmetros operacionais e requisitos estabelecidos
nos seguintes documentos:

I)  Projeto de simulação  “real  tme”  estudo(s)  de  navegabilidade  em simulador  de manobra tpo
missão completa (FMSS)r
 II) Parecer da Pernambuco Pilots Sociedade de Prátcos S/S Ltda, sobre a viabilidade da manobrar e
III) Portarias da Autoridade Portuária do  Complexo Portuário Governador Eraldo Gueiros (Porto de Suape)
que estabelecem parâmetros operacionais e requisitos para as manobras dos navios-tpo, e as característcas
dos rebocadores empregados, publicadas no link http://www.suape.pe.gov.br/pt/publicacoes_busca.

O  Prátco  Dirigente  deve  efetuar  a  manobra  cumprindo  as  recomendações  dos  Estudos  de
navegabilidade  em  simulador  “real  tme”  de  manobra  tpo  missão  completa  (FMSS)  e  as  Portarias
Operacionais da Autoridade Portuária.

2) As manobras no deslocamento dos naiios-tpo porta contêineres ou de carga geral das diiersas
classes, cujo produto entre o comprimento total (LOA) e a boca moldada superior a 13.500m2.

Em que o  LOA esteja entre 306,00 metros até 336,99 metros, e a largura máxima (Boca Màxima)
entre 46 metros e 48,99 metros, quanto a qualiicação do Prátco Dirigente e a necessidade de emprego de
dois Prátcos nas manobras de  entradas e saídas diurnas que se destnam ou saem da bacia interna do
complexo  Industrial  Portuário  Governador  Eraldo  Gueiros  (Porto  de  Suape),  possuem  as  condicionantes
ambientais,  resultados, recomendações, parâmetros operacionais e requisitos estabelecidos nos seguintes
documentos:

I) Projeto de simulação “real tme” estudo(s) de navegabilidade em simulador de manobra tpo 
missão completa (FMSS)r
 II) Parecer da Pernambuco Pilots Sociedade de Prátcos S/S Ltda, sobre a viabilidade da manobrar e

III) Portarias da Autoridade Portuária do Complexo Portuário Governador Eraldo Gueiros (Porto de
Suape)  que  estabelecem  parâmetros  operacionais  e  requisitos  para  as  manobras  dos  navios-tpo,  e  as
característcas  dos  rebocadores  empregados,  publicadas  no  link
http://www.suape.pe.gov.br/pt/publicacoes_busca.
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O Prátco dirigente,  responsável  por conduiir  a manobra,  e o Comandante do Navio-Tipo devem
cumprir as recomendações dos estudos de navegabilidade em simulador de manobra tpo missão completa
(FMSS), estabelecidas por portarias da Autoridade Portuáriar
 I) empregar dois prátcos nas manobras de entrada (diurnas) e saídas (diurnas e noturnas)r
 II) empregar o a Unidade Portátl de Auxílio à Decisão para Prátcos (UPAD)r
 III) manter o monitoramento das condicionantes ambientais antes e durante a manobra, de modo a
veriicar a viabilidade da fainar
 IV) entrar e sair da bacia interna com iluminação natural, autoriiada pela Autoridade Portuáriar e

V) declarar a impratcabilidade da manobra, se as condições ambientais forem desfavoráveis ou se
deiciências técnicas do navio, da tripulação ou dos meios de apoio implicarem em risco inaceitável a faina de
pratcagem ao à segurança da navegação.

Considerar o Prátco qualiicado como Dirigente, quando tver auxiliado no mínimo em dei manobras
diurnas, ou ter partcipado de simulações, em simulador de manobra tpo missão completa (FMSS).

3) Para as manobras dos naiios tpo porta contêineres de LOA entre 337,00 metros até 366,99
metros,  e  Boca máxima entre  48,00  metros  e 52,99 metros,  no período diurno  para  entrada e  saída,
considera  o  Prátco  qualifcado  para  executar  a  manobra  como  Dirigente,  quando  tier  auxiliado  no
mínimo em dez manobras diurnas,  ou ter partcipado de simulações em Simulador do tpo FMSS (Full
Mission Soipoandling Simulator).

Para esses navios-tpo que se destnam ou saem da bacia interna do Porto de Suape, possuem as
condicionantes ambientais, resultados, recomendações, parâmetros operacionais e requisitos estabelecidos
nos seguintes documentos:

I)  Projeto de simulação  “real  tme” estudo(s)  de  navegabilidade  em simulador  de manobra  tpo
missão completa (FMSS).

II) Parecer da Pernambuco Pilots Sociedade de Prátcos S/S Ltda, sobre a viabilidade da manobrar e
III) Portarias da Autoridade Portuária do Complexo Portuário Governador Eraldo Gueiros (Porto de

Suape)  que  estabelecem  parâmetros  operacionais  e  requisitos  para  as  manobras  dos  navios-tpo,  e  as
característcas  dos  rebocadores  empregados,  publicadas  no  link
http://www.suape.pe.gov.br/pt/publicacoes_busca.

O Prátco dirigente,  responsável  por conduiir  a manobra,  e o Comandante do Navio-Tipo devem
cumprir as recomendações dos estudos de navegabilidade em simulador de manobra tpo missão completa
(FMSS), estabelecidas por portarias da Autoridade Portuáriar
 I) empregar dois prátcos nas manobras de entrada e saída diurnasr
 II) empregar o a Unidade Portátl de Auxílio à Decisão para Prátcos (UPAD)r
 III) manter o monitoramento das condicionantes ambientais antes e durante a manobra, de modo a
veriicar a viabilidade da fainar
 IV) entrar e sair da bacia interna com iluminação natural, autoriiada pela Autoridade Portuáriar

V) declarar a impratcabilidade da manobra, se as condições ambientais forem desfavoráveis ou se
deiciências técnicas do navio, da tripulação ou dos meios de apoio implicarem em risco inaceitável a faina de
pratcagem ou à segurança da navegaçãor e

VI) Ter a anuência do Comandante do Navio-Tipo, quanto aos riscos da manobra não convencional. O
Comandante do Navio-Tipo deverá declarar anuência quanto as condições especiais da manobra, dos estudos
e portarias estabelecidas, e da necessidade tempestvo do emprego das máquinas a vante e à ré em ambos
os eixos durante a manobra.

4) Manobra de Naiio-Tipo em condições especiais de deslocamento 
 Toda manobra enquadrada como condição especial de deslocamento de um navio-tpo limitante as
recomendações  PIANC,  em  outras  referências  de  boas  prátcas  adotadas  internacionalmente   e/ou  com
complexidade operacional, o interessado deve seguir as seguintes etapas essenciais:
 I)  Requerimento  do  interessado  à  Autoridade  Marítma,  constando  a  anuência  da  Autoridade
Portuária, com 60 dias de antecedência da manobra requeridar
 II) Reunião técnica com a Empresa Pernambuco Pilots, Empresa de Rebocadores, representantes da
Autoridade Portuária e da Autoridade Marítmar
 III) Parecer da Autoridade Portuária quanto a densidade do tráfego aquaviárior  
 IV) Realiiação e avaliação dos estudos em simulador do tpo FMSSr
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 V) Parecer da Empresa Pernambuco Pilots S/Sr
 VI) Estudos de Análise de Riscos da Operação, se necessárior
 VII) Reunião técnica de viabilidade ou não da manobrar
 VIII) Autoridade Portuária, se necessário, estabelecer sinaliiação provisóriar 
 IX)  Portaria da Autoridade Portuária estabelecendo as  condicionantes ambientais, recomendações,
parâmetros operacionais e restriçõesr 
 X)  O  interessado  deverá  prover  meios  de  segurança  adicionais,  tais  como  lancha  de  apoio  a
amarração, barreira de contenções, entre outrasr 
 XI)  O  Comandante  do  Navio-Tipo  deverá  declarar  anuência  quanto  as  condições  especiais  da
manobra, dos estudos e portarias estabelecidas, e da necessidade tempestvo do emprego das máquinas a
vante e à ré em ambos os eixos durante a manobrar e
 XII) Portaria da Autoridade Marítma estabelecendo o emprego de dois prátcos para a manobra em
questão.
 5)  Procedimentos  especiais  estabelecidos  pela  Autoridade  Portuária  e  Administradores  dos
Terminais
 A ocorrência de situações adversas que inviabiliiem as manobras de entrada ou saída do canal de
acesso, passagem da bacia externa para a bacia interna, atracação e desatracação deverá ser considerada
pela Autoridade Portuária, a im de que sejam providenciadas alternatvas para a atracação ou fundeio.
 Na ausência de Prátco Dirigente detalhado no serviço de pratcagem para a execução da faina no
período noturno, constante da Escala de Rodíiio Única de Serviço de Prátco da Pernambuco Pilots Sociedade
de Prátcos S/S Ltda., a Autoridade Portuária somente autoriiará a manobra no período diurno. 

0415 – ESCALA ÚNICA DE RODÍZIO PARA PRÁTICO
 A empresa Pernambuco Pilots S/S indicará um Prátco para ser o Representante Único do Serviço de
Pratcagem (RUSP), o Agente da Autoridade Marítma o designará por meio de Portaria, para elaborar a Escala
de Rodíiio do Serviço de Prátco, de acordo com o previsto na NORMAM-12/DPC. 
 O RUSP ica obrigado a encaminhar a Escala Única de Rodíiio mensal, em até cinco (5) dias úteis an-
tes do início do período de escalação, para Capitania raticar e publicar aos envolvidos, disponibiliiando ele-
tronicamente. A escalação deverá obedecer aos critérios que atendam a manutenção da habilitação de todos
os Prátcos na sua respectva Zona em todos os seus trechos, mantendo uma divisão equânime das mano-
bras, de acordo com o movimento de navios e o número de prátcos habilitados e em atvidade.

Quadrimestralmente, até os dias 10 de janeiro, 10 de maio e 10 de setembro, a Empresa de Pratca-
gem deverá encaminhar ao Capitão dos Portos, a relação dos Prátcos que no quadrimestre anterior não
cumpriram o Plano de Manutenção da Habilitação assistdas por turno (diurna/noturna). 

0416 – OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE
O Comandante da embarcação deve:

 a) Informar a Pratcagem e a Autoridade Portuária o calado operacional do Navio, com 48 horas de
antecedência da manobra, visando à preparação da manobrar

b) Não autoriiar a manobra do navio sob seu comando e responsabilidade, enquanto não estver
convicto de que estão resguardadas as condições satsfatórias de segurança da navegaçãor
 c) Trocar informações prévias com a pratcagem e, se a manobra exigir, com os comandantes dos
rebocadores sobre a forma de navegação a ser realiiadar 
 d)  Informar ao prátco as condições de manobra do navio, suas restrições e facilidades, bem como
todas as demais informações necessárias ao desempenho da manobrar 
 e) Monitorar a execução do serviço de Pratcagem e informar qualquer anormalidader 

f)  Dispensar a assessoria e direção do prátco durante a manobra, quando convencido de que ela
esteja sendo executada de forma errada ou perigosa, dando ciência do fato, por escrito, o mais breve possível
ao Capitão dos Portos, devendo registrar a ocorrência no Comprovante da Faina de Pratcagem da Manobra.
Caso ocorra, solicitar o prátco substtuto, conforme as circunstâncias o permitremr 

g)  Veriicar  os  dados preenchidos  e assinar  o  Comprovante de Faina de Pratcagem da manobra
realiiada, conforme modelo previsto no anexo 2-G da NORMAM-12/DPC, e caso ocorra, registrar a ocorrência
de manobra errada ou perigosa citada na alínea anterior, este procedimento não dispensa a comunicação à
Capitaniar
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h) Cumprir as regras nacionais e internacionais que tratam do embarque e desembarque de Prátcor 
 i) Não dispensar o Prátco antes do ponto de espera de Prátco das ZP, quando se faiendo ao mar,
alojando-o a bordo, caso necessário, em condições idêntcas às de seus Oiciaisr 

j)  Adotar  as  medidas  adicionais  necessárias,  além  das  prescrições  estabelecidas  nas  normas  e
portarias  portuárias  em vigor,  bem  como,  das  recomendações  exaradas  pelo  prátco,  visando garantr  à
segurança da navegação quando a embarcação trafegando no Portor e

l)  Além  dos  deveres  previstos  nas  Normas  da  Autoridade  Marítma para  Aquaviário  (NORMAM-
13/DPC), item 0401, é dever de todos os comandantes das embarcações cumprir a Legislação nacional e
internacional raticadas pelo Brasil,  principalmente no tocante à segurança da navegação, salvaguarda da
vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica.

O  disposto  nestas  normas  não  exime  o  proprietário,  condutor,  comandante  ou  mestre  das
embarcações da responsabilidade pela veriicação dos avisos aos navegantes, do roteiro (sailing Directons),
dos boletns meteorológicos dos avisos de mau tempo, publicados e emitdos pela Diretoria de Hidrograia e
Navegação (DHN), da Marinha do Brasil (disponível em www.mar.mil.br/dhn/chm), e ainda da avaliação do
estado do mar nas áreas em que empreenderá a navegação, de modo a auxiliá-lo na decisão de permanecer
no porto ou retornar as águas abrigadas.

Conforme  previsto  no  item  0402  da  NORMAM-13/DPC,  ao  Comandante  é  vedado  abandonar  a
embarcação, por maior perigo que se ofereça, a não ser em virtude de naufrágio e após certica-se de que é
o últmo a faiê-lo.

O cumprimento desta NPCP é obrigatória para comandantes, tripulantes, prátcos, marinas, clubes e
entdades desportvas náutcas, no que couber a cada segmento e em acréscimo às demais regulamentações
vigentes.

0417 – OBRIGAÇÕES DO PRÁTICO (PRT) E DO PRATICANTE DE PRÁTICO (PRP)
 O Prátco, Diretor-Presidente, é o responsável pelo cumprimento das atribuições impostas à Empresa
de Pratcagem estabelecida pelas Normas da Autoridade Marítma. 
 O Prátco assessora o Comandante da embarcação quanto a rumos, guinadas e demais manobras até
o  fundeio  ou  atracação,  entretanto,  o  Comandante  pode  dispensar  o  prátco  da  direção  da  manobra,
conforme descrito  no  item  anterior.  Entretanto,  o  conhecimento  da  área  de  navegação  portuária  e  das
característcas  limitantes  das  embarcações,  obriga  o  Prátco  a  prestar  todo  o  apoio  quanto  aos  riscos
inerentes de determinada manobra.

O Prátco deverá partcipar imediatamente, após a realiiação de manobra irregular e/ou insegura, às
observações e preocupações relatvas à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e/ou
à prevenção da poluição ambiental por parte das embarcações e de suas tripulações.
 A  manobra,  a  ser  realiiada  pela  Pratcagem,  deverá  ser  executada  conforme  as  limitações
operacionais  de  calado,  comprimento,  boca,  velocidade,  navegação  diurna  e  noturna,  entre  outras,
estabelecida pela Autoridade Portuária, bem como, o iel cumprimento das demais Normas da Autoridade
Marítma. 
  Ressalta-se que os parâmetros operacionais citados são da  competência da Autoridade Portuária.
Uma vei deinidas, não cabe ao prátco, à sua organiiação local e nem mesmo à representação nacional
qualquer decisão contrária. As sugestões, contribuições e ponderações dos prátcos, de suas associações ou
de qualquer outra forma de organiiação regional ou do Conselho Nacional de Pratcagem (CONAPRA) serão
bem-vindas  e objeto de criteriosa  avaliação e estudo.  As divergências pertnentes  serão apreciadas e os
processos coordenados pelo Agente da Autoridade Marítma. 

0418 – IMPRATICABILIDADE
 A impratcabilidade parcial ou total da Zona de Pratcagem será efetuada com base nas informações
técnicas  fornecidas  pelos  Prátcos,  através  de  fax  ou  e-mail  encaminhadas  para  as  caixas
“cppe.secom@marinha.mil.br”  e  “cppe.navios@marinha.mil.br”,  sobre  característcas  operacionais  para  a
navegação que impeçam a chegada do Prátco a bordo ou seu desembarque.
  a) Parâmetros Operacionais e Condições Ambientais

Quando  o  prátco,  ao  constatar   condições  desfavoráveis  (de  acordo  com  parâmetros  abaixo
relacionados) de mar, vento e visibilidade, deverá entrar em contato com a Capitania, a im de que possa ser
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analisada a necessidade de ser declarada a impratcabilidade da barra, suspendendo total ou parcialmente a
realiiação de manobras.

Parâmetros de segurança (escala Beaufort) para mar e vento:
Mar e vento no ponto de espera de prátco – superior 6r
Mar e vento na bacia de evolução – superior 6r e
Visibilidade – inferior a 0,5 milhas náutcas (MN).

 A impratcabilidade, também, poderá ser estabelecida pela Autoridade Marítma quando constatar
acidentes  ou  fatos  da  navegação  ou  deiciências  técnicas  (sinaliiação  náutca,  defensas,  capacidade  de
rebocadores e outros) que torne inaceitável o risco à segurança da navegação de uma área e/ou tpo de
embarcação.
 b) Manobra de Naiio-Tipo em condições especiais de deslocamento
 O prátco poderá declarar a impratcabilidade da manobra especial, se as condições ambientais forem
desfavoráveis ou se deiciências técnicas do navio, da tripulação ou dos meios de apoio implicarem em risco
inaceitável  à  faina  de  Pratcagem,  à  segurança  da  navegação  ou  aos  parâmetros  pré-estabelecidos  nos
estudos realiiados em simulador tpo FMSS. 

OBS.: Sempre que for declarada a Impratcabilidade de Barra, será divulgado para toda comunidade
marítma através  dos  Aviso  aos  Navegantes,  publicado  pelo  Centro de Hidrograia da  Marinha  (CHM),  e
caberá a Autoridade Portuária,  informa,  a toda sociedade civil  por meio da imprensa através dos rádios,
jornais, e televisão.

0419 – QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO
O candidato classiicado para Pratcante de Prátco na ZP-9 (Portos do Recife e de Suape), conforme

publicado no Diário Oicial da União (DOU) pela DPC, receberá o Certicado de Habilitação de Pratcante de
Prátco e será apresentado à Capitania dos Portos seguindo a ordem da classiicação inal obtda, para iniciar
o treinamento e a qualiicação descritos no Programa de Qualiicação do Pratcante de Prátco da ZP-9, anexo
4-C, devendo concluir o estágio em até 18 (deioito) meses e, posteriormente, ser aprovado no exame de
habilitação em até 21 (vinte e um) meses da publicação no DOU. 
 a) Treinamento do Pratcante de Prátco (PRP):
 1)  RUSP indicará o Prátco monitor responsável pelo treinamento e qualiicação de um PRP e a
Empresa de Pratcagem designará o pessoal  necessário  para a perfeita execução do estágio,  bem como,
transmitrá o conhecimento técnico indispensável à atvidader

2) PRP deverá conhecer, detalhadamente, a Zona de Pratcagem, os procedimentos administrat-
vos e operacionais da Pratcagem, os rebocadores portuários disponíveis, os estudos de navegabilidade reali-
iados pelas empresas portuárias e AP, as normas expedidas pelas Autoridades Marítmas Brasileiras e Regio-
nais, bem como, os procedimentos:
 I) do Ensino Proissional Marítmo (EPM) para a manutenção do Certicado de Habilitação de
Prátco por meio do cumprimento do plano de recuperação de habilitação, quando o Prátco não cumprir o
plano de manutenção sob a responsabilidade do STA, que fará a contagem das manobras quadrimestrais do
mesmo, da realiiação dos cursos de atualiiações e da apresentação do laudo de avaliação médica e psicofsi -
car
 II) para o assessoramento à Autoridade Marítma nos assuntos relatvos ao Sistema de Segurança
do Tráfego Aquaviário (SSTA)r
 III) para o lançamento no sistema Porto Sem Papel (PSP-SERPRO/DF) pelos Agentes Marítmos
dos navios mercantes que adetram e saem dos portosr 
 IV) de acompanhamento pelo SSTA e EPM da comprovação de manobra realiiada lançada pelo
Prátco no sistema “Módulo de Lançamento das Fainas de Pratcagem”/DPCr 
 V) de abertura de Inquéritos Administratvos (IA) ou de Inquéritos sobre Acidentes e Fatos da Na-
vegação (IAFN)r e
 VI) do cadastramento dos rebocadores portuários poderem operar.  
 3) PRP deverá estudar os documentos náutcos da região e plotar as Cartas Náutcas de área e de
proximidade portuária referente aos pontos de referência náutcos que auxiliam ou interiram na navegação
dos navios tpos a serem manobradosr 
 4) PRP deverá portar os equipamentos de proteção individual necessários à manutenção de sua
segurança, tais como colete salva-vidas, luvas e calçados antderrapantesr  
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 5) Após cada manobra, o Prátco monitor deverá debater com o PRP os detalhes técnicos da ma-
nobra executada, a im de eliminar dúvidas e sedimentar os conceitosr e
 6) Após um afastamento superior a sessenta dias corridos, EPM reestruturará o processo de trei-
namento e qualiicação do PRP.

b) Qualifcação do PRP:
1) O PRP exercitará as diversas manobras da Zona de Pratcagem, sempre acompanhado por um

Prátco, designado Prátco Titular, para efeitos destas Normasr
 2) Após cada manobra, o Prátco Titular deverá preencher e assinar o “Relatório da Faina de Qua-
liicação do Pratcante de Prátco”, anexo 4-D. O Prátco Titular atribuirá notas às diversas fases de manobra
executada pelo Pratcante de Prátcor 
 3) O Relatório de Faina de Pratcagem do PRP, após preenchido e assinado, deverá ser encami-
nhado ao Prátco Monitor para acompanhamento do desempenhor
 4) O Prátco Monitor, após a devida apreciação, deverá dar conhecimento PRP das conclusões e
orientá-lo para realiiar as correções das falhas constatadas. As fainas consideradas insatsfatórias não devem
constar para a contagem do Programa de Qualiicaçãor 
 5) Os Relatórios das Fainas de Qualiicação do Pratcante de Prátco deverão ser, mensalmente,
consolidados no “Quadro Mensal das Fainas de Qualiicação” realiiadas pelo Pratcante de Prátco, modelo
constante do anexo 4-E, devendo ser validado pelo Prátco Monitor e encaminhado, até o quinto dia útl do
mês subsequente, à CPPE para o acompanhamento e apreciação do EPMr
 6) Ao término do estágio e dentro do período estabelecido, a Pratcagem deverá emitr, para o
PRP, a declaração de conclusão do Plano de Qualiicação contendo a avaliação inalr e
 7) O PRP deverá, após completadas as fainas de pratcagem de qualiicação, contnuar a acompa-
nhar as fainas, no mínimo ao número mínimo mensal estabelecidas para os prátcos da ZP, até a realiiação
do Exame de Habilitação previsto no item 0224 da NORMAM-12/DPC.

c) Exame de Habilitação:
1) PRP deverá requerer, após concluir o Plano de Qualiicação, a realiiação do exame de habilita-

ção para Prátco ao Agente da Autoridade Marítma, até 90 (noventa) dias corridos antes do encerramento
do praio de validade do Certicado de Habilitação de Pratcante de Prátco, contendo a declaração de conclu-
são emitda pela pratcagemr 

2) A Capitania providenciará com as Agências de Navegação, auxiliado pela Empresa de Pratca-
gem, os navios mercantes para a aplicação da avaliação, e estabelecerá o horário, a documentação, coorde-
nação e autoriiações dos membros da Banca Examinadora. 
 Devido as característcas distntas dos Portos do Recife e de Suape, o Exame será realiiado se-
paradamente e em dias distntos para cada uma das localidadesr
 3) O Presidente da Banca Examinadora, após ouvir os demais membros, aplicará o exame de habi-
litação PRP, informando os navios escolhidos e as manobras a serem realiiadasr
 4) A avaliação do Pratcante de Prátco nas manobras de atracação/desatracação e/ou de navega-
ção no canal de acesso e bacia de evolução ocorrerá de acordo com os tópicos deinidos no anexo 4-Fr 
 5) Serão atribuídos graus de iero a dei pontos, pelo Comandante do Navio e por cada membro da
Banca Examinadora, sendo aprovado o Pratcante de Prátco que obtver o grau médio igual ou superior a 6
(seis). Caso reprovado no exame inicial, PRP poderá requerer ao Capitão dos Portos a realiiação de um se-
gundo e últmo examer e 
 6) A restrição, caso ocorra durante a qualiicação e registrada no verso do Certicado de Habilita-
ção de Prátco, quando sanada, deverá constar de Ordem de Serviço da CPPE com o texto “Restrição da faina
de qualiicação de pratcagem do Exame de Habilitação superada”. 

0420 - MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÁTICO 
O Plano de Manutenção da Habilitação, de acordo com o item 0238, combinado com a Observação nº

(1) do item 0241 da NORMAM-12/DPC, especíico para a ZP-9, indica o número mínimo de 32 (trinta e duas)
manobras quadrimestrais para a manutenção da habilitação pelo Prátco. Consoante à baixa frequência de
manobras de pratcagem no Porto do Recife, estabelece-se que das 32 manobras, para a manutenção da
habilitação, um número mínimo de 2 (duas) manobras quadrimestrais deverão ocorrer no Porto do Recife.

I - DEVERÁ SER CUMPRIDO O PLANO DE MANUTENÇÃO

OSTENSIVO - 15 de 27 - REV-1



OSTENSIVO NPCP-PE

Plano de Manutenção da Habilitação, especíico para a Zona de Pratcagem de Recife e SUAPE-PE, de
modo a atngir o número mínimo de manobras quadrimestrais, será de acordo com a tabela abaixo:

PORTOS
NR MÍNIMO DE FAINAS DE 

PRATICAGEM QUADRIMESTRAL (32)

DIURNAS NOTURNAS

Recife 2

SUAPE 20 10
“Serão consideradas como faina de pratcagem diurna as manobras iniciadas às 05hs e como faina de 

pratcagem noturna as manobras iniciadas às 17hs”.

II - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE HABILITAÇÃO
O Prátco que deixar de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação previsto na tabela acima,

deverá  realiiar  a  recuperação  da  habilitação  que é  condicionada  ao  cumprimento  de  um  Plano  de
Recuperação de Habilitação, com base na obs. nº (1) do item 0241 da NORMAM-12/DPC, sendo no mínimo,
20 (vinte) manobras por quadrimestre de afastamento observando a distribuição abaixo especiicada:

Manobras no Porto do Recife........................... 10% 2

Manobras no Porto de SUAPE......................... 90% 18

Manobras noturnas........................................... 50% 10

Manobras de entrada......................................... 50% 10

Considerando a experiência do Prátco, estabeleceu-se as seguintes situações:

O  PRT  com  mais  de  20  anos  no  exercício  efetvo  da
atvidade..............................................................................

Redução  de  60%  do  total  de  manobras
previstas  no  Plano  de  Recuperação  de
Habilitação.

O  PRT  com  mais  de  10  até  20  anos  no  exercício  efetvo  da
atvidade..........................................................................

Redução  de  40%  do  total  de  manobras
previstas  no  Plano  de  Recuperação  de
Habilitação.

O PRT de 5 a 10 anos no exercício efetvo da atvidade.....
Redução  de  20%  do  total  de  manobras
previstas  no  Plano  de  Recuperação  de
Habilitação.

 
0421 – QUALIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PRÁTICO

O prátco para  exercer  suas  atvidades  deve cumprir  o Plano de Manutenção de Habilitação nas
condições descritas no item anterior, seja para as manobras rotneiras ou para as manobras especiais.

a) Qualifcação do prátco na condição de dirigente
As manobras cujas propriedades de deslocamento dos navios-tpo forem consideradas limitante

de acordo com o preconiiado nas  recomendações PIANC, em outras referências de boas prátcas adotadas
internacionalmente  e/ou pela complexidade operacional no porto de destno de jurisdição desta Capitania,
quando  necessitar  empregar  dois  prátcos,  deverão  ser  precedidas  por  portaria  de  estabelecimento  da
Autoridade Portuária e/ou Administradores dos Terminais raticada pela Autoridade Marítma. 
 O  Prátco Dirigente é o Prátco  responsável por conduiir a manobra destes  navios-tpo e estará
qualiicado para executar a referida manobra quando atender aos seguintes requisitos:

1) ter sido habilitado há no mínimo dois anosr
 2) ter atendido à Escala de Rodíiio Única de Serviço de Prátco, irrestritamente nos últmos 12
meses, e mantdo a qualiicação quadrimestralr
 3) ter pleno conhecimento dos estudos e pesquisas por simulações “fast tme” e “real tme” das
manobras  dos  navios-tpo  realiiadas,  das  condicionantes  ambientais  predominantes,  dos  resultados  e
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recomendações  apresentadas,  bem  como,  dos  parâmetros  operacionais  e  requisitos  para  manobras
estabelecidos  por  meio  de  portarias  da  Autoridade  Portuária  e/ou  Administradores  dos  Terminais,  e
publicada no link do respectvo portor 
 4) ter manobrado nas seguintes condições: 

I) para o período diurno, como prátco “auxiliar”, no mínimo em 3 (três) manobras em um período
de 04 (quatro) meses contnuosr e
 II) para o período noturno, ter auxiliado no mínimo em 10 (dei) manobras, ou três manobras,
caso tenha partcipado de simulações “fast tme e real tme” de saída e/ou entrada na modalidade noturna
em simuladores tpo FMSS.
   O RUSP deverá indicar  na escala de serviço de pratcagem, os Prátcos a atuarem como Prátcos
dirigentes nas manobras do corrente mês.
 b) Recuperação da oabilitação do Prátco na condição de Dirigente

A recuperação da habilitação como Prátco Dirigente, nas fainas de pratcagem que decorre da
manobra do navio-tpo em condições especiais de deslocamento, previsto no subitem f do item 0414 desta
Norma, o Prátco deve manobrar navios-tpo similares na condição de “Prátco Auxiliar” no mínimo em 3
(três) manobras em um período de 04 (quatro) meses contnuos, em que compreende a 1ª e 3ª manobra. 
 O RUSP deve efetuar o lançamento dos dias em que o Prátco realiiou as 3 (três) manobras de
recuperação, na condição de “Prátco Auxiliar” habilitando-o a Prátco Dirigente, no campo de observação da
escala de rodíiio único da escala de Prátco.

SEÇÃO IV
SEGURANÇA ORGÂNICA

0422 - SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E SIMILARES
Os navegantes devem estar atentos quanto à possibilidade de ocorrência de atos de assalto, furto,

roubo, ou qualquer outro ato que venha comprometer a segurança fsica da tripulação ou material, a bordo
das embarcações, quando fundeadas ou atracadas.

