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MR/HA/20 CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
995

PORTARIA Nº44/CPPE, DE 24 DE AGOSTO DE 2018.

Altera as Normas e Procedimentos da Ca-
pitania  dos  Portos  de  Pernambuco  -
NPCP-2001/PE.

O CAPITÃO DOS PORTOS DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Portaria nº 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004,
de acordo com o contido no artigo 4º da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA) e
regulamentado pela Portaria  nº 102, de 20 de maio de 2013, da Diretoria de Portos e Costas,
resolve:

Art.  1º  Alterar  as  “Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  de
Pernambuco” - NPCP-PE/2001, aprovada pela Portaria nº 27, de 29 de junho de 2001; alterada
pela Portaria nº 12, de 29 de março de 2012 (Mod 1), alterada pela Portaria nº 35, de 05 de
setembro de 2012 (Mod 2), alterada pela Portaria nº 40, de 24 de setembro de 2012 (Mod 3),
alterada  pela  Portaria  nº 05,  de 25 de janeiro de 2013  (Mod 4), alterada pela Portaria nº24, de
7 de junho de 2013 (Mod 5),  alterada pela Portaria nº 28, de 20 de junho de 2013 (Mod 6),
alterada  pela  Portaria  nº 30,  de 19 de julho de 2013 (Mod 7), alterada pela Portaria nº 14, de
13 de maio de 2014 (Mod 8), alterada pela Portaria nº 29, de 15 de julho de 2014 (Mod 9),
alterada pela Portaria nº 59, de 28 de novembro de 2014 (Mod 10), alterada pela Portaria nº 07,
de 28 de janeiro de 2015 (Mod 11), alterada pela Portaria nº 40, de 02 de julho de 2015 (Mod
12), alterada pela Portaria nº 46, de 27 de julho de 2015 (Mod 13), alterada pela Portaria nº 52,
de  12 de  agosto  de 2015 (Mod 14), alterada pela Portaria nº  77, de 04 de  dezembro de 2015
(Mod 15),  alterada pela Portaria n° 78, de 21 de dezembro de 2015  (Mod 16), alterada pela
Portaria nº 02, de 13 de janeiro de 2017 (Mod 17), alterada pela Portaria nº 22, de 31 de março
de 2017 (Mod 18), conforme abaixo especificado. Esta modificação é denominada Mod 19.

I  –  No  item  0403  “CALADOS  MÁXIMOS  RECOMENDADOS”  do
Capítulo 4, substituir o texto pelo seguinte:

“0403 - CALADOS MÁXIMOS RECOMENDADOS”

Os  parâmetros  limites  para  entrada  nos  portos  de  jurisdição  do  Estado  de
Pernambuco devem ser calculados de acordo com o estabelecido nas seguintes normas:

- PIANC: Harbour Approach Channels – Design Guidelines. MarCom report 1212
– Janeiro de 2014; 
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-  NBR 13246:  Planejamento  Portuário,  aspectos  náuticos.  ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), fevereiro 1995; e.

-  Normas  da  Autoridade  Marítima  Brasileira  de  competência  da  Diretoria  de
Portos e Costas e Diretoria de Hidrografia e Navegação.

Os portos devem considerar os seguintes aspectos:
1. O Calado Máximo Recomendado (CMR) empregado na navegação nos canais

de acesso interno e externo deve considerar para o calculo a menor profundidade (P) no trecho, a
Folga Abaixo da Quilha (FAQ) e a altura da maré (H), conforme sugerido na fórmula abaixo:

CMR = P - FAQ + H

2. O Calado Máximo de Atracação (CMA) para cada berço deve empregar a FAQ
e a altura de maré mínima no período (A) do Navio atracado, devendo utilizar a Tábua de Marés
da Diretoria de Hidrografia de Navegação (TM-DHN): 

CMA = P - FAQ + A

3.  As  condições  ambientais  dos  portos  possuem,  predominantemente,  dois
regimes de ventos e estado do mar, os quais variam de acordo com a época do ano e modificam
consideravelmente  as  condições  para  a  entrada  e  saída  nos  portos.  Desta  forma,  devem
estabelecer dois valores de FAQ distintos para cada época do ano, a serem aplicados aos canais
externos e internos dos portos, devendo considerar os seguintes parâmetros:

– a velocidade máxima de evolução de seis nós (6 nós);
– 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 entrada no porto ou adotar a redução do CMR estabelecido pela Autoridade Portuária.

