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Aprova  e  divulga  as  Normas  e
Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos
do Paraná NPCP-PR/2021.

O CAPITÃO DOS PORTOS DO PARANÁ,  no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998, que regulamenta a Lei nº 9.537, de
11 de dezembro de 1997, resolve: 

Art. 1º Aprovar e divulgar as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos
do Paraná (NPCP-PR/2021) na área de jurisdição da Capitania dos Portos do Paraná.

Art. 2° Ficam revogadas as Portarias nº 6/CPPR, de 3 de fevereiro de 2015, nº
53/CPPR, de 26 de outubro de 2015, nº 59/CPPR, de 22 de novembro de 2016 e nº 42/CPPR, de
13 de junho de 2018.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua divulgação em Diário Oficial
da União (DOU).

ANDRÉ LUIZ MORAIS DE VASCONCELOS
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:
CHM, Com8°DN, DPC e Arquivo.

Extra-MB: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), Associação de Barqueiros
do  Litoral  Norte  do  Paraná  (ABALINE),  Conselho  de  Autoridade  Portuária  do  Porto  de
Paranaguá,  Conselho  de  Autoridade  Portuária  de  Antonina,  Sindicato  das  Agências  de
Navegação Marítima do Estado do Paraná (SINDAPAR), Sindicato dos Operadores Portuários do
Estado do Paraná (SINDOP), Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Estado
do Paraná (SINPRAPAR).
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CAPÍTULO 1

ÁREAS DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 – ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO
a) ORGANIZAÇÃO
A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) está localizada na cidade de Paranaguá-PR.
Os endereços, telefones e horários de atendimento ao público da Capitania dos Portos

são os seguintes: 
- Rua Benjamin Constant, 707 – Centro Histórico - Paranaguá-PR, CEP 83203-190.
Telefones: (41) 3721-1500, (41) 3721-1542, durante 24 horas; 
-  Secretaria  e  Comunicações  (Expedientes  endereçados a  Capitania):  (41)  3721-1500,
e-mail- cppr.secom@marinha.mil.br;
-  Ouvidoria (Dúvidas,  sugestões,  elogios,  reclamações  e  denúncias):
cppr.ouvidoria@marinha.mil.br;
- Despacho de Navios: FAX (41) 3721-1546 ou na sede da Capitania dos Portos, 24 horas
por dia;
- Disque Segurança da Navegação: (41) 3721-1542;
- Emergências Marítimas e Fluviais: 185;
- VHF: Guarnecimento permanente no canal 16; e
- Atendimento ao público: Segunda a sexta-feira, de acordo com os horários em https://
www.marinha.mil.br/cppr/atendimento.

b) JURISDIÇÃO
A jurisdição da CPPR foi estabelecida pela Portaria nº 1/2021, de 5 de maio de 2021, do

Comando de Operações Navais, e contempla um total de 89 municípios, abrangendo as águas
que banham, nascem ou cortam o Litoral do Estado do Paraná, sendo sua área de atuação os
municípios relacionados no Anexo  1-A e os rios limítrofes com o Estado de Santa Catarina, a
partir do limite do município de Tijucas do Sul (PR); e sobre os rios limítrofes com o Estado de
São  Paulo,  a  partir  do  município  de  Ribeirão  Claro  (PR)  até  o  limite  do  município  de
Guaraqueçaba (PR).

0102 – ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Os  serviços  administrativos  que  envolvem  o  atendimento  ao  público  externo  a  esta

Organização, decorrentes das Normas da Autoridade Marítima, e as demais solicitações, serão
atendidas  nesta  Capitania  por  meio  de  requerimentos  protocolados  junto  ao  Grupo  de
Atendimento  ao  Publico  (GAP),  mediante  agendamento  eletrônico,  de  acordo  com  as
orientações contidas na Carta de Serviços ao Cidadão que pode ser  acessada na página da
internet: www.marinha.mil.br/cppr. 

0103 – DENÚNCIAS E SUGESTÕES
As denúncias poderão ser enviadas para o e-mail, cppr.faleconosco@marinha.mil.br, ou

informadas pelo telefone (41) 3721-1542 ou presencialmente na Capitania dos Portos. 
As sugestões também poderão ser enviadas para o e-mail supracitado. Esta Capitania

dos  Portos,  na  busca  constante  do  aperfeiçoamento  dos  serviços  prestados  à  comunidade
náutica,  convida  os  usuários,  após  o  atendimento  no  GAP,  responder  uma  Pesquisa  de
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Satisfação, na qual os serviços prestados serão avaliados e possíveis reclamações ou sugestões
poderão ser apresentadas, visando à melhoria contínua dos serviços.

0104 – LIMITES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR 
Para as delimitações estabelecidas nestas Normas e Procedimentos para a Capitania

dos Portos do Paraná (NPCP-PR), foram considerados os conceitos existentes nas Normas da
Autoridade  Marítima  para  Embarcações  Empregadas  na  Navegação  Interior  –
NORMAM-02/DPC.

a)  Área  1:  Barra  do  Ararapira,  Baía  de  Paranaguá,  Baía  das  Laranjeiras  e  Baía  de
Guaratuba; e

b) Área 2: Delimitada pela linha paralela a poligonal de terra e a costa, na distância de
1,5 milhas náuticas, dentro dos limites do Estado do Paraná. 

O tráfego de embarcações classificadas para esta área fica condicionado a condições de
estado do mar, limitado até a força 3 na escala Beaufort (7 à 10 nós de velocidade do vento,
ligeiras  ondulações  de  até  30  cm,  com  cristas  e  sem  arrebentação),  e  a  não  previsão  de
degradação das condições meteorológicas.
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Imagem com áreas de navegação “1” e “2” nas baías de Paranaguá, Laranjeiras e Guaratuba.
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c) Áreas seletivas para a navegação
I) Rio Itiberê (Paranaguá)
A velocidade máxima autorizada para as embarcações navegando entre a foz do Rio

Itiberê e o alinhamento da Rua dos Expedicionários é de 5 nós. No restante do rio, o navegante
deverá ter atenção à presença de outras embarcações e reduzir a velocidade ao cruzar com as
mesmas, em especial as de pequeno porte e as embarcações atracadas ou fundeadas.

- 1-4 - NPCP-PR



II) Canal DNOS e Rio Perequê (Pontal do Paraná)
A velocidade máxima autorizada para as embarcações navegando em toda a extensão

do Canal DNOS e do Rio Perequê é de 5 nós. Devido a pequena largura do canal, os navegantes
devem ter atenção às marolas geradas pela embarcação e reduzir a velocidade necessária de
modo que não sejam prejudiciais às demais embarcações e estruturas flutuantes presentes.

Considerando as peculiaridades implícitas a navegação local e visando a Segurança do
Tráfego Aquaviário, fica proibida a atracação nos trapiches do Canal DNOS de mais de 3 (três)
embarcações  simultaneamente,  uma  a  contrabordo  da  outra,  de  forma  a  não  obstruir  a
navegação no referido canal.  Além de respeitar  o número máximo de embarcações,  deverá
ainda  restar  pelo  menos  50%  da  largura  do  canal  livre,  para  o  tráfego  seguro  no  Canal,
garantindo a visibilidade dos navegantes em ambos os sentidos.
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III) Praia de Encantadas (Ilha do Mel)
É proibido o tráfego de embarcações motorizadas e propulsadas à vela dentro da área

entre Pontinha (25º 33’ 44” S 048º 19’ 09” W) e a ponta norte do Trapiche de Encantadas (25º
34’ 11” S 048º 18’ 59” W), marcado pela linha vermelha. 

Existe uma área de fundeio delimitada pelas coordenadas 25º 35’ 13” S 048º 19’ 04” W,
25º 34’ 14” S 048º 18’ 57” W, 25º 34’ 17” S 048º 19’ 05” W e 25º 34’ 19” S e 048º 18’ 58” W,
identificada  pela  poligonal  amarela.  O  acesso  e  a  partida  da  área  de  fundeio  deverão  ser
realizados, com atenção a presença de banhistas e velocidade não superior a 3 (três) nós.
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IV) Praia Mansa (Matinhos)
É proibido o tráfego de embarcações motorizadas e propulsadas à vela dentro da área

delimitada pelas  coordenadas abaixo,  representadas  pela linha vermelha,  equivalente a 200
(duzentos) metros da linha de arrebentação das ondas.

25°51'06.5"S 048°32'52.1" W 25°50'59.5"S 048°32'24.9"W

25°51'11.9"S 048°32'47.6"W 25°51'06.1"S 048°32'11.7"W
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V) Praia de Caieiras (Guaratuba)
O acesso à Praia de Caieiras é autorizado através da raia na extremidade oeste. A raia

só poderá ser utilizada para embarque e desembarque, para lançar e recolher embarcações,
não  sendo  autorizado  o  fundeio  nem  amarração  das  embarcações.  O  acesso  deverá  ser
realizado  pelas  embarcações  pelo  lado  norte  e  oeste,  conforme  indicações  das  setas  em
amarelo, em velocidade não superior a 3 (três) nós, tendo atenção a presença de banhistas.
Não é autorizado tráfego de embarcações motorizadas e propulsadas a vela a menos de 200
(duzentos) metros da linha de arrebentação das ondas no restante da praia, mesmo que para
acesso à raia.

- 1-8 - NPCP-PR



VI) Travessia de Guaratuba
É proibido o tráfego de embarcações motorizadas e propulsadas à vela dentro da área

delimitada pelas coordenadas abaixo, representadas pela linha vermelha. É permitida apenas a
travessia,  desde  que  seja  realizada  no  sentido  transversal,  direção  leste-oeste,  e  que  seja
realizada ao norte da Ilha do Rato, de forma que seja minimizado o tempo da embarcação
dentro da área delimitada. 

Os  navegantes  deverão  ter  atenção  a  balsa  da  travessia,  de  forma  a  garantir  a
segurança da mesma, não sendo autorizado cruzar sua proa. 

25°51'56.2"S 48°34'10.5"W 25°51'57.2"S 48°34'19.3"W

25°51'44.8"S 48°34'23.1"W 25°51'20.3"S 48°34'20.3"W

25°51'16.8"S 48°34'12.5"W 25°51'21.1"S 48°34'08.2"W
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VII) Áreas de Segurança
É  proibido  o  tráfego  e  fundeio  das  embarcações  nos  fundeadouros  de  navios

mercantes, canais de acesso aos portos e proximidades das instalações dos portos e terminais,
assim como nas proximidades da CPPR, sem a devida autorização. Na tabela abaixo, seguem as
distâncias mínimas a serem mantidas dessas áreas de segurança:

ÁREA DE SEGURANÇA DISTÂNCIA MÍNIMA

Navios fundeados ou atracados 100 m

Porto de Paranaguá 100 m 

Terminal Público de Inflamáveis 100 m 

Terminal Cattalini 100 m 

Terminal FOSPAR 100 m 

Porto de Antonina 100 m 

CPPR 20 m

d) O condutor deverá reduzir a velocidade da embarcação, de forma compatível com
a segurança da navegação, devendo manter a velocidade inferior a 5 nós, para as seguintes
situações:

I) Quando se aproximar de outras embarcações que estejam paradas, fundeadas ou
atracadas;

II) Quando se aproximar de banhistas, caiaques, stand-ups e afins;
III)  Quando se  aproximar  de  locais  de  entrada e  saída  de  embarcações,  como em

marinas, rampas públicas ou flutuantes;
IV) Em local, onde o tráfego esteja sendo controlado por equipe da CPPR; e
V) Quando acessar as áreas seletivas para a navegação previstas na alínea c).
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SEÇÃO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

0105 – PORTOS E TERMINAIS NA BAÍA DE PARANAGUÁ
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) é uma empresa pública,

do Governo do Estado do Paraná, criada pelo decreto Governamental n° 350/1935, repisada
pelo  Decreto-Lei  n°  686/1947,  unificada  pela  lei  n°  6.249/1971,  transformada  em empresa
pública pela Lei  Estadual  n°  17.895 de 27 de dezembro 2013,  regulamentada pelo Decreto
estadual n° 11.562, de 3 de julho de 2014.

Atualmente é responsável  por  gerir  os  portos paranaenses  através do Convênio de
Delegação n° 037/2001, celebrado em 11 de dezembro de 2001, entre o Estado do Paraná e a
União, com validade de 25 anos.

A área de jurisdição, estabelecida pelo Decreto de 11 de fevereiro de 2016, estende-se
desde a área externa de fundeio de navios, entrada da baía de Paranaguá, em Pontal do Paraná,
até a baía de Antonina. Os terrenos e ilhas ao longo dessas faixas marginais e suas adjacências
pertencem à União.

As características principais dos portos/terminais da jurisdição desta Capitania constam
do Roteiro Costa Sul e seus acessos nas Cartas Náuticas DHN 1820, 1821 e 1822 e nas Normas
de  Tráfego  Marítimo  e  Permanência  nos  Portos  de  Paranaguá  e  Antonina,  da  Autoridade
Portuária,  disponível  em  http://www.portosdoparana.pr.gov.br.  No  Anexo  1-B.  são
disponibilizadas imagens áreas do complexo portuário.