Além  dos  Planos  de  Segurança  insttuídos  pelo  Código  Internacional  para  Proteção  de  Navios  e
Instalações Portuárias (ISPS Code), de uso obrigatório para as embarcações empregadas na navegação de mar
aberto, o Decálogo de Segurança constante do  anexo  4-G sugere precauções a im de evitar prejuíios aos
navios e demais embarcações na área portuária, fundeadores ou parados sobre a praia.
 a) Proiidências do Responsáiel

Os armadores,  proprietários de embarcações  e  de entdades  náutcas ou seus  representantes
legais,  cujas  embarcações  estejam  atracadas  ou  fundeadas,  visando  à  segurança  dos  tripulantes  e  à
manutenção dos bens de sua propriedade ou sob sua guarda, poderão, sob sua inteira responsabilidade,
contratar  empresas  credenciadas  para  instalação de equipamentos  de detecção e  alarmes de intrusos  a
bordo. 

b) Obrigatoriedade de Vigilância por Tripulante
É  obrigatória  a  vigilância  pela  tripulação  nos  navios  atracados  e/ou  fundeados,  guarnecendo

equipamento portátl de VHF.
A Autoridade Portuária, as Entdades Náutcas, a Capitania dos Portos de Pernambuco e o Núcleo

Marítmo das Polícias Federais e Estaduais devem manter escuta permanente no canal de chamada marítmo
(canal 16 - VHF). 

c) Atos Ilícitos
A autoridade competente para investgar e coibir ilícitos penais a bordo dos Navios Mercantes e

das embarcações estrangeiras é a Polícia Federal, por meio do Núcleo de Polícia Marítma (NEPOM/PE)r
As  seguintes  providências  devem  ser  tomadas  obrigatoriamente  antes  da  partda  do  navio,

quando houver caso de assalto, furto ou roubo a essas embarcações, estando as mesmas fundeadas e/ou
atracadas nos portos de jurisdição da CPPE:

1) no Diário de Navegação deverá ser lavrado o protesto marítmo, precedido do competente ato
de deliberaçãor

2) deverá ser feita comunicação aos órgãos abaixo:
I) Polícia Federal, requerendo a instauração de Inquérito Policial, por ofcio contendo:
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a) relatório circunstanciado dos acontecimentos e dos procedimentos preventvos adotados
pela tripulaçãor 

b) o provável suspeito e sinais característcos, e as raiões de presunção de ser o autor do ato
ilícito, ou incluir os motvos da impossibilidade para faiê-lor 

 c) meios empregados pelo qual invadiram a embarcaçãor e
 d)  a  relação  das  pessoas  indicadas  a  testemunhas,  citando  a  proissão  e  o  endereço
residencial e de trabalhor

II) Capitania dos Portos, para instauração de Inquérito Administratvo sobre Acidentes e Fatos
da Navegação, pois se trata de fato da navegação previsto no Artgo 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180, de 05 de
fevereiro de 1954r
 III)  Autoridade  competente  do Ministério  da Saúde,  caso sejam  roubados  entorpecentes
e/ou produtos químicos do navior e
 IV) Armador, para as providências de ordem administratva e comercial.
 O Comandante e o proprietário ou armador do navio são responsáveis pelo posterior
Registro Policial da Ocorrência, sendo corresponsável o Agente Marítmo. É necessário que o Vigia Portuário,
contratado para o serviço de vigilância do navio, preste depoimento a autoridade policial sobre o assalto,
roubo à mão armada ou atos de pirataria.

SEÇÃO V
MEIO AMBIENTE

0423 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O  litoral  pernambucano  e  a  Ilha  de  Fernando  de  Noronha  possuem  diversas  Unidades  de

Conservação  Ambiental  estabelecidas  em áreas  navegáveis.  Na tabela  abaixo,  encontram-se as  unidades
existentes nos municípios pernambucanos.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Município Nome da Unidade de Conseriação Tipo de

Proteção
Gestoria

Ilha de 
Fernando de 
Noronha

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha Integral Federal
Área  de  Proteção  Ambiental  (APA)  Arquipélagos  de
Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo Sustentável Federal

Goiana

Reserva Extratvista Acaú-Goiana Sustentável Federal
APA de Santa Crui Sustentável Estadual
APA Estuarina do Canal de Santa Crui Sustentável Estadual
APA Estuarina do Rio Goiana e Megaó Sustentável Estadual
APA Estuarina do Rio Itapessoca Sustentável Estadual

Itamaracá
APA de Santa Crui Sustentável Estadual
APA Estuarina do Canal de Santa Crui Sustentável Estadual
APA Estuarina do Rio Jaguaribe Sustentável Estadual

Itapissuma
APA de Santa Crui Sustentável Estadual
APA Estuarina do Canal de Santa Crui Sustentável Estadual

Igarassu
APA Estuarina do Canal de Santa Crui Sustentável Estadual
APA Estuarina do Rio Timbó Sustentável Estadual

Paulista APA Estuarina do Rio Timbó Sustentável Estadual
Abreu e Lima APA Estuarina do Rio Timbó Sustentável Estadual
Olinda APA Estuarina do Rio Beberibe Sustentável Estadual

Recife
APA Estuarina do Rio Beberibe Sustentável Estadual
APA Estuarina do Capibaribe Sustentável Estadual

Jaboatão  dos
Guararapes APA Estuarina dos Rios Jaboatão e Pirapama Sustentável Estadual

Ipojuca
APA de Sirinhaém Sustentável Estadual
APA Marinha Recifes Serrambi Sustentável Estadual
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Sirinhaém

APA de Guadalupe Sustentável Estadual
APA de Sirinhaém Sustentável Estadual
APA Estuarina do Rio Formoso Sustentável Estadual
APA Marinha Recifes Serrambi Sustentável Estadual

Rio Formoso

APA de Guadalupe Sustentável Estadual
APA de Sirinhaém Sustentável Estadual
APA Estuarina do Rio Formoso Sustentável Estadual
APA Marinha Recifes Serrambi Sustentável Estadual

Tamandaré
APA Costa dos Corais Sustentável Federal
APA de Guadalupe Sustentável Estadual
APA Marinha Recifes Serrambi Sustentável Estadual

Barreiros
APA Costa dos Corais Sustentável Federal
APA de Guadalupe Sustentável Estadual
APA Estuarina do Rio Una Sustentável Estadual

São  José  da
Coroa Grande

APA Costa dos Corais Sustentável Federal
APA Estuarina do Rio Una Sustentável Estadual

Fonte: CPRH/PE
 O  porto  de Santo  Antônio,  localiiado  na ilha  de Fernando de  Noronha,  encontra-se  na  área de
conservação  ambiental  APA-Arquipélagos,  e  as  atvidades  náutcas  e  portuárias  são  acompanhadas  pela
equipe  de  inspeção  naval  da  Capitania  dos  Portos  de  Pernambuco,  da  guarnição  da  Polícia  Federal,  da
Administração  Estadual  de  Fernando de  Noronha  e  pelo  Núcleo  de  Gestão  Integrada  do  Insttuto  Chico
Mendes para a Biodiversidade.
 Os portos do Recife, de Suape e de Petrolina não estão em área de conservação ambiental, apesar de
não se situarem diretamente nas áreas acima descritas, as embarcações, os  aquaviários e portuários, de uma
forma  geral,  possuem  a  obrigação  de  terem  cuidados  redobrados  nas  operações  de  carga  e  descarga,
manutenções, limpeias e nos equipamentos que possam provocar derramamentos de agentes poluentes nas
águas.

a) Comunicação no caso de derramamento de poluentes
O derramamento de poluentes por embarcações, plataformas e instalações de apoio, ocorrido de

forma acidental ou não, deverá ser imediatamente comunicado à Capitania dos Portos de Pernambuco, ao
Insttuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Agência Estadual de
Meio  Ambiente  (CPRH/PE)  e  à  ANP  (Agência  Nacional  do  Petróleo),  órgãos  integrantes  do  Grupo  de
Acompanhamento e Avaliação do Plano Nacional de Contngência (GAA-PNC) que são coordenados em caso
de acidente pelo  Ministério do Meio Ambiente que designará um Coordenador Operacional.

b) Plano de Emergência para Poluição por Óleo
As  embarcações,  na  ocorrência  de  derramamento  de  óleo,  darão  início  à  execução  de  seus

“Planos de Emergência para Poluição por Óleo”, exigidos em conformidade com as Normas da Autoridade
Marítma, até que as autoridades locais iniciem a execução do plano de emergência individual, plano de área
ou plano de auxílio mútuo marítmo.
 c) Plano de Emergencial Indiiidual (PEI)
 Portos organiiados, instalações portuárias e plataformas, bem como às suas instalações de apoio
e entdades náutcas diante de um incidente envolvendo derramamento de poluentes por embarcações, tais
como óleo  e  seus  derivados,  devem  acionar  os  procedimentos  previstos  para  a  execução  das  ações  de
resposta constante do PEI.
 PEI  é  um  documento  que  abrange  o  estudo  de  transporte  e  dispersão  do  poluente  e  as
informações sobre o comportamento e a trajetória deste produto na água, contendo a Carta de Sensibilidade
Ambiental,  a  qual  reúne  informações  sobre  os  recursos  biológicos,  as  atvidades  socioeconômicas  e  a
sensibilidade ambiental, assim fornecendo subsídios para elencar as áreas prioritárias para proteção quando
da ocorrência de um incidente. 
 PEI  deve  conter,  também,  as  informações  da  instalação,  informações  e  procedimentos  de
resposta  ao  acidente,  mapas,  cartas  náutcas  e  plantas,  deinindo  as  atribuições  dos  componentes  da
Estrutura  Organiiacional  de  Resposta  e  os  recursos  necessários,  bem  como  contemplando  os  cenários
acidentais e a totalidade de hipóteses para a ocorrência de incidentes.
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 d) Plano de Área (PA)
 Incidente envolvendo derramamento de poluentes de uma área de concentração de embarcações
nas instalações portuárias, de apoio, terminais, dutos, plataformas e/ou entdades náutcas, que compreenda
diversos empreendimentos, o Coordenador Operacional deve estabelecer o PA.
 PA  é  um  conjunto  de  documentos  que  visa  integrar  os diversos  PEI  dos  empreendimentos
localiiados  em  uma determinada  área  geográica  sujeita  a  risco  de  poluição –  aprovado pelo  órgão  de
licenciamento ambiental – contendo informações, medidas e ações para atender a cenários que extrapolem a
capacidade  de resposta  individual  de  um terminal/empresa/entdade  náutca sinistrada,  bem como para
cenários de responsabilidade desconhecida (marchas órfãs). 
 e) Plano de Auxílio Mútuo Marítmo (PAMM)

Incidente  que  possuem  probabilidade  de  causar  poluição  ambiental,  tais  como  incêndio,
naufrágio, abalroamento,  entre outros,  e que necessite imediata ações para o aumento da segurança da
navegação, a salvaguarda da vida humana e a preservação do patrimônio das instalações, o Coordenador
Operacional poderá acionar o PAMM.
 PAMM  é  um  conjunto  de  documentos  que  visa  integrar  as  ações  dos  diversos  órgãos
governamentais,  entdades  náutcas,  aquaviários  e  portuários,  de  uma  determinada  área  geográica  por
ocasião da ocorrência de emergência,  sinistros  e/ou incidentes/acidentes  da navegação – aprovado pelo
Agente da Autoridade Marítma – que demande a partcipação conjunta de todas as entdades. 
 Autoridade Portuária dos portos organiiados, instalações portuárias e de apoio, podem incluir as
diretriies e ações do PAMM como capítulo especíico de procedimentos do Plano de Apoio Mútuo – aprovado
pela  CESPORTOS/PE –  sendo as  atvidades iniciais  considerada em nível  um de proteção e neste caso o
Coordenador Operacional é o chefe da guarda portuária.

f) Sistemas Contra Incêndio, Incidentes e Acidentes 
 Toda  embarcação  ou  instalação  portuária  devem  dotar  os  equipamentos  de  proteção  contra
incêndio, tais como aparelhos extntores, reservatórios de água, bombas de incêndio, sistema de combate
sprinkler,  equipamentos  hidráulicos  manuais  ou  automátcos,  entre  outros,  previsto  nas  normas  da
Autoridade Marítma e do Corpo de Bombeiros. 
 O Sistema de Comunicação de emergência deverá ser consttuído de equipamentos ixo e portátl,
para comunicação imediata entre as estações de controle de emergência, postos de reunião, estações de
carga e descarga, centro de controle portuário, guarnição do corpo de bombeiros, e caso exista, estação de
pratcagem Atalaia, bem como, provido de alarme geral alimentado por fonte de energia independente. 

O  canal  de  socorro  e  os  procedimentos  das  equipes  em  caso  de  incêndio  ou  outros
incidentes/acidentes  deverão  estar  estabelecido  no  PEI  e  no  PA,  devendo  o  Coordenação  Operacional
iscaliiar  as  estações  de prontdões,  proporcionar  exercícios  simulados  e  determinar  o  cumprimento das
diretriies  de  prevenção  e  ações  necessárias  pelos  empreendimentos,  tripulantes  e  portuários  e,  caso
necessário,  o  acionamento  do  PAMM  e/ou  solicitar  o  estabelecimento  Plano  Estadual  de  Prevenção,
Preparação  e  Resposta  Rápida  a  Emergências  Ambientais  com  Produtos  Químicos  Perigosos  (P2R2)  da
CPRH/PE.
 Os militares que compõe a equipe do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos, assim como
os integrantes da CESPORTOS/PE, do PAMM e da P2R2, devem ter conhecimento das estruturas portuárias
existentes, das característcas das embarcações que navegam, fundeiam e/ou atracam nos referidos portos.

g) Cuidados para eiitar poluição 
1) as embarcações deverão recolher o lixo em recipientes adequados e mantê-los fechados até

sua  retrada  de  bordo.  Devendo  cumprir  as  normas  estabelecidas  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária (ANVISA)r

2) não é permitdo que recipientes de lixo iquem dependurados pela borda da embarcação ou
acumulados no convés principal, onde pode desliiar para o marr

3) é proibido efetuar qualquer tpo de esgoto, que não seja de águas servidas, com descarga
direta para o mar, durante a permanência no portor

4) é proibido o despejo de qualquer tpo de detrito, lixo, óleo ou substância poluente em águas
jurisdicionais  brasileiras,  sob  pena  de  enquadramento  nas  Leis  nº  9.605/1998,  nº  9.966/2000  e/ou  a
Convenção  MARPOL.  As  embarcações  deverão  manter  permanentemente  os  conveses  limpos  e  quando
navegando os porões fechadosr e
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5)  a  retrada  de  objetos  contendo produtos  químicos  poderá  ser  feita  empregando-se  chata,
caminhão ou outro meio, desde que executada por irma legalmente habilitada, e deverá ser informada com
antecedência à Administração do Porto/Terminalr

o) Limpeza de Tanques, Porões e Recoloimento de Lixo
Os serviços  de limpeia de  tanques,  de  porões  e/ou  recolhimento de lixo,  se  disponíveis  nos

portos, serão do controle e responsabilidade da Armador e Comandante do Navio, sendo corresponsável o
Agente Marítmo, após autoriiação da Administração Portuária ou do Terminal.
 As embarcações atracadas à contra bordo dos navios para limpeia de tanque, recolhimento de
lixo ou outra inalidade, deverão estar devidamente sinaliiadas e iluminadas. Recomenda-se que os serviços
sejam feitos com lui natural, devendo os serviços considerados especiais serem autoriiadas pela Autoridade
Portuária e pelo órgão ambiental.
 i) Água de Lastro
 O  formulário  de  Água  de  Lastro  deve  ser  encaminhado  à  CPPE  por  meio  do  e-mail
“cppe.navios@marinha.mil.br”  ou  entregue  na  seção  de  despacho  pelos  Comandantes  dos  navios  e/ou
Agentes  Marítmos,  antes  da  atracação  ou  fundeio  do  navio,  em  cumprimento  a  Norma da  Autoridade
Marítma para o Gerenciamento da Água de Lastro de Navios (NORMAM-20/DPC).
 CPPE  não se responsabiliiará por qualquer tpo de problema ocorrido no envio do formulário.
Cabe  ao  Agente  Marítmo,  antes  de  solicitar  o  pedido  de  despacho  para  o  próximo porto,  conirmar  o
recebimento dos dados fornecidos e se estes estão válidos. 

0424 – CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, PRODUTOS QUÍMICOS A GRANEL E GÁS
LIQUEFEITO

a) Prontdão 
1) As embarcações deverão manter contnua vigilância durante as operações de carregamento ou

descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e gás liquefeito, pois , como de-
mostram as estatstcas, é nessas ocasiões que ocorrem a maioria dos derramamentos registrados.

Para tanto, durante todo o período de carga ou descarga, deverão ser mantdos a postos, no convés,
tripulantes qualiicados  e conhecedores  das manobras de modo a poderem, rapidamente,  interromper a
operação em caso de acidente ou avaria nos equipamentosr e
 2) as instalações portuárias, operadoras de carga e descarga, devem manter equipamentos necessá-
rios e operadores qualiicados que possam, também, paralisar a operação imediatamente em caso de vaia-
mento ou derramamento do produto, e adotar as ações de prevenção descritas no Plano de Emergência Indi-
vidual (PEI).
 b) Habilitação
 Serão considerados qualiicados os tripulantes que possuam habilitações especíicas para exerce-
rem atvidades em navios tanques petroleiros, navios tanques para produtos químicos e navios transportado-
res de gás liquefeito, previstas, em Resoluções da Conferência Internacional sobre a Formação de Marítmos
e Expedição de Certicados (STCW-78/95).
 Os operadores portuários deverão ser qualiicados por meio de cursos e adestramentos realiia-
dos nas instalações portuárias no combate a incêndio, derramamento e contenção à vaiamento de petróleo
e seus derivados, produtos químicos e gás liquefeito, conforme descritos no PEI e aprovado pelo órgão ambi-
ental, sob coordenação da Autoridade Portuária. 

c) Operações Soip To Soip (OSTS)
As Operações para transferência de óleo entre os Navios, denominadas Ship to Ship (STS), seja em

área portuária seja em mar aberto, devem cumprir as etapas descritas na alínea f do item 0414 desta Norma
que dispõe das manobras em condições especiais de navegação, bem como, os procedimentos estabelecidos
na NORMAM-08/DPC.

Todo procedimento de operação STS deverá ser requerida pelo interessado contendo a anuência
das Autoridades Ambientais e se for o caso, da Autoridade Portuária. 

0425 – MERCADORIAS PERIGOSAS
As cargas transportadas e classiicadas pela Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Hu-

mana no Mar – Convenção SOLAS 74 – que, em virtude de serem explosivas, gases comprimidos ou liquefei-
tos, infamáveis, comburentes, oxidantes, venenosas, infectantes, radioatvas, corrosivas ou substâncias con-
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taminantes,  possam  apresentar  riscos  à  tripulação,  ao  navio,  às  instalações  portuárias  ou  ao  ambiente
aquátco, e identicadas como poluentes marinhos (marine pollutants) no Código Marítmo Internacional de
Produtos  Perigosos  (Código  IMDG),  ou  que  atendam  aos  critérios  apresentados  na  Convenção  MARPOL
73/78, são consideradas mercadorias perigosas.

O transporte de cargas/mercadorias perigosas na jurisdição desta Capitania obedecerá ao contdo
nas NORMAM-01/DPC, NORMAM-02/DPC e NORMAM-29/DPC, sem prejuíio das exigências legais da compe-
tência de outros órgãos.

a) Embarcações que deixam o porto
O Agente Marítmo ou o Comandante da Embarcação deverá encaminhar para o OD da Capitania,

a  im  de  obter  o  passe  de  saída  da  embarcação  o  “Manifesto  de  Carga  Perigosa”  e  o  “Termo  de
Responsabilidade” preenchido e assinado pelo Comandante, conforme previsto nos anexos da NORMAM-
29/DPC, e quando aplicável, cópia do “Documento de Conformidade”.

b) Comunicação de ocorrências enioliendo mercadorias perigosas
Quando ocorrerem no Mar Territorial, na Zona Contgua e na Zona Econômica Exclusiva perda ou

provável perda de mercadorias perigosas acondicionadas, os Comandantes das embarcações deverão divulgar
à Estação Costeira mais próxima as informações. 

c) Precauções durante a carga e descarga dos naiios
Além das precauções previstas nas Normas da Autoridade Marítma, durante a operação de carga

ou  descarga  de  mercadorias  perigosas  nos  navios  atracados  e/ou  fundeados,  sob  responsabilidade  do
supervisor operacional e do comandante da embarcação, não deve ocorrer na iona de segurança:

1) serviços classiicados como “trabalho à quente”r
  2) atracar ou desatracar lanchas não autoriiadas a contrabordor

 3) circulação de veículos motoriiados no píer e nas áreas tubularesr
  4) manobra de pesos para as embarcaçõesr
  5) acesso de visitantes e empregados, sem prévia autoriiaçãor e
  6) operação de conexão e desconexão por tripulantes/portuários desabilitados.

Supervisor, responsável pela operação, deve cumprir as normas do terminal e/ou instalação portuária
e  constatada  qualquer  irregularidade,  que  represente  risco  de  contaminação  do  meio  ambiente,  deverá
interromper imediatamente a carga ou descarga, partcipando o fato as Autoridades Portuária, Ambiental e
Marítma.

d) Operações Terminal / Naiio
1) não deverá ser efetuado qualquer reparo nas máquinas dos navios atracados, que impeça a

pronta movimentação em emergência durante as operações de carga ou descargar
2) todos os cabos de amarração deverão ser tensionados de modo a evitar que movimentos do

navio causem danos à embarcação, ao cais e aos mangotesr
3) é estritamente proibido fumar em toda a extensão do píerr 
4)  Durante todo o tempo da estadia do navio atracado ao píer,  os dispositvos de combate a

incêndio e a poluição, e os procedimentos para amarração de rebocadores para o suspender devem estar
prontos para emprego imediator 

5) manter fechadas as portas estanques do convés principal e as portas de bordo corta chamas,
bem como, as portas estanques da máquinar 
 6) manter fechadas todas as vigiasr 

8) não faier ramonagem nas caldeirasr
 9) não permitr a atracação embarcações durante as operaçõesr

10) não permitr a utliiação dos aparelhos de manobra de peso durante as operaçõesr
11) colocar coletores de óleo sob as tomadas dos mangotesr
12) manter vigilância ininterrupta das conexões dos mangotesr 
13) não permitr reparos em circuitos elétricosr
14) não usar ferramentas ou equipamentos capaies de produiir centelhasr e
15) seguir as normas de segurança do Terminal.

e) Mercadorias explosiias e/ou radioatias 
As embarcações que transportam cargas explosivas e/ou radioatvas deverão:
1) informar às Autoridades Ambiental, Portuária e Marítma, bem como ao  Centro Regional de

Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) do CNENr
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 2) navegar, após autoriiada pela Autoridade Portuária, sem a interferência de outras embarca-
ções no canal de acesso e bacias de evoluções para as manobras de atracação, desatracação e fundeior
 3) manter passado o cabo com o rebocador entre o ponto de espera de prátco e o píer de atraca-
ção/desatracação ou até a área de fundeior
 4) realiiar a manobra nas bacias de evoluções com iluminação natural. 
 As embarcações estão isentas dos procedimentos citados desde que autoriiada e a manobra de-
vidamente regulamentada pela Autoridade Portuária. 

SEÇÃO VI
FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0426 – ÓRGÃOS FISCALIZADORES
 A visita das autoridades do porto, pelos iscais da saúde dos portos (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  –  ANVISA),  da  aduana (Receita  Federal  do Brasil  –  RFB),  de  produtos  agropecuários  (Vigilância
Agropecuária Internacional – VIGIAGRO) e da iscaliiação de atos ilícitos (Polícia Federal – PF), será realiiada
conforme o preconiiado na NORMAM-08/DPC.
 a) Inspeção Sanitária

A  inspeção  sanitária  pelo  Estado  é  uma  obrigação  decorrente  do  Regulamento  Sanitário
Internacional  de  1969,  aprovado pela  Organiiação  Mundial  de  Saúde  (OMS),  que  preconiia  as  medidas
imprescindíveis para prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação
internacional de doenças.
 Todas as  embarcações estão sujeitas à inspeção sanitária a qualquer tempo, principalmente a
embarcação  de  bandeira  estrangeira,  em  trânsito  no  território  nacional,  e  a  embarcação  de  bandeira
brasileira,  em navegação internacional,  cabendo a  autoridade sanitária  a  inspeção  fsica  das  instalações,
equipamentos, serviços de bordo, transporte de matérias-primas, produtos de controle da ANVISA, tanque de
armaienagem de água para consumo humano, resíduos sólidos e efuentes sanitários. 

Cabe ao comandante da embarcação noticar imediatamente, à autoridade sanitária do porto de
destno ou ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (CIEVS/PE), pelo
meio  de  comunicação  mais  rápido  disponível,  a  ocorrência  a  bordo  de  eventos  de  saúde,  acidentes
relacionados à carga perigosa ou à prestação de serviços, envolvendo qualquer de seus viajantes.
 As  embarcações  que  navegam  ou  fundeiam  na  área  dos  portos  organiiados  devem  ser
autoriiadas pela ANVISA para iniciarem as operações de embarque ou desembarque de cargas e pessoal, por
meio do Certicado de Livre Prátca (CLP).

O CLP é um documento de caráter intransferível estabelecido por meio da Resolução de Diretoria
Colegiada da ANVISA – RDC nº 72/2009 – que dispõe sobre o Regulamento Técnico à promoção da saúde nos
portos de controle sanitário instalados em território nacional, e embarcações que por eles transitem, visando
garantr a  segurança sanitária,  a  partr  da avaliação das  condições  operacionais  e  higiênico-sanitárias  da
embarcação, e do estado de saúde das pessoas a bordo. 

b) Regime de Inspeção Aduaneira
Sistema Aduaneiro Brasileiro fora implantado em 1530, pelo Governo Português, e atualmente é

regulamentado pelo Decreto nº 6.759,  de 05 de fevereiro de 2.009,  que estabelece  a administração das
atvidades aduaneiras, e a iscaliiação, o controle e a tributação das operações de comércio exterior.

Todo o espaço marítmo compreendido nas AJB,  dentro dos  limites da legislação em vigor,  é
considerado iona de vigilância aduaneira, de interesse iscal, dividida em área primária, estando sob regime
aduaneiro especial nas áreas portuárias, e as demais áreas navegáveis são áreas secundárias sob controle da
Secretaria Regional da Receita Federal. 
 Todas as  embarcações fundeadas,  atracadas ou em trânsito  procedentes do exterior  ou a ele
destnados estão sujeitas  à  inspeção aduaneira a qualquer  tempo, devendo comandante ou proprietário
obter autoriiação para efetuar  operações de carga, descarga, armaienagem ou passagem de mercadorias
procedentes do exterior ou a ele destnadas, bem como, para embarcar, desembarcar ou transitar viajantes
estrangeiros ou nacionais procedentes do exterior ou a ele destnados. 

As  Entdades  Náutcas  –  marinas,  iates  clubes,  clubes  desportvos  náutcos,  garagem  de
embarcações e colônias de pescadores – e proprietários de píer e/ou área de fundeio individuais devem
exigir,  do proprietário ou condutor da embarcação  estrangeira ou nacional procedentes do exterior,   por
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ocasião da chegada preencher a declaração de entrada/saída, conforme previsto na NORMAM-03/DPC, e
enviar  eletronicamente  para  o  e-mail:  “cppe.cntm@marinha.mil.br”  e  “cppe.navios@marinha.mil.br”.  Os
originais  deverão permanecer  arquivados  junto com a cópia  dos  passaportes  para  posterior  vistoria  dos
inspetores navais ou dos agentes aduaneiros. No caso das entdades náutcas lotadas na cidade do Recife o
condutor estrangeiro deverá comparecer a CPPE e a RFB durante o período diurno.
 Os portos organiiados são áreas alfandegadas de uso restrito, denominado entreposto aduaneiro,
estabelecido por  um regime aduaneiro especial  que estabelece dos procedimentos de operação,  na iona
primária,  das  mercadorias  de  importação  e  exportação,  na  propriedade  do  exportador  no  exterior  (na
importação) ou do exportador nacional (na exportação), bem como, a bagagem e pessoal que circulam nas
áreas portuárias.
 c) Inspeção Agropecuária
 A vigilância agropecuária, vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tem como objetvo prevenir a introdução, a disseminação e o
estabelecimento de pragas e enfermidades que possam comprometer a saúde animal, a sanidade vegetal e a
saúde  pública.  Dessa  forma,  atua  evitando  a  entrada  de  mercadorias  e  bens  que  representem  risco
ioossanitário,  itossanitário  ou  sanitário,  bem  como,  facilitar  as  exportações  de  produtos  agropecuários
brasileiros e garantr que atendam às exigências especíicas dos países importadores.
 A  inspeção agropecuária  visa  o  controle  de qualidade e  análise  de riscos nas  importações  e
exportações  de  animais,  vegetais,  seus  produtos,  derivados  e  partes,  subprodutos,  resíduos  de  valor
econômico  e  dos  insumos  agropecuários,  visando  o  controle  sanitário,  itossanitário,  ioossanitário,  de
identdade e qualidade. 

Toda embarcação proveniente do exterior transportando os itens acima descrito estão sujeitas a
inspeção da VIGIAGRO por meio do sistema de vigilância estabelecido pela Portaria n° 227, de 22 de junho de
1998, que adequa os procedimentos operatvos de entrada e saída de produtos de interesse agropecuário do
país. 
 d) Fiscalização de Atos Ilícitos
 A  iscaliiação  de  atos  ilícitos  nas  embarcações  navegando,  atracada  ou  fundeada  nas  áreas
portuárias,  píeres  e/ou  entdades  náutcas  é  realiiada  pela  Polícia  Federal,  conforme  estabelecidos  nos
Decretos nº 73.332, de 19 de deiembro de 1973, que deine a estrutura e competências da Polícia Federalr nº
9.199, de 20 de novembro de 2017, que insttui a Lei de Imigraçãor e nº 9.861, de 25 de junho de 2019, que
dispõe sobre a Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis e sobre as
Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis.

A inspeção dos agentes da polícia federal poderá ocorrer em qualquer embarcação, seja nacional
seja estrangeira, que tem por inalidade manter sistema de prevenção e repressão a atos ilícitos nos portos,
terminais e vias navegáveis. 