No cais do Arquipélago de Fernando de Noronha (AFN),  considera-se que o
canal de acesso ao porto não possui dragagem de manutenção. Assim sendo, o Gestor Portuário
estabelece somente os dados de planejamento para o CMA nos berços de atracação:

BERÇOS Passageiros 1 Passageiros 2 Carga 1 Carga 2 Flutuante

(P-FAQ) 1,2 2,2 5,7 4,2 5,2
Considerando a FAQ = 0,3m (estabelecido em 02 de julho de 2015)

II  –  No  item  0405  “RESTRIÇÕES  DE  HORÁRIO”  do  Capítulo  4,
substituir o texto pelo seguinte:

“0405 – RESTRIÇÕES DE HORÁRIO”
As operações noturnas de aproximação, atracação e desatracação, poderão ocorrer

somente quando o sistema de balizamento e sinalização estiver funcionando sem restrições.
No cais do Arquipélago de Fernando de Noronha (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  visibilidade.  Entretanto,  devido  às
peculiaridades da área, estão autorizadas a trafegar no período noturno, as embarcações locais de
pesca, de turismo náutico 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 acesa.
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III – No item 0406 “RESTRIÇÕES DE PORTE DE EMBARCAÇÕES” do
Capítulo 4, substituir o texto pelo seguinte:

“0406 – RESTRIÇÕES DE PORTE DE EMBARCAÇÕES”

O porte das embarcações são restringidos pela configuração física do canal de
acesso, da profundidade local, das bacias de evoluções e da capacidade do cais, bem como, da
disponibilidade do aparelhamento portuário, da estação de amarração e dos rebocadores.

a) Porto do Recife:
O acesso ao porto é feito normalmente pelo  Canal Sul, sendo uma boa prática

aproar o navio ao alinhamento do farol Recife com a torre TV-11, que ficam alinhados aos 298°,
para atingir o fundeadouro de espera de prático com segurança. O  Canal  Sul possui 260m de
largura e cerca de 2MN de extensão.

b) Porto de SUAPE:
O acesso ao porto é feito normalmente pela direção Nordeste, onde o navegante

deve reconhecer  o  farol  Santo  Agostinho e  a igreja  que  constituem marcas  notáveis  para  a
navegação e podem ser identificados a 24MN de distância.

A navegação para o porto interno é feita por um canal com 1.100m de extensão,
com a  profundidade  de  15m,  que  atravessa  uma abertura  de  250m de  largura  nos  arrecifes
costeiros.

c) Cais do Arquipélago de Fernando de Noronha (AFN) - Porto de Santo Antônio.
O acesso ao Cais do AFN, Porto de Santo Antônio, pelos navios de carga e de

passageiros  ocorre  pela  derrota  sudeste.  Deve-se  ter  especial  atenção  ao  naufrágio  “Eleni
Stathatos” existente na entrada do porto, onde existe uma boia de perigo isolado.

IV – Substituir as alíneas a) e b) do item 0408 “OUTRAS RESTRIÇÕES”
do Capítulo 4:

“0408 – OUTRAS RESTRIÇÕES”

As embarcações que saem e entram nos portos tem a navegação e a ordem de
preferência estabelecida pela Autoridade Portuária, devendo levar em consideração as de maior
calado, que dependam da preamar para manobrar e as condições relevantes de ventos, correntes e
visibilidade mínima de 500 jardas.

 Durante a incidência de ondas fortes, denominada “swell”, todas as operações e
manobras  portuárias  devem  ser  suspensas,  devendo  as  embarcações  atracadas  no  AFN
suspenderem.

V – Cancelar a subalínea 3) “autoridades portuárias”, da  alínea c), “Cais
do AFN” do item 0408 “OUTRAS RESTRIÇÕES” do Capítulo 4. 

VI –  Incluir  o  item  0409  -  “PARÂMETROS  OPERACIONAIS
PORTUÁRIOS”

“0409 –  PARÂMETROS OPERACIONAIS PORTUÁRIOS”

Os parâmetros  operacionais  portuários  e  rebocadores  a  serem empregados  em
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conformidade com o inciso I, do artigo 18 da Lei n° 12.815, de 05 de junho de 2013 (Lei dos
Portos), foram estabelecidas pelas Autoridades Portuárias e divulgados conforme os links abaixo:

a) Porto de Recife:
http://www.suape.pe.gov.br/pt/publicacoes-busca
b) Porto de SUAPE:
http://www.portodorecife.pe.gov.br/portarias.php

Art. 2º Cancelar a Portaria nº 02/CPPE, de 13 de janeiro de 2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

MAURICIO BRAVO
Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:
DPC; 
Com3ºDN; 
DAdM (Bol MB)
CHM; 
Internas (3);
Extra-MB:  Empresa  de  Praticagem e  de  Rebocadores;  Agências  Marítimas  de  Pernambuco;
Portos do Recife, Suape e Fernando de Noronha.
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