0106 – ADMINISTRAÇÃO
A  Autoridade  Portuária  é  exercida  pela  Administração  dos  Portos  de  Paranaguá  e

Antonina  (APPA),  cujos  endereços  e  telefones  constam  do  Anexo  1-C,  e  tem  a  seguinte
constituição:

I – Diretor-Presidente;
II – Diretoria Administrativa e Financeira;
III – Diretoria de Desenvolvimento Empresarial;
IV – Diretoria de Engenharia e Manutenção;
V – Diretoria de Operações Portuárias; 
VI – Diretoria de Meio Ambiente; e
VII – Diretoria Jurídica.

- 1-11 - NPCP-PR

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/


CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 – APLICAÇÃO
A  ocorrência  de  fatos  ou  acidentes  da  navegação  deverá  obrigatoriamente  ser

comunicada  à  Capitania  pelos  contatos  disponibilizados  no  item  0101,  para  abertura  do
competente Inquérito Administrativo sobre acidentes ou fatos da navegação (IAFN), conforme
preconiza o Artigo 33 da Lei nº 2.180/54, orientado pelas Normas da Autoridade Marítima para
Inquéritos Administrativos (NORMAM-09/DPC).

Conforme o estabelecido nos Art. 14 e 15 da Lei n° 2.180, de 05 de fevereiro de 1954,
consideram-se: 

•  Acidentes  da  navegação:  naufrágio;  encalhe;  colisão;  abalroação;  água  aberta;
explosão;  incêndio;  varação;  arribada;  e  alijamento,  avaria  ou  defeito  no  navio,  nas  suas
instalações, que ponha em risco a embarcação, as vidas e fazendas de bordo. 

• Fatos da navegação: o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para
o serviço em que é utilizada e a deficiência da equipagem; a alteração da rota; a má estivação
da carga,  que sujeite a  risco a segurança da expedição;  a  recusa injustificada de socorro à
embarcação em perigo; todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e
segurança da embarcação, as vidas e fazendas de bordo; e o emprego da embarcação, no todo
ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos em lei como crime ou contravenção penal, ou
lesivo à Fazenda Nacional. 

O IAFN deve ser instaurado imediatamente ou até o prazo de cinco dias, contados da
data  em  que  do  acidente  ou  fato  da  navegação  chegou  ao  conhecimento  da  Autoridade
Marítima, devendo ser concluído, no prazo máximo de noventa dias, a contar da data de sua
instauração e, quando houver necessidade, o Capitão dos Portos poderá prorrogar esse prazo. 

Quando da ocorrência de fato ou acidentes que possam levar a instauração de IAFN,
recomenda-se  aos  envolvidos  especial  atenção  para  que  não  sejam  alterados  o  local  e  as
condições  em que se  encontre  a  embarcação,  até  que seja procedida a perícia  e  possíveis
diligências,  que  possam  auxiliar  nos  esclarecimentos  dos  fatos  ou  acidentes  pelos
representantes da Autoridade Marítima. 

Nos  casos  de  acidentes  ou  fatos  da  navegação  não  devem  ser  efetuados  reparos,
retiradas  de  peças  e  cargas  ou  tomadas  quaisquer  providências  que  prejudiquem  as
investigações, ressalvadas, naturalmente, aquelas necessárias à segurança da navegação, que
devem ser adequada e detalhadamente justificadas.

0202  –  RETENÇÃO  DAS  EMBARCAÇÕES  ENVOLVIDAS  EM  ACIDENTE  E/OU  FATOS  DA
NAVEGAÇÃO

A  embarcação  será  retida,  para  investigação,  apenas  por  tempo  suficiente  para  a
tomada de depoimentos de tripulantes e a realização do exame pericial, a fim de instruir o
respectivo Inquérito Administrativo. Tal fato não deve ser confundido com eventuais retenções
de embarcações estrangeiras “SOLAS” pelo Inspetor Naval (Port State Control - PSC), ou para
cumprimento de exigências de vistorias, ou por alguma outra deficiência apontada durante ação
e Inspeção Naval, conforme preconiza a NORMAM-08/DPC, visando principalmente resguardo
da segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e à prevenção da poluição hídrica,
causada por embarcações. 
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0203  –  PROCEDIMENTOS  EM  CASO  DE  OCORRÊNCIAS  ENVOLVENDO  MERCADORIAS
PERIGOSAS 

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS).

O transporte de cargas perigosas obedecerá ao previsto nas Normas da Autoridade
Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto - NORMAM-01/DPC,
Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Embarcações  Empregadas  na  Navegação  Interior  -
NORMAM-02/DPC e Normas da Autoridade Marítima para Transporte de Cargas Perigosas -
NORMAM-29/DPC, sem prejuízo das exigências legais da competência de outros órgãos.

a) Embarcações que chegam ao porto
A Capitania dos Portos deverá ser notificada pelo Comandante da embarcação ou

seus agentes, de toda carga perigosa existente a bordo, seja para descarga ou em trânsito. Esta
notificação  deverá  ser  feita  de  acordo  com  o  previsto  na  NORMAM-01/DPC  ou
NORMAM-02/DPC, conforme aplicável.

b) Embarcações que deixam o porto
Cópia  do  manifesto  de  Carga,  tendo  em  Anexo  a  “Declaração  de  Mercadorias

Perigosas” (Anexo 5-A das NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC, conforme aplicável), deverá
ser entregue, até 24 horas antes da saída da embarcação, à Capitania dos Portos. Para os navios
de bandeira brasileira,  classificados para o transporte de carga e/ou passageiros, deverá ser
emitido o Termo de Responsabilidade, previsto nas NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC,
conforme o caso.

c) Comunicação de Ocorrências Envolvendo Mercadorias Perigosas
Quando ocorrerem no Mar Territorial, na Zona Contígua e na Zona Econômica Exclusi-

va perda ou provável perda de mercadorias perigosas acondicionadas, os Comandantes das em-
barcações deverão divulgar o fato imediatamente às autoridades competentes da área onde te-
nha ocorrido o acidente, conforme orientações descritas no Anexo 2-A, desta NPCP.

d) Precauções Durante a Carga e Descarga dos Navios Tanques
Além  das  precauções  previstas  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima,  durante  a

operação de carga ou descarga de Navios tanques, não será permitido, na zona de segurança:
1) qualquer serviço que possa ser classificado como “trabalho à quente”;
2) atracar ou desatracar lanchas não autorizadas a contrabordo;
3) acesso de veículos motorizados (os veículos somente terão acesso até as bombas

de incêndio). No caso de operação com gás, deverá ser vedada, pelo Terminal, a entrada de
qualquer veículo motorizado no Píer;

4) manobra de pesos para os navios, acesso de visitantes e empregados, sem função
na referida operação ou sem prévia autorização competente, ao píer principal ou secundário ou
a bordo dos navios.

Deve-se  ter  atenção  especial,  quanto  à  segurança,  nas  operações  de  conexão  e
desconexão de Navios tanques de gás.

Deverão,  ainda,  serem  cumpridas  as  Normas  de  Segurança  do  Terminal.  Qualquer
irregularidade constatada, que represente risco de contaminação do meio ambiente, deve-se
determinar a interrupção imediata das operações, sendo que o Terminal participará o fato à
Autoridade Portuária e ao Agente da Autoridade Marítima.

e) Operações Terminal/Navio
1) Não deverá ser efetuado qualquer reparo nas máquinas dos navios atracados, que

impeça a pronta movimentação em emergência, ou após o final das operações de carga ou
descarga;

2)  Todos  os  cabos  de  amarração  deverão  ser  conservados  tensos  de  modo  a
imobilizar o navio, evitando que seus movimentos causem danos à embarcação, ao cais e aos
mangotes;
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3) É estritamente proibido fumar em toda a extensão do píer. A bordo do navio só
será permitido fumar nos locais autorizados;

4) Durante todo o tempo da estadia, o navio deverá ter prontos dois viradores de aço
(cabos de incêndio), com chicotes arriados e dispostos no bordo livre, a vante e a ré, de tal
modo que possam ser facilmente amarrados a rebocadores se necessário;

5) Serão permitidos cabos de sisal, de manilha ou de nylon para a amarração;
6)  Manter  fechadas  as  portas  estanques  localizadas  no  convés  principal  que  dão

acesso aos corredores, com os respectivos atracadores passados. As portas de bordo com telas
corta  chamas  também  devem  ser  mantidas  fechadas.  Os  navios  que  dispuserem  de  porta
estanque da máquina, por ante a vante do convés principal ou do tombadilho, devem mantê-la
fechada. Manter fechadas todas as vigias, inclusive aquelas situadas nas partes altas do boleado
da estrutura transversal principal, a ré e a meia nau, se houver;

7)  As  escotilhas  dos  tanques  deverão  ser  mantidas  fechadas  e  os  respectivos
grampos,  passados e atracados.  As  telas corta chamas devem estar  instaladas  em todas as
tampas das escotilhas, que necessitarem ser abertas;

8) Não fazer ramonagem nas caldeiras;
9) Não permitir a atracação de embarcações durante as operações;
10)  Não  permitir  a  utilização  dos  aparelhos  de  manobra  de  peso  durante  as

operações;
11) Colocar coletores de óleo sob as tomadas dos mangotes;
12)  Durante  as  operações,  um  tripulante  deverá  ficar  no  convés  principal,  nas

proximidades das conexões dos mangotes, para dar o primeiro alarme e adotar as providências
iniciais em caso de incêndio;

13) Não permitir, em hipótese alguma, reparos em circuitos elétricos;
14) Não usar ferramentas ou equipamentos capazes de produzir centelhas; e
15) Seguir as normas de segurança do Terminal.

f) Sinalização
Toda embarcação transportando carga  perigosa  deverá içar  os  sinais  previstos  no

Código Internacional de Sinais, durante o período em que estiver com carga no porto/terminal.
g) Embarcações que deixam o porto

Cópia do Manifesto de Carga Perigosa deverá ser entregue, até 24 horas antes da
saída da embarcação, à Capitania dos Portos.

h) Alterações do Manifesto de Carga
Todas as alterações do Manifesto de Carga, como as confirmações de chegada e/ou

saída das embarcações, deverão ser informadas, formalmente, à Capitania dos Portos.
i) Irregularidades

O  descumprimento  dessas  regras,  ou  a  constatação  de  divergências  entre
documentos e carga, sujeitará o infrator, além das penas previstas, ao impedimento da carga ou
descarga da mercadoria.
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CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

A  Capitania  dos  Portos  do  Paraná,  em  função  das  peculiaridades  da  jurisdição,
estabelece nesse Capítulo a dotação de equipamentos, material de segurança e os documentos
obrigatórios das embarcações, que navegam nesta Jurisdição, classificadas para a navegação
interior. 

Cabe ressaltar, que independente do disposto nessa norma é de responsabilidade do
Comandante dotar sua embarcação com equipamentos de salvatagem e segurança, compatível
com  a  navegação  que  a  sua  embarcação  empreenderá.  Tais  equipamentos  devem  ser
homologados pela Autoridade Marítima, mediante expedição de Certificado de Homologação. 

O  disposto  nesta  norma  é  o  mínimo  exigido  para  a  segurança  da  navegação,
considerando uma navegação em boas condições meteorológicas, que exigirá da embarcação e
seus  tripulantes  o  menor  esforço  e  mínimo  de  cuidado,  o  que  não  exime  o  proprietário,
comandante ou mestre, da responsabilidade de verificação dos boletins meteorológicos e de
efetuar minuciosa avaliação do estado do mar na área onde pretende navegar. 

Da  mesma  forma,  cabe  avaliar  a  permanência  no  porto  ou  o  retorno  para  águas
abrigadas, quando as questões de segurança e a boa prática marinheira assim o aconselhar.

As embarcações SOLAS deverão cumprir rigorosamente a dotação de equipamentos e
materiais homologáveis, estabelecidas nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações
Empregadas  na  Navegação  em  Mar  Aberto  -  NORMAM-01/DPC,  Normas  da  Autoridade
Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior - NORMAM-02/DPC, Normas da
Autoridade  Marítima  para  Amadores,  Embarcações  de  Esporte  e/ou  Recreio  e  para
Cadastramento  e  Funcionamento  das  Marinas,  Clubes  e  Entidades  Desportivas  Náuticas  -
NORMAM-03/DPC  e  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Homologação  de  Material  -
NORMAM-05/DPC, considerando as peculiaridades da sua classificação. 

0301 – EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM
Cumprir o previsto nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas

na  Navegação  em  Mar  Aberto  -  NORMAM-01/DPC;  Normas  da  Autoridade  Marítima  para
Embarcações Empregadas na Navegação Interior - NORMAM-02/DPC; Normas da Autoridade
Marítima  para  Amadores,  Embarcações  de  Esporte  e/ou  Recreio  e  para  Cadastramento  e
Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas - NORMAM-03/DPC, e
nas Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material – NORMAM-05/DPC.