0427 - ENTRADA DA EMBARCAÇÃO
A entrada de embarcação nacional ou estrangeira será comunicada à Capitania dos Portos, Delegacia,

ou Agência com jurisdição sobre o porto ou terminal, de acordo com o previsto no item 0203 da NORMAM-
08/DPC.
 A visita dos inspetores e iscais é uma exigência obrigatória a ser atendida pelas embarcações que
demandam a áreas portuárias, entdades náutcas ou área privada em trânsito para atracação ou fundeio,
devendo o comandante ou proprietário apresentar todos os documentos exigidos, bem como, a embarcação,
tripulantes e/ou passageiros para a inspeção.
 a) Embarcação Fundeada
 Compete  ao  representante  local  do  armador,  agentes  de  navegação,  ou  proprietário  das
embarcações  que  estejam  fundeadas  prover  a  segurança  no  translado,  embarque  e  desembarque  das
autoridades, de forma que não haja risco de vida aos inspetores. 

b) Embarcações de Transbordo em Naiio Mercante
 É proibido embarcações, que estverem a serviço do Armador ou Agente de Navegação, atracar
em embarcação mercante atracada ou fundeada, sem a prévia anuência da RFB, PF, ANVISA e Autoridade
Portuária,  bem  como,  anuência  do  AAM  que  veriicará  a  embarcação  está  em  conformidade  com  as
característcas técnicas preconiiados na NORMAM-08/DPC, e sua tripulação habilitada. 
 c) Quarentena
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 1) As embarcações, cujas condições sanitárias não forem consideradas satsfatórias ou que forem
provenientes  de  regiões  onde  esteja  ocorrendo surto  de doença transmissível,  deverão permanecer  nos
fundeadouros de quarentena até liberação pela ANVISA. O fundeio na iona de quarentena dependerá ainda
de que as embarcações possuam “tanques de retenção”r 
 2) Os Comandantes deverão apresentar ao AAM declaração de que os tanques de dejetos estão
perfeitamente vedados e tratados quimicamente de forma adequada, sendo proibida 
 a descarga de águas servidasr 
 3) A embarcação deve içar a bandeira adequada do Código Internacional de Sinais e ica proibido
o desembarque de qualquer pessoa da embarcação,  inclusive o prátco,  caso tenha embarcado antes da
determinação de quarentena, até a liberação inalr 
 4)  A guarda portuária deverá manter  vigilância constante da área de quarentena proibindo a
aproximação  de  embarcações  não  autoriiadas  pelos  órgãos  governamentais  e  a  manutenção  da
determinação descrita na alínea anterior pelo comandante da embarcaçãor
 5) O descumprimento destas normas ou de qualquer outra estabelecida pela ANVISA sujeitará a
retrada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuíio de outras penalidades previstasr e

6) Os Agentes Marítmos, Armadores e Comandante deverão disseminar, da forma mais ampla e
rápida  possível,  as  informações  e  diretvas  estabelecidas  pelas  autoridades  portuárias  e/ou  agentes
governamentais,  de  modo  a  garantr  a  eicácia  das  medidas  de  prevenção  adotadas,  a  im  de  evitar  a
propagação de qualquer doença. 
 d) Entrada de embarcação de carga no AFN
 As  embarcações de carga serão inspecionadas pela Capitania por ocasião da chegada no AFN
quando serão constatadas a manutenção das condições de segurança, da habilitação dos tripulantes, dos
aspectos técnicos e a conirmação das pessoas embarcadas como “extra-rol”.
 O porte máximo das embarcações de carga “NÃO-SOLAS” com destno ao AFN, Porto de Santo
Antônio, não poderá exceder o comprimento até 43,0m, com boca de até 11,5m e com calado máximo de até
3,3m. Embarcações acima destes parâmetros estruturais terão que fundear e não será permitda a navegação
no canal de acesso e bacia de evolução e nem a atracação no porto. 

0428 - SAÍDA DA EMBARCAÇÃO
A saída das embarcações dos terminais e portos desta jurisdição é condicionada ao iel cumprimento

das orientações contdas na NORMAM-08/DPC. Para tal, os seus representantes legais deverão, em tempo
hábil, solicitar autoriiação para a saída por meio de um Pedido de Despacho. A CPPE, em conformidade com a
mesma norma, emitrá o Passe de Saída despachando a embarcação. Depois de despachada, a embarcação
terá o praio previsto na NORMAM-08/DPC para efetvar a sua saída. Não se concretiando essa saída, o citado
Despacho poderá ser atualiiado por meio da Revalidação do Despacho, caso seja interesse da embarcação. A
efetva saída das embarcações será partcipada à Capitania por meio da Parte de Saída/Aviso de Saída, que
deverá ser encaminhada à CPPE.

Os Comandantes das embarcações ou armador/proprietário que irão suspender das áreas portuárias,
entdades  náutcas  ou  estabelecimento  privado  desta  jurisdição  deverão  em  tempo  hábil,  cumprir  os
procedimentos e especiicações contdos nesta Norma, visando solicitar autoriiação para a saída por meio de
Pedido de Despacho. 
 Qualquer omissão de fato ou informação inverídica que concorra para que o despacho da embarca-
ção seja feito com vício ou erro será considerada falta grave a ser apurada por meio de Inquérito Administra-
tvo, sendo o Comandante o principal responsávelr podendo, conforme o caso, a embarcação ser retda pelo
tempo necessário ao processo de esclarecimentos, depoimentos e/ou apurações periciais.
 a) Embarque de Pessoal não Tripulante
 O  embarque  e  desembarque  de  familiares  de  tripulantes,  de  pessoal  envolvido  em
reparos/manutenção, demais funcionários, bem como de passageiros (em navio não destnado ao transporte
de  passageiros), serão  feitos  mediante  inclusão  dos  respectvos  nomes  e  identicações  na  Lista  de
Tripulantes,  como não-tripulantes,  apresentada por ocasião do despacho,  observados a habitabilidade da
embarcação quanto a lotação, as acomodações e o material de salvatagem disponível.
 b) Embarque de Pessoal nas Embarcações de Carga com destno ao AFN 

O  embarque  de  pessoas  extra-rol  –  equipes  de  reparos/manutenção  e  outros  funcionários  -
deverão possuir o Curso Básico de Segurança de Navio (CBSN).
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c) Parte de Saída
 As embarcações que realiiam navegação de travessia ou turismo náutco, em
águas interiores, estão dispensadas de realiiar despacho, mas deveram manter a lista de passageiros no local
de desatracação.

Os navios fundeados fora da área portuária, que não estejam realiiando navegação de cabotagem
e não tenham sido visitados pelas autoridades do porto, poderão suspender ferros para outro destno, sem
despacho, devendo seus Agentes de Navegação comunicar tal evento à Capitania, para que sejam cumpridos
os procedimentos previstos para a  Parte de Saída.  Esses navios não podem movimentar tripulantes, nem
receber visitas de qualquer natureia, ocorrências que os sujeitariam ao despacho.

0429 - PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL
Os  navios  mercantes  que  demandarem  os  portos  da  jurisdição  da  CPPE  e  que  tenham  sido

inspecionados em algum porto com mais de seis meses ou estejam em condições materiais não condiientes
com  a  salvaguarda  da  vida  humana,  a  prevenção  da  poluição  e  a  segurança  da  navegação  devem  ser,
prioritariamente, submetdos à inspeção do Grupo de Vistoria e Inspeção do Agente da Autoridade Marítma.

a) Controle do naiio pelo Estado do porto (Port State Control)
Os  navios  estrangeiros,  quando  atracados  ou  em  águas  abrigadas  e  seguras,  nos  portos  da

jurisdição da CPPE, estarão sujeitos a inspeções pelo Controle do Navio pelo Estado do Porto (Port State
Control), de acordo com as Convenções Internacionais, Códigos e Resoluções da IMO raticadas pelo País e
normas aprovadas pela Diretoria de Portos e Costas e devem:
 1) quando afretadas, contratadas ou similares, deverão atender o que prescrevem à Normas da
Autoridade  Marítma  para  Operação  de  Embarcações  Estrangeiras  em  Águas  Jurisdicionais  Brasileiras
(NORMAM-04/DPC), NORMAM-08/DPC e os procedimentos descritos nesta Normar e 
 2)  antes  de  iniciar  a  operação  deverá  obrigatoriamente,  com  exceção  apenas  da  que  for
exclusivamente para navegação de longo curso, cumprir os seguintes requisitos para o início da operação: 

I) ter sido formalmente autoriiado pelo órgão federal competenter
II)  Possuir  o  Atestado de Inscrição Temporário  (AIT),  à  exceção dos  tpos  de embarcações

previstas no item 0202 da NORMAM-04/DPCr e
 III) estar  vinculada  a  um  contrato  de  arrendamento  ou  afretamento,  celebrado  por
pessoa fsica ou jurídica brasileira, seja qual for o praio desse contrato.

b) Inspeção de naiios mercantes brasileiros (Flag State Control)
Os navios brasileiros quando atracados ou em águas abrigadas e seguras nos portos da jurisdição

da CPPE, estarão sujeitos a inspeções pelo Controle do Estado da Bandeira (Flag State Control), de acordo
com as normas aprovadas pela Diretoria de Portos e Costas.
 c) Agendamento 
 Armador ou Agente Marítmo que precisarem os serviços prestados pelo Grupo de Vistorias e
Inspeções (GVI) desta Capitania, para os navios atracados/fundeados nos terminais e/ou na área portuária,
deverão lançar  no Sistema de Atendimento ao Público as  necessidades/serviços a  serem executados,  no
processo juntar o comprovante de pagamento da respectva taxa de serviço (GRU). 
 Se  iier  por  meio de preposto (Agente Marítmo) este  deverá  comprovar  o  credenciamento e  o
agendamento deve ocorrer junto ao Grupo de Atendimento ao Publico (GAP), com pelo menos, 24 horas
úteis de antecedência à data solicitada para o serviço.

d) Retenções de naiios mercantes
Poderão  ocorrer  eventuais  retenções  pelo  Port  State  Control  Ofcer  para  cumprimento  de

exigências de vistorias, sendo classiicadas como:
 1)  impeditvas  decorrentes  de Inspeção Naval,  do tpo Port  State  Control  (PSC)  ou Flag  State
Control (FSC) a serem sanadas antes de suspender, durante o período de validade do Passe de Saída por
Períodor e 
 2)  restritvas,  com praio para cumprimento,  se tais pendências não forem sanadas dentro do
praio estabelecido.
 e) Água de Lastro

Os Comandantes das embarcações devem ter especial atenção ao fundear/operar nos terminais e
portos desta jurisdição em relação ao cumprimento dos procedimentos previstos nas Normas da Autoridade
Marítma para o Gerenciamento de Água de Lastro de Navios (NORMAM-20/DPC), icando os Armadores ou
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Agentes de Navegação pelo encaminhamento à Capitania do formulário de água de lastro reproduiido e
preenchido com 24 horas antes da chegada do navio.
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CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

Este capítulo tem a fnalidade de orientar e coordenar o estabelecimento de parâmetros
e restrições operacionais nos portos, nos terminais, nos fundeadouros, nos canais de acessos e
de aproximação, seja para as embarcações mercantes ou de esporte e recreio navegando na
área portuária, assim como defnir as condicionantes para as atvidades de mergulho amador,
mergulho  rebocado,  fyboard,  embarcações  de  apoio,  de  salvamento  e  de  transporte  de
passageiros/turismo ou de travessia, e estabelecer a manobra das embarcações que realizam o
deslocamento  para  o  Arquipélago  de  Fernando  de  Noronha  e/ou  partcipam  de  eventos
náutcos existentes na área de jurisdiçãoj

I - RESPONSABILIDADE
Compete as Administrações Portuárias estabelecer por Portaria da Autoridade/Gestor

Portuário  ou  equivalente  os  parâmetros  e  restrições  operacionais,  devendo  conter  calado
máximo  recomendado,  restrições  de  velocidade,  restrições  de  horário,  porte  máximo  das
embarcações, procedimento das áreas de fundeio, monitoramento das condições ambientais,
calado aéreo máximo, emprego de rebocadores e outras,  dos canais  de acessos,  canais  de
aproximação,  bacias  de  evolução,  bacias  do  berço,  sinalização  e  estruturas  de  atracação,
desatracação ou fundeioj
 O Comandante da embarcação e seu representante legal devem observar os parâmetros
operacionais, recomendações e restrições, em virtude da profundidade, do traçado do canal de
acesso e das característcas estruturais do píer ou área de fundeio, estabelecidas e divulgadas
pela Autoridade Portuária ou entdade interessadaj

Cabe  ao  Agente  da  Autoridade  Marítma,  representado  pelo  Capitão  dos  Portos,
coordenar  reuniões  com  representantes  das  Administrações  Portuárias  e  Terminais,
Associações ou Empresa de Pratcagem, empresas de dragagem, de serviços de rebocadores, de
levantamento  batmétrico,  outras  Organizações  da  MB,  demais  Órgãos  envolvidos  e/ou
Entdades Náutcas a fm de buscar o estabelecimento ou aperfeiçoamento de procedimentos
técnicos  e parâmetros  operacionais  visando a segurança da  navegação,  o  ordenamento do
espaço aquaviário, a salvaguarda da vida humana, e a prevenção da poluição ambiental por
parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoioj
 Dessa forma, tem-se que observar as característcas locais de profundidade para nele
navegar com segurança,  considerando a largura do canal,  o vento, o estado das vagas e as
possíveis alterações de sentdo de corrente, que podem infuenciar na derrota, na velocidade e
na  manobrabilidade  da  embarcação,  bem  como,  nos  eventos  náutcos  de  coordenação  e
responsabilidade das entdades náutcasj

II - ESTUDOS TÉCNICOS
Os estudos técnicos realizados pela Autoridade Portuária ou entdade interessada seja

para execução de obras sob, sobre águas ou para emprego de embarcações de maior porte em
vias navegáveis devem verifcar o preconizado nas recomendações do relatório nº 121/2014 –
“Harbour  Approach  Channels  Design  Guidelines”  da  “World  Associaton  for  Waterborne
Transport  Infrastructure”  (PIANC),  e/ou  em  outras  referências  de  boas  prátcas  adotadas
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internacionalmente,  respeitando a Legislação Nacional  sobre a competência de cada Órgão
envolvidoj
 No  estudo  técnico  deve-se  considerar  a  Menor  Profundidade  Observada  (MPO)
necessária  entre  a  embarcação  e  o  fundo  visando  a  navegabilidade  e  futuabilidade,
estabelecido  pela  Folga  Abaixo  da  Quilha  (FAQ),  como  fator  de  segurança;  as  condições
geográfcas e/ou meteorológicas que venham a difcultar as manobras de determinados tpos
de embarcações; e pode ser recomendada a elaboração de modelagem fsica e modelagem
numérica  em  ambiente  virtual  em  simulador  do  tpo  FMSS  (Full  Mission  Shiphandling
Simulator), bem como, realização de operação piloto para defnir os parâmetros operacionais e
a estrutura de atracação, adequados à operaçãoj

Eventuais impasses, oriundos de divergência no que disser respeito ao estabelecimento
dos  parâmetros  operacionais  e  sinalizações,  serão  submetdos  à  decisão  do  Comando  do
Distrito Naval, assessorados pela Diretoria de Portos e Costa e/ou pelo Centro de Sinalização
Náutca Almirante Moraes Rego (CAMR)j 
 A  publicação  e  divulgação  dos  parâmetros  operacionais  de  navegabilidade  das
embarcações, sob coordenação da Autoridade Marítma, é atribuição da Autoridade Portuária
ou entdade interessadaj 

SEÇÃO I 
RESTRIÇÕES OPERACIONAIS DO PORTO

0501 – CALADO MÁXIMO RECOMENDADO – CALADO OPERACIONAL
           Os portos necessitam se adequar ao porte e às dimensões das futuras embarcações, na
medida em que aumenta a capacidade de carregamento e, consequentemente, calado máximo
recomendado, possibilitando que as embarcações naveguem com mais cargaj Assim, obrigam a
Autoridade Portuária/Terminal ou entdade interessada de projetarem novas geometrias para
acesso náutco, levando em consideração o conjunto para a manobrabilidade e as condições
ambientais locais, devendo realizar os estudos sobre a navegação local e o projeto conceitual
estruturado  conforme  estabelecido  nas  Normas  da  Autoridade  Marítma  para  Obras,
Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob Jurisdição
Brasileira (NORMAM-11/DPC)j

a) Parâmetros 
1)  O  Comandante  da  Embarcação,  assessorado  pelo  Prátco,  é  responsável  por

conduzir a navegação da embarcação por ocasião da entrada e saída de portos, atracação e
desatracação, fundear ou suspender, bem como  fornecer os elementos e informações do CMR
e adotar as medidas adequadas a uma navegação segura, respeitando a Menor Profundidade
Observada (MPO) e a Folga Abaixo da Quilha (FAQ);

2)  MPO  é  obtdo  por  meio  do  processamento  dos  dados  brutos  resultantes  do
trabalho de Levantamento Hidrográfco categoria “A” pela entdade executante, dados cuja a
especifcação  técnica  permite  a  atualização  dos  documentos  de  navegação,  em  que  as
profundidades mais rasas detectadas e validadas gerará a superfcie batmétrica fnal e será
empregada na construção e alteração de cartas e publicações náutcas;

3) FAQ é a distância entre o ponto mais profundo do casco do navio e o fundo das
áreas  navegáveis,  o  estabelecimento  é  essencial  para  garantr  o  trânsito  seguro  de
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embarcações  até  os  terminais  portuários  e  evitar  o  seu  encalhe  ou  colisão  com  o  relevo
submarinoj  Este  parâmetro  varia  conforme o tpo e dimensão do navio;  as  condicionantes
ambientais, como ondas, ventos e correntes; a profundidade local; e o tpo de fundo marinho
que  impactam  no  calado  dos  navios  durante  as  manobras  e,  consequentemente,  no
estabelecimento da FAQ do trecho navegável; e

4) o calado máximo para cada trecho considera a aplicação do fator de segurança à
profundidade do localj Nos trechos e áreas portuárias, a divulgação ofcial do calado máximo
recomendado é de competência da Administração do Porto/Terminal responsávelj  

b) Fórmula Padrão do CMR
 O emprego da fórmula padrão para o cálculo do Calado Máximo Recomendado, na
navegação nos canais de acesso interno e externo, leva em consideração a Folga Abaixo da
Quilha (FAQ), e está detalhada abaixo:

CMR = P - FAQ + H
CMR Calado Máximo Recomendado

H Previsão da altura da maré no instante considerado retrado da TM – DHNj
FAQ Folga Abaixo da Quilha

P Menor profundidade no trecho a ser navegado considerando o nível de 
redução da carta náutca da DHN

Fórmula Padrão do Calado Máximo Recomendado
c) Condicionantes Ambientais
O Estado  de  Pernambuco  possui,  predominantemente,  dois  regimes  de  ventos  e

estado do mar, os quais variam de acordo com a época do ano e modifcam consideravelmente
as  condições  para  a  entrada  e  saída  nos  portos  do  estadoj  Desta  forma,  as  Autoridades
Portuárias  estabeleceram  dois  valores  de  FAQ  distntos  para  cada  época  do  ano,  a  serem
aplicados aos canais externos e internos ao portoj
 Os Prátcos deverão assessorar o Comandante ao longo de todo percurso, procurando
fazer uma navegação com o máximo de segurança, em função do calado e da FAQ estabelecidaj
O Prátco deverá alertar o Comandante para as condicionantes ambientais adversas que poderá
implicar no aumento dos itens de segurançaj

0502 – RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM
A  Administração  do  Porto/Terminal  ou  Entdade  Interessada  deverá  apresentar  ao

Agente Local da Autoridade Marítma, projeto das vias navegáveis de controle e abrangência de
navegabilidade, provido dos estudos cientfcos necessários, com as sugestões de restrições de
velocidade,  cruzamento  e  ultrapassagemj  O  processo,  se  necessário,  deve  ser  provido  de
parecer da Pratcagem ou entdade técnica de navegação e levantamento hidrográfco, visando
o estabelecimento durante a reunião de coordenação para defnir as restriçõesj 

Áreas navegáveis que possuem o serviço de gerenciamento operacional de navegação,
recomendam-se adotar as regras descritas abaixo:

1)  as  embarcações  que  saem  da  área  portuária/terminal  ou  área  privatva  têm
preferência sobre as que entram;

OSTENSIVO - 3 de 34 - REV-1



OSTENSIVO NPCP-PE

 2) as de maior calado, que dependam da preamar para manobrar,  terão preferência
sobre  as  de  menor  calado,   principalmente  as  que  dependam  da  preamar,  das  condições
ambientais e/ou de visibilidade mínima para manobrar; 

3) em canais restritvos, as de maior comprimento (LOA) terão preferência sobre a de
menor LOA; e

4) a velocidade máxima nos canais de acesso e nas bacias de evolução de até seis nósj 
 Nas  áreas  inexistentes  deste  gerenciamento,  os  Comandantes  devem  observar,  nos
trechos  da  navegação  que  ocorram  os  cruzamentos  entre  embarcações,  a  boa  prátca
marinheira,  mantendo  distância  e  velocidade  compatvel,  resguardando  as  demais
embarcações atracadas ou fundeadasj

0503 – RESTRIÇÕES DE HORÁRIO
As  restrições  de  horários  serão  impostas  e  divulgadas  para  entradas  e  saídas  de

embarcações pela Administração do Porto/Terminal ou Entdade Interessadaj 
 As operações noturnas de aproximação, nos canais de acessos, atracação, desatracação
ou  fundeio  nas  áreas  portuárias  ou  de  entdade  interessada,  da  área  de  jurisdição  desta
Capitania,  somente poderão ocorrer quando o sistema de balizamento e sinalização estver
funcionando sem restriçõesj 

a) Porto do Recife 
 1) Em fainas diurnas de entrada de porto, o comprimento dos navios sem bow e stern
thrust não poderá exceder 235 metrosj Navios acima de 200 metros deverão ser assistdos, no
mínimo, por dois rebocadores, sendo pelo menos um azimutalj Navios de Passageiros com bow
e stern thrust estão limitados ao comprimento (LOA) máximo de 300 metros; e
 2)  Em  fainas  noturnas  de  entrada  de  porto,  não  poderão  ser  excedidos  o
comprimento (LOA) de 190 metros, independente de terem ou não bow e stern thrust
 b) Porto de Suape

A Autoridade  Portuária  do  Complexo  Portuário  de  Suape  impôs  as  restrições  de
horários  de  manobras  nas  diversas  áreas  de  navegação,  atracação  e  desatracação,
estabelecidas  por  meio  de  Portarias  disponíveis  no  link
http://wwwjsuapejpejgovjbr/pt/publicacoesbbuscaj
 Canal de navegação interna de acesso ao Estaleiro Vard Promar, além da restrição de
horário,  possui  restrições  de  balizamento  e  procedimentos  especiais  estabelecidos  pela
Autoridade Portuária fundamentada nos estudos de simulação realizadas em simulador tpo
FMSSj   
 c) Porto de Santo Antônio (AFN)
 Em face da ausência de sinalização noturna e das restrições de largura do canal de
acesso ao  porto,  é  proibido o tráfego de embarcações  no período noturno e/ou em baixa
visibilidadej  Entretanto,  devido  às  peculiaridades  da  área,  estão  autorizadas  a  trafegar  no
período noturno, as embarcações locais de pesca, de turismo náutco e de esporte e recreio, de
até 21,0m de comprimento e 7,5m de boca, desde que a boia de perigo isolado,  naufrágio
“Eleni  Stathatos”,  existente  no  canal  de  acesso  ao  porto  do  AFN,  esteja  corretamente
posicionada e acesaj
0504 – RESTRIÇÕES DE PORTE DE EMBARCAÇÕES
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As restrições no porte das embarcações estão diretamente limitadas pelo planejamento
das estruturas portuárias ou entdades interessadas quanto a  confguração fsica de largura e
comprimento  do  canal  de  acesso,  limites  na  capacidade  suportada  pela  estrutura,  nas
profundidades  estabelecidas,  e  nas  dimensões  das  bacias  de  evolução,  bem  como,  da
disponibilidade do aparelhamento portuário, da estação de amarração e dos rebocadores entre
outrasj
 As perspectvas de aumento do porte e dimensões das futuras embarcações obrigam a
Autoridade Portuária/Terminal ou entdade interessada de projetarem novas geometrias para
acesso náutco, levando em consideração o  conjunto para a manobrabilidade e as condições
ambientais locaisj Assim, cabe ao interessado a realização de estudo sobre a navegação local e
o projeto conceitual estruturado conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítma
para Obras, Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob
Jurisdição Brasileira (NORMAM-11/DPC)j
 a) Porto do Recife
 1) O limite máximo para a boca dos Navios Mercantes é de 32,5 metros e dos Navios
de Passageiros é de 42 metros; 
 2) Não  é  permitda a entrada  e  saída  de navios  tpo PCC (Pure Car  Carrier)  com
ventos superiores a 20 nós; e
 3) O espaço mínimo entre navios para atracação deve ser de pelo menos 10% do
comprimento total do navio que atracaráj
 O Porto do Recife possui 1j835 metros de cais disponível para operação:

BERÇOS DE ATRACAÇÃO DO PORTO DO RECIFE
Berços da Bacia de Evolução Interna
Berços 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

L 180,0 150,0 228,5 162,9 200,3 211,4 196,6 137,0 120,0 239,9

b) Porto de Suape
Autoridade Portuária estabeleceu o porte máximo das embarcações para o canal  de

aproximação, os canais de acessos, as bacias de evoluções e as áreas de fundeio, estabelecidas
por meio de Portarias disponíveis no link http://wwwjsuapejpejgovjbr/pt/publicacoesbbuscaj
 Embarcações que extrapolam estes parâmetros deverão ser submetdos a estudos de
navegabilidade e controlabilidade em simulador tpo FMSS, e se exequível, as condições ambi-
entais, a manobra, o arranjo de rebocadores e de sinalizações, as restrições, recomendações,
procedimentos e, se necessário, o emprego de dois prátcos, após as reuniões de coordenações
pelo Agente da Autoridade Marítma, deverão ser estabelecidos por Portaria de manobra espe-
cial da Autoridade Portuária de Suapej
  Os berços do Porto de Suape possuem limitações estruturais fsicas de suporte -Tonela-
das de Porte Bruto (TPB) máxima e de comprimento (extensão do píer), abaixo descrito:

BERÇOS DE ATRACAÇÃO DO PORTO DE SUAPE
Berços da Bacia de Evolução Externa
Berços CMU-A CMU-B PGL1-A PGL1-B PGL1-A PGL2-B PGL3-A PGL3-B

TPB 20j000 80j000 45j000 45j000 90j000 90j000 170j00
0

170j000

L 160,0 280,0 200,0 200,0 280,0 280,0 300,0 300,0
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Berços da Bacia de Evolução Interna
Berços 01 02 03 04 05

TPB 120j00
0 120j000 120j000 120j000 120j000

L 305,0 305,0 305,0 300,0 300,0
Berços da Área Cluster Naval
Berços EAS-1S EAS-2S Promar-IPromar-II

TPB 300j00
0

300j000 - -

L 320,0 320,0 140,0 140,0

c) Porto de Santo Antônio (AFN) 
 O porte máximo das embarcações de carga, que prestam apoio logístco (atvidade
comercial) ao Arquipélago de Fernando de Noronha (AFN), não poderá exceder o comprimento
até 43,0 m, com boca de até 11,5 m e com calado máximo de até 3,3 mj Embarcações acima
destes parâmetros estruturais terão que fundear e não será permitda a navegação no canal de
acesso e bacia de evolução e nem a atracação no portoj 
 As embarcações devem navegar pela derrota sudeste, canal de acesso ao porto, e ter
especial atenção ao naufrágio e baixos fundos existentes na entrada do porto, e possuem as se-
guintes profundidades no Portoj

BERÇOS DE ATRACAÇÃO DO PORTO DE SANTO ANTÔNIO
Profundidade nos Berços do Porto
Berços Passageiros Carga Flutuante

L 0,4 3,1 1,2

d) Tráfego de Embarcações de Apoio Portuário
1)As embarcações quê a pratcagem é facultatva devem, obrigatoriamente, manter a

comunicação  ininterrupta  com  a  Estação  do  Serviço  de  Tráfego  de  Embarcações  (VTS)  da
Autoridade Portuária/Terminal ou da Entdade Náutca controladora de área;
 2) Dependo do porte, devem possuir equipamentos auxiliares de navegação:

I) “bow thruster” e “stern thruster”; 
II) propulsão azimutal ou similares; 
III) aparelho diferencial do sistema de posicionamento global (DGPS); e 
IV) manter o AIS atvo ininterruptamentej 

3) Embarcações de dragagem, se for dispensada de pratcagem, o Comandante deve
realizar adestramento com a Empresa de Prátco de, no mínimo, cinco navegações no trajeto
entre a área de dragagem e a área de despejoj

e) Restrições de Sinalização
As operações noturnas de aproximação, atracação e desatracação nos portos, da área

de jurisdição desta Capitania, poderão ocorrer somente quando o sistema de balizamento e
sinalização estver funcionando sem restriçõesj

0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO

OSTENSIVO - 6 de 34 - REV-1



OSTENSIVO NPCP-PE

O  ordenamento  do  uso  e  restrições  das  áreas  de  fundeio  são  estabelecidos  pela
Autoridade Portuária/Terminal ou da entdade interessada, sob a coordenação do Agente da
Autoridade  Marítma,  que  deverão  após  certfcada  de  que  não  sobrepõe  os  canais  de
navegação  existentes,  divulgar  em  seus  sites  e,  também,  encaminhar  a  PFS  das  áreas  de
fundeio ao Centro de Hidrografa da Marinha (CHM) por meio da Capitania a fm de atualizar os
documentos náutcosj

0506 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS
Deverá ser  estabelecido o constante monitoramento das condições batmétricas  dos

canais de acesso, bacias de evolução e berços, por parte da Autoridade Portuáriaj
Esses valores devem ser mantdos em uma faixa de segurança,  tendo como base os

Calados Máximos Recomendados (CMR) preestabelecidosj
Para que possam ser mantdos em uso os parâmetros operacionais originais propostos,

é necessário verifcar periodicamente os níveis batmétricos, para tanto, a Administração do
Porto  deverá  verifcar  anualmente  as  condições  batmétricas  do  porto/terminal  sob  sua
responsabilidade, encaminhado à CPPE as cópias das medições com os parâmetros encontrados
e a proposta para manutenção ou redução do CMR em função dos parâmetros medidos na
batmetria, de modo a manter a segurança na áreaj

