MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

A violação consciente de normas e regulamentos é a
principal falha humana cometida por amadores

Antes de suspender com sua embarcação, inspecione seu material de salvatagem e
verifique se há coletes salva-vidas em boas condições e em número suficiente para
todos que irão embarcar.
Fotografia: Capitania dos Portos do Paraná.

Fruto das análises dos acidentes na navegação amadora, o
Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação,
da Diretoria de Portos e Costas, elaborou algumas recomendações de
segurança, destinadas a amadores, proprietários de embarcações de esporte
e recreio e responsáveis por marinas e clubes náuticos, com a finalidade de
promover a conscientização desses atores da comunidade náutica, de forma
a atingir o propósito da prevenção de acidentes, dentre as quais
destacamos:
- mantenha uma leitura atualizada do RIPEAM (Regulamento
Internacional para Evitar o Abalroamento no Mar), das Normas da Capitania
dos Portos da jurisdição e da NORMAM-03/DPC – Normas da Autoridade
Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para
Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades
Desportivas Náuticas - cujo conteúdo contempla as experiências obtidas em
acidentes anteriores;
sobretudo, cumpra as normas e regulamentos.

Lembre-se, a violação consciente de normas e regulamentos é a principal
falha humana cometida por amadores e constitui fator causal mais
importante de acidentes com as embarcações de esporte e recreio;
- exercite sua liderança; afinal, você é o comandante da embarcação
e, como tal, é o responsável por todos a bordo. O Comandante deve estar
atento à movimentação e à segurança dos tripulantes e deve tomar as
providências necessárias para que o padrão de segurança seja o máximo
possível. E, é claro, como líder de seu pessoal, deve dar o melhor exemplo,
seguindo as normas previstas. Portanto, seja o primeiro a vestir o colete
salva-vidas;
- nada de manobras radicais. A disciplina na navegação requer
previsibilidade de movimentos. Curvas fechadas, principalmente em alta
velocidade, geram dúvidas e incertezas para outros Comandantes que
podem tomar decisões equivocadas com prejuízo para ambos. O melhor é
definir com antecedência a sua manobra, a uma distância segura de outras
embarcações, como estabelecido no RIPEAM; e
- respeite a lotação recomendada pelo fabricante. O emborcamento de
embarcações for falta da estabilidade necessária, em virtude de excesso de
pessoas a bordo, está entre as causas de acidentes que registram o maior
número de vítimas fatais na navegação amadora.