Além do previsto nas NORMAM, fica estabelecido que:
a) As embarcações classificadas para atividade de Transporte de Passageiros e que não

possuam casario (cobertura fixa de proteção dos passageiros), devem obrigatoriamente operar
com os  passageiros  e  tripulantes,  utilizando coletes  salva-vidas  classes  II  ou  III,  certificados
conforme previsto na NORMAM-05/DPC, de acordo com a singradura que vai empreender.

b)  Para  embarcações  classificadas  para  atividade de  Transporte  de  Passageiros,  os
coletes deverão estar facilmente acessíveis e não poderão estar presos ou amarrados. Deve ser
feita,  pela tripulação, a divulgação das instruções de segurança de salvatagem, por meio de
leitura,   mensagem gravada ou distribuição de folheto individual  aos  passageiros,  conforme
documento do Anexo 3-A.

c)  Os  tripulantes  de  embarcações  classificadas  para  atividade  de  Transporte  de
Passageiros deverão receber treinamento dos procedimentos para sobrevivência, por meio de
exercícios de abandono e de incêndio. Esses exercícios deverão ser conduzidos de tal modo,
para que todos participem pelo menos uma vez por mês. Para as embarcações com AB maior
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que  20,  a  realização  dos  exercícios  deverá  ser  registrada  em  documento  próprio,  mantido
arquivado a bordo.

Os exercícios deverão ser conduzidos de modo a assegurar que toda a tripulação esteja
ciente das suas estações de emergência e estejam capacitadas para executar corretamente as
ações que lhes forem atribuídas, nos postos de emergência e nos seguintes eventos:

- incêndio a bordo;
- abalroamento;
- colisão;
- navegação em baixa visibilidade;
- homem ao mar; e
- abandono da embarcação.

Os exercícios deverão ser conduzidos como se a situação de emergência fosse real e
deverão demonstrar que os equipamentos e sistemas estão em bom estado e prontos para
serem utilizados.

0302 – EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES
A dotação de equipamentos e publicações das embarcações que trafegam nas águas

jurisdicionais  desta  Capitania dos  Portos  é  de responsabilidade do Comandante da mesma,
independente  da  dotação  mínima,  ora  estabelecida  nesta  norma.  Ele  deverá  dotar  a  sua
embarcação com equipamentos de navegação e publicações compatíveis com a singradura que
empreenderá. 

As embarcações de esporte e recreio deverão possuir, em local acessível e apropriado, a
dotação mínima de equipamentos de navegação e publicações, de acordo com itens 0435, 0436
e 0437 da NORMAM-03/DPC, para a área onde estiver navegando.

Para  as  embarcações  empregadas  nas  atividades  profissionais  afetas  à  navegação
interior, estas deverão possuir a bordo em local acessível e adequado, a dotação mínima de
equipamentos e publicações, estabelecidas no Anexo 4-A da NORMAM-02/DPC. 

0303 – EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÕES
A  homologação  dos  equipamentos  de  comunicações  para  as  embarcações  são  de

competência da Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL),  que pode ser  acessada no
endereço: http://www.anatel.gov.br. Assim, as embarcações que dotam equipamentos de rádio
comunicação devem obter a Licença de Estação de Navio nas sedes regionais da ANATEL. 

As características dos equipamentos de comunicação das embarcações empregadas na
atividade de esporte  e  recreio  estão definidas  no item 0423 da NORMAM-03/DPC e a  sua
dotação deverá ser, no mínimo, aquela definida no item 0424 da mesma norma. 

A  dotação  completa  e  obrigatória  dos  equipamentos  de  comunicação  para  as
embarcações  empregadas  nas  atividades  profissionais  é  estabelecida  pelas  Normas  da
Autoridade Marítima (NORMAM), específicas para a sua atividade e/ou área de navegação.

As embarcações classificadas para operar na Navegação  Interior,  Área 2, deverão ser
dotadas com equipamentos VHF.

Toda  embarcação  de  bandeira  nacional  ou  estrangeira,  equipada  com  rádio  VHF
marítimo, deverá manter escuta permanente no canal 16 (156,8 MHz). Caso haja interesse em
manter escuta permanente em outros canais, recomenda-se a aquisição de equipamento rádio
extra.

0304 – CARTAZES
As embarcações de transporte de passageiros deverão ter, em locais visíveis ao público,

placas indicando:
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a) Nome e número de inscrição da embarcação, número máximo de passageiros e limite
máximo de carga por convés e o número de tripulantes;

b) Uso correto do colete salva-vidas, procedimentos de abandono e identificação dos
locais de guarda dos coletes a bordo;

c) Localização das saídas de emergência;
d) Telefone da empresa responsável pela embarcação;
e) Telefone da Capitania dos Portos do Paraná;
f) Endereço eletrônico da Ouvidoria (Fale Conosco) da Capitania dos Portos do Paraná;
g)  Na  navegação  de  travessia,  recomendando  que  as  pessoas  não  permaneçam  no

interior dos veículos, enquanto a embarcação estiver em movimento.

0305 – PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM
Em virtude das peculiaridades da navegação local, e da elevada lotação das embarcações

de transporte de passageiros, fica estabelecido que todas as embarcações de transporte de
passageiros que tenham casario (cobertura fixa de proteção dos passageiros) e sejam atuantes
na  área  de  jurisdição  desta  CP,  devem  possuir  embarcação  de  sobrevivência  tipo aparelho
flutuante, em  quantidade  suficiente  para  100%  da  capacidade  máxima  de  passageiros  e
tripulantes.

Caso a estrutura da embarcação não suporte o peso dos aparelhos flutuantes, deverá ser
apresentada laudo emitido pelo engenheiro responsável, solicitando a isenção do cumprimento
desse item, devendo,  no entanto,  ser  cumprido o previsto na alínea  a) do item 0301 desta
norma.

As  embarcações  miúdas  classificadas  para  a  atividade  de  Transporte  de  Passageiros
deverão possuir ao menos uma boia salva-vidas, com retinida flutuante de pelo menos 20 m.

0306 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
a) Todas as embarcações que navegam nesta jurisdição deverão portar os certificados

ou  documentos  obrigatórios  exigidos  ORIGINAIS,  dentro  dos  seus  respectivos  prazos  de
validade, de acordo com as Normas da Autoridade Marítima aplicáveis à sua situação.

b) As embarcações  classificadas para a atividade de Transporte de Passageiros, que
fazem  travessia  com  tempo  superior  a  uma  hora,  deverão  elaborar  Lista  de  Passageiros,
assinada  pelo  representante  autorizado  do  proprietário,  em  duas  vias,  devendo  uma
permanecer a bordo e outra no local de embarque dos passageiros, com no mínimo: nome,
identidade,  endereço  e  telefone  de  contato  e,  quando  não  forem  empregadas  em  linhas
regulares, apresentar no local de início da viagem o  Plano de Navegação, definindo os locais
onde navegará.

c) As embarcações de Transporte de Passageiros com AB menor que 10, com convés
aberto e sem cabine habitável, estão dispensadas de apresentar os planos de Arranjo Geral,
Segurança e Capacidade, devendo, em substituição, apresentar fotos adicionais das instalações
e do convés.

0307 – TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA NA NAVEGAÇÃO INTERIOR
O  Marinheiro  Auxiliar  de  Convés  (MAC)  com  Curso  Especial  de  Segurança  de

Embarcações de Passageiros (ESEP) poderá desempenhar a função de Serviço Geral de Convés
(SGC) nas embarcações de qualquer AB na Navegação Interior e de Apoio Portuário na Área de
Jurisdição da CPPR, inclusive como profissional em embarcações de esporte e recreio.
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CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTO PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I

PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

0401 – TRÁFEGO NO PORTO
O  tráfego  nos  portos/terminais  de  Paranaguá  e  Antonina  obedecerá  à  legislação

vigente,  bem como as  regras previstas em convenções internacionais  ratificadas pelo Brasil,
além das Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em
Águas  Jurisdicionais  Brasileiras  -  NORMAM-08/DPC,  e  nas  Normas  de  Tráfego  Marítimo  e
Permanência  nos  Portos  de  Paranaguá  e  Antonina,  emitidas  pela  Autoridade  Portuária  -
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA). 

0402 – CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO
O acesso ao porto de Paranaguá e seus terminais é feito pelo Canal da Galheta, e a Au-

toridade Portuária é responsável pelo balizamento em toda sua extensão.
Qualquer alteração no balizamento ou no canal, que cause risco a navegação, deverá

ser comunicada à Capitania.

0403 – ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES
a) Entrada de Embarcações 
Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-08/DPC.
b) Despacho
Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-08/DPC.
c) Saída e Despacho de Embarcações
Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-08/DPC.
d) Adesão ao Sistema de Informações sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM)
As embarcações na área de jurisdição desta Capitania deverão seguir o preconizado na

NORMAM-08/DPC quanto a adesão dos navios ao SISTRAM.

0404 – FERROS E AMARRAÇÃO
As  embarcações,  quando  em movimento  nos  canais  de  acesso  aos  portos,  deverão

manter ao menos um dos ferros pronto para ser largado em caso de emergência.
O Canal  de  Acesso  à  bacia  de  evolução  do  Porto  de  Paranaguá  se  estreita  nas

proximidades da Pedra da Palangana e possui  tráfego intenso de navios, alguns dos quais de
grande porte (comprimento > 300 m, boca > 43 m e calados acima de 12,00 m). Durante a
movimentação desses navios nesse trecho, ocorrem interações hidrodinâmicas e marolas, que
tendem  a  provocar  movimentos  indesejados  nos  navios  atracados,  podendo  aproximar  ou
afastar a sua proa ou a popa do cais, causando aumento nos esforços dos cabos de amarração, e
caso estes não estejam em bom estado, a sua ruptura, bem como avarias em suas estruturas e
escadas de portaló.

Assim,  é  essencial  que  os  agentes  marítimos  alertem  os  comandantes  dos  seus
respectivos  navios  agenciados  com  relação  aos  aspectos  abordados  acima  e  quanto  à
necessidade  de  utilizarem  cabos  de  amarração  com  coeficientes  de  resistência/elasticidade
compatíveis, em quantidade (lançantes e springs), dispositivo (singelos ou dobrados) e estado
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de conservação  adequados,  bem como quanto  à  necessidade  de  vigilância  constante,  para
evitar  que  fiquem  indevidamente  brandos  ou  tesados,  levando  em  conta  as  oscilações  de
alturas de maré e a operação de carga ou descarga efetuada pelo navio. Ressalta-se também a
necessidade da observância dos limites de velocidades estabelecidos nas Normas da Autoridade
Portuária.

0405 – TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL
Somente as embarcações classificadas para a navegação de apoio portuário/marítimo e

atividade de transporte de passageiros/carga poderão trafegar entre navios e pontos de terra,
para  transporte  de  pessoal  e  material.  O  embarque  e  o  desembarque  em  terra  somente
poderão ser efetuados em um dos pontos fiscais, em obediência à regulamentação da Saúde
dos Portos, Receita Federal e Polícia Federal. 

É proibido aos navios atracados manterem escadas arriadas no bordo do mar. A escada
de quebra-peito deverá permanecer rebatida em seu berço, durante toda a estadia do navio no
porto. A escada de portaló, arriada para o cais, deverá ser provida de rede de proteção, ficando,
a critério do Comandante, mantida arriada ou içada no período noturno.

Aos navios fundeados é permitido arriar uma escada de portaló entre o nascer e o pôr
do sol.  No período noturno a escada somente poderá ser  arriada em caso de necessidade,
devendo ser recolhida logo após o embarque/desembarque realizado.

0406 – REPAROS
É proibido,  ao  navio  atracado,  o  reparo  que  o  impossibilite  de  manobrar,  salvo  em

situação especial e desde que obtida a concordância da Administração do Porto ou Terminal, o
que deverá ser informado à CPPR, pelo Comandante ou seu preposto (Agência de Navegação).

A movimentação de navios, impossibilitados de manobrar com seus próprios recursos,
de  ou  para  área  de  fundeio,  deverá  ser  executada  utilizando  dispositivo  especial  de
rebocadores,  adequado à  situação de  rebocado sem propulsão,  com a  devida  anuência  da
Autoridade Portuária e da CPPR.

A colocação de qualquer navio fora de serviço por motivo de manutenção ou reparo de
qualquer  vulto,  deverá  ser  antecipadamente  comunicada a  esta  Capitania  dos  Portos,  bem
como deverá ter a anuência da Autoridade Portuária.

SEÇÃO II

SERVIÇO DE REBOCADORES

0407 – CONDIÇÕES DE USO DE REBOCADORES
O emprego de Rebocadores observará as seguintes diretrizes:
a)  É  obrigatório  o  uso  de  rebocadores,  na  área  do  porto  organizado,  conforme

NORMAM-08/DPC e Norma de Tráfego Marítimo e Permanência nos Portos de Paranaguá e
Antonina, da Autoridade Portuária, sendo de competência do Comandante do navio a definição
do dispositivo que proporcionará a segurança adequada.

b) Uso obrigatório para a movimentação de navios, impossibilitados de manobrar com
seus próprios recursos, de ou para a área de fundeio. Neste caso, a faina deverá ser executada
utilizando  dispositivo  especial  de  rebocadores,  adequado  à  situação  de  rebocado  sem
propulsão.  Caso  existam  condições  a  observar,  essas  deverão  ser  indicadas  pela  CPPR,  em
atendimento ao pedido do interessado. 
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0408 – SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO
Caso haja situações que envolvam maior risco à segurança, deverão ser apresentadas

recomendações sobre o uso e emprego de rebocadores, pelos representantes das instalações
portuárias  que  serão  devidamente  avaliados  pela  CPPR.  Caso  haja  a  necessidade,  serão
estabelecidos  e  divulgadas  essas  situações  no  site  da  CPPR,  da  Autoridade  Portuária  e  da
instalação portuária,  bem como também o tipo, o método de utilização dos rebocadores, o
número mínimo de rebocadores, para atendimento da situação considerada de maior risco por
manobra. 