0507 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
A Autoridade Portuária/Terminal ou entdade interessa deverá manter um sistema de

monitoramento das condições ambientais, acompanhando da climatologia e das modifcações
meteorológicas sob sua responsabilidade, pois tais condições representam fatores crítcos para
a operação normal dos portosj
 Esse monitoramento deve ser permanente, e levar em consideração principalmente os
fatores como vento, corrente e maré, dentre outrosj Entretanto, para estabelecer os equipa-
mentos de monitoramento e o emprego de boias específcas, a Autoridade Portuária/Terminal
ou a entdade interessada deverá efetuar o processo de sinalização previsto nas Normas da Au-
toridade Marítma para Auxílio à Navegação (NORMAM-17/DHN)j
 O monitoramento e  à  troca  de dados  das  condições  ambientais  com a Empresa de

Pratcagem, as Agências Marítmas, Marinas, Colônia de Pesca, e Órgãos de Salvamento, a fm
de  prever  eventuais  situações  de  risco  e  permitr  a  adoção  de  medidas  preventvas  ou
mitgadoras garantndo o ordenamento do tráfego aquaviário e uma navegação seguraj

As  condições  ambientais  dos  portos  possuem, predominantemente,  dois  regimes de
ventos e estado do mar, devendo considerar os seguintes parâmetros: 

– a condição de vento e mar é de até quatro (4) na Escala Beaufort para o período de
abril a setembro, e até três (3) no período de outubro até abril; 

– o fundo de areia ou lama (dependendo da localização e do canal); e 
– caso as condições de vento e mar sejam superiores aos valores estabelecidos pelos

portos,  o  Comandante  deve  aguardar  as  condições  ambientais  favoráveis  para  realizar  a
manobra de entrada no porto ou, assessorado pela Empresa de Pratcagem, adotar redução do
CMR estabelecido pela Autoridade Portuáriaj

0508 – CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO
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A Autoridade Portuária  de cada porto deverá estabelecer e divulgar  o  calado aéreo
máximo admitdo em seu cais/terminal, para permitr a atracação/desatracação dos navios, a
fm de evitar avarias nos navios e equipamentos de movimentação de cargasj

Os  navios  programados  para  operar  nos  portos  organizados  deverão  informar  à
Autoridade Portuária e à Atalaia da Pratcagem, o calado aéreo por ocasião da manobra de
atracação/desatracaçãoj

0509 – OUTRAS RESTRIÇÕES
É estritamente proibido o fundeio, parada sob máquinas, desembarque de pessoal e/ou

material, mergulho, pesca e qualquer outra atvidade náutca, nas áreas adjacentes aos portos,
como área de fundeio, canal de acesso, bacia de evolução e manobras e cais de acostagem,
sem a prévia autorização da Autoridade Portuáriaj

As  operações  de entrada /  saída  nos  Portos  de Recife,  Suape e  Santo  Antônio  não
deverão ocorrer com ventos superiores a 25 nós ou visibilidade inferior a 500 jardas

ÁREAS DE FUNDEIO
O  ordenamento  do  uso  e  restrições  das  áreas  de  fundeio  são  estabelecidos  pela

Autoridade Portuária/Terminal ou da entdade interessada, sob a coordenação do Agente da
Autoridade  Marítma,  que  deverão  após  certfcada  de  que  não  sobrepõe  os  canais  de
navegação  existentes,  divulgar  em  seus  sites  e,  também,  encaminhar  a  PFS  das  áreas  de
fundeio ao Centro de Hidrografa da Marinha (CHM) por meio da Capitania a fm de atualizar os
documentos náutcosj

a) Porto de Recife
As  embarcações  que  saem tem preferência  sobre  as  que  entramj  Todavia,  as  de

maior calado, que dependam da preamar para manobrar, terão preferência sobre as de menor
caladoj

b) Porto de Suape
As  embarcações  que  saem tem preferência  sobre  as  que  entramj  Todavia,  as  de

maior calado, que dependam da preamar para manobrar, terão preferência sobre as de menor
caladoj

c) Porto de Santo Antônio no AFN
Regulamentação das  normas  gerais  para  procedimentos  e  limites  de operações  e

funcionamento do Terminal de Pequeno Porte do Arquipélago de Fernando de Noronha - Porto
de Santo Antônio,  em cumprimento ao inciso V,  do Artj3º da  Resolução Normatva nº  13-
ANTAQj

1) Da instalação
a)  Por  meio  da  Resolução  Normatva  nº  5j594/2017,  da  Agência  Nacional  de

Transporte  Aquaviário,  encontra-se  regularmente  registrada  a  instalação  de  pequeno porte
para  embarque  e  desembarque  de  carga  e/ou  passageiros  destnadas  ou  provenientes  de
transporte aquaviário, dentre outras peculiaridades, localizada no bairro de Santo Antônio, s/n,
em Fernando de Noronha, denominada Porto de Santo Antônio; e

b) O Porto de Santo Antônio possui uma área de 73,49 hectares, incluindo a área
do  molhe  e  a  área  marinha  no  seu  entorno,  as  instalações  da  Administração  Portuária,
ocupações adjacentes ao molhe, e existentes do outro lado da BR 363, correspondentes às
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sedes  das  associações,  dentre  outras,  com  limites  territoriais  determinados  na  tabela  em
anexoj

2) Da Representação
a) O Porto de Santo Antônio é operado e administrado pela Autarquia Territorial

do  Distrito  Estadual  de  Fernando  de  Noronha,  que  poderá  delegar  ao  Gestor  Portuário  a
responsabilidade sobre operações, funcionamento, manutenção, procedimentos no uso, gozo e
fruição da área permissionada; e

b) É do Gestor Portuário a atribuição de fazer cumprir as normas e regulamentos
em vigor,  inclusive os descritos nesta Norma,  sem prejuízo das atribuições dos órgãos que
tratam de matérias especiais, sobretudo proteção ao meio ambiente e a tutela da segurança da
navegaçãoj

3) Do Funcionamento e organização
I) O Porto de Santo Antônio funciona diariamente, do amanhecer ao pôr do sol,

para operações dos navios de carga e descarga;
II)  Caso a boia de perigo isolado esteja com a sua iluminação inoperante,  não

serão autorizadas operações noturnas pelo Gestor Portuário;
III)  Nos  cais,  é  autorizada  a  realização  de  embarque  e  desembarque  de

passageiros, carga e descarga de mercadorias e descarregamento de combustvel;
IV) Cada cais deverá ser numerado, sendo necessária a identfcação do calado e

tonelagem máximas para a atracação nos mesmos;
V) As embarcações de carga e combustvel tem prioridade na passagem no canal e

no uso do cais;
VI) Quando o cais estver ocupado, as embarcações de carga em espera deverão

aguardar em área de fundeio indicada pelo Gestor Portuário;
VII) As embarcações empregadas em prátca esportva deverão se afastar da área

do Porto de Santo Antônio quando um navio de carga de combustvel, tver que passar nas suas
proximidades, sobretudo na área do naufrágio existente no canal de entradaj O que deverá
também ocorrer com as atvidades de mergulho, devendo ser suspensas até a atracação no
navio;

VIII) As operações de entrada e saída de embarcações, de carga ou de mergulho,
deverão ser previamente autorizadas, acompanhadas e coordenadas pelo Gestor Portuário, ou
seu preposto, por meio do canal de VHF;

IX)  O  Gestor  Portuário  deve  defnir  os  locais  de  fundeio  de  embarcações  e
formalizar essas áreas junto ao Agente da Autoridade Marítma; e

X) A área destnada aos banhistas deve ser demarcada por boias aprovadas pelo
Agente da Autoridade Marítma, não devendo os mesmos ultrapassarem o limitej Nessa área,
nenhuma embarcação está autorizada a se aproximarj

4) Dos limites de operação
I) Nenhuma embarcação com Arqueação Bruta acima de 433 AB está autorizada a

atracar no cais;
II) O calado máximo autorizado, para entrar na área do Porto de Santo Antônio,

canal de navegação, bacia de evolução e aproximação do cais, é de 3,3 metros entre uma hora
antes e uma hora após a preamar;
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III) O cais está apto a receber uma embarcação de Porte Bruto de até 735 tonela-
das, sendo autorizada a atracação de embarcações de, no máximo, 43 metros de comprimento
e 11,5 metros de boca;

IV) As condições de tempo podem levar ao fechamento temporário, pelo Gestor
Portuário do Porto de Santo Antônioj Nos casos de ocorrência de “swell”, que possa causar ris-
co à segurança da navegação, da salvaguarda da vida humana no mar e de poluição hídrica, de-
verá ser hasteada pelo Gestor Portuário a fâmula indicatva de perigo, que signifcará a suspen-
são das atvidades do Porto de Santo Antônio;

V) Devem ser observados, pelos Comandantes e Gestor Portuário, os avisos de
mau tempo emitdos pela Marinha do Brasil, os quais serão expostos em painel público, para
consulta;

VI) Por ocasião de “swell”, o Gestor Portuário é o responsável por interromper e
retornar as operações do porto, visando salvaguardar a segurança da navegação; e

VII) Durante os eventos náutcos, cabe ao Gestor Portuário coordenar os locais de
fundeio, mantendo um canal de acesso ao porto, livre de embarcações, provendo a devida di-
vulgação do mesmoj

5) Dos Procedimentos
I) Durante as operações de descarregamento de combustvel e gás, as operações

de carga e descarga de mercadorias, e embarque e desembarque de passageiros deverão ser
suspensasj Deverão permanecer nos cais somente as pessoas necessárias para realizar o des-
carregamento de combustvel e gás; e

II) As atvidades de mergulho nas proximidades do Porto devem ser informadas di-
ariamente ao Gestor Portuário, e essa promoverá o controle e o afastamento da embarcação
de apoio à atvidade, quando da aproximação de navio de cargaj  Procedimento que deverá
ocorrer também com todas as embarcações realizando apoio ao turismo ou atvidade desport-
vaj

6) Permanência no Porto
Todas  as  embarcações  deverão  suspender  do  AFN,  logo  após  expirarem  seus

vistos de permanênciaj
As pequenas embarcações de carga deverão suspender, logo após completarem

suas descargas ou suas cargasj
Durante  a  permanência,  os  Comandantes,  Capitães  ou  responsáveis  pelas

embarcações, deverão observar o seguinte:
I) fundear ou amarrar suas embarcações com segurança, atendendo aos corretos

procedimentos da boa marinharia;
II) evitar fumaça, ramonagem ou apitos desnecessários;
III) não esgotar porões ou lançar detritos na água;
IV) manter a vigilância e a iluminação, quando for o caso, da sua embarcação;
V)  não  permitr  o  embarque  ou  desembarque  de  pessoal  ou  material,  sem

conhecimento das autoridades do AFN; e
VI) guarnecer o equipamento VHF no canal 16j

7) normas gerais
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Todas as embarcações do AFN devem possuir aparelho de comunicações VHF fxa,
exceto  as  de  comprimento  inferior  a  (5)  cinco  metros,  devendo  possuir  VHF  móvel,  que
permitam a comunicação com o Destacamento da Polícia Militar e o Controle Náutco da ilhaj

Todas as embarcações de mar aberto, exceto as classifcadas para a navegação
interior de porto, devem possuir a balsa infável do tpo II em número sufciente para todo o
pessoal embarcadoj

As embarcações de pesca com AB menor 10, deverão possuir a balsa do tpo III,
conforme determinado pela Diretoria de Portos e Costasj

Levando-se  em  consideração  a  capacidade  de  absorção  de  mão  de  obra,
habitação e necessidades do Arquipélago, qualquer indivíduo que deseje ter sua embarcação
operando naquele reduto, deve antes obter autorização da Administração do AFNj

Todas as embarcações orgânicas do AFN e as de pequeno porte que abastecem a
ilha ou que operem no Arquipélago, devem estar inscritas na CPPEj

Todas  as  embarcações  que  aportarem  no  AFN  ou  saírem  para  o  mar  devem
manter

contato VHF no canal 16, com o DPM e o Controle Náutcoj
De  acordo  com  o  Decreto  Lei  n°j  96j639,  de  14/09/88,  que  criou  o  Parque

Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PARNAMAR - FN), não são permitdas as seguintes
atvidades na área do Parque:

I) caça submarina e pesca, ou portar material próprio para estas atvidades;
II) introduzir animais e plantas;
III) abater, capturar, perseguir ou alimentar animais;
IV) alterar a vegetação e coletar sementes, raízes e frutas;
V) coletar conchas, corais, pedras, animais, vidros ou partes dos organismos;
VI) visitar as praias do Leão e do Sancho, de janeiro a junho, no horário de 18:00

hs as 06:00 horas;
VII)  nadar,  mergulhar  e  parar  embarcações  nas  proximidades  da  Baía  dos

Golfnhos;
VIII) abandonar lixo e detritos;
IX) visitar as ilhas e ilhotas;
X) acampar, pernoitar e fazer fogo;
XI) visitar as áreas que não sejam de uso público do Parque, sem autorização;
XII)  parar embarcações, exceto quando usando os bancos de areia da Praia do

Sancho ou poitas da Baía do Sueste; e
XIII) escrever ou pichar em rochas, árvores ou placasj
OBS:  O não  cumprimento  destas  Normas,  implicará  em multas,  apreensão de

equipamentos e antecipação da saída do visitante do AFNj
Toda  a  área  do  AFN  não  contda  no  PARNAMAR,  igualmente  merecedora  de

cuidados preservacionistas de proteção, é protegida através de normas específcas contdas no
Decreto Lei nºj 13j553/1989, que criou a APAj

É proibido o transporte de passageiros para o AFN, a não ser com a autorização da
Administração do Arquipélagoj

É proibida a pesca em toda área abrigada pelo molhej
d) Porto Fluvial de Petrolina
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É estritamente proibido o fundeio, parada sob máquinas, desembarque de pessoal
e/ou material, mergulho, pesca e qualquer outra atvidade náutca, nas áreas adjacentes ao
porto,  como  área  de  fundeio,  canal  de  acesso,  bacia  de  evolução  e  manobras,  e  cais  de
acostagem, sem a prévia autorização da autoridade Portuáriaj

SEÇÃO II
PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES,

MONO BÓIAS E BÓIAS DE GRANDE PORTE

0510 - PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE VENHAM A
ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

O  estabelecimento,  deslocamento  ou  fundeio  de  plataformas  de  prospecção,  de
produção  de  petróleo  ou  gás,  de  navio  sonda,  de  navio-cisterna,  de  navio  dique,  poderão
consttuir  obstáculo  à  navegação  e  fator  gerador  de  tráfego  especial,  sendo  necessário  o
conhecimento de sua posição exata para divulgação aos navegantesj O mesmo cuidado deve-se
ter para o posicionamento de mono boias, poitas e dutos submarinos, a fm de se obter uma
navegação seguraj

1) Dessa forma, o processo de estabelecimento, de deslocamento ou de fundeio acima
descrito deverá ser solicitado à CPPE, com antecedência mínima de vinte (20) dias para análise
e aprovação, devendo cumprir:

a)  quando  fundear  em  águas  interiores  abrigadas  ou  semi  abrigadas  deverão  ser
apoiadas por rebocadores e embarcações, do tpo e bollard pull necessário e sufciente visando
manter a posição e para o atendimento de casos de emergência, se necessário, com barreira de
contenção  instalada,  de  forma  que  possa  cobrir  toda  a  área  em  torno  da  estrutura  ou
embarcação; 

b)  deverá  ser  apresentado  o  plano  de  reboque,  plano  de  fundeio  ou  plano  de
amarração,  conforme o caso assinado por Engenheiro Naval,  com a respectva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) ou aprovado pela Sociedade Classifcadora;

c) apresentar parecer do Serviço de Pratcagem para avaliação dos riscos envolvidos; 
d) quando a entrada/saída, movimentação, fundeio e atracação ocorrer em área do

Porto Organizado, deverá ser apresentada a autorização da Autoridade Portuária; e
e)  dependendo  de  condições  especiais  de  manobra  e  permanência,  o  Agente  da

Autoridade Marítma poderá, sem prejuízo da segurança da navegação, prevenção da poluição
hídrica e ordenamento do tráfego aquaviário, estabelecer medidas adicionais de segurançaj

No  que  se  refere  às  movimentações  (deslocamentos),  deverá  constar  o
endereçamento  ao  Comando  do  3°DN  e  ao  Agente  da  Autoridade  Marítma  da  área  de
jurisdição,  de forma a facilitar  o rápido trâmite da informação para as  Plataformas,  Navios
Sonda,  FPSO,  FSU  e  demais  construções  que  venham  a  alterar  suas  posições  nas  Águas
Jurisdicionais  Brasileiras (AJB)j

O  estabelecimento,  deslocamento  ou  fundeio  de  plataformas  de  prospecção,  de
produção  de  petróleo  ou  gás,  de  navio  sonda,  de  navio-cisterna,  de  navio  dique,  poderão
consttuir  obstáculo  à  navegação  e  fator  gerador  de  tráfego  especial,  sendo  necessário  o
conhecimento de sua posição exata para divulgação aos navegantesj O mesmo cuidado deve-se
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ter para o posicionamento de mono boias, poitas e dutos submarinos, a fm de se obter uma
navegação seguraj

2) Dessa forma, o processo de estabelecimento, de deslocamento ou de fundeio acima
descrito deverá ser solicitado à CPPE, com antecedência mínima de vinte (20) dias para análise
e aprovação, devendo cumprir:

a)  quando  fundear  em  águas  interiores  abrigadas  ou  semi  abrigadas  deverão  ser
apoiadas por rebocadores e embarcações, do tpo e bollard pull necessário e sufciente visando
manter a posição e para o atendimento de casos de emergência, se necessário, com barreira de
contenção  instalada,  de  forma  que  possa  cobrir  toda  a  área  em  torno  da  estrutura  ou
embarcação; 

b)  deverá  ser  apresentado  o  plano  de  reboque,  plano  de  fundeio  ou  plano  de
amarração,  conforme o caso assinado por Engenheiro Naval,  com a respectva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) ou aprovado pela Sociedade Classifcadora;

c) apresentar parecer do Serviço de Pratcagem para avaliação dos riscos envolvidos; 
d) quando a entrada/saída, movimentação, fundeio e atracação ocorrer em área do

Porto Organizado, deverá ser apresentada a autorização da Autoridade Portuária; e
e)  dependendo  de  condições  especiais  de  manobra  e  permanência,  o  Agente  da

Autoridade Marítma poderá, sem prejuízo da segurança da navegação, prevenção da poluição
hídrica e ordenamento do tráfego aquaviário, estabelecer medidas adicionais de segurançaj

No  que  se  refere  às  movimentações  (deslocamentos),  deverá  constar  o
endereçamento  ao  Comando  do  3°DN  e  ao  Agente  da  Autoridade  Marítma  da  área  de
jurisdição, de forma a facilitar o rápido trâmite da informação pelos responsáveis, conforme
preconiza a NORMAM-08/DPCj 

A área de operação de navios de pesquisas sísmicas, por exemplo, representa um risco
em potencial para a navegação de submarinos, e requerem um constante acompanhamento
por parte do Com3DN e do Comando da Força de Submarinoj

0511 – RECOMENDAÇÕES PARA FUNDEIO DE PLATAFORMAS EM ÁGUAS ABRIGADAS E SEMI
ABRIGADAS

As  águas  abrigadas  ou  semi-abrigadas  desta  jurisdição,  são  consideradas  áreas  de
grande sensibilidade ambiental e muito restritas as embarcações de grande porte, com intenso
fuxo de diversos tpos de pequenas embarcações, não havendo o estabelecimento de área de
fundeio de plataformas nesta jurisdiçãoj

0512 – BOIAS DE GRANDE PORTE
As boias de grande porte são aquelas que possuem volume superior a 2m³, geralmente

posicionadas em mar aberto, em apoio às diversas atvidades e na sinalização de aproximação
portuáriaj

Estas  boias  representam  riscos  ao  navegante  não  somente  pelo  posicionamento  e
tamanho, mas pela possibilidade de garrarem, fcando à deriva, devendo os proprietários:

a) identicação
As boias de grande porte e as empregadas nas sinalizações especiais em mar aberto

deverão ser identfcadas com uma placa, contendo o nome da frma proprietária, o local de
fundeio previsto e o número de registro e ordem (NRORD)j
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b) lançamento
1)  O  lançamento  desses  artefatos  obedecerá  normas  específcas,  emitdas  pela

Diretoria de Hidrografa e Navegação (DHN); e
2) As boias lançadas deverão ser vistoriadas periodicamente por seus proprietários,

especialmente  no que diz  respeito  ao  aparelho de fundeio,  a  fm de  evitar  que  garremj  É
responsabilidade do proprietário a conservação e manutenção das condições adequadas para o
perfeito posicionamento das boiasj

c) providências no caso de uma boia garrar
1) O navegante, ao encontrar uma boia à deriva, deverá informar, imediatamente, ao

Comando do 3º Distrito Naval e à Capitania dos Portos de Pernambuco, para as providências de
recolhimento e divulgação em Aviso aos Navegantes; e

2)  As  boias  de  grande  porte  encontradas  à  deriva,  que  forem  recuperadas  pela
Marinha, serão resttuídas ao proprietário, mediante o ressarcimento das despesas realizadas
com o seu reboque,  conservação e guardaj  O proprietário será notfcado para retrá-la no
prazo  de um (1)  mês,  caso  não  retre,  a  boia  será  encaminhada  ao  Serviço  de Sinalização
Náutca do Nordeste, situado em Natal-RNj

0513 – OPERAÇÕES DE MERGULHO
a) Classiicação:
I – Mergulho Proissional

1)  permissão  da  Autoridade  Portuária  (no  caso  de  área  pertencente  ao  Porto
Organizado);

2) Termo de prestação de serviços; e
3) cópias dos TIE das embarcações envolvidas na fainaj

II – Mergulho Amador
1)  permissão  da  Autoridade  Portuária  (no  caso  de  área  pertencente  ao  Porto

Organizado); e
2)  No  mergulho  amador,  as  embarcações  deverão  exibir  a  bandeira  ALFA  ou

bandeira  encarnada  com  diagonal  branca  quando  em  operação  de  mergulhoj  As  demais
embarcações devem manter-se afastadas  para evitar  acidentes com os mergulhadores,  que
muitas vezes não podem ser avistadosj Recomenda-se manter-se afastado, também, de boias e
dispositvos  futuantes,  já  que  estes  podem indicar  a  presença  de  mergulhadoresj  Especial
cuidado deve ser dado as boias encarnadas com diagonal brancaj

b) Empresas de Mergulho
I – Mergulho Proissional

São de responsabilidades das empresas de mergulho e das empresas contratantes a
sinalização,  interdição  da  área  e  manutenção  de  embarcação  de  apoio  onde  realizará  as
operações, visando a mitgar riscos à vida humana e ao meio ambientej

Em caso de acidente com mergulhadores, deverão ser observados os procedimentos
descritos no capítulo 2 desta Normaj

II – Mergulho Amador
As  empresas  que  oferecem  o  serviço  de  mergulho  com  fnalidade  recreatva

deverão cumprir  as  Normas  específcas  estabelecidas  pela  Associação Brasileira  de Normas
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Técnicas  (ABNT)  e  a  Lei  Estadual  nº  15j441/PE,  de  24  de  dezembro  de  2014,  e  demais
dispositvos legais vigentesj 

As  empresas  de  mergulho  amador,  além  das  autorizações  previstas  junto  aos
Órgãos Governamentais e Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, , devem se cadastrarem
na Capitania dos Portos de Pernambuco; 

apresentando:
a) local das instalações e de treinamento;
b) local de atracação/fundeio das embarcações;
c) locais da prátca de mergulho autorizados pelo Governo do Estado; 
d) TIE das embarcações empregadas na atvidade; e
e) CIR do condutor/tripulantes das embarcaçõesj

SEÇÃO III
EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAS

0514 – PRINCIPAIS PROCISSÕES MARÍTIMAS, COMEMORAÇÕES PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS
NÁUTICOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO

I - PROCEDIMENTOS PARA EVENTOS NÁUTICOS
As  comemorações  públicas,  festas  religiosas,  regatas  e  competções  deverão  ser

planejadas  e  realizadas,  observando  as  instruções  preconizadas  nas  Normas  da  Autoridade
Marítma para embarcações de esporte e recreio e para Cadastramento e Funcionamento de
marinas, clubes e entdades náutcas (NORMAM 03/DPC), devendo os organizadores e demais
envolvidos  ainda cumprir para a realização do evento náutco:

a) Providências a cargo da Comissão Organizadora:
1) os pontos de embarque dos passageiros deverão ser isolados por cabos ou outro

meio, de modo a facilitar o controle e a contagem, e impedir tumultos;
2) providenciar junto ao Serviço de Salvamento Marítmo do Corpo de Bombeiros o

apoio necessário para o salvamento das pessoas;
3) solicitar ao Comando da Polícia Militar local, o auxílio de Policiais para ajudar na

manutenção da ordem e disciplina nos pontos de embarque e desembarque;
4) Providenciar uma ambulância com equipe médica que fcará estacionada em local

predeterminado e do conhecimento de todas as autoridades envolvidas;
5) planejar evacuação médica de acidentados, desde a sua retrada da água até a

remoção para um posto de saúde ou hospital mais próximo;
6) divulgar para comunidade partcipante, de preferência com auxílio de impressos,

as exigências e medidas de segurança adotadas;
7)  manter  na  área  do  evento,  conforme  o  número  de  embarcações,  pessoas

envolvidas e dimensões da área de realização, deverá prover uma ou mais embarcações para
apoio  ao  evento  com  capacidade  para  efetuar  o  reboque  de  qualquer  outra  embarcação
partcipante,  contendo  megafone,  luzes  especiais  para  alertar  demais  embarcações  e
dispositvos pirotécnicos;

8)  providenciar  para  que  as  embarcações  partcipantes  atraquem  e  desatraquem
ordenadamente;
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9) se o evento interferir com o uso de praias, especialmente se realizado a menos de
duzentos metros (200m) da linha de base, ou se interferir  com qualquer área utlizada por
banhista, procedimentos de segurança deverão ser adotados e aprovados pelas autoridades
competentes (Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etcj);

10)  se  o  evento  interferir  em  área  de  Porto  Organizado,  a  Autoridade  Portuária
deverá dar autorização; 

11)  divulgação  antecipada  aos  proprietários  de  todas  embarcações  partcipantes,
inclusive das embarcações isenta de inscrições e/ou dos condutores que estejam desobrigados
de habilitação conforme a Norma em vigor, dos  requisitos de segurança; e

12) providenciar a relação de todas as embarcações partcipantesj
b) Obrigação do Comandante das Embarcações

1) as embarcações só poderão ser manobradas por pessoal habilitado;
2) Mestre/Comandante de embarcação será responsável:
I) pelo controle da quantdade de pessoas a bordo, não excedendo o prescrito no TIE,

estabelecido  na  inspeção  (como  ocorre  nos  barcos  de  pesca)  e  do  número  de  coletes
existentes;

II) pela distribuição dos passageiros a bordo;
III) pela demostração do uso dos coletes e boias salva-vidas;
IV)  pela  ordem e  disciplina  a  bordo,  podendo solicitar  a  Autoridade  Policial  a

retrada de qualquer passageiro que venha prejudicar as atvidades de bordo ou a segurança da
navegação;

V) pelo cumprimento dos dispositvos de segurança estabelecidos pelas Normas
da Autoridade Marítma em vigor;

VI) pela exigência de que crianças menores de 12 (doze) anos e adultos maiores
de 60 (sessenta) anos estejam vestdos com coletes salva-vidas durante o evento; e

VII)  por não permitr que a embarcação desatraque sem que sejam cumpridos
todos os itens de segurançaj

3) não entregar a condução da embarcação a pessoa não habilitada ou que tenha
ingerido bebida alcoólica;

4) ter a bordo todo o material de navegação, salvatagem e combate a incêndio que
compõe a dotação prevista nas NORMAM e, em especial,  coletes salva-vidas para todas as
pessoas a bordo;

5) antes de se fazer ao mar, deixar no iate clube ou marina que utliza ou ainda, com
qualquer pessoa de confança,  uma relação com o nome de todas as pessoas abordo,  bem
como o percurso da viagem que empreenderá;

6) não movimentar propulsores havendo perigo de acidentes com pessoas na água
ou risco de avarias em outras embarcações;

7) não fazer zigue-zague e nem provocar marolas desnecessárias em áreas restritas
ou congestonadas por outras embarcações;

8) não cortar a proa de outra embarcação em movimento;
9) não se aproximar demasiadamente de outras embarcações; 
10) manter-se afastado do dispositvo de escolta; e
11) ter conhecimento da área a ser navegadaj

c) Vistorias nas Embarcações pelos Inspetores Navais
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1) Deverão ser vistoriadas todas as embarcações que transportarão passageiros;
2)  O  representante  da  Comissão  solicitará  a  vistoria  das  embarcações,  com

antecedência mínima de cinco dias úteis, indicando o local e a hora, devendo acompanhar os
trabalhosj Nesta vistoria será estabelecida a lotação máxima permitda para as embarcações
que não se destnam a este fm, como os barcos de pesca; e

3)  O Mestre  da embarcação assinará a  Declaração de Responsabilidade,  que será
fornecido pela Capitania dos Portos de Pernambuco, se comprometendo a cumprir às normas
de segurançaj

d) Requisitos de Segurança a serem examinados na Vistoria
1) todas as embarcações partcipantes e os tripulantes devem estar regularizados

com  a  Capitania  dos  Portos  (vistorias  periódicas,  documentação  da  embarcação,  autos  de
infração, CIR e CHA na validade, condutor não suspenso e outros);

2) exibir um cartaz em local visível com a indicação da lotação máxima autorizada,
constando o número do telefone da Capitania dos Portos de Pernambuco;

3) coletes salva-vidas colocados em local visível e de fácil acesso, livres para uso em
emergência, em número dez por cento(10%) a mais que a lotação autorizada;

4) duas boias salva-vidas com vinte metros de retnida futuantej  Estas boias não
poderão estar amarradas a bordo;

5) as embarcações não poderão conduzir pesos, tpo caixas de som, caixa de isopor
com bebidas, pessoas sobre a casaria ou outros, a fm de não comprometer a estabilidade da
embarcação;