No entanto, a decisão final quanto ao método de utilização dos rebocadores caberá ao
Comandante da embarcação assistida, ouvido o Prático, assim como o número de rebocadores
empregados, desde que não haja determinação impositiva da Autoridade Marítima, Autoridade
Portuária ou procedimento específico do Terminal/Porto.

0409 – RECOMENDAÇÕES SOBRE TIPO E MÉTODO DE EMPREGO DE REBOCADORES 
A Autoridade Portuária,  em conjunto  com o representante  da Autoridade  Marítima,

deverá estabelecer, ouvindo os representantes das Praticagens locais, as quantidades mínimas
de rebocadores a serem utilizadas nas manobras portuárias, a fim de resguardar as instalações
e o ambiente marinho, em caso de eventuais sinistros.

Os  tipos,  potências  e  quantidades  mínimas  de  rebocadores  a  serem  utilizados  nas
manobras  portuárias  levarão em consideração o porte  das  embarcações,  as  condicionantes
ambientais de maré, vento e corrente, sendo, após obtido o consenso entre o representante da
Autoridade  Marítima  e  Autoridade  Portuária,  ouvida  a  Praticagem,  divulgados  através  de
Instrução  Normativa  da  Autoridade  Portuária,  no  contexto  dos  parâmetros  operacionais
definidos para as manobras de navios no porto.

Por ocasião da manobra, o Comandante da embarcação poderá solicitar o acréscimo de
rebocadores  acima  do  número  previsto  nas  normas  portuárias,  se  assim  entender,  sendo
recomendável  ouvir  a  sugestão do prático.  É  recomendável  que o dispositivo para reboque
também seja definido pelo Prático, considerando sua familiarização com a frota de rebocadores
e suas características.

Os  cabos  de  reboque  e  outros  materiais  a  serem  utilizados  nas  manobras  com  os
rebocadores  deverão  ser  adequados  aos  requisitos  de  segurança  para  a  manobra.  O  seu
fornecimento  deverá  ser  produto  de  acordo  entre  o  contratante,  armador  ou  agente,  e  o
contratado, empresa de rebocadores. 

Ao  Comandante  do  navio  caberá  a  decisão  final  quanto  à  utilização  dos  materiais
adequados  à  manobra  e  dispositivos,  desde  que  não  estejam  em  conflito  com  as  normas
portuárias.

0410 – SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR
Em casos  de força maior,  o  Capitão dos  Portos  poderá autorizar  manobras  fora das

regras estabelecidas, por meio de requerimento do Armador ou responsável pela embarcação,
com a concordância do Comandante, com assessoria da praticagem. A autorização que será
concedida,  tendo  sempre  em vista  as  condições  mínimas  de  segurança  da  navegação,  não
eximirá seus requerentes, Armador e/ou Agente Marítimo, e seu executante, o Comandante, de
suas responsabilidades legais.

Entende-se como força maior, neste caso, as situações em que não haja disponibilidade
de rebocadores ou a quantidade ou o “BOLLARD PULL” existente seja inferior ao necessário, por
motivos que não se possam evitar ou impedir.
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0411 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
A Força de Tração Estática Longitudinal (BOLLARD PULL) dos rebocadores será medida

e atestada, conforme previsto no Capítulo 03 das NORMAM-01/DPC e NORMAM-02/DPC.
Nenhum  Comandante  autorizará  uma  manobra  com  o  navio,  sob  seu  comando  e

responsabilidade, se não estiver convicto de que estão resguardadas as condições satisfatórias
de segurança da navegação. Recomenda-se que o Comandante troque informações prévias com
a Praticagem e/ou com os mestres dos rebocadores, sobre a manobra a ser feita, a bacia de
evolução e as características do próprio navio.

Nas manobras de rebocadores, junto à proa dos navios, é proibida a passagem do cabo
de reboque arriando-o pela proa, para ser apanhado com croque pela guarnição do rebocador.
A passagem do cabo deverá ser feita através de retinida, lançada a partir do castelo de proa em
direção ao convés do rebocador, de modo a evitar a excessiva aproximação rebocador/navio,
reduzindo os efeitos da interação hidrodinâmica entre as embarcações.
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SEÇÃO III

SERVIÇO DE PRATICAGEM

0412 – PROPÓSITO
Estabelecer procedimentos complementares das Normas da Autoridade Marítima para o

Serviço  de  Praticagem  -  NORMAM-12/DPC,  para  controle,  dentre  outros  aspectos  da
Manutenção da Habilitação dos Práticos e para Treinamento e Qualificação dos Praticantes da
Zona de Praticagem de Paranaguá e Antonina (ZP-17).

0413 – SERVIÇO DE PRATICAGEM
É  o  conjunto  de  atividades  profissionais  de  assessoria  ao  Comandante  do  navio,

requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da
embarcação. É constituído de Prático, lancha de Prático e de atalaia.

Essa  assessoria  ocorre  durante  a  execução  de  faina  de  praticagem  que  envolve
realização  de  manobras  de  praticagem  (atracar,  desatracar,  fundear  e  suspender)  e/ou
navegação de praticagem (realizada no interior da Zona de Praticagem de Paranaguá - ZP-17),
com assessoria de um ou mais Práticos.

As  embarcações  dispensadas  do Serviço de Praticagem, conforme previsto no item
0404  da  NORMAM-12/DPC,  deverão  apresentar  um  requerimento  com  a  documentação
prevista solicitando a dispensa de praticagem com antecedência mínima de cinco (5) dias úteis.

0414 – CARACTERÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DA ZP-17 E NÚMERO DE PRÁTICOS
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS FAINAS DE PRATICAGEM

Na ZP-17, a praticagem é obrigatória, nos termos das NORMAM-12/DPC.
As manobras dos navios nos Portos e Terminais da ZP-17 requerem normalmente a

assistência de apenas um prático.
Os casos de necessidade de mais de um prático estão previstos nas Normas de Tráfego

Marítimo e Permanência nos Portos de Paranaguá e Antonina, da Autoridade Portuária. Casos
pontuais  serão  estudados  pelas  Autoridades  Marítima  e  Portuária,  praticagem  e  o
representante do armador, para avaliação de necessidade de alteração do procedimento.

A  ZP-17  possui  as  entidades  de  praticagem  abaixo  relacionadas,  com  as  mesmas
diretorias e com participação de todos os Práticos:

a) Paranaguá Pilots-Serviços de Praticagem S/C Ltda.
Endereço – Rua Benjamin Constant, 339 – bairro Centro Histórico – Paranaguá/PR,
CEP  83203-190,  telefones  -  (41)  3721-1000,  Fax  (41)  3423-1412,  e-mail  –
paranaguapilots@paranaguapilots.com.br;

b) TRANSTURMAR Serviços de Praticagem S/C Ltda.
Endereço  –  Rua  Benjamin  Constant,  111  –  bairro  Oceania  –  Paranaguá/PR,  CEP
83203-450,  telefones  -  (41)  3721-1000  Fax  (41)  3423-1412,  e-mail  –
paranaguapilots@paranaguapilots.com.br;

c) Entremares Transportes Marítimos Ltda.
Endereço  –  Rua  Benjamin  Constant,  111  –  bairro  Oceania  –  Paranaguá/PR,  CEP
83203-450,  telefones  -  (41)  3721-1000  Fax  (41)  3423-1412,  e-mail  –
paranaguapilots@paranaguapilots.com.br;

d) Associação dos Práticos do Estado do Paraná.
Endereço  –  Rua  Benjamin  Constant,  111  –  bairro  Oceania  –  Paranaguá/PR,  CEP
83203-450,  telefones  -  (41)  3721-1000  Fax  (41)  3423-1412,  e-mail  –
paranaguapilots@paranaguapilots.com.br; e
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e) Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Estado do Paraná.
Endereço – Avenida Arthur Abreu 29 - 10º andar/SL 08 – Ed Palácio do Café – Centro
Histórico – Paranaguá/PR, CEP 83203-210, telefones - (41) 3422-3693,           e-mail –
sinprapar  @  sinprapar  .com.br  .

0415 – ESCALA ÚNICA DE RODÍZIO PARA PRÁTICOS
A escala de rodízio mensal do serviço de Práticos deve ser elaborada pelo Representante

Único  do  Serviço  de  Praticagem  (RUSP),  conforme  NORMAM-12/DPC,  e  encaminhada  à
Capitania dos Portos,  até cinco (5)  dias úteis antes do início do período de escalação,  para
ratificação.

As trocas de serviço entre Práticos devem ser comunicadas, com a antecedência de
vinte e quatro horas, para ratificação. Caso haja troca de serviço ocorrida por motivo de força
maior, sem conhecimento desta CP, esta deverá ser informada oportunamente ou quando do
término do Período de Escala, com as devidas justificativas.

0416 – OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE
Ao Comandante da embarcação, quando utilizando o serviço de praticagem, compete:
a) Informar ao Prático sobre as condições de manobra do navio;
b) Fornecer ao Prático todos os elementos materiais e as informações necessárias para

o desempenho de seu serviço, particularmente o calado de navegação;
c) Fiscalizar a execução dos serviços de praticagem, notificando ao Representante da

Autoridade Marítima qualquer anormalidade;
d) Assumir a manobra, quando convencido que o Prático esteja executando manobra

perigosa, solicitando substituto, caso julgue necessário, dando ciência posteriormente do fato,
por escrito, à Capitania dos Portos;

e) Alojar o Prático, no seu navio, com regalias idênticas às dos Oficiais de bordo; 
f) Aplicar as regras nacionais e internacionais que tratam do embarque e desembarque

de Práticos de seu navio; 
g) Não dispensar o Prático antes do ponto de espera de Prático; e
h)  Preencher  o  modelo  de  Comprovação  de  Faina  de  Praticagem,  Anexo  2-G,  das

NORMAM-12/DPC. 

0417 – OBRIGAÇÕES DO PRÁTICO E DO PRATICANTE DE PRÁTICO
Deveres do Prático: 
a)  Assessorar  o  Comandante  da  embarcação  na  condução  da  faina  de  praticagem,

atendendo, com presteza e de forma eficiente, às exigências do Serviço de Praticagem;
b) Estabelecer as comunicações que se fizerem necessárias com outras embarcações

em trânsito na ZP, de modo a garantir a segurança do tráfego aquaviário;
c) Comunicar ao Agente da Autoridade Marítima as variações de profundidade e de

correnteza dos canais, barras e portos, principalmente depois de fortes ventos, grandes marés e
chuvas prolongadas, assim como quaisquer outras informações de interesse à segurança do
tráfego aquaviário;

d) Comunicar ao Agente da Autoridade Marítima qualquer alteração ou irregularidade
observada na sinalização náutica;

e) Comunicar, com a maior brevidade possível, ao Comandante da embarcação e ao
Agente da Autoridade Marítima, a existência de condições desfavoráveis ou insatisfatórias para
a realização da faina de praticagem e que impliquem em risco à segurança da navegação; 
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f) Manter-se em disponibilidade na ZP, durante todo o Período de Escala, para atender a
qualquer faina de praticagem. Em caso de necessidade de afastamento da ZP, por motivo de
força  maior,  o  Prático  deverá  ser  substituído  na  Escala  e  o  fato  informado  ao  Agente  da
Autoridade Marítima, na primeira oportunidade; 

g) Apresentar-se para a faina de praticagem em perfeitas condições de higidez física e
mental, não tendo ingerido substâncias ou medicamentos que possam vir a comprometer o
desempenho de suas atividades, especialmente o tempo de reação e de julgamento; e 

h)  Integrar  Bancas  Examinadoras  pertinentes  ao  Processo  Seletivo  à  Categoria  de
Praticante  de  Prático  e  ao  Exame  de  Habilitação  para  Prático,  quando  designado  pela
Autoridade Marítima. 

Deveres do Praticante de Prático: 
a) Cumprir o programa mínimo de treinamento e qualificação de Praticante de Prático

estabelecido pela Capitania dos Portos, bem como as manobras adicionais julgadas necessárias
pelo Prático monitor, respeitado o período mínimo de doze meses e máximo de quinze meses
para conclusão de sua qualificação; 

b) Não interromper o cumprimento do programa mínimo de treinamento e qualificação
de Praticante de Prático, exceto no caso de afastamento temporário previsto na NORMAM-12; e

c) Cumprir, no que couber, os deveres do Prático. 

0418 – IMPRATICABILIDADE
É  a  situação  que  se  configura  quando  as  condições  meteorológicas,  o  estado  mar,

acidentes  ou  fatos  da  navegação  ou  deficiências  técnicas  implicam  em  inaceitável  risco  à
segurança da navegação, desaconselhando a realização de fainas de praticagem, o tráfego de
embarcações  e/ou  o  embarque/desembarque  do  Prático.  Sendo  a  declaração  de
impraticabilidade nesta ZP, total ou parcial, é competência legal do Capitão dos Portos.

A  declaração de  impraticabilidade  seguirá  parâmetros  básicos,  como a  condição de
intensidade do vento acima de Força 7 na Escala Beaufort e/ou a presença de vagas na bacia de
evolução, correspondendo a estado do mar 4 na Escala Douglas. Nesses casos, a critério do
Capitão dos Portos, a impraticabilidade poderá aplicar-se a toda a ZP ou ser parcial, atingindo
especificamente determinado porto, terminal, berço ou navio.

O  Prático  ou  a  Administração  do  Porto  e  dos  Terminais  deverão  comunicar
imediatamente  a  esta  Capitania  quaisquer  condições,  fatos  ou  ocorrências  que,  em  sua
avaliação,  associadas  ou  não,  e  outras  que,  mesmo  não  atingindo  os  limites  supracitados,
impliquem  em  risco  inaceitável  à  segurança  do  tráfego  aquaviário,  à  salvaguarda  da  vida
humana, à preservação do meio ambiente ou às fainas de praticagem na ZP, tais como: 

a) Condições meteorológicas e estado do mar adversos na barra, ponto de espera de
prático, canal de acesso, bacia de evolução e área de manobra; 

b) Condições específicas do berço de atracação e bordo;
c) Direção e intensidade do vento, inclusive nas rajadas;
d) Visibilidade restrita;
e) Área vélica da embarcação a ser manobrada;
f) Relação entre calado e borda livre da embarcação a ser manobrada;
g) Período, altura e direção das vagas;
h) Ocorrência de ondulação e vento em direções distintas (bimodalidade);
i) Ocorrência de correntes transversais;
j) Tipo, potência e quantidade de rebocadores a serem empregados;
k) Limitação de atuação de rebocadores devido ao balanço;
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l) Deficiência na sinalização náutica;
m) Parâmetros estabelecidos em simuladores de manobra;
n) Acidentes ou fatos da navegação; e
o) Demais deficiências técnicas do navio ou da tripulação.
Nessa situação, o responsável ou representante legal deverá solicitar a Capitania dos

Portos, por meio de documento formal, enviado para o e-mail cppr.despacho@marinha.mil.br,
a impraticabilidade,  especificando as condições reinantes no local  que impedem a manobra
com segurança. As informações serão analisadas e subsidiarão a decisão desta Capitania quanto
à declaração de impraticabilidade, autorizar que o Serviço de Praticagem deixe de ser prestado,
ou impedir a entrada e saída de embarcações. 

Quando da saída do porto, caso não haja segurança para o desembarque do Prático, se
necessário, será feito no próximo porto. 

A  CPPR  informará,  por  meio  de  e-mail,  previamente  cadastrado  nesta  Capitania,  a
impraticabilidade  total  ou  parcial  da  ZP  às  Administrações  dos  Portos  e  dos  Terminais,  às
Agências de Navegação representantes das empresas de navegação, que deverão retransmitir
às embarcações, aos armadores, demais integrantes da Comunidade Marítima e interessados.

0419 – QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO
O programa de qualificação para Praticante de Prático será organizado em observância

aos requisitos constantes dos  Anexos  4-A a  4-L e ao estabelecido nas Normas da Autoridade
Marítima para o Serviço de Praticagem - NORMAM-12/DPC.

Caberá ao Departamento de Ensino Profissional Marítimo (CP-10), as providências de
cunho administrativo, para a qualificação do Praticante de Prático, inclusive quanto aos contatos
prévios  com  as  agências  dos  navios  envolvidos,  acertos  de  horários,  documentação  e
coordenação com os membros da Banca Examinadora.

O exame será realizado em conformidade com as NORMAM-12/DPC. O exame será feito
através  da  avaliação  prático-oral  de  manobras  em  navios,  realizadas  de  acordo  com  a
oportunidade.

Caberá ao Presidente da Banca, após ouvir os demais membros, a escolha dos navios e
das manobras a serem realizadas.

Os membros da Banca Examinadora avaliarão o Praticante de Prático em manobras de
atracação/desatracação, em especial nos requisitos previstos nos Anexos 4-B a 4-D.

Os examinadores efetuarão perguntas ao Praticante de Prático, pertinentes aos itens
em exame, atentando para não atrapalhar ou pôr em risco a segurança da manobra.

Desde o momento em que o Praticante de Prático em avaliação estiver a bordo do
navio ou mesmo da embarcação do Prático e até o seu desembarque será considerado como
estando em exame, cabendo nessas ocasiões, inclusive, perguntas pelos examinadores.

O Praticante de Prático realizará as manobras assistido pelo Prático de Serviço e pelo
Comandante,  que poderão,  se  necessário,  e  em nome da segurança,  a  qualquer momento,
interferir  ou  mesmo  assumir  a  manobra  do  navio.  O  Comandante  deve  ser  previamente
alertado dessa premissa básica.

a) Avaliação
1) Procedimentos da Banca
A  Banca  Examinadora,  designada  por  portaria  específica  do  Capitão  dos  Portos,

avaliará à luz dos assuntos previstos nas NORMAM-12/DPC, o desempenho e o conhecimento
do Praticante de Prático, avaliando-o através de notas entre zero (0) a dez (10).
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Os examinadores poderão, a seu critério, tecer comentários ou efetuar considerações
a respeito de suas avaliações e impressões, registrando-as no modelo pertinente. As avaliações
com grau inferior a seis (6) deverão ter, obrigatoriamente, registrados comentários justificativos.

2) Graus
Os graus a serem atribuídos, em números inteiros, variarão de zero (0) a dez (10).
3) Modelos
Os  examinadores  preencherão  os  modelos  constantes  do  Anexo  4-B em  cada

manobra.  Ao final  de  cada manobra,  os  modelos  serão entregues Departamento de Ensino
Profissional Marítimo (CP-10) da CPPR. O modelo do Anexo 4-C deverá ser preenchido ao final
do exame.

Todos  os  modelos  serão  arquivados,  posteriormente,  em  pasta  própria  no
Departamento de Ensino Profissional Marítimo, por um período mínimo de cinco anos.

4) Manobras a avaliar
O plano de manobras a serem avaliadas é o discriminado no Anexo 4-D.
O Presidente da Banca Examinadora, à luz do desempenho do Praticante de Prático e

das avaliações e comentários feitos pelos membros da Banca, poderá, ouvidos estes, decidir, a
seu  critério,  por  uma  redução  no  número  de  manobras.  Deverá,  entretanto,  considerar
criteriosamente as diferentes possibilidades e situações de manobras possíveis na área.

5) Reuniões de Crítica
Poderão ser realizadas reuniões de crítica da Banca Examinadora após cada manobra

realizada, a critério do seu Presidente.
6) Aprovação
A nota mínima para aprovação será a obtenção, em todas as manobras, do grau 6

(seis) em todos os itens avaliados.
Para ser considerado aprovado para ascensão à categoria de Prático, o Praticante de

Prático não poderá ter avaliação menor que 6 (seis) em qualquer item auferido por mais de um
examinador, em cada manobra. Caso isso ocorra, deverá repetir o mesmo tipo de manobra, nas
mesmas circunstâncias da anterior de avaliação reprovativa, como possível.

A avaliação com grau menor ou igual a 2 (dois) dada por mais de um examinador em
uma  manobra  implicará  em  que  se  reúna  a  Banca  Examinadora  para  avaliar  sobre  o
prosseguimento do exame ou a imediata reprovação do Praticante de Prático.

A repetição desta avaliação com grau menor ou igual a 4 (quatro) levará a que se
reúna a Banca Examinadora para decidir sobre a conveniência ou não do prosseguimento do
exame ou da reprovação do examinado.

7) Casos Omissos
Deverão ser submetidos à decisão do Capitão dos Portos.

0420 – MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PRÁTICO
Para  manter  a  qualificação,  cada  Prático  deve  cumprir  a  quantidade  mínima  de

manobras  por  quadrimestre,  conforme  abaixo  especificadas,  levando-se  em consideração  a
quantidade de navios que demandam os portos e terminais de Paranaguá e Antonina, e o que
estabelece as NORMAM-12/DPC:

Local Mínimo de manobras

Porto de Paranaguá1 24

Porto de Antonina/TECHINT2 1
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1. São contabilizadas as manobras realizadas no Cais Público e TCP, Píer de Inflamáveis,
Píer Cattalini e Píer FOSPAR.

2. São contabilizadas as manobras realizadas no Porto de Antonina e Terminal TECHINT.

a) COMPROVAÇÃO DAS MANOBRAS REALIZADAS
O  Comprovante  de  Faina  de  Praticagem,  constante  do  Anexo  2-G  das

NORMAM-12/DPC,  a  ser  preenchido  pelo  Prático  responsável  pela  faina  e  assinado  pelo
Comandante  da  embarcação  atendida,  deverá  ficar  sob  a  guarda  do  respectivo  Prático,  à
disposição da Autoridade Marítima para eventuais verificações, por um período de dois anos.

Mensalmente  deverá  ser  encaminhada  à  CPPR,  cópia  dos  comprovantes  de  fainas
realizadas no mês anterior, por um prático a ser definido pelo RUSP ou acordo solicitado à CPPR.

Concomitantemente  com  o  preconizado  acima,  será  obrigatório  o  lançamento  pelo
Prático  das  fainas  de  praticagem  executadas  no  “Módulo  de  Lançamento  das  Fainas  de
Praticagem”, cujo modelo de Cadastro de Manobras encontra-se no Anexo 2-G  da NORMAM-
12/DPC.

O Prático que deixar de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação, será afastado
temporariamente do Serviço de Praticagem pela CP, conforme define as NORMAM-12/DPC, e a
recuperação fica condicionada aos termos contidos na norma mencionada.

SEÇÃO IV
SEGURANÇA ORGÂNICA

0421 – SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E SIMILARES
Os navegantes devem estar atentos quanto à possibilidade de ocorrência de atos de

assalto, furto e roubo a bordo das embarcações, quando fundeadas e/ou atracadas. 
Além dos Planos de Segurança instituídos pelo Código Internacional para Proteção de

Navios e Instalações Portuárias (ISPS CODE), de uso obrigatório para os navios definidos nas
NORMAM-01/DPC, o Decálogo de Segurança, constante do  Anexo  4-M, sugere precauções, a
fim de evitar prejuízos aos navios.

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

atenção voltada contra qualquer tipo de abordagem ilícita ao navio.
b) Competência
A autoridade competente para investigar e coibir  ilícitos penais  a bordo é a Polícia

Marítima, Aérea e de Fronteiras, exercida no litoral do Paraná pelo Núcleo Especial de Polícia
Marítima da Polícia Federal (NEPOM-PF)

c) Providências
As seguintes providências devem ser tomadas obrigatoriamente antes da partida do

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

1) no Diário de Navegação deverá ser lavrado o protesto marítimo, precedido do
competente ato de deliberação;

2)  deverá  ser  feita  comunicação  à  Polícia  Federal,  requerendo  a  instauração  de
Inquérito Policial, por ofício contendo:

I) a narração do fato, com todas as circunstâncias;
II)  a individualização do suspeito ou seus sinais característicos, e as razões de

presunção de ser ele o autor do ato ilícito, ou dos motivos da impossibilidade para fazê-lo; e
III) nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência.
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SEÇÃO V

MEIO AMBIENTE

0422 – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
a) Derramamento de Poluentes
O  derramamento  de  poluentes,  ocorrido  de  forma  acidental  ou  não,  deverá  ser

imediatamente comunicado à Capitania dos Portos. Idêntica comunicação deverá ser feita ao
Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  (IBAMA)  e  ao
Instituto Água e Terra (IAT).

b) Plano de Emergência 
Os navios, na ocorrência de derramamento de óleo, darão início à execução de seus

“Planos de Emergência para Poluição por Óleo”, exigidos de acordo com as Normas da DPC, até
que as autoridades locais iniciem a execução de seus planos de contingência.

c) Incêndios em Navios no Porto ou nas Instalações do Porto
Para pedido de socorro em caso de incêndio em navios ou nas instalações do porto,

deverá ser observado o Plano de Emergência Individual e, caso necessário o acionamento do
Plano de Auxilio Mútuo Marítimo. 

d) Cuidados para evitar poluição 
1) as embarcações deverão recolher o lixo em recipientes adequados e mantê-los

fechados até sua retirada de bordo, que deverá ser feita mediante o acondicionamento em
sacos plásticos;

2)  não  é  permitido  que  recipientes  de  lixo  fiquem  dependurados  pela  borda  da
embarcação ou acumulados no convés principal, onde possa vir a rolar para o mar;

3)  é  proibido  efetuar  qualquer  tipo  de  esgoto,  com  descarga  direta  para  o  mar,
durante a permanência no porto; 

4) é proibido o despejo de qualquer tipo de detrito, lixo, óleo ou substância poluente
em águas jurisdicionais brasileiras, sob pena do previsto nas Leis nº 9.605/1998, 9.966/2000 e a
Convenção  MARPOL.  As  embarcações  deverão  estar  em  seus  conveses  limpos  e  porões
fechados quando em navegação; e

5) a retirada de objetos contendo produtos químicos poderá ser feita empregando-se
chata, caminhão ou outro meio, desde que executada por firma legalmente habilitada, e deverá
ser informada com antecedência à Administração do Porto/Terminal;

e) Recebimento e Transferência de Combustível 
As operações de recebimento e transferência de combustível não destinado à carga

deverão obedecer, no que couber, ao previsto no item 0424 deste Capítulo, devendo, ainda,
serem mantidos fechados todos os embornais no convés de ambos os bordos; e

f) Limpeza de Tanques, Porões e Recolhimento de Lixo
Os serviços, se disponíveis, serão do controle e responsabilidade da Administração do

porto/terminal.