6) embarcações que instalem dispositvos na superestrutura devem apresentar laudo
técnico de estabilidade expedido por Engenheiro Naval; e

7) toda documentação da embarcação e dos tripulantes deverá ser apresentada ao
Inspetor Navalj

e) Segurança do Tráfego
1)  As  embarcações  devem  manter  entre  si  uma  distância  segura,  navegando

preferencialmente em fla;
2) a velocidade deve ser adequada à situação e as ultrapassagens evitadas;
3) o  local  de  acesso  para  o  embarque  do  andor  deverá  estar  desimpedido  de

banhistas e de pessoas que interfram com a faina; e
4) o local de chegada da embarcação com o andor deve estar isolado com segurança

para evitar tumultos e garantr o desembarque do andorj
f) Obrigações com 30 dias de antecedência do Evento

Os organizadores  de atvidades de eventos  náutcos,  sejam órgãos  públicos  ou  de
atvidades privadas, deverão enviar ofcio com antecedência mínima de 1 (um) mês à Capitania
dos  Portos  de  Pernambuco,  solicitando  autorização  para  a  realização,  contendo  a  fcha
preenchida do anexo 1-D da NORMAM-03/DPC, além: 

1) da identfcação e contratos dos Organizadores; 
2) responsável pela segurança das embarcações, tripulantes e passageiros; e
3) para as procissões marítmas e eventos de grande envergadura constar, também,

autorização do órgão municipal pela liberação do espaço e demais ações de segurança e salva
guarda da vida humanaj

g) Obrigações com 05 dias antes do Evento
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Os organizadores devem disponibilizar  as embarcações descritas no anexo 1-D da
NORMAM-03/DPC para a realização de inspeção e autorizaçãoj

II - CONFRATERNIZAÇÕES E “FESTAS”
As embarcações poderão realizar eventos tpo festa, confraternizações ou passeios a

bordo,  condicionados  à  apresentação  dos  documentos  e  cumprimento  dos  procedimentos
abaixo relacionados, a fm de garantr a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana
e prevenção da poluição do meio hídrico causada por embarcações:

1) Solicitar pedido de despacho especifcamente para o evento;
2) Apresentar plano contemplando os procedimentos operacionais para arrumação de

passageiros e local de embarque e desembarque;
3) Apresentar autorização da Autoridade Policial competente;

  4) Apresentar declaração do Comandante de que a embarcação não possui carga;
5) Apresentar relação dos tripulantes e pessoal de apoio (Extra-Roll);
6)  Apresentar  plano  de  evacuação  médica  de  emergência  (incluindo  transporte  de

acidentados desde o rio, por embarcação previamente contratada, para local preestabelecido
em terra);

7) Informar o nome da embarcação de apoio, se for caso;
8) Apresentar à CPPE a lista de passageiros, até uma hora após o suspender;
9) O embarque inicial e desembarque fnal dos passageiros devem ser sempre realizados

em cais, píer ou terminal, não podendo ser realizado em praias ou empregando botes de apoio;
10) A prancha de acesso às embarcações de passageiros deve ser provida de balaústres

com, pelo menos um metro de altura, para prover a necessária segurança aos passageiros e
tripulantes;

11) Deverá ser feita uma preleção sucinta sobre normas de segurança, de utlização dos
equipamentos de salvatagem e locais de abandono da embarcação, por ocasião do suspender
da embarcação;

12)  A  tripulação  deverá  estar  devidamente  uniformizada  e  portando  crachá  de
identfcação com foto, nome e função;

13) Nos eventos com singradura superior a duas horas, deverão ser relacionados todos
os passageiros, nominalmente, com identdade e telefone para contato, devendo uma via ser
entregue na CPPE, anexada à lista de passageiros;

14)  É  responsabilidade  do  Comandante  da  embarcação  ter  a  bordo  o  material  de
navegação e salvatagem compatvel com a singradura a ser realizada e o número de pessoas a
bordo;

15) Antes de sair para o passeio ou viagem o Comandante da embarcação deve tomar
conhecimento  das  previsões  meteorológicas  disponíveisj  Durante  o  passeio  ou  viagem,  o
Comandante  deverá  estar  atento  a  eventuais  sinais  de  mau  tempo,  como  aumento  da
intensidade do vento, do estado do rio e a queda acentuada da pressão atmosférica e, caso
necessário, proceder o regresso imediato da embarcação ao porto de origem ou abarrancar em
local abrigado e seguro; e

16)  Dotar  a  embarcação  com  o  dobro  de  combustvel  previsto  para  a  singradura
planejadaj

III - QUEIMA DE FOGOS EM RIOS, BAÍAS E MAR
1) – Instruções Gerais:
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O fundeio de dispositvos futuantes, balsas, chatas e outras embarcações para servi-
rem como base de apoio de um conjunto de fogos, exclusivamente com relação à segurança da
navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição causada por embarca-
ções, estão condicionadas ao cumprimento das Normas da Autoridade Marítma e à apresenta-
ção dos documentos previstos neste tópicoj

2) – Local do Evento: 
A área de segurança da balsa/futuante deverá ser marcada por quatro (4) boias lu-

minosas pintadas na cor amarela, que deverão também exibir uma luz na cor vermelha com al-
cance de uma (1) milha, posicionadas à distância de uma vez e meia (1,5) o alcance máximo dos
fogos de artfcio;

3) - Embarcações a serem Empregadas: 
a) As balsas/futuantes deverão ser fundeadas com quatro (4) ferros, posicionados

simetricamente a uma distância mínima de 400 metros da praia ou de terra mais próxima, em
posição marcada por uma poita de amarração com uma boia amarela luminosa com alcance de
(1) milhaj Deverá ser embarcação sem propulsão, sem combustvel e não poderá ser tripulada
ou  ter  qualquer  passageiro  a  bordo,  é  permitdo  manter  o  mínimo  de  técnicos  a  bordo,
protegido por um contêiner de aço, com sua abertura voltada para o lado oposto da área dos
fogos;

b)  As  balsas/futuantes  que  serão  empregadas  para  acomodações  dos  artefatos
pirotécnicos deverão ser inspecionadas futuando até 15 dias antes da realização do evento
pela  Divisão  de  Cadastro  de  Embarcaçõesj  As  posições  de  fundeio  LATITUDE/LONGITUDE
deverão ser informadas pela Prefeitura local até 20 dias antes do evento, para aprovação;

c) As embarcações rebocadoras das balsas/futuantes deverão ser inspecionadas até
20 dias antes da realização do evento pela Divisão de Cadastro de Embarcaçõesj Os referidos
rebocadores deverão permanecer posicionados nas proximidades das balsas, desde seu fundeio
até o término da queima, com a capacidade de realizar o reboque imediato, se necessário; e

d) As embarcações exclusivas para atvidade de segurança devem ser disponibilizada
para que impeçam a aproximação de outras embarcações não envolvidas na organização do
evento e a quantdade será estabelecida nas reuniões de coordenação com a CPPEj Devendo
estar  guarnecida  e  navegando  com seis  (6)  horas  de antecedência do início  do eventoj  As
inspeções das embarcações de apoio deverão ser realizadas até 05 dias antes da realização do
evento pela Divisão de Inspeção Navalj (GVI)j

4) – Documentação necessária para a comprovação da habilitação técnica: 
Até 30 dias antes da realização do evento, os seguintes documentos deverão ser

apresentados na CPPE:
a) Cópia da Permissão da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos;
b)  Cópia  do  Certfcado  de  Registro  da  empresa  diretamente  responsável  pela

queima de fogos, junto ao Exército Brasileiro;
c)  Documento do responsável  público  pelo evento,  declarando a  contratação da

empresa que realizará a queima de fogos;
d) Cópia da autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para queima de

fogos;
e) Cópia da autorização do Serviço de Proteção ao Vôo do Comando da Aeronáutca;
f) Cópia da autorização do Corpo de Bombeiros Militar;
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g) Atestado do Responsável pelo show de pirotecnia;
h) Memorial Descritvo do Evento (constar, dentre outros itens, evacuação médica

de  acidentados  para  um  local  preestabelecido  em  terra,  extrato  da  carta  náutca  com  as
posições sugeridas para os futuantes e balsas; o número e característcas dos rebocadores e
embarcações) assinado por técnico competente, com frma reconhecida e cópia autentcada do
documento de identdade, em duas vias;

i) Procuração do Proprietário das balsas/futuantes, para o Representante;
j) Memorial descritvo das balsas/futuantes a serem empregadas no evento;
k) Procuração do Responsável pelo evento, para o Representante;
l)  Termo  de  responsabilidade  assinado  pela  empresa  responsável  pelo  evento  e

empresa contratante, responsabilizando-se civil e criminalmente pela queima de fogos, bem
como pela remoção do fundo do mar de qualquer embarcação/balsa envolvida no evento que
venha a naufragar; e

m) Caso o evento seja realizado dentro da área do porto organizado,  deverá ter
autorização prévia da autoridade Portuáriaj

5) – Demais Inspeções
A balsa após instalados os fogos e antes de sua saída para a área de fundeio, será

inspecionada por Vistoriador Naval  – GVI quanto aos requisitos de salvatagem, segurança e
proteção contra incêndioj

6) – Equipamentos de Segurança e proteção contra incêndio
As embarcações deverão estar providas dos seguintes equipamentos:
a) - BALSAS: 

I) Boias salva-vidas classe II, com retnida de 20m e cada extremidade da balsa;
II) Coletes salva-vidas classe II, sufcientes para a quantdade de técnicos a bordo; 
III) Um extntor tpo B-3, a cada 10 metros, na área onde os fogos estão instalados;
IV) Luzes de navegação do tpo homologado, de acordo com o RIPEAM;
V)  Uma bomba  de  esgoto  com  vazão  mínima de  15m3/h,  que  não  poderá  se

movida a motor alimentado por combustvel com ponto de inferior a 60° C; e
VI) Uma balaustrada que atenda os requisitos listados na seção IV do capítulo 04

da NORMAM-02/DPCj
b) – REBOCADORES:
I) bomba de incêndio que atenda os requisitos listados na seção IV do capítulo 04 da

NORMAM-02/DPCj
c) - EMBARCAÇÕES DE SEGURANÇA:

I) Luz rotatva amarela (Girofex);
II) Rádio VHF, fxo ou móvel; e
III) Holofotej

 IV - REGATA RECIFE – FERNANDO DE NORONHA (REFENO)
Os  partcipantes  da  Regata  Recife  -  Fernando  de  Noronha  (REFENO)  deverão

observar todos os procedimentos estabelecidos na NORMAM-03/DPC, disponibilizados no síto
da  Diretoria  de  Portos  e  Costas  (wwwjdpcjmarjmiljbr),  tópicos  complementares  e  as
embarcações deverão dotar os equipamentos obrigatórios e as condicionantes abaixo:

a) Itens obrigatórios para a navegação da REFENO

OSTENSIVO - 20 de 34 - REV-1

http://www.dpc.mar.mil.br/


OSTENSIVO NPCP-PE

Além  dos  itens  obrigatórios  e  recomendados  para  as  embarcações,  quando
empreendendo  navegação  oceânica,  os  Comandantes  devem  ter  a  bordo  os  itens  listados
abaixo, para a REFENO:

1)  dois  ferros  (âncoras)  e  cabos  ou  amarra  com  um  mínimo  de  20  metros  de
comprimento para um dos ferros e um mínimo de 50 metros para o outro,  em virtude da
profundidade existente na área de fundeio disponibilizado em Fernando de Noronha;

2) coletes salva-vidas classe I ou classe II, no modelo canga ou jaleco, homologados
pela DPC;

3) equipamento transmissor em HF ou telefone satelital previsto pela Organização
Marítma Internacional (IMO);

4) cartas náutcas impressas pela Diretoria de Hidrografa e Navegação (DHN) ou
poderão ser substtuídas por cartas náutcas eletrônicas, desde que possuam duplicidade de
equipamentos de plotagem eletrônica (um fxo e um móvel);

5) dois equipamentos de comunicação em VHF, um fxo com DSC (Digital Selectve
Calling) e um portátl a prova d'água;

6) dois equipamentos de navegação por satélite (GPS), um fxo e um portátl a prova
d'água;

7) quadros do RIPEAM ou exemplar atualizado do RIPEAM, podendo ser aceito em
formato digital, desde que possua dispositvo para leitura do arquivo;

8) possuir 2 baldes com capacidade de, no mínimo, 9 litros, providos de cabo de pelo
menos 6mm de diâmetro e 2 metros de comprimento; e

9) as embarcações partcipantes e apoiadoras deverão estar equipadas com o Sistema
Automátco de Identfcação (AIS),  a fm de manter um acompanhamento de posicionamento
preciso nas áreas de navegação marítma A2 e A3j

b) Itens a serem inspecionados:
A  tabela  abaixo  descreve  os  itens  obrigatórios  e  recomendados,  a  serem

inspecionados pela equipe de fscalização da CPPE, nos veleiros integrantes da Regata Recife–
Fernando de Noronha – (REFENO), previamente agendados pelo Cabanga Iate Clubej

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFERÊNCIA
EMBARCAÇÕES OBSERVAÇÕES

PORTE MÉDIO PORTE GRANDE

01 AGULHA MAGNÉTICA 0419

OBRIGATÓRIA
(Recomenda-se
a compensação
da agulha)

OBRIGATÓRIA
(Apresentar  o
Certfcado  de
Compensação)

Certfcado de 
Compensação é 
válido por dois 
anosj

02 APITO 0418 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO XXX

03 ÂNCORA 0418 OBRIGATÓRIO
(2 âncoras)

OBRIGATÓRIO
(2 âncoras)

Âncoras:
1ª) com no mínimo
20m de cabo; 2ª) 
com 50m de cabo 
ou amarraj
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04 ARTEFATOS
PIROTÉCNICOS

0417 OBRIGATÓRIO
(8 unidades)

OBRIGATÓRIO
(8 unidades)

- 04 foguetes 
manuais vermelha 
c/paraquedas;
- 02 fachos 
manuais luz 
vermelha;
- 02 sinais 
fumígeno laranjaj

05 BALSA SALVA-VIDAS 0413 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

Pode ser classe II 
para 100% do 
número total de 
pessoasj

06 BANDEIRA NACIONAL 0402 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO
Bandeira Nacional 
em bom estado de 
conservação

07
BOIA SALVA-VIDAS

Circular ou Ferradura
(classe I ou II)

0415

OBRIGATÓRIO
1) Embarcação 
menor que 
12,0 m: 1 unidj;
2) Embarcação 
maior que 
12,0m: 
2unidadesj

OBRIGATÓRIO
(2 unidades)

Pelo menos uma 
c/retnida 
futuantej
Todas com 
dispositvo de 
iluminação 
automátca

08

BOMBA DE ESGOTO
(ver detalhes,

inclusive vazão
mínima, no item

0429 da Normam-
03/DPC)

0429

OBRIGATÓRIA
1) Embarcação 
menor que 
12,0 m: 01 
unidj; e
2) Embarcação
maior ou igual 
a 12,0 m: 01 
manual e 02 
elétricas ou a 
motor

OBRIGATÓRIA
(3 unidades, uma

delas com
acionamento
automátco)

XXX

09
CERTIFICADO OU

NOTAS DE
ARQUEAÇÃO

0329 DISPENSADO OBRIGATÓRIO XXX

10 COLETE SALVA-VIDAS 0414 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

Coletes Salva-
Vidas: Classe I ou 
Classe II, no 
modelo canga ou 
jaleco homologado
pela DPCj
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11 EPIRB 406 MHz 0424 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

EPIRB:
1) Dispensado a 
caixa de liberação;
2) Bateria deverá 
estar na validade;
3) Proprietário 
durante a 
inspeção 
entregará o Anexo 
4-D da Normam-
03/DPC preenchidoj

12
EXTINTORES DE

INCÊNDIO 0427 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO
(ver referência no 
item 0438 da 
Normam-03/DPC)

13 GPS 0419 OBRIGATÓRIO
(2 unidades)

OBRIGATÓRIO
(2 unidades)

01  fxo  e  01
portátl  a  prova  d
´água

14 HABILITAÇÃO
(mínima) 0503 Capitão Amador Capitão Amador XXX

15

MATERIAIS E
MEDICAMENTOS

DE PRIMEIROS
SOCORROS

0422

OBRIGATÓRIO
(a partr de 15

pessoas a
bordo)

OBRIGATÓRIO
(a partr de 15

pessoas a bordo)
XXX

16 QUADROS 0421 OBRIGATÓRIO
(ver referência)

OBRIGATÓRIO
(ver referência)

Pode ser 
substtuído pela 
publicação RIPEAM
(formato fsico ou 
digital)

17 REFLETOR RADAR 0418 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO XXX

18 RADIO HF SSB 0424 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

Pode ser 
substtuído pelo 
telefone satelital 
aprovado pela IMO

19 RADIO VHF 0424 OBRIGATÓRIO
(02 unidades)

OBRIGATÓRIO
(02 unidades)

01 fxo e 01 
portátl a prova d
´água

20
RÁDIO TRANSMISSOR

RADAR (TRANS-
PONDER)

0424 DISPENSADO OBRIGATÓRIO XXX

21 SINO OU BUZINA 0418 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO 1) Embarcação 
menor que 20,0m 
somente buzina; e
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2) Embarcações 
maior ou igual a 
20,0m obrigatório o 
sino e buzinaj

22

TERMO DE
RESPONSABILIDADE 0340 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

Dispensado nas 
embarcações 
menor ou igual à 
12mj

23 TÍTULO DE INSCRIÇÃO
(TIE) 0202 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

TIE:
1) Dentro da 
validade; e
2) Embarcação 
com AB > 100, 
deverão possuir 
PRPMj

24
CARTA NÁUTICA

(CN) 0420

OBRIGATÓRIO
(CN

obrigatórias: nº
21030, 22000,

22100,
22200 e 052)

OBRIGATÓRIO
(CN obrigatórias:
nº 21030, 22000,

22100,
22200 e 052)

Pode ser 
substtuído por 
dois
equipamentos de 
carta eletrônica 
(um fxo e outro 
portátl)

25 LANTERNA ELÉTRICA 0418 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO XXX

26 LUZES DE
NAVEGAÇÃO

0418 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO XXX

27 ANTENA RESERVA 0424 OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

Embarcações a 
vela deverão 
possuir antena de 
emergência para 
uso em caso de 
quebra do mastroj

28 BALDES NPCP OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

2 unidades com 
capacidade de 9 
litros, devendo o 
cabo possuir 6 mm 
diâmetro e 2 m 
comprimentoj
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c) Procedimentos da Comissão Organizadora:
1 - A Comissão Organizadora da Regata deverá observar as recomendações e avisos

da  Diretoria  de  Hidrografa  e  Navegação  e  do  Comando  do  3º  Distrito  Naval,  quanto  às
condições meteorológicas adversas que possam interferir com a segurança das tripulações e
embarcações que partciparão da Regataj

2 - É obrigatória a partcipação dos Comandantes dos veleiros e das embarcações de
apoio e reboque na palestra sobre segurança da navegação, que será realizada pela Marinha do
Brasil, nas dependências do organizador da Regata;

3  -  A  Comissão  Organizadora  de  Regata  disponibilizará  embarcações  de  apoio,
conforme o previsto no item 0111 da NORMAM-03/DPC, devendo:

I) número de embarcações de apoio:
- no mínimo uma embarcação, se o número de veleiros partcipantes da Regata for

inferior a 55 (cinquenta e cinco); e
- no mínimo duas embarcações, se o número de veleiros partcipantes for igual ou

superior a 55 (cinquenta e cinco);
II) ser  classifcada  para operarem Mar Aberto  Oceânico,  e  capacidade  de rebocar

os veleiros partcipantes, inclusive no regresso ao contnente;
III)  o  guarnecimento  deverá  ser  realizado  por  profssionais  devidamente

habilitados para  a  navegação  de Mar  Aberto  Oceânica,  conforme previsto  nos  respectvos
Cartões de Tripulação de Segurança (CTS);

IV)  as  embarcações  empregadas  no  apoio  e  respectvas  empresas  contratadas
devem cadastrar-se na CPPE, conforme estabelecido no item 0201 das Normas da Autoridade
Marítma para Estabelecer Condições e Requisitos para Concessão e Delegação das Atvidades
de  Assistência  e  Salvamento  de  Embarcação, Coisa ou Bem em Perigo no Mar, nos Portos e
Vias Navegáveis Interiores (NORMAM-16/DPC);

V) possuir  os equipamentos  de segurança,  salvatagem, navegação e comunicação
para o Mar Aberto Oceânico - Área A3 - descritos nas Normas da Autoridade Marítma para
Embarcações  Empregadas  em  Mar  Aberto  (NORMAM-01/DPC)j  Devendo  uma  das
embarcações dispor  de  telefone  satelital  e a  outra dispor  de  rádio  HF-SSB (High Frequency
Single Side Band) para a comunicação entre os partcipantes;

VI) manter contato constante com as bases de comunicações da Regata em Recife,
localizado nas dependências do Cabanga Iate Clube, e o posto de controle no Arquipélago de
Fernando de Noronha, até os veleiros deixarem o Arquipélago;

VII)  o desguarnecimento  das  referidas embarcações  de  apoio serão confrmados
pelas Capitanias de registro quando as mesmas retornarem ao Contnente; e

VIII)  o  cabo  de  reboque  deverá  ser  de  material  resistente  e  futuante,  para  o
reboque estabelecidoj

d) Procedimentos das Embarcações Partcipantes
1 - Caso as embarcações  de apoio, indicadas pela Comissão da Regata, não sejam

inspecionadas ou não estejam de acordo com as Normas da Autoridade Marítma, a largada
será adiada até que a discrepância seja solucionadaj
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2 - É recomendável que as embarcações partcipantes da regata possuam condições
de navegação a motor para cobrir à distância de, no mínimo, 150 milhas náutcasj 

3 - As embarcações deverão ter a bordo toda a documentação prevista nas normas,
de modo a poder apresentá-la, quando solicitado por representante da Autoridade Marítmaj

4 -  Recomenda-se  que as  embarcações  possuam cintos  de segurança  para,  pelo
menos, metade da tripulaçãoj

5 - A regata ocorrerá no interior da área de responsabilidade de Busca e Salvamento
do Comando do 3º Distrito Naval (SALVAMARNORDESTE), a quem compete adotar providências
para a salvaguarda da vida humana no  marj  Os telefones do  SALVAMAR NORDESTE são: (84)
3216-3018, 0800-280-2255 e 185 (Emergência Marítma)j

6 -  As  embarcações  deverão permanecer com os  rastreadores  satelital  ligados  a
partr de 3 (três) horas antes da partda da REFENOj O Iate Clube Cabanga deverá disponibilizar
permanentemente as posições destas embarcações para possibilitar o acompanhamento pelo
SALVAMAR NORDESTE e pela CPPEj

7 - As embarcações estarão sujeitas a inspeções aleatórias pela CPPE, após cruzarem
a linha de chegada, no Arquipélago de Fernando de Noronhaj

8 - As embarcações não partcipantes da Regata Internacional Recife – Fernando de
Noronha (REFENO) que se destnam ao Arquipélago de Fernando de Noronha (AFN), devem em
conformidade com a NORMAM-03/DPC:

I)  efetuarem  o  passe  de  saída  para  o  AFN,  nos  órgãos  de  despacho  (Capitania,
Delegacia ou Agência da jurisdição de origem) por meio do aviso de saída, Anexo 1-F;

II) possuir os equipamentos obrigatórios previstos no item 0515;
III)  recomenda-se,  as  embarcações  que não são obrigadas,  possuir  no mínimo a

dotação de medicamentos e materiais de primeiros socorros;
IV)  recomenda-se  em virtude  da  profundidade  local  de  fundeio  no AFN,  que  as

embarcações sejam dotadas de uma segunda âncora com no mínimo 50,0m de cabo; e
V)  entregar  o  anexo  1-F preenchido  no  referido  Órgão  de  Despacho  de  sua

jurisdição, para o controle de acompanhamento, e caso possua, o número do telefone satelitalj
9 -  Todas as  embarcações,  partcipantes  da  Regata  ou  não,  ao suspenderem do

AFN, com destno ao contnente, serão inspecionadas e realizarão o passe de saída, por meio do
aviso de saída, a fm de obter a autorização de navegação de travessia de Mar Aberto Oceânicoj

IV - EVENTOS MARÍTIMOS ENVOLVENDO MOTOS AQUÁTICAS:
a) Até cinco moto aquátcas:

Para a realização de eventos náutcos ou passeios em grupos com motos aquátcas,
deverão ser adotadas as seguintes regras especiais, em complemento às orientações contdas
na NORMAM-03/DPC:

1) Os eventos só poderão ocorrer durante o dia, permanecendo proibido o tráfego de
motos aquátcas entre o pôr do sol e o nascer do sol, e deverá ser apresentado à CP/DL/AG
dados para a realização do evento, bem como um plano logístco e um plano de navegação,
quando aplicável;

2)  durante  o  percurso,  deverá  ser  mantda  uma  distância  segura  entre  as
embarcações,  com  o  objetvo  de  evitar  colisões  e  para  que  haja  tempo  de  resposta  em
manobra;
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3)  durante  o  evento,  poderão  ser  realizadas  ações  de  Inspeção  Navalj  As
embarcações não devem fcar aglomeradas, impedindo/difcultando a movimentação da equipe
de  Inspeção  Naval,  bem  como  comprometendo  as  regras  de  tráfego  e  a  segurança  da
navegação;

4) é terminantemente proibida a realização de manobras radicais ou quaisquer tpos
de acrobacias durante o percurso;

5)  não  é  permitda  a  navegação  dentro  dos  duzentos  metros  da  linha  de  base,
respeitando o distanciamento com relação aos banhistas;

6) os partcipantes deverão fazer uso do Colete Salva-Vidas Classe V;
7)  para  todos  os  eventos,  as  motos  aquátcas  deverão  dispor  de  autonomia  de

combustvel  sufciente  para  chegar  ao  seu  destno  ou  fazer  paradas  para  abastecimento,
fazendo  constar  em  plano  logístcoj  Está  proibido  o  abastecimento  no  mar,  bem  como
acondicionamento de bombonas de combustvel, inclusive nas embarcações de apoio; e

8) as motos aquátcas deverão empreender velocidade compatvel com o estado do
mar e com as condições de manobrabilidade da embarcaçãoj

b) De cinco até vinte moto aquátcas:
 Em grupos entre cinco e vinte motos aquátcas, será obrigatória a comunicação do
evento  para  a  CP/DL/  ou  AG  ,  com  quinze  dias  de  antecedência,  por  meio  do  Grupo  de
atendimento ao Público (GAP), informando o número de partcipantes, número de inscrição das
embarcações,  habilitação dos  seus  condutores,  destno,  local  e  horário  de saída e  retornoj
Reitera-se que não é permitda a navegação dentro dos duzentos metros da faixa de praiaj

c) Acima de vinte moto aquátcas:
Em  grupos  acima  de  vinte  motos  aquátcas,  os  organizadores  deverão  realizar  a

comunicação do evento para a CP, DL ou AG por meio do Grupo de Atendimento ao Público
(GAP) e seguir as seguinte regras:

1) até quinze dias antes do evento, os organizadores deverão entregar a CP/DL/AG a
relação contendo o número de inscrição das motos aquátcas, habilitação dos seus condutores
e os nomes dos demais partcipantes;

2) plano de navegação contendo: local e hora de partda, derrota prevista, pontos de
arribadas e local e hora estmada de chegada;

3) plano logístco informando: apoio de terra, pontos de remoção de feridos, pontos
de remoção de equipamentos avariados e, ser for o caso, pontos de reabastecimento;

4) a comunicação entre a embarcação de apoio e a organização deverá ser realizada
via transceptor VHF marítmo nos canais designados pelo serviço móvel marítmo; e
5) dispor de uma embarcação de apoio, adequadamente identfcada com bandeira ou 
adesivada com a palavra APOIO, para cada vinte motos aquátcas partcipantesj As 
embarcações deverão ser guarnecidas por pessoal devidamente habilitado, devendo ainda 
dispor a bordo de um médico/paramédico/enfermeiro e um guarda-vidasj Essas embarcações 
deverão ser classifcadas para, no mínimo, navegação interior dois e capacidade para rebocar as
embarcações apoiadasj

0515 – PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO
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Para possibilitar um contnuo aperfeiçoamento dos procedimentos operatvos a serem
implementados  internamente,  a  CPPE tem um controle  em arquivo permanente,  contendo
ações anteriores, análises e crítcas dos eventos náutcos realizados na área de jurisdiçãoj

0516 - CAMPANHAS EDUCATIVAS
Durante  a  realização  das  inspeções  navais  de  rotna,  da  aplicação  de  Cursos  de

Formação de Aquaviários (CFAQ), bem como durante a Operação Cisne Branco, são ministradas
palestras  sobre  Segurança  do Tráfego  Aquaviário  (STA),  procedimentos  para  inscrição  e/ou
registro de embarcações, procedimentos para inscrição em cursos do EPM, carreira na Marinha
Mercante,  habilitação  de  aquaviários/amadores,  o  uso  indevido  de  compressores  de  ar
comprimido  na  pesca  da  lagosta  e  prevenção  aos  acidentes  de  Escalpelamento,  visando
implementar a mentalidade marítma nas comunidades da área de jurisdiçãoj

A  divulgação  ocorrerá  com  o  apoio  dos  meios  de  comunicação  (televisão,  rádios  e
jornais) para divulgação de matérias atnentes à segurança da navegação, salvaguarda da vida
humana nos rios e vias interiores e prevenção a poluição hídricaj Também serão utlizados na
divulgação:

a) Cartazes e folders
Serão distribuídas nas empresas de navegação, embarcações, estações de embarque e

desembarque  de  passageiros,  sindicatos,  associações,  colônia  de pescadores,  nas  escolas  e
comunidades ligadas aos ambientes fuviais, lacrustes e marítmosj

b) Outdoors
Serão instalados nos principais pontos de concentração de embarcações de transporte

de passageiros e comunidades ligadas aos meios fuviais, lacrustes e marítmosj
c) Palestras

Serão realizadas em empresas de navegação, comunidades, sindicatos, associações, 
colônias de pesca e escolasj

SEÇÃO IV
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

0517  -  PROCEDIMENTOS  DE  NAVEGAÇÃO  PARA  AS  EMBARCAÇÕES  DE  TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS, TURISMO NÁUTICO E TRAVESSIAS.