0423 – CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, PRODUTOS QUÍMICOS A
GRANEL E GÁS LIQUEFEITO

As  embarcações  deverão  manter  contínua  vigilância  durante  as  operações  de
carregamento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e
gás liquefeito, pois, como demonstram as estatísticas, é nessas ocasiões que ocorre a maioria
dos  derramamentos  registrados.  Para  tanto,  durante  todo o  período de carga  ou  descarga,
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deverão  ser  mantidos  a  postos,  no  convés,  tripulantes  qualificados  e  conhecedores  das
manobras de modo a poderem, rapidamente, interromper a operação em caso de acidente ou
avaria nos equipamentos.

Serão considerados qualificados os  oficiais e tripulantes que, além de seus cursos de
formação  e  decorrentes,  possuam  habilitações  específicas  para  exercerem  atividades  em
navios- tanque petroleiros, navios-tanque para produtos químicos e navios transportadores de
gás  liquefeito,  previstas  em  Resoluções  da  Conferência  Internacional  sobre  a  Formação  de
Marítimos Expedição de Certificados (STCW-78). 

Da mesma forma os terminais deverão manter operadores qualificados e atentos à
faina, em tal posição que possam paralisar a operação, imediatamente, em caso de vazamento
ou derramamento do produto.

Durante as operações de recebimento e transferência de combustível não destinado à
carga  deverão  ser  efetuadas,  preferencialmente,  no  período  diurno,  devendo  ainda  ser
mantidos fechados todos os embornais no convés do navio. Todos os envolvidos na faina de
abastecimento deverão adotar todas as medidas necessárias para prevenção da poluição, como
escolha  do  local,  horário  e  condições  do  mar  propícias  para  o  abastecimento,  além  do
dispositivo a ser empregado na faina, e do Plano de Contingência, em caso de vazamento.

0424 – MERCADORIAS PERIGOSAS
São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela

Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar – SOLAS.
O  transporte  de  cargas  perigosas  obedecerá  ao  previsto  nas  NORMAM-01/DPC,

NORMAM-02/DPC e NORMAM-29/DPC, sem prejuízo das exigências legais da competência de
outros órgãos.

a)  O  expedidor  de  carga  perigosa  deverá  apresentar  à  Capitania  dos  Portos  a
Declaração  de  Cargas  Perigosas  de  acordo  com  o  modelo  constante  do  Anexo  1-A  das
NORMAM-29/DPC, que deverá acompanhar o Manifesto de Carga, comprovando que a carga,
como oferecida  para  o  transporte,  está  apropriadamente  embalada,  marcada,  etiquetada e
sinalizada, em conformidade com os requisitos aplicáveis. O expedidor é o responsável  pela
compatibilidade do produto envasado à embalagem homologada.

b)  Deverá  ser  fornecida  à  Capitania  dos  Portos,  por  ocasião  do  despacho  da
embarcação, uma relação de todas as cargas perigosas existentes a bordo com as quantidades,
tipo de embalagem, número “UN”, classe e localização, conforme modelo contido no Anexo 1-B
das NORMAM-29/DPC.

c) As embarcações de bandeira brasileira que venham ser empregadas no transporte
de carga perigosa deverão apresentar a solicitação de licença para o transporte por meio de um
termo de responsabilidade, conforme o Anexo 1-C das NORMAM-29/DPC, onde declara que
todos  os  requisitos  de  embalagem,  embalador,  documentação,  marcação,  etiquetagem,
amarração e segregação referentes às cargas perigosas transportadas encontram-se cumpridos.

d) Comunicação de Ocorrências Envolvendo Mercadorias Perigosas
Quando  ocorrerem  no  Mar  Territorial,  na  Zona  Contígua  e  na  Zona  Econômica

Exclusiva perda ou provável perda de mercadorias perigosas acondicionadas, os Comandantes
das embarcações deverão divulgar o fato imediatamente às autoridades competentes da área
onde tenha ocorrido o acidente, conforme orientações descritas no Anexo 2-A desta NPCP.

e) Precauções Durante a Carga e Descarga dos Navios Tanques
Além  das  precauções  previstas  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima,  durante  a

operação de carga ou descarga de Navios tanques não será permitido, na zona de segurança:
1) qualquer serviço que possa ser classificado como “trabalho à quente”;
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2) atracar ou desatracar lanchas não autorizadas a contrabordo;
3) acesso de veículos motorizados (os veículos somente terão acesso até as bombas

de incêndio). No caso de operação com gás deverá ser vedada, pelo Terminal, a entrada de
qualquer veículo motorizado no Píer; e

4) manobra de pesos para os navios, acesso de visitantes e empregados, sem função
na referida operação ou sem prévia autorização competente, ao píer principal ou secundário ou
a bordo dos navios.

Atenção especial, quanto à segurança, deve ser dada às operações de conexão e
desconexão de Navios tanques de gás em operação.

Deverão,  ainda,  ser  cumpridas  as  Normas  de  Segurança  do  Terminal.  Qualquer
irregularidade constatada, que represente risco de contaminação do meio ambiente, deverá
determinar a interrupção imediata das operações, sendo que o Terminal participará o fato à
Autoridade Portuária e ao Agente da Autoridade Marítima.

f) Operações Terminal/Navio
1) Não deverá ser efetuado qualquer reparo nas máquinas dos navios atracados,

que impeça a pronta movimentação em emergência ou após o final das operações de carga ou
descarga;

2)  Todos  os  cabos  de  amarração  deverão  ser  conservados  tensos  de  modo  a
imobilizar o navio, evitando que seus movimentos causem danos à embarcação, ao cais e aos
mangotes;

3) É estritamente proibido fumar em toda a extensão do píer. A bordo do navio só
será permitido fumar nos locais autorizados;

4) Durante todo o tempo da estadia, o navio deverá ter prontos dois viradores de
aço (cabos de incêndio), com chicotes arriados e dispostos no bordo-livre, a vante e a ré, de tal
modo que possam ser facilmente amarrados a rebocadores se necessário;

5) Serão permitidos cabos de sisal, de manilha ou de nylon para amarração;
6) Manter fechadas as portas estanques localizadas no convés principal  que dão

acesso aos corredores, com os respectivos atracadores passados. As portas de bordo com telas
corta-chamas  também devem ser  mantidas  fechadas.  Os  navios  que  dispuserem de  porta-
estanque da máquina, por ante a vante do convés principal ou do tombadilho, devem mantê-la
fechada. Manter fechadas todas as vigias, inclusive aquelas situadas nas partes altas do boleado
da estrutura transversal principal a ré e a meia nau se houverem;

7)  As  escotilhas  dos  tanques  deverão  ser  mantidas  fechadas  e  os  respectivos
grampos,  passados e atracados.  As  telas corta chamas devem estar  instaladas  em todas as
tampas das escotilhas que necessitarem ser abertas;

8) Não fazer ramonagem nas caldeiras;
9) Não permitir a atracação de embarcações durante as operações;
10)  Não  permitir  a  utilização  dos  aparelhos  de  manobra  de  peso  durante  as

operações;
11) Colocar coletores de óleo sob as tomadas dos mangotes;
12)  Durante  as  operações  um  tripulante  deverá  ficar  no  convés  principal,  nas

proximidades das conexões dos mangotes, para dar o primeiro alarme e adotar as providências
iniciais em caso de incêndio;

13) Não permitir, em hipótese alguma, reparos em circuitos elétricos;
14) Não usar ferramentas ou equipamentos capazes de produzir centelhas; e
15) Seguir as normas de segurança do Terminal.

f) Sinalização
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Toda embarcação transportando carga perigosa deverá içar os sinais previstos no
Código Internacional de Sinais, durante o período em que estiver com carga no porto/terminal.

g) Embarcações que deixam o porto
Cópia do Manifesto de Carga Perigosa deverá ser entregue até 24 horas antes da

saída da embarcação à Capitania dos Portos.
h) Alterações do Manifesto de Carga

Todas as alterações do Manifesto de Carga, como as confirmações de chegada e/ou
saída das embarcações, deverão ser informadas, formalmente, à Capitania dos Portos.

j) Irregularidades
O  descumprimento  dessas  regras  ou  a  constatação  de  divergências  entre

documentos e carga, sujeitará o infrator, além das penas previstas, ao impedimento da carga ou
descarga da mercadoria.

SEÇÃO VI

FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0425 – ENTRADA DA EMBARCAÇÃO
a) Visitas e inspeções das Autoridades do Porto

As  visitas  e  inspeções  das  autoridades  do  porto  serão  procedidas,  conforme
estabelecido nas NORMAM-08/DPC e NORMAM-04/DPC. 

b) Livre Prática
A  Livre  Prática  (free  pratique) poderá  ser  solicitada  via  rádio,  ou  por  meio  de

mensagem enviada pelos Agentes de Navegação ao Posto Portuário de Paranaguá da Vigilância
Sanitária, cujo endereço e telefone constam do Anexo 1-C.

Quando as condições sanitárias da embarcação não forem consideradas satisfatórias
(não tiver  sido obtida a Livre  Prática),  deverá  permanecer  na  zona de quarentena,  até  sua
liberação. O navio deverá manter içada a bandeira adequada do Código Internacional de Sinais,
ficando proibida a descida de qualquer pessoa da embarcação.

c) Controle do Navio pelo Estado
Os navios nacionais e estrangeiros estarão sujeitos ao Controle do Navio pelo Estado

do Porto, de acordo com as Convenções Internacionais ratificadas pelo País. 
d) Entrada, Despacho e saída de embarcações

As embarcações deverão cumprir os procedimentos constantes do Capítulo 2 das
NORMAM-08/DPC. 

e) Atracação de Lanchas em Navios Fundeados
É proibido às lanchas que estiverem a serviço do Armador ou Agente de Navegação,

atracar em embarcação mercante fundeada que seja procedente de porto estrangeiro, sem a
prévia liberação da Receita Federal, Polícia Federal e Vigilância Sanitária.

f) Segurança no embarque e desembarque dos Fiscais
As  empresas  de  navegação  deverão  prover  a  segurança  do  embarque  e

desembarque  dessas  autoridades,  de  forma  que  não  haja  risco  de  vida.  As  mencionadas
autoridades poderão se recusar a embarcar caso seja observado que as regras de segurança não
estejam sendo cumpridas.

g) Embarcações estrangeiras de esporte e/ou recreio
A entrada e a permanência de embarcações estrangeiras de esporte e recreio nos

portos, além das prescrições legais estabelecidas pelos demais órgãos envolvidos, far-se-á de
acordo com os procedimentos estabelecidos nas NORMAM-03/DPC.
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Com o objetivo de se dispor de informações de cada embarcação estrangeira em
atividade  de  esporte  e/ou  recreio,  em  águas  sob  jurisdição  nacional,  a  Declaração  de
Entrada/Saída de Embarcação Estrangeira de Esporte e/ou Recreio, conforme modelo constante
das NORMAM-03/DPC, será mantida arquivada pela Capitania dos Portos, durante doze meses,
para eventuais necessidades das atividades SAR e demais controles federais. 

0426 – SAÍDA DA EMBARCAÇÃO
a) Procedimento para a Saída da Embarcação

A saída das embarcações dos terminais e portos desta Jurisdição é condicionada ao
fiel  cumprimento  das  orientações  contidas  nas  NORMAM-08/DPC.  Para  tal  os  seus
representantes deverão, em tempo hábil,  solicitar autorização para a saída, por meio de um
Pedido de Despacho. A CPPR, em conformidade com a mesma norma, emitirá o Passe de Saída
despachando a embarcação. Depois de despachada, a embarcação terá o prazo de 72 horas
para  efetivar  sua  saída.  Não  se  concretizando  essa  saída,  o  citado  Despacho  poderá  ser
atualizado por meio da Revalidação do Despacho, caso seja interesse da embarcação.

A efetiva saída  das  embarcações  será  participada  a  esta  Capitania  por  meio  da
Declaração Geral de Saída ou Aviso de Saída, conforme o caso. 

Qualquer  omissão  de  fato  ou  informação  inverídica  que  concorra  para  que  o
Despacho  da  embarcação  seja  feito  com  vício  ou  erro  será  considerada  falta  grave  a  ser
apurada, sendo o Comandante o principal responsável; podendo, conforme o caso, ser retida a
embarcação por período de tempo julgado conveniente pela Capitania, para os esclarecimentos
necessários.

b) Alteração de tripulantes ou passageiros
As alterações de tripulantes e passageiros ocorridas entre o encaminhamento do

Pedido de Despacho e a emissão do Passe de Saída deverão ser informadas pelo representante
da embarcação ao OD, quando do envio do Aviso de Saída ou da Declaração Geral de Saída,
observando o cumprimento do estabelecido no CTS ou no Minimum Safe Manning Document.

0427 – PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL
Os navios estrangeiros  estarão sujeitos  ao Controle do Navio pelo Estado do Porto

(“Port  State  Control”),  de  acordo com as  Convenções  Internacionais  ratificadas  pelo  País  e
normas baixadas  pela DPC e  os navios de bandeira brasileira,  navios  inscritos no REB e os
estrangeiros inscritos temporariamente, estarão sujeitos à Controle pelo Estado de Bandeira
(“Flag State Control”),  por inspetor do Grupo de Vistoria e Inspeção (GVI)  da Capitania dos
Portos, por ocasião do fundeio ou quando atracados, sendo que: 

a) As solicitações de Inspeções, Perícias e/ou Vistorias para emissão de Declarações,
Atestados  e  Laudos  junto  ao  GVI,  deverão  ser  agendadas  com  dois  (2)  dias  úteis  de
antecedência;

b)  O  agendamento  será  prorrogado  uma  única  vez,  mediante  apresentação  de
requisição formal, recolhimento das Guias de Recolhimento da União (GRU) e protocolada na
Capitania, até um (1) dia útil antes da data agendada. Caso na data agendada o solicitante
deixar de comparecer, será necessário o pagamento de nova taxa para o serviço solicitado; 

c) As solicitações para retirada de deficiências deverão ser agendadas junto ao GVI,
com um (1) dia útil de antecedência;

d)  Os  agendamentos  serão  efetuados  nos  horários  de  atendimento  ao  público,
mediante apresentação do comprovante de pagamento da respectiva GRU;
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e) Os navios que tenham programação de atracação, operação e saída em finais de
semana e/ou feriados,  e  que necessitem de inspeção para retirada de pendências,  deverão
agendá-la junto ao GVI até o último dia útil, antes da data programada;

f)  As  inspeções,  perícias  e  vistorias  agendadas  e  não  realizadas  pelos  seguintes
motivos:  ausência  do  solicitante;  atrasos  do  navio  e/ou sua  prontificação  para  inspeção;  e
outros cuja responsabilidade não seja do GVI, serão canceladas. Caso o interessado necessite
efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c) e d) acima; e 

g) Se durante a inspeção para retirada de pendências for constatada a existência de
deficiências,  o navio ficará impossibilitado de ser  despachado.  Caso o interessado necessite
efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c) e d) acima.
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CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I

RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

Cabe à Autoridade Marítima, representada pelo Capitão dos Portos do Paraná, exercer
a  coordenação da Autoridade Portuária quanto ao estabelecimento e divulgação dos limites e
restrições  operacionais  das  instalações  portuárias  da  área  de  jurisdição da  CPPR,  conforme
previsto no Art. 18 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.

A realização de estudos técnicos para propor alterações de parâmetros operacionais do
porto  organizado  é  uma  atribuição  da  entidade  interessada,  passando  pela  Autoridade
Portuária,  ou  por  seu  interesse,  que  deverá,  após  o  aval  do  Representante  da  Autoridade
Marítima, divulgá-los e oficializá-los em documento próprio. 

Nesse propósito, serão promovidas reuniões com representantes das Administrações
dos portos/terminais, Praticagem, empresas de dragagem/batimetria e outras organizações da
Marinha do Brasil, ou não, conforme necessário. 

A  Administração  do  Porto  fixará,  com  base  na  documentação  pertinente  ou  no
entendimento obtido, os limites sob a responsabilidade de cada Administração para efeito de
divulgação  dos  calados  máximos  recomendados  nos  acessos,  terminais  e  berços  e  das
velocidades de trânsito. 

Eventuais impasses nessas definições serão submetidos à decisão do Comando do 8º
Distrito Naval,  consultando a Diretoria  de Portos e Costas,  se necessário.  Em determinados
casos, pode ser recomendada a elaboração de modelagem em ambiente virtual e simulações, a
fim de definir os parâmetros operacionais adequados, em especial nos portos/terminais onde
haja condições geográficas e/ou meteorológicas que venham a dificultar,  eventualmente,  as
manobras de determinados tipos de navios. 

As  alterações  de  parâmetros  operacionais,  após  cumprimento  de  trâmite
administrativo,  e  demais  informações  acerca  do  assunto,  serão  divulgados pela  Autoridade
Portuária.

As  informações sobre  restrições  operacionais  podem ser  consultadas  na  Norma de
Tráfego  Marítimo  e  Permanência  nos  Portos  de  Paranaguá  e  Antonina  emitida  pela
Administração  dos  Portos  de  Paranaguá  e  Antonina,  disponível  no  endereço  eletrônico
www.portosdoparana.pr.gov.br, devendo-se também observar as Portarias da CPPR disponíveis
no endereço eletrônico www.marinha.mil.br/cppr.

0501 – CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL)
A  CPPR,  na  condição  de  representante  local  da  Autoridade  Marítima,  coordena  o

estabelecimento e a  divulgação do calado máximo de operação dos navios,  em função dos
levantamentos  batimétricos  necessariamente  homologados  pela  DHN,  efetuados  sob  a
responsabilidade da Administração do Porto.

O  Relatório  121:  “Harbour  Approach  Channels  Design  Guidelines”  do  The  World
Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC) apresenta variáveis empíricas que
deverão ser consideradas no projeto geométrico das vias navegáveis do porto ou terminal para
o estabelecimento da  Folga  Abaixo  da  Quilha  (FAQ),  por  meio  de  documento oficial,  a  ser
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divulgado  aos  navegantes.  Essa  divulgação  será  efetuada  por  meio  dos  sites  da  instalação
portuária, a cargo da Autoridade Portuária, após aprovação da Autoridade Marítima.

0502 – RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM
A velocidade máxima para os navios que trafegam nos canais de acesso e na Baía de

Paranaguá é de 14 (quatorze) nós, sendo que entre os pares de boias 9-10 e 13-14 deverá ser
reduzida para 12 (doze)  nós,  devendo a velocidade ser  tal  que não ocasione danos e nem
comprometa a segurança da navegação, em virtude da proximidade com os polos turísticos da
Ilha do Mel e de Pontal do Paraná, onde há grande presença de embarcações de esporte e
recreio e transporte de passageiros.

Não é permitido o cruzamento ou ultrapassagem de navios entre os pares de boias 1A-
2A e 5-6. 

Para  novas  instalações  portuárias,  a  Administração  do  Porto  ou  Terminal  deverá
apresentar  à  Capitania  dos  Portos  projeto  das  vias  navegáveis  a  sua  instalação  portuária,
provido  dos  estudos  científicos  necessários,  com  as  sugestões  de  restrições  de  velocidade,
cruzamento e ultrapassagem. Após parecer da Praticagem e da Autoridade Portuária, a CPPR
realizará reunião de coordenação para autorizar o lançamento de tais restrições em documento
oficial  e  a  sua  divulgação  ao  navegante,  por  meio  dos  sites  desta  Capitania,  da  instalação
portuária, e Autoridade Portuária.

0503 – RESTRIÇÕES DE HORÁRIO 
Não existem restrições de horários para navegação e atracação.

0504 – RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES
O Relatório PTC II – 30 “Aproach Channels: A Guide For Design” (PIANC) é indicado para

os estudos necessários para o estabelecimento das restrições de porte das embarcações nas
instalações portuárias e seu canal  de acesso e os limites de carga suportada pelo porto ou
terminal em seus respectivos berços de atracação. 

Compete  a  CPPR  coordenar  o  estabelecimento,  pela  Administração  do  Porto  ou
Terminal, do porte bruto máximo e das dimensões máximas das embarcações que operam no
porto ou terminal sob sua jurisdição, bem como a sua divulgação ao navegante que deverá
ocorrer nos sites dessas organizações, Praticagem e CPPR. 

Fatores como a largura do canal, profundidades, ângulos entre pernadas adjacentes e
dimensões das bacias de evolução, por exemplo, limitam a navegação pelos canais de acesso e
de aproximação para navios que extrapolam o porte de projeto e serão levados em conta no
estabelecimento desses parâmetros, visando assegurar a segurança da navegação. 

As informações sobre restrições de porte das embarcações podem ser consultadas na
Norma de Tráfego Marítimo e Permanência nos Portos de Paranaguá e Antonina emitida pela
Administração  dos  Portos  de  Paranaguá  e  Antonina,  disponível  no  endereço  eletrônico
www.portosdoparana.pr.gov.br devendo-se também observar  as  Portarias  da  CPPR disponíveis  no
endereço eletrônico www.marinha.mil.br/cppr.

0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO 
O ordenamento e o uso das áreas de fundeio e as suas restrições são estabelecidos sob

a coordenação da CPPR em documentos oficiais a cargo da Autoridade Portuária, que deverão
ser divulgadas em seus sites e também divulgadas aos navegantes em documentos náuticos
confeccionados pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).
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0506 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS
A Autoridade Portuária e os Terminais de Uso Privativo (TUP) desta Jurisdição são os

responsáveis pelo monitoramento periódico dos níveis batimétricos das áreas navegáveis de
acesso as suas instalações. O resultado de tal acompanhamento e as suas medições devem ser
encaminhados a CPPR para avaliação de necessidades de restrições em prol da segurança da
navegação.

Em  razão  de  acentuada  degradação  das  profundidades  observadas  em  virtude  do
assoreamento  natural  dos  canais  de  acesso  e  visando  garantir  a  segurança  dos  calados
operacionais praticados, a Autoridade Portuária deverá apresentar levantamentos hidrográficos
conforme a seguinte periodicidade:

a) Canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Antonina – trimestralmente; e
b) Canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Paranaguá – semestralmente.

0507 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
A meteorologia e as condições de corrente representam fatores críticos para a  sua

operação  normal.  O  monitoramento permanente  de  fatores  como  vento,  corrente  e  maré,
dentre outros, devem ser uma preocupação constante, não apenas da CPPR, mas também da
Autoridade Portuária e outros usuários do porto, facilitando a avaliação sobre a aplicação das
restrições à navegação em geral. 

SEÇÃO II

OPERAÇÕES DE REBOQUE E MERGULHO

0508 – OPERAÇÕES DE REBOQUE
Para a autorização de operações de reboque na área de jurisdição da CPPR, deverá ser

apresentado o requerimento com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, para que, após
autorizado, seja divulgado em “Aviso aos Navegantes”.

O Requerimento deverá conter um Plano de Reboque, descrevendo resumidamente os
dados relativos à sua execução conforme abaixo:

I) O rebocador e a embarcação rebocada, mencionando o comprimento, a boca, a ar-
queação bruta (AB) e a arqueação liquida (AL) de todas as embarcações envolvidas no plano;

II) As características do conjunto, mencionando o comprimento do cabo de reboque, a
velocidade média, as milhas a serem navegadas e o tempo estimado de faina;

III) O período da operação;
IV) As datas previstas de partida e local;
V) As datas previstas de chegada no destino e local;
VI) Peso e dimensões do material a ser rebocado;
VII) O rebocador de apoio, quando houver;
VIII) Documentos e Certificados (conforme cada caso) das embarcações envolvidas;
IX) Documentos dos Tripulantes das embarcações;
X) Em relação ao Engenheiro Naval responsável pelo Plano de Reboque:
- cópia de cédula de identidade;
- original da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART preenchido e assinado pelo

engenheiro; e
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- original do comprovante de pagamento da taxa ao Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura – CREA, com as respectivas assinaturas, isto é, engenheiro e contratante.

XI) Demais documentos necessários à realização do Despacho, conforme o caso, cons-
tantes nas NORMAM-08/DPC.

Deverão ser observados também todos os aspectos com relação a transporte de car-
gas, previstos no Capítulo 05 das NORMAM-01/DPC e NORMAM-02/DPC.

0509 – OPERAÇÕES DE MERGULHO
Cumprir as Normas da Autoridade Marítima para Atividades Subaquática – NORMAM-

15/DPC.
Antes de realizar operações de mergulho em uma determinada frente de trabalho, as

empresas de mergulho deverão encaminhar, por meio digital, a Comunicação de Abertura de
Frente de Trabalho (CAFT), de acordo com o Anexo 2-E das NORMAM-15/DPC, com uma cópia
do Plano de Operação de Mergulho (POM), para a DPC com cópia para a CPPR. Esse documento
servirá para conhecimento e avaliação da necessidade de interdição da área e possível inclusão
no Aviso aos Navegantes, não sendo, portanto, emitido qualquer tipo de autorização.

A documentação digitalizada deverá ser encaminhada pela empresa de mergulho para
a  DPC,  para  o  endereço  dpc.mergulho@marinha.mil.br,  e  para  a  CPPR  pelo  endereço
cppr.secom@marinha.mil.br.