As embarcações miúdas empregadas no transporte de passageiros no turismo náutco e
em travessias, deverão cumprir os seguintes itens:

a)  Todos os tripulantes e passageiros devem usar o colete salva-vidas  durante a
singradura, tendo em vista as característcas da embarcação; 

b) As crianças menores de 07 anos e os adultos com mais de 60 anos, deverão vestr o
colete salva-vidas antes de embarcar;

c) Os  passageiros deverão embarcar e desembarcar somente nos locais adequados e
aprovados para esse fm; 

d) O transporte de cargas, como bicicletas, malas ou outros, diminuem a capacidade de
transporte de passageiro da embarcação, sendo proibido o transporte simultâneo no mesmo
local;
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e) Ter atenção quando transitarem sob as pontes do Recife, nos períodos de maré altaj
Por medida de segurança, está proibido o tráfego sob a ponte 12 de setembro quando a maré
for superior a 2,0 metros, a partr do nível de redução;

f)  Manter  na  empresa  e/ou ponto  de embarque,  durante  a atvidade de turismo,  a
relação de tripulantes e passageiros embarcados, contendo a identfcação dos passageiros e
respectvos contatos telefônicos para um eventual caso de urgência, bem como, o plano de
navegação;

g)  Interromper  a  navegação  do  passeio  turístco,  pelo  Comandante  da  embarcação,
sempre que houver  risco à navegação proveniente  das  condições  ambientais  adversas,  das
condições estruturais e mecânicas da embarcação, ou da recusa dos passageiros em atender às
normas de segurança;

h) Possuir o plano de navegação autorizado pelo órgão regulador estadual ou municipal,
conforme o caso, para atvidade de transporte de passageiros, seja de turismo ou de travessia,
constando  o  percurso  a  ser  navegado  em  consonância  com  o  Plano  Municipal  de
Gerenciamento  Costeiro  (PMGC)  e  o  Zoneamento  Ambiental  e  Territorial  das  Atvidades
Náutcas (ZATAN);

i) Solicitar a emissão do Certfcado de Segurança de Navegação (CSN) das embarcações
de transporte de passageiros, com Arqueação Bruta (AB) maior que 10 e menor ou igual a 20,
conforme previsto na subalínea 2b do item 0805 da NORMAM-02/DPC, que serão submetdas a
vistoria inicial em seco e futuando; e

j) Fixar os assentos de todas as embarcações de transporte de passageiros, em locais
específcos  e  perfeitamente  demarcados,  devendo  estes  possuírem  resistência  estrutural
compatvel com o peso do passageiro e a atvidade desenvolvidaj

Os serviços de transporte aquaviário urbano deverão ser regularizados pelo Município,
entretanto, se este transporte compreender dois ou mais municípios a regularização deverá ser
feita pelo Departamento de Estradas e Rodagem, conforme previstos na legislação em vigorj

Os proprietários  das  embarcações  empregadas  nestas  travessias  deverão requerer  a
Capitania a reclassifcação para a atvidade ou serviço de transporte de passageiro e/ou apoio
ao turismo, de acordo com a NORMAM-02/DPC, para que possa operar,  incluindo os casos
previstos  de  “Dupla  Classifcação”,  devendo  possuir  uma  tripulação  mínima  de  segurança
compatvel com a classe e o serviço consideradoj

Além do serviço de transporte aquaviário regulamentado pelo órgão municipal ou
estadual,  dependendo  do  serviço  empregado,  o  proprietário  deverá  obter  a  licença  de
operação e/ou alvará de funcionamento, para solicitar a devida reclassifcação e regularização
do Título de Inscrição de Embarcaçãoj

0518 –  PROCEDIMENTOS  DE  NAVEGAÇÃO  PARA  O  ARQUIPÉLAGO  DE  FERNANDO  DE
NORONHA E SEU RETORNO AO CONTINENTE.
I - As embarcações que prestam apoio logístco (atvidade comercial) ao Arquipélago

de  Fernando  de  Noronha  (AFN),  além  de  cumprirem  os  requisitos  estabelecidos  na
NORMAM-01/DPC para essa área de navegação, deverão:

a) Quanto ao material:
1)  ser  dotada  de  equipamento  AIS  Tipo  A  ou  Tipo  B  (  Sistema  de  Identfcação

Automátca);
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2) ser dotada de dois GPS;
3) ser dotada de radar; e
4) ter equipamentos de radiocomunicação em HF e VHF, ambos com DSC (Digital

Select Calling)j
            b) Quanto ao pessoal:

1)  Para  as  embarcações  de  carga  Não-Solas  com  AB<300,  torna-se  obrigatória  a
exigência da Regra II/3 da Convenção STCW para os Comandantes de todas as embarcações
que realizam a travessia Recife/AFN;

2)  Para  as  embarcações  de  carga  Não-Solas  com  AB>300,  os  Comandantes  das
embarcações deverão ter qualifcação mínima de 2ºON, Regra II/3 da Convenção STCW;

3)  a  atribuição  da  regra  II/3  aos  comandantes  das  embarcações  empregadas  no
abastecimento da ilha, com Regra II/5, será necessária a conclusão, com aproveitamento, dos
cursos Especial de Navegação Eletrônica para Mestre de Cabotagem e Contramestre (ENET),
Especial de Radioperador Geral (EROG) e Especial de Operador ARPA (EARP); e

4) Somente serão permitdas pessoas extra-roll a bordo, caso estas tenham realizado
o Curso Básico de Segurança de Navio (CBSN)j

c) Quanto aos procedimentos:
1)  deverá  ser  apresentado  a  CPPE,  por  ocasião  do  despacho,  o  Plano  de

Carregamento descrevendo as  cargas  embarcadas,  o  peso de cada carga e posicionamento
destas na embarcação, assinado pelo Comandante do navio e pelo Armador; e

2) em caso de Aviso de Mau Tempo, emitdo pelo Centro de Hidrografa da Marinha
(CHM),  para  região  FOXTROT,  o  despacho  das  embarcações  fcarão  condicionadas  ao
preenchimento do Termo de Responsabilidade, que deverá ser assinado pelo Comandante do
navio e pelo Armadorj

Por ocasião da vistoria efetuada pela Capitania nas embarcações, antes das partdas,
será verifcado se está previsto lastro no Estudo de estabilidade das mesmas e, caso afrmatvo,
o vistoriador/inspetor deverá observar se o lastro está corretamente posicionadoj

As embarcações que prestam apoio logístco ao AFN e ASPSP terão o despacho “in
loco”,  submetdas  à  verifcação  pelo  inspetor  naval  no  período  de  08hs  até  às  17hs,  em
cumprimento ao memorando nº 03/2015 do Comando do 3º Distrito Navalj

As embarcações serão inspecionadas pela Capitania por ocasião da chegada no AFN
quando,dentre  outros  aspectos,  serão  verifcadas  se  estão  com  excesso  de  carga,  por
intermédio da observação da marca de borda livre (disco de Plimsoll)/ou da linha de marca
d’aguaj

Só será permitda a entrada, no Porto de Santo Antônio, de embarcações não SOLAS
com Comprimento até 43,0m, com Boca de até 11,5m e com Calado Máximo de até 3,3mj

II - Embarcações Classiicadas para Navegação Interior / Navegação Costeira: 
Regula diretrizes específcas para as embarcações classifcadas como navegação

interior, quando realizando navegação oceânica entre o Arquipélago de Fernando de Noronha e
o contnentej 

a)  Para  uma  embarcação  classifcada  na  navegação  interior  ou  na  navegação
costeira,  para realizar  a travessia envolvendo a navegação oceânica entre o Arquipélago de
Fernando de Noronha (AFN) e o contnente deverão preencher as seguintes exigências:
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I) Apresentar uma Declaração de Viagem Única, assinada por Engenheiro Naval
atestando que a embarcação tem condições estruturais de se fazer ao mar, acompanhada por
ART;

II) Ser tripulada por profssionais qualifcados para a área de navegação de mar
aberto (MCB, CDM + 02 tripulantes para rodar quarto), se for uma lancha ou veleiro, pode ser
tripulada por um Capitão Amador + 02 tripulantes para rodar quarto;

III) Dotar todos equipamentos de salvatagem exigidos para a navegação mar
aberto  (coletes salva-vidas classe II, boias salva-vidas com dispositvo de iluminação
automátco, artefatos pirotécnicos e balsa salva-vidas classe II);

IV) Dotar 2 (dois) equipamentos de navegação por satélite (GPS), um fxo e um
móvel e os equipamentos de navegação exigidos no item 0417 da NORMAM-01/DPC; e

V) Dotar os equipamentos de radiocomunicação (VHF com DSC e um telefone
satelital)j 

b) Os proprietários deverão pagar a GRU e dar entrada na Reclassifcação para uma
viagem,  conforme  exigido no item 0326 da NORMAM-01/DPC,  antes  de  realizarem  esta
singradura e efetuar despacho na CP/DL/AG de onde estverem suspendendoj

c)  Deverão,  se  possível, ser  acompanhadas  por  embarcação  de  carga,  sendo
verifcado a saída e a chegada “in loco”j

0519 – EMBARCAÇÕES PESQUEIRA DE MAR ABERTO
a) Tripulação

Os tripulantes devem ter suas Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), de acordo com
o Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) ou com o Título de Inscrição de Embarcação (TIE) da
embarcaçãoj

b) Operacionalidade
As  embarcações  de  pesca  deverão  ter  seu  despacho  “in  loco”  similar  ao  que  é

realizado nas embarcações de apoio logístco aos Arquipélagos de Fernando de Noronha (AFN)
e São Pedro e São Paulo (ASPSP)j

0520 – MERGULHO REBOCADO (PLANA-SUB)
A prátca da atvidade de diversão náutca, com dispositvo rebocado futuante e

subaquátco tpo “Plana-Sub”, devem ser observadas as seguintes condições: 
1) O controle da prátca desta atvidade, nos aspectos da diversão pública e comercial,

está na esfera dos órgãos competentes do estado ou do município; 
2) A prátca desta atvidade deverá ser realizada além de duzentos (200) metros da linha

base e mantda a uma distância de, no mínimo, uma vez o comprimento do cabo de reboque,
das demais embarcações em movimento ou fundeadas;

3)  O estabelecimento das áreas destnadas à utlização deste dispositvo em águas
interiores, rios, lagos, canais e lagoas é de responsabilidade das autoridades municipais ou
estaduais, em coordenação com esta Capitania dos Portos, de modo a não interferir no lazer
dos banhistas; 

4) A embarcação rebocadora deverá, além do condutor, dispor de outro tripulante a
bordo, munido de  equipamento  de  mergulho  pronto uso, com o  propósito de observar o
dispositvo rebocado e,  se  necessário,  auxiliar a(s) pessoa(s) que esteja(m) pratcando tal
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atvidade dentro da água, de modo a que o responsável pela condução da embarcação possa
estar com sua atenção permanentemente voltada para as manobras;

5) A distância entre a cabine de comando e a popa for igual ou inferior a cinco metros,
possuir, neste espaço, campo de visão livre de obstáculos de maneira que o tripulante
observador do dispositvo possua comunicação direta com o condutorj Caso essa distância seja
superior a cinco metros, o tripulante observador deverá possuir algum tpo de equipamento de
comunicações direta e exclusiva (tpo radiocomunicador) para comunicação contnua e
permanente com o condutor quando em operação;

6) Dispor de boias circulares com cabo retnida, em quantdade sufciente para cada
pratcante em atvidade na águaj O cabo retnida deverá possuir um comprimento mínimo de
uma vez e meia o comprimento do cabo de reboque;

7) A embarcação rebocadora adaptada para esta atvidade, deverá possuir as seguintes
característcas básicas abaixo listadas, para que a operação seja segura e não coloque em risco
a salvaguarda da vida humana no mar, sendo obrigatório:

a) o ponto de fxação do cabo de reboque ou da estrutura que conduza um conjunto
de reboque, não deve limitar a manobra e/ou o governo da embarcação; 

b)  possuir proteção total para o hélice, propulsor, eixo e partes moveis das
embarcações, de forma que nenhuma parte do corpo humano possa ser atngida; 

c) disponibilizar facilidades para o resgate do rebocado; 
d) possuir um sistema de governo que permita ao condutor manobrar com segurança

em baixa velocidade; e 
e) possuir acesso lateral para embarque e desembarque das pessoas, que estejam

n’águaj
8) Em operação de reboque do dispositvo de “Plana-Sub”, a embarcação não deverá

ultrapassar a velocidade de 5(cinco) nós; 
9) A embarcação deverá ser reclassifcada para  “Transporte de Passageiros”, devendo

regularizar o Termo Inscrição de Embarcação(TIE) antes de iniciar suas atvidades; 
10)  É  responsabilidade  do  proprietário  e  do  condutor  somente  realizar  a  atvidade

quando as condições de mar e vento não pôr em risco a segurança do usuário, tendo como
limite para operação as condições de grau dois da Escala BEAUFORT; e

11) A empresa deve possuir um plano de resgate para casos de emergênciaj

0521 – EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO AQUÁTICO
Regula diretrizes para o uso seguro de equipamentos de entretenimento aquátco do

tpo “FLYBOARD”, “HOVERBOARD”, “JETPACK” e outros semelhantes na área de jurisdição da
Capitania dos Portos de Pernambuco, visando a salvaguarda da vida humana no mar e a
segurança da navegação na utlização do equipamento, conforme a seguir:

1)  É obrigatória a permanência do condutor e  do vigia, habilitados em motonauta,
fazendo o uso da chave de segurança, enquanto a outra pessoa estver utlizando o “FlyBoard”,
independentemente da moto-aquátca permanecer sem seguimento e mesmo que exista a
possibilidade de controle remoto com gerenciamento eletrônico da moto-aquátca, pela pessoa
que estver utlizando o “FlyBoard”; 
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2) O operador do “FlyBoard” deverá possuir qualifcação para operar o equipamento na
sua plenitude, mediante comprovação por atestado/certfcado de capacitação para operar o
equipamento de acordo com item de segurança constante no Manual Técnico do fabricante; 

3) A utlização do equipamento é proibido seu uso a menos de 200 metros da linha de
base e, em nenhuma hipótese, poderá existr interação com banhistas, outras embarcações e
qualquer outra atvidade esportva aquátca ou náutca; 

4) Fica proibida a utlização do equipamento por pessoas menores de idade; 
5) É de uso obrigatório o colete homologado, da classe V, de acordo com o preconizado

na NORMAM-03/DPC, recomenda-se a utlização de capacete de “wakeboard”  e roupa de
proteção “wetsuit”; 

6) Utlizar o equipamento somente com estado do mar adequado, com ventos e ondas
de pouca intensidade; 

7)  Utlizar o “FlyBoard”  em uma profundidade mínima de 4 metros, caso venha ser
realizado mergulho com o equipamento, a profundidade mínima deverá ser de 6 metros, com
boa visibilidade da água e sem a existência de obstáculos submersos, conforme itens
mandatórios do manual do fabricante; 

8) Não utlizar o equipamento para realizar acrobacias e manobras que possam colocar
em risco a segurança do utlizador do “FlyBoard”, do condutor e do vigia que guarnece a moto-
aquátca e de terceiros; e 

9)  Na utlização do equipamento em regatas, competções, exibições e eventos
náutcos, deverão cumprir os cuidados previstos no item 0113 da NORMAM-03/DPC;

0522 – OPERAÇÃO NO EMPREGO DE HIDROAVIÃO
As operações  de pouso e decolagem realizadas em trechos navegáveis de rios, baias,

lagos ou mares por equipamento tpo “HIDROAVIÃO” nas áreas de jurisdição desta Capitania,
deverá ser solicitado autorização do uso do espaço aquaviário para este fm no que concerne
ao  ordenamento  do  espaço  aquaviário  e  à  segurança  da  navegação,  sem  prejuízo  das
obrigações do interessado perante os demais órgãos responsáveis pelo controle da atvidade
em questão, devendo o condutor do hidroavião: 

1) ser habilitado na categoria de amador ou de aquaviário;
2) apresentar o nada a opor da Autoridade Aeronáutca quanto ao local e os horários

para o pouso e decolagem;
3) cumprir o estabelecido pelo Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro quanto o

estabelecimento das diversas áreas de atvidades náutcas, e caso previsto, o local para pouso e
decolagem; 

4) demarcar com boias o local reservado para essa atvidade; 
5)  manter no local  pelo menos uma embarcação para limpeza de área e garantr  a

segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana;
6) alertar aos navegantes utlizando canal VHF canal 16 a atvidade do hidroavião na

área prevista, por ocasião do pouso ou da decolagem; e
7) informar a Capitania a hora do pouso ou da decolagem, procedência, destno e o

período que o hidroavião permanecerá atracado ou fundeadoj

0523 – SITUAÇÕES ESPECIAIS
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As seguintes normas, adicionais às Normas da Autoridade Marítma em vigor, se aplicam
às embarcações miúdas empregadas no transporte de passageiros no turismo náutco e em
travessias, na jurisdição da CPPE:

1) Todos os tripulantes e passageiros devem usar o colete salva-vidas, obrigatoriamente,
durante a singradura, tendo em vista as característcas da área portuária e sendo uma travessia
de canal, sujeita a variações de marés e ondas;

2) A lotação máxima das embarcações para a travessia será de um (01) tripulante e sete
(7) passageiros; e

3) É proibido o transporte de passageiros fora dos locais adequados e aprovados para
esse fm, bem como não é permitdo o transporte de carga, junto com passageiros no mesmo
convés, sendo autorizado, excepcionalmente, a travessia com  um (01) tripulante e cinco (05)
passageiros, limitando-se ao transporte máximo de (04) bicicletas nas embarcaçõesj

     a) Procedimento do SWELL
Em caso  de  mau tempo com SWEL,  as  travessias  serão  suspensas,  até  que  o

tempo melhore e volte as suas condições normaisj
b) Procedimento de Salvamento

Em caso de ocorrência com passageiro caindo da embarcação, o motor deverá ser
parado imediatamente, lançando a boia salva-vidas e acionado alarme visual e sonoroj

c) Procedimento de Comunicação
As embarcações  deverão manter comunicação utlizando rádio portátl  VHF no

canal 16, ou utlizar outro meio de comunicação móvel tpo celularj Tendo sempre disponível na
embarcação os telefones da Capitania dos Portos de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros
Militar de Pernambucoj

d)  Procedimentos  para  Embarcações  Miúdas empregadas  no  transporte  de
passageiros no turismo náutco e na travessia do Marco Zero para o parque de esculturas
Brennand

Horário de funcionamento, de 07 horas as 17 horas;
Lotação máxima das embarcações com passageiros e bicicletas, um condutor,

cinco passageiros e quatro bicicletas; 
Lotação máxima das embarcações apenas com passageiros, um condutor e sete

passageiros; e
Deverá estar fxado no local de acesso ao embarque, uma placa contendo todas

estas informações, e os telefones de contato da Secretaria de Turismo e Lazer,  como o da
Capitania dos Portos de Pernambucoj

OSTENSIVO - 34 de 34 - REV-1



OSTENSIVO NPCP-PE

CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I
CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

A jurisdição da CPPE possui diversos rios, canais e furos navegáveis não cartografados,
tendo em vista essa característca, os navegantes devem ter cautela e se informar junto aos
Comandantes de embarcações ou “prátcos locais”, com experiência em navegação nessas vias,
para que possam demandar essas áreas com segurança.

0601 - VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS
Dentre  as  vias  navegáveis  cartografadas  na  área  de  jurisdição,  destaca-se  o  rio

Capibaribe, local das instalações portuárias do Porto do Recife, e o rio Tatuoca que abriga o
Complexo Portuário Governador Eraldo Gueiros, Porto de Suape, abaixo descritos.

VIAS
NAVEGÁVEIS

EXTENSÃO
NAVEGÁVEL

PROJEÇÃO NAVEGÁVEL NAVEGABILIDADE CARTA
NÁUTICAProjeção (N/E) Projeção (S/W) Condição Sinalização Categoria

Rio Capibaribe 3.3 Km φ 08°03'27.4" S
λ 034°51'22.2"W

φ 08°04'18.0" S
λ 034°52'30.0"W Boa

1 FAR, 
4 FTE, 2 BL e

1 BC
A 902/DHN

Rio Tatuoca 5 km φ 08°23'33.5" S
λ 034°57'29.4"W

φ 08°22'55.6" S
λ 034°58'48.8"W

Boa FTE e boias
sinalizadoras

A 906/DHN

Signifiados das Siglas/Teroos:
√ Categoria A – é o canal ou rio com mais de 2,10m de profundidade durante 90% dos dias do ano;
√ Categoria B – é o canal ou rio de 1,30 a 2,10m de profundidade durante 90% dos dias do ano; 
√ Projeção (N/E) – é o ponto de projeção cartográfca mais ao norte e/ou a leste;
√ Projeção (S/W) – é o ponto de projeção cartográfca mais ao sul e/ou a oeste;
√ Sinalização BC – sinal de auxílio à navegação tpo boia cega;
√ Sinalização BL – sinal de auxílio à navegação tpo boia luminosa;
√ Sinalização FAR – sinal de auxílio à navegação tpo farol, alcance luminoso superior a 10 MN; e
√ Sinalização FTE – sinal de auxílio à navegação tpo farolete, alcance luminoso inferior a 10 MN.

a) Vias Interiores das Áreas Portuárias:
O Rio Capibaribe abriga a área de manobra e de navegação dos navios mercantes com

destno ao Porto do Recife, nesta área ocorre a travessia de pequenas embarcações entre a
praça  “Marco Zero”  e  o  parque à  beira  mar  denominado “Parque das  Esculturas  Francisco
Brennand”, e ao fnal as instalações do Pernambuco Iate Clube (PIC). A área é cartografada se
estende desde a foz até a posição geográfca φ 08°04'18”S / λ 034°52'30”W, sendo empregada
para  a  passagem  de  diversas  embarcações  de  esporte  e/ou  recreio,  de  pesca  e  demais
atvidades que fundeiam ou aportam no sudoeste da posição cartografada, Bacia do Pina.  

O rio Tatuoca, via navegável cartografada, e o rio Massangana, não cartografado, estão
compreendidos na zona de pratcagem do Complexo Industrial e Portuário Governador Eraldo
Gueiros – Porto de Suape, onde existem  diversos estaleiros, terminais de uso privatvo, hotel
marina,  comunidade  pesqueira,  entre  outros.  A  Autoridade  Portuária  visando  garantr  à
segurança da navegação e o ordenamento do tráfego aquaviário nos canais de navegação fuvial
e  nas  bacias  de  evoluções  mantém  diversas  boias  e  faroletes  sinalizadoras,  bem  como,  o
controle  do  fuxo  e  fscalização  de  navegação  efetuado  pela  torre  de  controle  e  Guarda
Portuária, respectvamente.
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0602 - VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS

VIAS NAVEGÁVEIS EXTENSÃO
NAVEGÁVEL

NAVEGABILIDADE
Condição Sinalização Categoria Projeção da Deseoboiadura

Canal de Atapuz 10 Km Restrita Não Possui A φ 07°41'20.1"S λ 034°50'03.3"W
Canal de Santa Cruz 22 Km Restrita Não Possui A φ 07°48'46.7"S λ 034°50'09.2"W
Rio Ariquindá * 5,5 Km Restrita Não Possui A φ 08°41'20.5"S λ 035°06'12.5"W

Rio Capibaribe * diversos 
trechos

Restrita Não Possui B φ 08°02'35.2"S λ 034°52'05.6"W

Rio Formoso 5 Km Restrita Não Possui B φ 08°41'06.2"S λ 035°04'25.7"W
Rio Goiana 17 Km Restrita Não Possui B φ 07°33'27.6"S λ 034°50'06.6"W
Rio Jaboatão 3,5 Km Restrita Não Possui B φ 08°13'27.6"S λ 034°55'14.8"W
Rio Jordão 11 Km Restrita Não Possui B φ 08°05'05.5"S λ 034°54'12.9"W
Rio Massagana * 6 km Boa Não Possui A/B φ 08°21'38.6"S λ 034°56'43.3"W
Rio Moxotó 10 km Boa Não Possui B φ 09°19'20.6"S λ 038°14'12.2"W
Rio Pajeú 16,5 Km Restrita Não Possui B φ 08°52'48.1"S λ 038°40'20.9"W

Rio São Francisco * 400 Km Boa Diversas
Sinalizações

A/B φ 09°19'47.3”S λ 038°14'14.6”W

Rio Sirinhaém 3 Km Restrita Não Possui B φ 08°36'31.8"S λ 035°02'47.6"W
Rio Timbó 6 Km Restrita Não Possui A φ 07°50'07.8"S λ 034°50'23.8"W
Rio Tracunhaém 1,5 Km Restrita Não Possui B φ 07°33'18.3"S λ 034°49'47.1"W
Rio Una 10,5 Km Restrita Não Possui B φ 08°51'39.0"S λ 035°07'45.9"W

Signifiados das Siglas/Teroos:
√ Categoria A – é o canal ou rio com mais de 2,10m de profundidade durante 90% dos dias do ano;
√ Categoria B – é o canal ou rio de 1,30 a 2,10m de profundidade durante 90% dos dias do ano; 

a) Detalhaoento dos Rios Indiiados (*):
1) O Rio Capibaribe possui um trecho cartografado, descrito no item anterior, e diversos

outros trechos com obstáculos, cachoeiras e na região semi árido é considerado intermitente
por  possuir  o  fuxo de  água  apenas  durante o  período  de  chuvas.  As  áreas  navegáveis  no
interior, em sua maioria, possui baixa profundidade e diversos obstáculos submersos, devendo
o navegante ao desenvolver a singradura ter perfeito conhecimento local.

Na Região Metropolitana do Recife existe navegação regular com diversos pontos de
travessias  e  projetos  de  navegabilidade,  entretanto  sem  batmetria  homologada  para
navegação, nesta região a profundidade depende da variação de maré e oscila, normalmente,
de 0,90 a 2,50 m numa percurso que perfaz 13,3 km, desde a confuência com o Rio Beberibe (φ
08°02'35.2"S / λ 034°52'05.6"W) até a passagem sob a ponte da BR-101 (φ 08°01'38.8"S / λ
034°56'35.4"W).

2) O Rio Massangana está localizado ao norte do Complexo Portuário de Suape, tendo
sua navegabilidade restrita na foz em virtude da  variação de maré, bancos de areia e ondas
predominantes do sudeste. Normalmente, as embarcações para se fazerem ao mar, percorrem
o canal leste que une os rios Massangana e Tatuoca, adentrando na área portuária de Suape. 

Este rio adentra no interior do município do Cabo de Santo Agostnho e possui  uma
profundidade considerada, perfazendo um trecho navegável de 6 (seis) km.

3) O Rio São Francisco possui 2.830 Km de extensão, dos quais aproximadamente 400
Km dentro  da  jurisdição da  CPPE,  desde do município  de  Petrolina/PE (φ  09°26'44.2”S /  λ
040°46'01.9”W) até a desembocadura do Rio Moxotó no interior da bacia hidrográfca da usina
hidrelétrica de Paulo Afonso (φ 09°19'47.3”S / λ 038°14'14.6”W) no município de Jatobá/PE, em
toda sua extensão margeia ao norte o estado de Pernambuco e ao sul o estado da Bahia, a
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organização da Marinha do Brasil que atua nesta área navegável é a Capitania Fluvial de Juazeiro
(CFJ), sendo grande parte desta área navegável.

Alertar-se aos navegantes da existência de trechos com soleiras rochosas, bancos de
areia, assim como, a entrada dos canais de transposição existentes em Cabrobó/PE (Eixo Norte
– φ 08°32'47"S 039°27'18.4"W) e em Floresta/PE (Eixo Leste – φ 08°48'22"S / 038°24'11.5”W)
que restringem à navegação. Sendo a atividade mais comum, a navegação de travessia entre os
municípios, com embarcações de pouco calado, que atualmente ocorre entre: 1) Jatobá/PE e
Glória/BA;  2)  Petrolândia/PE  e  Glória  (UHE Paulo  Afonso);  3)  Belém de  São Francisco/PE e
Chorrochó/BA; 4) Santa Maria da Boa Vista/PE e Curaçá/BA; 5) Santa Maria da Boa Vista/PE e
Juazeiro/BA; 6) Lagoa Grande/PE e Juazeiro/BA; e 7) Petrolina/PE e Juazeiro/BA.

4)  O Rio  Ariquindá é  um importante  rio  para  as  atvidades  de  esporte  e/ou recreio
devido a concentração de embarcações, de marinas e clubes náutcos, além da travessia fuvial
por meio de balsa entre os municípios de Paulista e Igarassu, e o estabelecimento de diversos
píeres e pontos de fundeios individuais.

A desembocadura do rio Ariquindá para o mar aberto possui diversos bancos de areia
e uma barreira de corrais que restringe a navegabilidade no canal de acesso. Durante a maré
alta, embarcações de pequenos calados conseguem navegar da desembocadura até o Canal de
Santa Cruz passando a oeste da Ilha Coroa do Avião.

0603 - REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR
O Estado de Pernambuco possui diversas atvidades náutcas, de esporte e/ou recreio e

de cunho comercial,  nos limites geográfcos para navegação interior que são caracterizadas
pelas áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios e canais, e parcialmente abrigadas,
onde  é  observado  ondas  com alturas  signifcatvas  e/ou  combinações  adversas  de  agentes
ambientais.

As regras específcas para a navegação interior foram estabelecidas visando a segurança
da  navegação,  o  ordenamento  do  tráfego  aquaviário  e  a  salvaguarda  da  vida  humana,
principalmente  as  decorrentes  do  Regulamento Internacional  para  Evitar  Abalroamentos  no
Mar (RIPEAM-72) ratfcadas e aceitas pelo Estado Brasileiro, bem como as indicações de regras
complementares contdas no Capítulo 11 da NORMAM-02/DPC, bem como, os assuntos abaixo
relacionados.

a) Visibilidade Baixa
O litoral sul pernambucano possui a ocorrência de ventos SE fortes com a presença

de chuvas torrenciais, entre os meses de junho a agosto, que restringe a navegabilidade em
virtude  das condições meteorológicas reinantes, tornando a visibilidade baixa. 

b) Restrições de Veloiidade
Existem diversas áreas de navegação que em virtude de suas peculiaridades possuem

navegabilidade restritas quanto à velocidade, são estas: 
1) Rio Capibaribe,  na área adjacente ao Porto do Recife,  acesso à Bacia  do Pina,

dentro das coordenadas φ 08°02'19.7”S / λ 034°52'28.3"W, em direção ao interior
até  o  fnal  da  área  portuária  φ 08°04'44.1”S  /  λ  034°51'44.5"W,  a  velocidade
máxima admitda é de 3 (três) nós (Carta Náutca no 902/DHN), sendo prioritário
as embarcações em manobras restritas sob condução do Serviço de Pratcagem,
sendo proibidos o fundeio, atvidade de pesca e as manobras de exibição;

2) Canais  de  navegação  dos  Rio  Jaboatão,  Arinquidá,  Serinhaém  e  Rio  Timbó,  a
velocidade máxima permitda será de 5 (cinco) nós;
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3) Canal  de  navegação  do  Canal  de  Santa  Cruz  possui  velocidade  variáveis  em
conformidade com a curvatura e fundos existentes, contudo é proibidos o fundeio
e as manobras de exibição de embarcações;

4) Canal  de  navegação do Rio Tatuocá,  a  velocidade máxima permitda será de 3
(três) nós, sendo sua navegação restrita e controlada pela torre de controle (φ
08°23' 37.6”S / λ 034°57'35.7"W) do Complexo Portuário de SUAPE; e

5) Acesso a Baia da Praia de Tamandaré, a velocidade máxima admitda é de 3 (três)
nós,  em  virtude  da  entrada  de  baixa  profundidade  e  estreita,  formada  pela
barreira  de  corais,  devendo  o  navegante  ter  pleno  conhecimento  da  área
navegável. 

i) Navegação de Travessia: 
Existem diversos pontos de travessias nas vias navegáveis do Estado de PE, devendo

os navegantes ter especial atenção as travessias com fuxo intenso de embarcações, como:
1) Travessia do Rio Timbó:
I) travessia de veículos e passageiros por meio de embarcações tpo balsa, nas

margens do Rio Timbó, entre Maria Farinha, município de Paulista (φ 07º51’
12”S / λ 034º50’27”W) e Nova Cruz, município de Igarassu (φ 07º51’12”S /     λ
034º50’27”W); e

II) O navegante deve dar preferência as embarcações de travessia regularizada e
fscalizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER/PE), bem como,
não exceder a velocidade de 3 (três) nós na área de manobra estabelecida. 

 2) Travessia no Canal de Santa Cruz:
I) travessia de passageiros/turismo por meio de canoas motorizadas  e à vela,

entre a praia do Forte Orange,  município de Itamaracá (φ 07º48’39.5”S  / λ
034º50’ 22.8”W) e a Ilha Coroa do Avião, município de Igarassu (φ 07º48’58”S
/ λ 034º 50’20”W);

II) navegação  restrita,  em certos  períodos  do ano e  na  existência  de eventos
náutcos,  devido ao intenso fuxo de embarcações  que ocorre no Canal  de
Santa  Cruz.  Os  Navegantes  devem  ter  atenção  redobrada  nas  áreas  que
englobam a travessia; e

III)  a  velocidade  das  embarcações  no  canal  de  santa  cruz  na  área  marítma
compreendida entre a Coroa do Avião e a Praia do Forte Orange não deve
exceder a 3 (três) nós.

 3) Travessia no Rio Capibaribe:
I) a  principal  travessia  no  rio  Capibaribe  é  de  passageiros  por  meio  de

embarcações  propulsada  por  moto de popa,  entre  a  Praça  do Marco Zero
(φ  08º03’47.5”S  / λ  034º52’15”W)  e  o  Parque  das  Esculturas  Francisco
Brennand (φ 08º03’47.2”S / λ 034º52’08.4”W); 

II) navegante  deve  dar  preferência  as  embarcações  de  travessia,  estas  são
regulamentadas pela Secretaria Municipal de Turismo; e 

III) em toda área portuária e, em especial, na área de travessia, as embarcações
não exceder a velocidade de 3 (três) nós na área de manobra estabelecida. 

0604 - COMBOIOS
Considerando as peculiaridades e característcas locais, os responsáveis pela operação

de comboios nas vias navegáveis da jurisdição deverão obter, junto a Capita dos Portos, com à
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devida  antecedência,  as  orientações  específcas  para  autorização  da  navegação  desses
dispositvos.

0605 - DEVER DE INFORMAÇÃO
Alerta-se que os Comandantes e mestres das embarcações devem comunicar ao Agente

da Autoridade Marítma do primeiro porto que demande, qualquer irregularidades dos auxílios
à navegação e qualquer imprecisão, obstáculos ou estorvo à navegação que encontrar,  bem
como acidentes ou fatos da navegação ocorridos com o seu navio ou embarcação. Quando se
tratar de irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à
navegação, a comunicação poderá ser efetuada por FAX (21) 189-3210 ao Centro de Hidrografa
da  Marinha  (CHM),  conforme  o  anexo  constante  dos  folhetos  quinzenais  de  Aviso  aos
Navegantes, inttulado “COLABORAÇÃO DOS NAVEGANTES E USUÁRIOS”.

SEÇÃO II
OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0606 - OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS
Os interessados em realizar obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e

às margens das águas jurisdicionais brasileiras deverão observar os procedimentos descritos na
NORMAM-11/DPC  para  emissão  dos  respectvos  pareceres  e  autorização  quanto  ao
ordenamento do tráfego aquaviário. O projeto apresentado considerando as peculiaridades da
área de jurisdição, poderá ser necessário a exigência de documentos adicionais, informações e
procedimentos  não  relacionados  na  norma  referenciada,  visando  a  segurança  do  trafego
aquaviário local e atvidades sobrepostas que ofereçam riscos.

A execução das obras como dispositvos futuantes destnados a operar ou funcionar
como cais futuantes, postos de combustveis futuantes, hotéis futuantes, casas futuantes,
bares futuantes e outras estruturas futuantes similares não destnados à navegação,  estão
previstos, também na NORMAM-11/DPC.

Para a autorização de pesquisa, remoção, demolição ou exploração de bens soçobrados
pertencentes  a  terceiros  ou  a  União  e,  do  turismo  subaquátco  em  sítos  arqueológicos
incorporados ao domínio da União devera ser observado o contdo na NORMAM-10/DPC.

Nas  construções  que  envolve  as  áreas  portuárias  e  terminais,  os  projetos  de  verão
contemplar os pareceres técnicos da administração portuária, das empresas de navegação, dos
órgãos  ambientais  e  governamentais  diretamente envolvidas.  Independente da necessidade
das simulações de manobrabilidade, com o propósito de avaliar as restrições operacionais dos
portos/terminais  e  das  embarcações  que os  utlizarão,  bem como as  interferências  com as
instalações adjacentes, efetuado por órgãos de reconhecida capacidade técnica; e

O  parecer  da  Autoridade  Marítma  não  exime  o  interessado  do  compromisso  e
cumprimento das demais normas e legislações afetas à atvidade realizada.

0607 - BARRAGENS E ECLUSAS
Nas vias navegáveis da área de jurisdição não existem eclusas para transposição, apesar

da grande quantdade de barragens. 
Caso exista interesse na construção de eclusas,  deverá ser apresentado projeto pelo

interessado a Capitania dos Portos, a fm de verifcar os aspectos referentes a segurança da
navegação.  Deverão  ser  estabelecidas  normas  e  regras  de  operação,  atendendo  as
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peculiaridades locais, e a segurança do trafego aquaviário nas operações de eclusagem, tendo
atenção ao contdo no Capítulo 9 da NORMAM-02/DPC.

Diversas  barragens  são  empregadas  para  atvidades  de  lazer  náutco,  piscicultura,
pescaria, entre outras atvidades,  sendo de responsabilidade dos municípios e da Companhia
Pernambucana de Saneamento (COMPESA).

a) Navegação Restrita
É proibido o tráfego, fundeio e parada sob máquinas, de embarcações próximo as

barragens da jurisdição.
b) Barragens Existentes:

Algodões; Arcoverde; Abóboras; Araripina; Barro Branco; Boa Vista; Brotas; Barra de
Juá;  Bita;  Botafogo;  Carpina;  Chapéu;  Custódia;  Cachoeira  II.;  Cajarana;  Duas  Unas;  Eng.
Camacho;  Eng.  F.  Sabóia;  Eng.  G.  Pontes;  Eng.  S.  Guerra;  Entremontes;  Goitá;  Ipaneminha;
Inhumas; Jazigo; Lopes II; Machado; Mandu; Mundaú; Mororó; Mocotó; Pau Branco; Pau Ferro;
Pão de Açúcar; Poço Fundo; Rosário; Saco II.; Salgueiro; São José II.; Santa Terezinha; Sicupema;
Tapacurá; Traíras; Terra Nova; Urubu; Utnga; e Várzea do Una.

0608 – DRAGAGENS
Os  interessados  deverão  cumprir  integralmente  o  contdo  na  NORMAM-11/DPC,

NORMAM-17/DPC e NORMAM-25/DPC.

0609 - EXTRAÇÃO DE MINERAIS
Os  interessados  deverão  cumprir  integralmente  o  contdo  nos  Capítulos  3  e  4  da

NORMAM-11/DPC.
Todas  as  embarcações  envolvidas  na  atvidade  de  extração  de  minerais  deverão  ter

especial atenção ao cumprimento dos limites de Borda-Livre estabelecido. Se verifcado que a
marca de Borda-Livre esta abaixo da linha d'água a embarcação será impedida de seguir viagem
e notfcada, pois consttui grande risco à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana
e poluição hídrica.

0610 - ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS 
As obras realizadas em águas jurisdicionais brasileiras deverão ser informadas ao Centro

de Hidrografa da Marinha a fm de atualizar os documentos náutcos, conforme previsto na
NORMAM-11/DPC.
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ÁREA DE JURISDIÇÃO

ESTADO DE PERNAMBUCO (185 municípios)

ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA (Autarquia Territorial Estadual)
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DISTÂNCIA – ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA

O  Arquipélago  de  Fernando  de  Noronha  encontra-se  distante  de  300  MN  (milhas
náuticas) da Cidade do RecieePPE e de 200 MN da Cidade de NatalPRN/
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ÁREA DE JURISDIÇÃO

MUNICÍPIO DIST * MUNICÍPIO DIST *
ABREU E LIMA 20 km AFOGADOS DA INGAZEIRA 384 km 
AFRÂNIO 827 Km ÁGUA PRETA 131 km 
AGRESTINA 156 km ALAGOINHAS 231 km
ÁGUAS BELAS 316 km ALTINHO 168 km
ALIANÇA 89 km ANGELIM 217 km
AMARAGI 94 km ARARIPINA 686 km
ARAÇOIABA         54 km BARRA DE GUABIRABA 125 km
ARCOVERDE 257 km BELÉM DE MARIA 157 km
BARREIROS 108 km BETÂNIA 397 km
BELO JARDIM 187 km BOM JARDIM 104 km
BELÉM DE SÃO FRANCISCO 483 Km BREJÃO 260 km
BEZERROS 108 km BREJO DA MADRE DE DEUS 230 km
BOM CONSELHO 285 km BUÍQUE 284 km
BONITO 140 km BODOCÓ 645 km
BREJINHO 417 km CALÇADO 219 km
BUENOS AIRES 84 km CAMARAGIBE 16 km
CASINHAS 132 km CACHOEIRINHA 177 km
CABROBÓ  534 Km CAMUTANGA 111 km
CAETÉS 253 km CAPOEIRAS 258 km
CALUMBI 412 km CARNAUBEIRA DA PENHA 503 km
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 125 km CARUARU 137 km
CANHOTINHO 206 km CATENDE 140 km 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 34 Km CHÃ DE ALEGRIA 55 km 
CARNAÍBA 403 km CONDADO 76 km  
CARPINA 61 km CORTÊS 109 km
CUSTÓDIA 339 km CUPIRA 174 km
CEDRO 553 km CUMARU 126 km
CHÃ GRANDE 87 km EXU 620 km
CORRENTES 283 km FERNANDO DE NORONHA 545 km
DORMENTES 859 km FLORES 390 km
ESCADA 61 km GAMELEIRA 96 km
FEIRA NOVA 80 km GLÓRIA DO GOITÁ 66 km
FERREIROS 114 km GRANITO 591 km
FLORESTA 439 Km IATI 286 km
FREI MIGUELINHO 151 km ITACURUBA 470 Km
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GARANHUNS 235 km IBIRAJUBA 185 km
GOIANA 64 km IGUARACI 365 km
GRAVATÁ 88 km INGAZEIRA 392 km
IBIMIRIM 338 km IPUBI 670 km
IGARASSU 27 km ITAMARACÁ 46 km
INAJÁ 391 km ITAPETIM 421 km
IPOJUCA 50 km ITAQUITINGA 90 km
ITAÍBA 336 km JAQUEIRA 148 km
ITAMBÉ 89 km JABOATÃO DOS GUARARAPES 19 km
ITAPISSUMA 36 km JUCATI 218 km
JATOBÁ 462 Km JUREMA 201 km
JATAÚBA 230 km LAGOA DO OURO 275 km
JUPI 211 km LAGOA DO ITAENGA 76 km
JOAQUIM NABUCO 114 km LAGOA DOS GATOS 172 km 
LAJEDO 198 km LAGOA GRANDE 663 Km
LAGOA DO CARRO 63 km LIMOEIRO 79 km
MACAPARANA 123 km MARAIAL 155 km
MANARI 359 km MOREILÂNDIA 592 km
MACHADOS 111 km MORENO 33 km
MIRANDIBA 478 km NAZARÉ DA MATA 72 km
NOVA PETROLÂNDIA 465 Km OROBÓ 111 km
OURICURI 626 km OROCÓ 572 Km
OLINDA 10 km PALMARES 121 km
PAULISTA 16 km PANELAS 185 km
PALMEIRINA 233 km PARNAMIRIM 566 km
PARANATAMA 255 km PAUDALHO 44 km
PASSIRA 109 km PEDRA 261 km
PESQUEIRA 218 km PETROLINA 715 Km
POMBOS 66 km POÇÃO 243 km
PRIMAVERA 82 km QUIXABA 410 km
QUIPAPÁ 180 km RIO FORMOSO 86 km
RECIFE 00 Km  RIACHO DAS ALMAS 163 km
RIBEIRÃO 86 km SÃO LOURENÇO DA MATA 25 km
SAIRÉ 121 km SALGADINHO 120 km
SALGUEIRO 516 km SALOÁ 264 km
SANHARÓ 201 km SANTA CRUZ 680 km
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 416 km SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 187 km
SANTA FILOMENA 719 km SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 142 km
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SANTA TEREZINHA 419 km SANTA MARIA DA BOA VISTA 609 Km
SÃO BENTO DO UMA 210 km SÃO BENEDITO DO SUL 173 km
SÃO JOÃO 225 km SÃO CAITANO 154 km
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 118 km SÃO JOAQUIM DO MONTE 136 km
SÃO JOSÉ DO EGITO 402 km SÃO JOSÉ DO BELMONTE 476 km
SÃO VICENTE FERRER 119 km SERTÂNIA 320 km
SERRITA 543 km SERRA TALHADA 417 km
SIRINHAÉM 76 km SOLIDÃO 413 km
SURUBIM 126 km TACARATU 441Km
TACAIMBÓ 172 km TAMANDARÉ 105 km
TAQUARITINGA DO NORTE 163 km TIMBAÚBA 104 km
TERRA NOVA 570 km TORITAMA 166 km
TABIRA 404 km TRACUNHAÉM 64 km
TUPANATINGA 310 km TRIUNFO 409 km
TERESINHA 267 km TUPARETAMA 387 km
TRINDADE 651 km VERDEJANTE 505 km
VERTENTE DO LÉRIO 140 km VENTUROSA 249 km
VICÊNCIA 92 km VERTENTES 152 km
XEXÉU 139 km VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 53 km
*Distância da Capital (Recife/PE) - Fonte: http://wwwwwweenteecidadesdistanciaecomeGe/calcllae-distancia
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LISTA DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS
PERTENCENTES À BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO-PE  

O Rio São Francisco origina na Serra da Canastra (Minas Gerais) e sua foz no Oceano
Atlântico entre os municípios de PiaçabuuçuAA+ (ao norte) e Brejo GrandeASE (ao sul), possui a
extensão de 1.545 MN (2.860 km) e percorre os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuuco,
Alagoas  e Sergipe.  Neste percurso se encontra diversos trechos navegáveis,  represas, lagos,
cachoeiras, ilhas fuviais habuitáveis, usinas hidrelétricas, empreendimentos náuticos, travessias
de embuarcações, colônias de pescadores, e outras atividades náuticas. 
 A buacia hidrográfca do rio São Francisco, no estado de Pernambuuco, inicia-se à oeste no
município de AfrânioAPE, distante 778 Km de RecifeAPE (CPPE) e de 122 Km de JuazeiroABA
(CFJ), e estende até o município de JatobuáAPE, distante 458 Km da CPPE e de 372 Km da CFJ. Os
municípios  Pernambuucanos  quem  compõe  a  buacia  hidrográfca  citada  acima,  dispostos  do
Oeste para o +este, são Afrânio, Petrolina, +agoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó,
Caburobuó, Belém de São Francisco, Itacurubua, Floresta, Nova Petrolândia, Tacaratu e Jatobuá. (as
distâncias e a navegação destes municípios se encontram no capítulo 6).

Distribuição dos Serviços/Atvidddess
A maioria dos serviçosAatividades, para os empreendedores e proprietários que residem

eAou operam nos municípios de Afrânio, Petrolina, +agoa Grande e Santa Maria da Boa Vista,
continuarão a ser processadoArealizado por meio do Grupo de Atendimento ao Púbulico (GAP)
da Capitania Fluvial de JuazeiroABA (CFJ). 

 Os proprietários e empreendedores deverão atentar para:
d) Cdddstro de Embdrcdçõess

1) Embuarcações registradas – as embuarcações que possuem os registros escriturados
na CFJ, permanecem válidos e a renovação poderá ser feita nesta Agência;

 2) Novos registros – os novos registros, com exceção dos municípios citados, após a
pubulicação desta Norma, deverão ser feitos no GAP da CPPE; e

 3) Mudança de Jurisdição – os proprietários das embuarcações registradas na CFJ po-
derão solicitar a transferência de registro para a CPPE, a qualquer momento; e

 4) Vistoria das embuarcações a serem inscritas ou transferidas deverão atentar para
os procedimentos e exigências descritas no anexo 1-C. 

 b) Cdddstro de Mdrindss
1) Marinas cadastradas – as marinas cadastradas permanecem com o cadastro válido

emitido pela CFJ; 
 2) Renovação  de  Cadastro  –  o  processo  de  renovação  do  certifcado  de

cadastramento de marinas, clubues e entidades náuticas será realizado pelo GAP da
CPPE,  devendo o requerente dar  entrada com até  noventa (90)  dias  antes  do
vencimento, para conhecimento dos documentos a serem apresentados (a vistoria
das dependências e a inspeção operacional realizada pela CFJ continuará válida); e

 3) Novas entidades náuticas – as novas marinas, clubues e entidades náuticas serão
vistoriadasAinspecionadas e cadastradas pela CPPE.

 c) Obrds em Gerdls
 1) Oburas  às  margens fuviais  do rio  São Francisco  –  as  oburas  às  margens (píeres,

rampas  e  outras)  que  não  comprometa  ou  interfra  no  tráfego  aquaviário  da
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região serão processadas exclusivamente pela CPPE e sem necessidade de parecer
da CFJ; 

 2) Oburas  sobu  o  rio  São  Francisco  –  as  oburas  sobu  o  rio  São  Francisco,  inclusive
dragagens,  aterros,  áreas  de  fundeio  e  aquicultura,  serão  processadas
exclusivamente pela CFJ; 

 3) Oburas com parecer favorável – oburas que possuem o parecer favorável da CFJ, não
iniciadas, contudo dentro da validade (quatro anos) não precisam dar entrada na
CPPE para novo parecer; e 

 4) Projetos aprovados existentes – os projetos de oburasAnavegação dos municípios à
margem do rio São Francisco do estado de Pernambuuco. Os proprietários deverão
encaminhar à CPPE dté 31 de dezembro de 2020s 

 I) Cópia da Planta Final de Situação (PFS) (oburas maiores que 20 metros);
 II) Cópia da Planta de Situação (oburas menores que 20 metros);
 III) Cópia do Memorial Descritivo;
 IV) Cópia do Parecer Favorável da CFJ; e

V) Fotos do empreendimento construído.
Obus.:  Estes  empreendimentos  estão  sujeitos  a  vistorias  e  fscalizações  pelos
inspetores da CPPE e da CFJ. 

 d) Despdcho de Embdrcdçõess 
 As  embuarcações  de  travessia  e  de  carga,  oburigatórias  a  realizarem  despacho,

continuarão a ser despachadas pelo órgão de despacho da CFJ.

 e) Despesdss 
 1) As despesas com os serviços de deslocamento, e se necessário, de alimentação e

pernoite, a serem prestados pelo Agente da Autoridade Marítima, em decorrência da
aplicação  desta  NPCP  eAou  das  NORMAM,  tais  como  vistorias,  testes  “in  loco”,
inspeção  para  pareceres,  perícias,  certifcados  e  outros,  correrão  por  conta  do
requerente; 

 2) As despesas com os serviços cartoriais de registro e inscrição, de análise de planos,
homologação  de  equipamentos,  emissão  de  pareceres,  de  certifcados  e  outros,
serão indenizados pelos requerentes e deverão ser  pagos antes da solicitação do
serviço, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) e o devido comprovante
de pagamento (cópia simples) deve constar do requerimento; e

 3) Os serviços requeridos pelos órgãos púbulicos federais, estaduais e municipais (por
ex.:  Exército,  Aeronáutica,  Corpo  de  Bombueiros,  Polícia  Federal,  Receita  Federal,
IBAMA, ICMBio, Fiscalização da Pesca, Vigilância Sanitária, Prefeituras e outros) estão
isentas  do  pagamento  das  taxas  de  solicitação,  entretanto,  permanece  a
oburigatoriedade de providenciar o deslocamento, e se necessário, da alimentação e
pernoite dos vistoriadoresAinspetores.
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LISTA DE VISTORIA DAS EMBARCAÇÕES

As embarcações a serem  inscritas ou transferidas pela Divisão de Cadastro da CPPE
serão vistoriadas quanto a operacionalidade e funcionalidade, devendo atender aos seguintes
critérios:
 a) quanto a embarcação:
 1) os processos de estabilidade, habitabilidade e navegabilidade, em conformidade

com o previsto  na  NORMAM-01/DPC,  NORMAM-02/DPC ou NORMAM-03/DPC,
conforme o emprego da embarcação;

 2) a verifcação do Registro da Nota Fiscal ou Escritura Pbblica, quanto:
 I – Nbmero do casco gravado; 
 II – Nbmero do motor descrito; e 
 III – Cores, modelos e ano declarado;
 3) cumprimento do memorial descritvo, quanto:
 I – Modifcações estruturais da embarcação;

II – Teste, quando possível, de estabilidade e habitabilidade; e
 III – Descrição da quantdade de tripulantes e passageiros a bordo;
 4) itens obrigatórios de salvatagem;
 5) itens obrigatórios da área de navegação requerida para a embarcação; e
 6) testes de equipamentos “in loco”: 

I – Comunicação por meio do rádio VHF no canal 16 (frequência 156,8 MHz); 
 II – Comunicação por meio do rádio HF na frequência internacional 4.125 KHz,

para as embarcações a serem inscritas em Mar Aberto; 
 III – EPIRB (Emergency  Positon-Indicatng Radio  Beacon) (Embarcação de Mar

Aberto),  bem como,  a  apresentação do código  MMSI  (Maritme Mobile  Safetyy
Identtyy) atribuído pela ANATEL; 

 IV – Equipamentos de Salvatagem: e 
 V – Equipamentos de Sinalização.
 b) procedimento para a solicitação: 
 1) cabe ao requerente, proprietário ou preposto legal, providenciar: 
  I – Requer a vistoria somente quando a embarcação estver com todos os itens

obrigatórios para a área de navegação requerida; 
 II – Providenciar local para a vistoria que deve possuir espaço e luminosidade

necessárias para a movimentação e inspeção dos vistoriadores; 
 III – Fixar a placa de indicação da capacidade da embarcação, em conformidade

com o manual do proprietário e/ou memorial descritvo, por processo de união
mecânica, tpo “Clinch”, e estar em local visível; 

 2) realizar junto a Seção de Vistorias a data e horário para a vistoria; e
 3) todas as despesas  de deslocamento, e se necessário, de alimentação e pernoite,

decorrentes dos serviços a serem prestados pelo Agente da Autoridade Marítma,
em decorrência da aplicação desta norma, para os processos de cadastro, vistoria,
análise de planos e testes de equipamentos correrão por conta do requerente.
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO

ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 2

LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO

 Projeção/Extrato da Carta Náutia  º 22.200/DHN
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ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 2

LITORAL - REGIÃO CENTRAL - DE PERNAMBUCO

 Projeção/Extrato da Carta Náutia  º 22.200/DHN
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ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 2

ÁREA PORTUÁRIA DO RECIFE

 Projeção/Extrato da Carta Náutia  º 902/DHN
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ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 2

ÁREA DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE

 Projeção/Extrato da Carta Náutia  º 930/DHN
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ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 2

LITORAL SUL DE PERNAMBUCO

 Projeção/Extrato da Carta Náutia  º 22.200/DHN
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ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 2

ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA

 Projeção/Extrato da Carta Náutia  º 052/DHN
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ÁREA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

PORTO DO RECIFE

 Imagem cedida pelo Porto do Recife S/A (2017).
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ÁREA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

PORTO DO RECIFE – ÁREA PRIMÁRIA

 Imagem projetada sobre a imagem do Google (2015).
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ÁREA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
(PORTO DE SUAPE)

 Imagem cedida pelo Porto de Suape (2018).
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ÁREA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

PORTO DE SUAPE (ÁREA PRIMÁRIA)

 Imagem cedida pelo Porto de Suape (2011).
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ÁREA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

TERMOELÉTRICA PERNAMBUCO (TERMOPE-SUAPE)

 Área projetada – Proibida à Navegação - TERMOPE-2011 (Imagem projetada sobre Google Maps).
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ÁREA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

PORTO DE SANTO ANTÔNIO (AFN)

 Imagem cedida pela Autarquia Estadual do Distrito de Fernando de Noronha (2015).
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ÁREA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

PORTO FLUVIAL DE PETROLINA
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PORTO DE RECIFE 
NO RECIFE ANTIGO - PE
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PORTO DE SANTO ANTÔNIO
EM FERNANDO DE NORONHA - PE
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PORTO FLUVIAL DE PETROLINA
EM PETROLINA - PE 
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PORTO DE SUAPE
EM IPOJUCA - PE 
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MODELO DE AVISO DE SAÍDA
==============================================================================

AVISO DE SAÍDA (Float plan)

________________________________________________
NOME DO IATE CLUBE OU MARINA

Name of the club or marina

DATA: _______/_______/_______.                 N° __________/ 20_____
Date      Number

NOME DO COMANDANTE: _____________________________________________________
Name of the skipper

NOME DA EMBARCAÇÃO (Name of the boat): _________________________________________

NÚMERO DE REGISTRO (Registraton number): _________________________________________

DESTINO DA EMBARCAÇÃO (Destnaton): ___________________________________________

HORÁRIO DE SAÍDA ÀS (Time of departure):  ___________________________________________

PREVISÃO DE CHEGADA ÀS (Estmate tme of arriaal): ____________________________________ 

FUNDEIO (Moor) EM: ___________ AS ______ HORAS, SUSPENDER (Sailing) ÀS _______ HORAS.

TELEFONE CELULAR / INMARSAT / GLOBALSTAR ___________________________________
Celular telephone / inmarsat / globalstar
LISTA DAS PESSOAS A BORDO (List of persons on board): 

__________________________________ _________________________________________

__________________________________ _________________________________________

__________________________________ _________________________________________

__________________________________ _________________________________________

__________________________________ _________________________________________

OBSERVAÇÕES: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
ATENÇÃO:        É responsabilidade do Comandante da embarcação ter a bordo o material de navegação e de
salvatagem compatvel com a singradura que irá realizar e o número de pessoas a bordo.
I am aware that it is my responsibility to haae on board the naaigaton and lifesaaing material compatble with the aoyage,  I will undertake and 
the number of persons on board.

_________________________
Comandante da Embarcação

Skipper
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________
NOME DO IATE CLUBE OU MARINA

Registro N° _________/ 20_____ Data:  _______/_____/______    Hora:_____:_____  Quem
efetuou o registro:  Rubrica:
___________________________________              ________________________________
OBS.: O Aviso de Saída deve ser entregue ao clube ou marina, antes da saída da embarcação ou transmitdo via
rádio, sendo responsabilidade do clube ou marina o registro e arquivamento das informações por pelo menos 02
(dois) anos. O registro de comunicação de saída do associado via rádio deve ser sequencial ao horário de chamada
não devendo existr descontnuidade. O clube ou marina deverá expedir no canhoto o registro de recebimento do
Aviso de Saída. As colônias de pesca devem produzir controle de saída e chegada rígida das embarcações de pesca
visando o controle de deslocamento e posicionamento.
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO

TERMO DE RESPONSABILIDADE
AVISO DE MAU TEMPO

Atesto, para devidos os fis, refereite ao pedido de despacho iº _______/_______, da

embarcação _____________________ (iome), iº de iiscrição _________________, com iitei-

ção  de  suspeider  em  data/período  ________________,  para  (AFN,  ASPSP,  ou  Cidade/UF)

___________________, que estou cieite da publicação e vigêicia do(s) Aviso(s) de Mau Tempo

iº ________, ________ e ________, acerca das coidições meteorológicas desfavoráveis à ia-

vegação ia área preteidida.

 Adicioialmeite, coifrmo à orieitação da Capitaiia dos Portos e/ou Autoridade Marít-

ma sobre a recomeidação de evitar a iavegação em tais coidições de meteorológica, em face

das restrições de iavegabilidade e aumeito io risco de acideites/fatos  ios períodos com-

preeidido de mau tempo.

______________________/PE, ____de _____________de _________.
(Localidade)

(Assiiatura do Armador ou Ageite Marítmo) (Assiiatura do Comaidaite da Embarcação)

(Nome Completo / Nº Ideitdade / Nº CPF) (Nome Completo / Nº Ideitdade / Nº CPF)
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO

RELAÇÃO DOS REBOCADORES AUTORIZADOS 
A OPERAR NOS PORTOS DO RECIFE E DE SUAPE

 Saveiros Camuyrano Serviços Marítmos SS.S
 Endereço: Rua Mariz e Barros, nº 71 - Recife - PE CEP 50030-120
 Tel: (81) 3038-1370
 E-mail: 

NOME
CALADO

CARREGADO
CALADO

LEVE AB POTÊNCIA AZIMUTAL
BOLLARD

PULL
REGULUS 4,25 3,90 374 5,630HP SIM 72T

WS LEONIS 5,20 3,90 398 4,420HP SIM 50,90T
WS LYNX 5,20 3,90 398 4,420HP SIM 50,90T
L.CERT. 2,50 3,40 104 2,828HP SIM 40T
OMEG. 3,20 2,80 152 2,720P SIM 32,9T

 S..M SMIT TOW.GE BR.SIL SS.S
 Endereço: Rua Padre Carapuceiro nº 968, Sala-706 - Boa Viagem - Recife - PE CEP 51020-280
 Tel: (21) 2121-1000
 E-mail:

NOME
CALADO

CARREGADO
CALADO

LEVE AB POTÊNCIA AZIMUTAL
BOLLARD

PULL
T.MOIO 2,76 2,07 293 2,728 KW SIM 50T
TUP.RI 2,78 2,10 293 2,728 KW SIM 50T

IMPER.TRIZ 4,95 4,20 401 3,420 KW SIM 50T
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO/ZP-9 

REQUISITOS PARA A FASE DE TREINAMENTO

Nome do Pratiaane de Prátioo __________________________________________

Treiaameano do período deo ____/____/____ a ____/____/____.

Qualifiaaão ao período deo ____/____/____ a ____/____/____.

FASE DE TREINAMENTO

Item Especifccção dos Re(uisitos Dctc do
Término

Ccrimbo e
rubricc do

(uclifccdor

T-1

Coaheier os senores do Easiao Profssioaal  Marítmo e
de Seguraaaa do Tráfego Aquaviário da CPPE, ao que se
refere ao ioanrole do serviao de pratiagem, ao emprego
de reboiadores, as aormas do nráfego e permaaêaiia,
dos iaquérinos  admiaisnratvos e da iarreira do Prátio
pela Divisão de Habilinaaão.

Durcção: 03 dics

T-2

Coaheier o sisnema Porno Sem Papel (PSP/SERPRO) e os
órgãos  aaueanes  respoasáveis  pela  movimeanaaão  dos
aavios meriaanes iom destao  P-09.

Durcção: 02 dics

T-3

Coaheier,  denalhadameane,  os  proiedimeanos
operaiioaais de ioordeaaaão do nráfego da Esnaaão de
Pratiagem,  bem  iomo  nodos  os  seus  proiedimeanos
admiaisnratvos.

Durcção: 01 mês

T-4

Visinar  nodas  as  iasnalaaões  pornuárias  e  nermiaais,
proiedimeanos  de  anraiagem dos  aavios  ao  iais  e  os
ioanroles  operaiioaais  de  iomuaiiaaão  iom  nodas  as
embariaaões aavegaado aa zoaa pornuária.

Durcção: 01 mês

T-5

Coaheier, denalhadameane, as silhuenas da iosna, alnos
fuados,  ilhas,  aomes  de  iaaais  e  esnreinos,  iailusive
passageas aormais de aavegaaão e sinuaaões aormatvas
em maaobras de emergêaiia.

Durcção: 03 meses
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FASE DE TREINAMENTO

Item Especifccção dos Re(uisitos
Dctc do
Término

Ccrimbo e
rubricc do

(uclifccdor

T-6

Coaheier, denalhadameane, aomes e loiais dos pornos,
nermiaais e anraiadouros, suas maaobras de anraiaaão,
iailusive as liminaaões em emergêaiias e em ioadiaões
meneorológiias e de iorreanes desfavoráveis.

Durcção: 03 meses

T-7

Coaheier aomes e iarainerístias de faróis e farolenes,
seus aliaaies e ario de visibilidade, profuadidades da  P
e o uso de equipameano de soadagem.

Durcção: 01 mês

T-8

Coaheier, denalhadameane, os poanos de referêaiia que
perminam efenuar a aavegaaão, naano de eanrada iomo
de saída, exilusivameane por rumos prátios.

Durcção: 02 meses

T-9

Aiompaahar ao míaimo 20 maaobras de pratiagem a
bordo  de  reboiadores  de  forma  a  ioaheier  suas
operaaões,  liminaaões  e  preiauaões  aeiessárias  e
nambém seus sisnemas de iomuaiiaaões (VHF, soaoro e
visual), seado 02 faiaas diuraas e 02 faiaas aonuraas em
iada ilasse de reboiador. Prefereaiialmeane deverá ser
realizada faiaas em nodos os reboiadores.

Registrcr em tcbelc exclusivc.

T-10

Observar  maaobras  de  anraiaaão,  desanraiaaão  e
fuadeio,  naano  ao  período  diurao  iomo  ao  aonurao,
efenuadas  por  Prátios  habilinados  para  iada  um  dos
nreihos, beraos, nermiaais ou aos reboiadores da  P.
     Porto  de  SUAPE: míaimo  obriganório  de  223
maaobras, seado desejável 88 maaobras aonuraas.
     Porto do Recife: míaimo obriganório de 63 maaobras,
seado desejável 14 maaobras aonuraas.

T-11

Observar  siagraduras  de  eanrada  e  saída,  naano  ao
período  diurao iomo aonurao,  ioaduzidas  por  Prátio
habilinado para a  P.  
     Totcl: 12 siagraduras (seado 6 diuraas e 6 aonuraas).

 Anesno  que  nodos  os  ineas  lisnados  foram  iumpridos  ianegralmeane  e  iom
aproveinameano,  exieno os  abaixo lisnados,  iujo iumprimeano foi  dispeasado por motvo de
foraa maior, seado que esnou proano para iaiiiar a fase de qualifiaaão.
 Ineas aão iumpridoso 
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________; 
- __________________________________________________________________.
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Reiife, PE, em _____de ___________de ________.

_____________________________________________ 
(Assiaanura do Prátio que anesna a exeiuaão)

_____________________________________________ 
(Assiaanura do Prátio Moainor da Eatdade de Pratiagem)

Observaaõeso
1) O inem 3 poderá ser efenuado ioaiominaanemeane iom os ineas da fase de nreiaameano.
2) Os ineas 5, 6, 7 e 8 poderão ser efenuados ioaiominaanemeane.
3) Os ineas 10 e 11 serão efenuados ioaiominaanemeane e o PRP deverá observar faiaas de
pratiagem ioaduzidas por nodos os Prátios habilinados para a  P-9 (Reiife/S APE).

4) O Pratiaane de Prátio que tver mais de um aao de experiêaiia iomo Prátio em ounra  P e
que estver iom sua habilinaaão válida aa dana do iaíiio do seu Programa de Qualifiaaão
para Prátio, pelo iumprimeano do Plaao de Maauneaaão da Habilinaaão de Prátio aa sua  P
de origem, poderá ser submetdo ao Exame de Habilinaaão para Prátio após iumprir, ao
míaimo, 50% da quaatdade de iada faiaa de pratiagem esnabeleiida ao Aaexo 4-C da
NPCP-CPPE, desde que o somanório nonal das faiaas realizadas, em ambas as  P, seja superior
ao nonal de 558 faiaas.

5) O Pratiaane de Prátio, após aiompaahar 286 maaobras, seado 223 em S APE e 63 em
Reiife, para qualquer iais/nermiaal esnabeleiidos para a Fase de Treiaameano, poderá
realizar maaobras exeiunadas, desde que neaha aiompaahado o aúmero de maaobras
esnabeleiidas para aquele respeitvo Porno e obneaha, do Prátio respoasável pela maaobra
a devida aunorizaaão.

6) O Pratiaane de Prátio que neaha iaiiiado a exeiuaão de maaobras aa Fase de Treiaameano,
previsno ao inem 5 aiima, aão fia iseano do iumprimeano do nonal de maaobras
aiompaahadas para o respeitvo Porno, esnabeleiido para a fase.

7) Na eveanualidade de iadispoaibilidade de realizaaão de faiaa de pratiagem em um
iais/nermiaal espeiífio, que por quesnões logístias ou operaiioaais aão perminam ao
Pratiaane de Prátio realizar as faiaas de pratiagem esnabeleiidas para aquele loial, as
mesmas deverão ser iompeasadas iom a realizaaão em ounro iais/nermiaal do respeitvo
porno, obedeieado a seguiane prioridadeo

a) Míaimo - que o Pratiaane de Prátio realize o aº míaimo obriganório de 286 faiaas de
pratiagem esnabeleiidas para a fase de nreiaameano, de aiordo iom o Aaexo 4-C da NPCP-
CPPE, para ser submetdo à Fase de Qualifiaaão;

b) Desejável - que o Pratiaane de Prátio realize o aº míaimo de faiaas de pratiagem, diuraas
ao nonal de 184 maaobras e aonuraas  ao nonal de 102 maaobras, esnabeleiidas para a fase
de aiordo iom o Aaexo 4-C da NPCP-CPPE; e

i) Ideal - que o Pratiaane de Prátio realize o aº míaimo de faiaas de pratiagem, diuraas e
aonuraas, esnabeleiidas para a fase aaquele respeitvo iais/nermiaal, de aiordo iom o
Aaexo 4-C da NPCP-CPPE.
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO/ZP-9 

REQUISITOS PARA A FASE DE QUALIFICAÇÃO 

FASE DE QUALIFICAÇÃO

Item Especifccção dos Re(uisitos Dctc do
Término

Ccrimbo e
rubricc do

(uclifccdor

Q-1

Exeiunar  maaobra de eanrada e anraiaaão ou fuadeio,
naano  ao  período  diurao  quaano  ao  aonurao,
aiompaahadas  por  um  Prátio  habilinado  (Prátio  da
Maaobra), para iada nreiho, berao ou nermiaal da  P-9
(Reiife/S APE).
        Porto  de  SUAPE: míaimo  obriganório  de  110
maaobras, seado desejável 42 maaobras aonuraas.
         Porto  do  Recife: míaimo  obriganório  de  26
maaobras, seado desejável 7 maaobras aonuraas.

Q-2

Exeiunar  maaobras  de  desanraiaaão  ou  suspeader  e
saída,  naano  ao  período  diurao  iomo  aonurao,
aiompaahados por um Prátio de Maaobra. Para iada
nreiho, berao ou nermiaal da  P-9 (Reiife/S APE).
          Porto de SUAPE: míaimo obriganório de 110
maaobras, seado desejável 42 maaobras aonuraas;
          Porto  do  Recife: míaimo obriganório  de  26
maaobras, seado desejável 7 maaobras aonuraas.

 Anesno  que  nodos  os  ineas  lisnados  foram  iumpridos  ianegralmeane  e  iom
aproveinameano,  exieno os  abaixo lisnados,  iujo iumprimeano foi  dispeasado por motvo de
foraa maior, seado que esnou proano para ser examiaado.
 Ineas aão iumpridoso 
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________; 
- __________________________________________________________________.

Reiife, PE, em _____de ___________de ________.

_____________________________________________ 
(Assiaanura do Prátio que anesna a exeiuaão)

_____________________________________________ 
(Assiaanura do Prátio Moainor da Eatdade de Pratiagem)

Observaaõeso
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1) Sempre que possível, o Pratiaane de Prátio deverá exeiunar, pelo meaos 40% das maaobras
ioasnaanes do inem Q-1, em ioadiaões meneorológiias desfavoráveis.

2) A disnribuiaão de faiaas de pratiagem para iada nreiho, berao ou nermiaal deverá ser feina,
de aiordo iom a aeiessidade para permitr uma boa qualifiaaão do Pratiaane de Prátio.

3) O Pratiaane de Prátio deverá exeiunar as faiaas de pratiagem ioasnaanes dos ineas Q-1 e Q-
2  aiompaahado  por  um dos  Prátios  habilinados  para  a   P  iorrespoadeane.  Deverá  ser
aiompaahado, ao loago da fase de qualifiaaão, por nodos os Prátios habilinados aa  P.

4) O Pratiaane de Prátio que tver mais de um aao de experiêaiia iomo Prátio em ounra  P e
que estver iom sua habilinaaão válida aa dana do iaíiio do seu Programa de Qualifiaaão
para Prátio, pelo iumprimeano do Plaao de Maauneaaão da Habilinaaão de Prátio aa sua  P
de origem, poderá ser submetdo ao Exame de Habilinaaão para Prátio após iumprir, ao
míaimo, 50% da quaatdade de iada faiaa de pratiagem esnabeleiida ao Aaexo 4-C da
NPCP-CPPE, desde que o somanório nonal das faiaas realizadas, em ambas as  P, seja superior
ao nonal de 558 faiaas.

5) O Pratiaane de Prátio, após aiompaahar 286 maaobras, seado 223 em S APE e 63 em
Reiife, para qualquer iais/nermiaal esnabeleiidos para a Fase de Treiaameano, poderá
realizar maaobras exeiunadas, desde que neaha aiompaahado o aúmero de maaobras
esnabeleiidas para aquele respeitvo Porno e obneaha, do Prátio respoasável pela maaobra
a devida aunorizaaão.

6) O Pratiaane de Prátio que neaha iaiiiado a exeiuaão de maaobras aa Fase de Treiaameano,
previsno ao inem 5 aiima, aão fia iseano do iumprimeano do nonal de maaobras
aiompaahadas para o respeitvo Porno, esnabeleiido para a fase.

7) Na eveanualidade de iadispoaibilidade de realizaaão de faiaa de pratiagem em um
iais/nermiaal espeiífio, que por quesnões logístias ou operaiioaais aão perminam ao
Pratiaane de Prátio realizar as faiaas de pratiagem esnabeleiidas para aquele loial, as
mesmas deverão ser iompeasadas iom a realizaaão em ounro iais/nermiaal do respeitvo
porno, obedeieado a seguiane prioridadeo

a) Míaimo - que o Pratiaane de Prátio realize o aº míaimo obriganório de 286 faiaas de
pratiagem esnabeleiidas para a fase de nreiaameano, de aiordo iom o Aaexo 4-C da NPCP-
CPPE, para ser submetdo à Fase de Qualifiaaão;

b) Desejável - que o Pratiaane de Prátio realize o aº míaimo de faiaas de pratiagem, diuraas
ao nonal de 184 maaobras e aonuraas ao nonal de 102 maaobras, esnabeleiidas para a fase de
aiordo iom o Aaexo 4-C da NPCP-CPPE; e

i) Ideal - que o Pratiaane de Prátio realize o aº míaimo de faiaas de pratiagem, diuraas e
aonuraas, esnabeleiidas para a fase aaquele respeitvo iais/nermiaal, de aiordo iom o
Aaexo 4-C da NPCP-CPPE.
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO/ZP-9 

TABELA DE SINGRADURAS MÍNIMAS DE ENTRADA E SAÍDA, 
FUNDEIO E DE MANOBRAS DE ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO

LOCAL
CAIS

TERMINAL
EMBARCAÇÃO

FASE DE TREINAMENTO
NR MÍNIMO DE FAINAS DE

PRATICAGEM ACOMPANHADAS

FASE DE QUALIFICAÇÃO
NR MÍNIMO DE FAINAS DE
PRATICAGEM EFETUADAS SUBTOTAIS

DIURNAS NOTURNAS TOTAL DIURNAS NOTURNAS TOTAL

RECIFE

TA 5 2 7 6 2 8 15

1 e 2 10 2 12 10 2 12 24

3, 4 e 5 20 4 24 16 8 24 48

6 10 2 12 6 2 8 20

REBOCADOR 4 4 8 Ø Ø Ø 8

SUBTOTAL 49 14 63 38 14 52 115

SUAPE

PGL1 14 10 24 14 10 24 48

PGL2 24 14 38 24 16 40 78

CM 8 8 16 8 8 16 32

1, 2 e 3 52 26 78 58 26 84 162

4 e 5 9 8 17 10 8 18 35

EAS 6 4 10 6 4 10 20

PGL3A 8 6 14 8 6 14 28

PGL3B 8 6 14 8 6 14 28

REBOCADOR 6 6 12 Ø Ø Ø 12

SUBTOTAL 135 88 223 136 84 220 443

TOTAL GERAL 184 102 286 174 98 272 558
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OSTENSIVO NPCP-PE

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO/ZP-9 

RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DA FAINA DO PRATICANTE DE PRÁTICO

DADOS DA FAINA DE PRATICAGEM
Porto:
Nome do Pratiaate de Prátio:
Nome do Prátio da Maaobra:
Nome do aavio: Calado médio:
Hora do iaíiio da maaobra: Hora do térmiao da maaobra:
Tipo Maaobra*:
Nº de Reboiadores: 

Coadiiioaaates Ambieatais
Altura da Maré: Veato:
Correate: Oadas:

* Tipo de Maaobra: (Atraiação BE BB – Desatraiação BE BB – Fuadear – Suspeader)  

FASES DA FAINA DE PRATICAGEM GRAU GRAU
Navegação de Pratiagem
Maaobra da embariação e os serviços iorrelatos às faiaas de fuadear,
suspeader, atraiar, desatraiar e mudar de fuadeadouro
Maaobra iom Reboiadores
Serviço de Amarração e Desamarração
Proiesso de Atraiação e Desatraiação
Coaheiimeato das ordeas de maaobra
Coaversação téiaiia em idioma iaglês

RESULTADO FINAL

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

Reiife/PE, em ______ de ____________ de ______.

  ____________________________________     ____________________________________
                   (Assiaatura do Prátio Titular)          (Assiaatura do Pratiaate de Prátio)

                                                                                           VISTO: ______________________________________
                                                                                                                           (Pratiaate Moaitor)
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OSTENSIVO NPCP-PE

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO/ZP-9 

QUADRO MENSAL DAS FAINAS DE QUALIFICAÇÃO

NOME PRP: _______________________________________________________             Mês: ___________/_______        Página: _____/_____ 

DATA-HORA
INÍCIO

DATA-HORA
TÉRMINO

LOCAL TIPO DE
FAINA/BORDO

NAVIO TAB CALADO
MÉDIO

PRÁTICO
TITULAR

RESULTADO
FINAL

a) Números de manobras executadas:  _________ 

b) Percentual em relação ao previsto pelo Programa de Qualifcação:   _________ % 

Faina de Pratcagem Acompanhada (  _________ )     Faina de Pratcagem Executada (  _________ ) 

Recife/PE, em ______ de ____________ de ______.

____________________________________     ____________________________________
(Assinatura do Pratcante de Prátco)           (Assinatura do Prátco Monitor)
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO/ZP-9 

(PRATICAL EXAM FOR PILOT/ZP-9)
 

AVALIAÇÃO DO COMANDANTE
(MASTER EVALUATION)

NAVIO 
(SHIP)

BANDEIRA 
(FLAG)

IRIN IMO

 
TIPOS DE MANOBRAS

(TYPES OF MANEUVERS)
GRAUS

(GRADES)
a.  MANOBRA  DO  NAVIO  E  SERVIÇOS  CORRELATOS  ÀS  FAINAS  DE

FUNDEAR, SUSPENDER, ATRACAR E DESATRACAR. 
     (SHIPS  MANEUVER  AND  RELATED  MANEUVERING  TO  A  BERTH,

UNMOORING, ANCHORING AND ANCHORING AWAY)
b. MANOBRA E EMPREGO DE REBOCADORES 
     (TUG`S EMPLOYMENT AND MANEUVERING)
c.  NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM
     (PILOTAGE NAVIGATION)
d. CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA
    (KNOWLEDGE OF MANEUVERING ORDERS)
e. SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO
    (MOORAGE AND DEMOORAGE DUTIES)

Avaliação Final (Final Evaluaton)
∑ (tipos de aanobaas) / Nº dos tipos aealiaados = 

AVALIAÇÃO (EVALUATION):
 Gaaus ataibuídos seaão de 0 (aeao) a 10 (dea). 
 (Grades awarded will be from zero to ten). 
 Obs. Os graus atribuídos de 0 (zero) a 3 (três) deverão ser justifados no verso pelo avaliador.
 (The grades awarded from 0 (zero) to 3 (three) shall be justied on the bafk by the evaluator).
  O avaliadoa deveaá consideaaa a seguinte gaaduação: 
 (The evaluator should fonsider the following degree). 

 Excelente (Exfellent) ...............  ( 10 ) 
 Muito Boa (Very Good) ......... (  9  ) 
 Boa (Good) ............................. (  7  ) 
 Deficiente (Deifient) ……….. (  5  ) 
 Inaipto (Inapt) .......................... (  3  )

Coaentáaios do avaliadoa, se necessáaio, deveaão sea efetuados no veaso.
 (Comments from the evaluator, if nefessary, should be made on the bafk side).

Refife/PE, em ______ de ____________ de ______.

 ______________________________________     ___________________________________________
           (Comandante do Navio / Ship Master)                           (Presidente da Banfa / President of the Board)

                                                                             Ciênfia: ______________________________________
                                                                                                                       (Avaliado / Rated Rubrif)
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OSTENSIVO NPCP-PE

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO/ZP-9 

(PRATICAL EXAM FOR PILOT/ZP-9)
 

AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA
(EVALUATION OF MEMBERS OF THE EXAMINING BENCH)

NOME DO PRATICANTE DE PRÁTICO PORTO MANOBRA Nº

NAVIO TIPO IRIN COMANDANTE

MANOBRA HORÁRIO INÍCIO HORÁRIO TÉRMINO
(   ) ATRACAÇÃO (   ) DESATRACAÇÃO

TIPOS DE MANOBRAS
(TYPES OF MANEUVERS)

MANOBRA
REALIZADA

GRAUS
(GRADES)

a.  NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM ( S )     ( N )
b. MANOBRA DE EMBARCAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS ÀS

FAINAS  DE  FUNDEAR,  SUSPENDER,  ATRACAR,
DESATRACAR E MUDAR DE FUNDEADOURO

( S )     ( N )

c.  MANOBRA E EMPREGO DE REBOCADORES ( S )     ( N )
d. FAINA DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO ( S )     ( N )
e.  CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA ( S )     ( N )
f. FORMA DE  EXPRESSÃO DOS  PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

NO IDIOMA INGLÊS
( S )     ( N )

Avaliação Final - ∑ (tipos de aanobaas) / Nº aealiaados = -

AVALIAÇÃO:
 Gaaus ataibuídos seaão de 0 (aeao) a 10 (dea). 

Obs. Os graus atribuídos de 0 (zero) a 3 (três) deverão ser justifados no verso pelo avaliador.
  O avaliadoa deveaá consideaaa a seguinte gaaduação: 

Excelente Muito Boa Boa Deficiente Inaipto
10 9 7 5 3

Coaentáaios: 
________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Refife/PE, em ______ de ____________ de ______.

 ______________________________________     ___________________________________________
                         (Membro da Banfa)                                                  (Presidente da Banfa Examinadora)

                                                                             Ciênfia: ______________________________________
                                                                                                                       (Pratfante de Prátfo)
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OSTENSIVO NPCP-PE

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO/ZP-9 

(PRATICAL EXAM FOR PILOT/ZP-9)

QUADRO DE AVALIAÇÃO GERAL DO EXAME DE HABILITAÇÃO

NOME PRP: ________________________________________     Mês: ___________/_______
 

Manobaa DATA
AVALIAÇÃO

Nota FinalCoaandante
do Navio

Meabao I Meabao II Meabao III

01 /
02 /
03 /
04 /
05 /

Média Geaal ( ______ )

Aipaovado ( ______ )

Reipaovado ( ______ )

COMENTÁRIOS:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

BANCA:
Refife/PE, em ______ de ____________ de ______.

_________________________  _________________________  _________________________
             (Membro da Banfa)                             (Membro da Banfa)                              (Membro da Banfa)

______________________________________     ___________________________________________
            (Presidente da Banfa Examinadora)                              (Enfarregado do Ensino Proissional Marítmo)

Ciênfia: ______________________________________   ______________________________________
                                      (Prátfo Monitor)                                                                (Pratfante de Prátfo)
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OSTENSIVO NPCP-PE

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
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  atvidades nele desenvolvidas,  exercidas  pela
tripulação ou outras pessoas a bordo, sob pena de infração prevista na Regulamentação da Lei
de Segurança do Tráfego Aquaviário e nas normas emitda pela Autoridade Marítmaa Toda a
tripulação deverá cooperar na vigilância, em seu próprio interesse, comunicando ao Ofcial de
Quarto qualquer atvidade suspeitaa

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

extensão, com refetores de grande potênciaa A má visibilidade difculta a ação de fscalização,
consttuindo-se em fator favorável às atvidades ilícitasa Não se esqueça do preconizado pelas
regras 2 e 30 do RIPEAMa

3 – ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO
Instale,  sempre  que  possível,  uma linha telefônica  que  seja  de  fácil  acesso  ao  vigia  ou

tripulante de serviçoa As Autoridades do Porto mantêm um serviço permanente de combate à
criminalidadea Peça auxílio pelo telefonea

Lembre-se ainda que (relacione as estações que estão em escuta permanente em VHF –
Canal 16)a Estas estações poderão encaminhar o pedido de auxílio às autoridades competentesa

4 – CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS
A  câmara  do  Comandante  é  um  dos  principais  objetvos  dos  assaltantes  que  buscam

dinheiro e as chaves mestra dos demais compartmentos habitáveis, para realizarem saques de
objetos de valor de uso pessoal da tripulação e equipamentos náutcos existentes no passadiçoa
Os camarotes e demais compartmentos habitáveis  devem ser mantdos trancados à chave,
sempre que seus ocupantes se encontrarem ausentesa

A carga normalmente será objeto de roubo ou furto se os marginais tverem conhecimento
prévio do seu conteúdo, por meio de informações colhidas por pessoas inescrupulosas que têm
acesso ao conhecimento de embarque, ou mesmo por contatos prévios da prosttuição com os
tripulantesa  Procure estvar  os  contêineres  com cargas  valiosas  de forma a obstruir  os seus
tampões de acessoa Isole os meios de acesso ao navio e, também, os acessos às suas áreas
internas, criando uma única via de entrada e saída pelo portaló, garantndo seu controle pelo
vigia ali postadoa

5 – MANTENHA AS VIGIAS FECHADAS
Vigias abertas podem consttuir-se em fácil acesso a hábeis malfeitores: deixe-as fechadas

com os grampos passados sempre que se ausentara Procure manter,  também, os acessos às
áreas internas trancados, garantndo o controle de entrada e saída por meio do vigia de portalóa
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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 guardaa Objetos de valor expostos estmulam a
prátca de furto por ooportunidade”;  guarde-os em local trancado e seguroa

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

quebra peitoa No porto, somente deixe arriada a escada de portaló pelo bordo do caisa

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

caso de tentatva de subida de estranhos pelo costado; 
c)  acione  o  alarme,  através  de  contato  rádio  VHF  –  Canal  16,  para  os  navios  das

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

d) usar alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuais como holofotes e sinalizadores
náutcos; 

e)  se  adequado,  para  proteger  as  vidas  de  bordo,  e  sob  inteira  responsabilidade  do
Comandante, use medidas para repelir a abordagem, como holofotes de grande potência para
ofuscamento dos agressores ou mesmo guarnecendo jatos  d’água ou sinalizadores  náutcos
contra áreas de abordagem;  e

f) não realizar atos de heroísmoa

9 – MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE QUARTO
Exija um bom serviço dos vigiasa Faça-os identfcar todo o pessoal que entra e sai do navioa

Recomende que a tripulação colabore com o controlea Não permita que o vigia se ausente do
portaló, salvo se substtuído por outro vigia ou tripulantea

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

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

Essas  informações  possibilitarão,  ainda,  o  estudo  das  medidas  a  serem adotadas  para
prevenção e combate a esses crimes, contribuindo para a garanta da segurança da tripulação e
do navioa
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VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

LITORAL SUL DE PERNAMBUCO

Rio Sirinhaém
Rio Formoso

Rio Ariquindá
Rio Una
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REGIÃO METROPOLITANA DE PERNAMBUCO

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

Rio Capibaribe
Rio Jordão

Rio Jaboatão
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LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

Canal de Santa Cruz
Canal de Atapuz

Rio Timbó
Rio Goiana
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INSTRUÇÕES E DEMOSTRAÇÕES DO USO DE MATERIAL DE SALVATAGEM

BOM DIA! BOA TARDE! ou BOA NOITE!
SENHORAS E SENHORES PASSAGEIROS, BEM-VINDOS A BORDO,

NOSSA  CHEGADA  NO  LOCAL__________________(DESTINO  FINAL)  ESTÁ  PREVISTA  PARA
ÀS_____________HORAS E NOSSO RETORNO ÀS______________HORAS.

EM  CUMPRIMENTO  ÀS  NORMAS  E  PROCEDIMENTOS  DA  CAPITANIA  DOS  PORTOS  DE
PERNAMBUCO, DAREMOS AGORA INFORMAÇÕES SOBRE A LOCALIZAÇÃO E USO DO MATERIAL
DE SALVATAGEM:

ESTA  EMBARCAÇÃO  ESTÁ  EQUIPADA  COM  O  SEGUINTE  MATERIAL  DE
SALVATAGEM__________________(DESCREVER O MATERIAL E A LOCALIZAÇÃO).

FAREMOS AGORA UMA DEMOSTRAÇÃO DO USO DO COLETE SALVA-VIDAS.
O COLETE TRAZ DUAS FITAS DE FIXAÇÃO:
A FITA SUPERIOR, QUE DEVE SER FIRMEMENTE AMARRADA, UMA À OUTRA, E A INFERIOR QUE
APÓS CONTORNADO O CORPO DO PASSAGEIRO, DEVERÁ SER BEM AMARRADA À CINTURA. O
COLETE DISPÕE, TAMBÉM, DE UM APITO PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO NÁUFRAGO (Tipo I)

EM CASO DE ABANDONO DA EMBARCAÇÃO, SEGURE O COLETE COM FIRMEZA COM A MÃO
DIREITA, LEVE A MÃO ESQUERDA AO NARIZ, JUNTE AS PERNAS E SALTE!

EM CASO DE ACIDENTE, MANTENHA A CALMA E SIGA AS INSTRUÇÕES DA TRIPULAÇÃO.

OBS: AO ENTRAR NA EMBARCAÇÃO VERIFIQUE SE EXISTE A PLACA COM O Nº DE PASSAGEIROS
PERMITIDO E O TELEFONE DA CAPITANIA DOS PORTOS.

OBSERVE  SE  OS  COLETES  ESTÃO  EM  LOCAL  DE  FÁCIL  ACESSO  E  EM  BOM  ESTADO  DE
CONSERVAÇÃO.
MUITO OBRIGADO

ESTA TRIPULAÇÃO ESTÁ ÀS SUAS ORDENS.
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