Os seguintes prazos deverão ser respeitados para o envio do CAFT e do POM:
a) operações normais de mergulho – 10 dias de antecedência;
b) inspeções visuais e pequenos serviços de manutenção subaquática em obras vivas

de embarcações e plataformas marítimas em trânsito – 48 horas de antecedência; e
c) intervenções subaquáticas emergenciais visando a mitigar riscos à vida humana, à

segurança  da  navegação  e  ao  meio  ambiente  –  concomitante  ao  início  das  operações  de
mergulho.
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SEÇÃO III

EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

0510  –  PRINCIPAIS  PROCISSÕES  MARÍTIMAS E  DEMAIS  EVENTOS NÁUTICOS  NA ÁREA DE
JURISDIÇÃO

O  responsável  pela  organização  do  evento  deverá  apresentar  a  CPPR,  com
antecedência mínima de 15 (quinze)  dias  úteis,  o  requerimento previsto no Anexo 1-D das
NORMAM-03/DPC, para se assegurar de que o evento não interferirá de forma inaceitável com
a  navegação  ou  para  que  outras  providências  eventualmente  necessárias  sejam  tomadas,
podendo não ser autorizado o evento por falta de tempo hábil para avaliação do requerimento. 

a) Nossa Senhora dos Navegantes, procissão em fevereiro em Paranaguá;
b) Nossa Senhora dos Navegantes, procissão em de fevereiro em Guaratuba;
c) Nossa Senhora Aparecida, procissão em outubro em Guaratuba; e
d) Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, procissão na primeira quinzena do

mês de novembro em Paranaguá.

0511 – PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO
Os organizadores de atividades náuticas, recreativas ou esportivas, comemorativas ou

de exibição, no planejamento e programação dos eventos deverão informar a CPPR, observando
as Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e
para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas -
NORMAM-03/DPC,  sendo  realizadas  reuniões  de  coordenação,  na  CPPR,  em  função  dos
documentos apresentados.

a) Realização de shows pirotécnicos em balsas (queima de fogos)
Deverá ser encaminhada solicitação para autorização do evento com pelo menos 40

dias de antecedência, para coordenação com a CPPR, onde serão definidos os procedimentos a
serem adotados. 

Com 30 dias  de antecedência deverão ser  realizados os seguintes procedimentos e
apresentadas os documentos abaixo, através de requerimento formal à CPPR:

1) Inspeção nos flutuantes e embarcações de apoio pela CPRR;
2) Memorial descritivo assinado por técnico competente, com firma reconhecida e

cópia autenticada do documento de identidade, em duas vias;
3) Permissão da Delegacia de Explosivos, Armas e Munições (DEAM);
4) Certificado de Registro da empresa diretamente responsável pela queima de fogos,

junto ao Exército Brasileiro, caso importe ou fabrique fogos.
5) Documento do responsável pelo evento declarando a contratação da Empresa de

Queima de Fogos para realização do espetáculo;
6) Autorização da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura local;
7)  Autorização do Serviço de Proteção ao Voo do Comando da Aeronáutica,  caso

aplicável;
8) Autorização do Corpo de Bombeiros;
9) Atestado do Responsável pelo show de pirotecnia;
10) Memorial Descritivo do Evento (constar, dentre outros itens, evacuação médica de

acidentados para um local preestabelecido em terra, extrato da carta náutica com as posições
sugeridas para os flutuantes e balsas, o número e características dos rebocadores, que devem
obrigatoriamente possuir canhão de combate a incêndio e embarcações de apoio;

11) Procuração do Proprietário das balsas, para o Representante;
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12) Procuração do Responsável pelo evento, para o Representante;
13) Termo de responsabilidade assinado pela empresa responsável pelo evento;
14) A distância da praia proposta pelos organizadores do evento deverá ser aprovada

pela CPRR, normalmente, 450 metros. A distância é estabelecida em função da potência dos
fogos de artifício empregados; e 

15) Poderão ser feitas exigências quanto a pré-posicionamento, raio de exclusão e
características de boias para marcação dos pontos de fundeio e área de exclusão em volta dos
dispositivos de queima de fogos; 

16) O número de rebocadores, e embarcações de apoio (transporte de passageiros e
carga), serão estabelecidos pelo Agente da Autoridade Marítima em reunião prévia; e

17) Outras exigências poderão ser feitas pela CPPR visando garantir a segurança da
navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica.

0512 – CAMPANHAS EDUCATIVAS
A  Capitania  dos  Portos  do  Paraná  divulgará  à  população,  campanhas  educativas

voltadas  a  segurança  da  navegação  e  salvaguarda  da  vida  humana  visando  a  redução  de
acidentes  e  riscos  de  poluição  ao  meio  ambiente.  Além  das  tradicionais  interações  com
comunidades  ribeirinhas  durante  a  realização  de  Capitanias  Itinerantes,  que  possibilitam
excelente abordagem educativa, a realização de campanhas mais específicas com patrocínios,
convênios ou incentivos de órgãos públicos ou privados, com concordância do Comando do 8°
Distrito Naval, deverão ser planejadas e amplamente divulgadas junto à imprensa local.
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CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

0601 – VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS
As  vias  navegáveis  cartografadas  estão  situadas  dentro  das  baías  de  Paranaguá,

Guaratuba e Antonina, além dos canais do DNOS, na divisa do Estado de São Paulo, abrangidas
pelas  Cartas  Náutica  1803-ER,  1820,  1821  e  1822.  Inclui-se  também,  Rio  Itiberê,  o  qual  é
navegável em grande parte de sua extensão, tendo no trecho do canal da Cotinga até a CPPR a
profundidade média de 5 metros (Carta 1820), após esse ponto há  alguns trechos em que a
profundidade chega a no máximo 1,5 metros.

Há sinalização apenas nas baías de Paranaguá e Antonina.

0602 – VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS
As vias navegáveis terão as classificações:
A – rios com mais de 2,10 de profundidade em 90% dos dias do ano
B – rios de 1,30 a 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano

Hidrovia Classe Localização Extensão Navegável Sinalização

Represa  Capivari-
Cacheira

A BR 116 – Campina Grande do
Sul

Não dimensionada Não possui

Represa de 
Guaricana

A BR 376 – São José dos Pinhais Não dimensionada Não possui

Represa de 
Vossoroca

A BR 376 – Tijucas do Sul Não dimensionada Não possui

Represa dos 
Alagados

A PR-513 – Ponta Grossa
BR-373 – Carambeí

Não dimensionada Possui
parcial

Rio Tibagi B PR-239 – Telêmaco Borba Não dimensionada Não possui

Rio Iguaçú B BR-277 – Curitiba
BR-476 – Paulo Frontin

Não dimensionada Não possui

0603 – REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR
Para este tipo de navegação são aplicadas as Regras Especiais para Evitar Abalroamento

na Navegação Interior, conforme contido no Capítulo 11 das Normas da Autoridade Marítima
para Navegação Interior – NORMAM-02/DPC.

Cabe aos armadores e proprietários das embarcações prover contínuo adestramento
para as tripulações quanto à condução, amarração, fundeio, arrumação dos veículos a bordo,
combate a incêndio e faina de abandono e demais situações de emergência. Este adestramento
deverá estar previsto em programas e sua execução documentada em comprovantes.
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Em condições adversas de mar, visibilidade e tempo, a critério do Capitão dos Portos e
depois  de ouvidas  as  Empresas  responsáveis  pelo transporte de passageiros e veículos  que
atuam na travessia na baía de Guaratuba, baía de Paranaguá e na travessia Pontal do Sul e Ilha
do Mel, o tráfego de embarcações de passageiros e/ou veículos poderá ser interrompido.

A interrupção do tráfego processar-se-á após a constatação, pela Capitania dos Portos,
das condições adversas e a consequente comunicação da interrupção, pelo meio formal mais
expedito, às Empresas pertinentes.

Caberá a Empresa proprietária da embarcação impossibilitada de realizar a travessia,
ou a quem esta delegar competência, a comunicação formal do fato aos usuários do seu serviço
e/ou a quem julgar pertinente.

Nas travessias é proibido o reboque de uma embarcação de transporte de passageiros,
quando com passageiros a bordo, em consequência de avaria ocorrida nas proximidades de
uma estação  hidroviária  de  partida  e/ou  chegada,  devendo,  neste  caso,  a  embarcação  ser
substituída por outra com igual ou maior capacidade de passageiros.

0604 – DEVER DE INFORMAÇÃO
Os Comandantes e mestres das embarcações devem comunicar à Capitania dos Portos

qualquer irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à
navegação  que  encontrar,  bem  como  acidentes  ou  fatos  da  navegação  ocorridos  com  sua
embarcação.

SEÇÃO II

OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0605 – OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS
As  obras  em  vias  navegáveis  devem  atender  o  que  estabelecem  as  Normas  da

Autoridade  Marítima para  Obras,  Dragagem,  Pesquisa  e  Lavra  de  Minerais  sob,  sobre  e  às
Margens das Águas sob Jurisdição Brasileira – NORMAM-11/DPC.

As atividades relacionadas à obras, sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais
brasileiras somente poderão ser executadas após o parecer favorável da Autoridade Marítima,
que deverá ser solicitado mediante apresentação de requerimento ao Capitão dos Portos. Para
tanto,  o  interessado  deverá  apresentar  o  processo  com  toda  a  documentação  completa,
conforme  o  estabelecido  nas  NORMAM-11/DPC,  para  avaliação  e  consequente  emissão  do
Parecer quanto à segurança da Navegação e ordenamento do espaço aquaviário. Cabe salientar
que o referido parecer da Autoridade Marítima não exime os requerentes das autorizações dos
outros órgãos, conforme cada caso.

Após o recebimento do parecer favorável da Autoridade Marítima e antes do início do
serviço, deverá ser informado a Capitania dos Portos, em um prazo não inferior a 72 horas, o
início efetivo das  obras para que seja divulgada em Aviso aos Navegantes.  Essa informação
deverá ser composta dos seguintes dados:

a) tipo da obra;
b) coordenadas geográficas LAT/LONG (em graus, minutos e centésimos de minutos) que

delimitam a área, com identificação do datum;
c) data de início dos serviços;
d) data de término dos serviços; e
e) tipo/nome das embarcações de apoio à execução das obras.
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0606 – DRAGAGENS
As dragagens devem atender o que estabelecem as Normas da Autoridade Marítima

para  Obras,  Dragagem,  Pesquisa  e  Lavra  de  Minerais  sob,  sobre  e  às  Margens  das  Águas
Jurisdicionais Brasileiras – NORMAM-11/DPC.

O interessado em realizar uma dragagem deverá fazer o Pedido Preliminar de Dragagem
através  de  requerimento  previsto  no  Anexo  2-B  das  NORMAM-11/DPC.  Após  autorização
ambiental, deverá solicitar Autorização para Início da Atividade de Dragagem, conforme Anexo
2-B das NORMAM-11/DPC com no mínimo 15 (quinze) dias úteis de antecedência.

Especificamente sobre portos organizados, ressalta-se que a legislação em vigor institui
responsabilidade para as Administrações dos Portos (Autoridade Portuária – AP),  cabendo a
Autoridade  Marítima  a  coordenação  das  atividades  das  AP,  no  que  diz  respeito  ao
estabelecimento de suas limitações operacionais, principalmente do calado máximo, dimensões
dos  navios  e  velocidade  de evolução nos  trechos  navegáveis,  que podem sofrer  alterações
significativas em função  de dragagens realizadas. Desta forma, com o propósito de contribuir
para a otimização de resultados, é recomendado:

a) Que o contratante da dragagem dedique atenção na sua execução, de forma a manter
o foco no resgate/obtenção dos parâmetros de projeto da geometria da via navegável que está
sendo dragada, em especial as cotas batimétricas dos canais de aproximação e de acesso, das
bacias de evolução e de berço; o alinhamento do eixo do canal; a largura do canal em seu leito,
inclusive nas curvas; e as dimensões da bacia de evolução. Esta recomendação tem por objetivo
prevenir que a empresa executante da dragagem tenha que voltar ao local para conclusão dos
trabalhos após a avaliação do LH de “fim de dragagem” ou que, na falta desta ação, sejam
geradas restrições operacionais aos portos, inclusive pela impossibilidade de comprometer o
posicionamento de balizamento existente ou inviabilizar  aprovação de alteração deste,  bem
como o estabelecimento de novos, considerando o fim a que se destinam.

b)  Que  a  empresa  executante  do LH de  “fim de  dragagem” observe  atentamente  o
contido nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos – NORMAM-25/
DHN  nas  fases  de  planejamento,  execução  e  encaminhamento  dos  dados  coletados  e
documentação produzida, em especial aos critérios técnicos relativos à LH de Categoria “A” -
esta  recomendação  tem  objetivo  alertar  que  somente  dados  oriundo  de  Levantamentos
Hidrográficos da Categoria “A” validados pelo CHM serão considerados pelo Capitão dos Portos
como subsídios  na  avaliação  de  estabelecimento/alteração de  parâmetros  operacionais  dos
portos.

0607 – EXTRAÇÃO DE MINERAIS
Para obtenção de parecer desta Capitania dos Portos, o interessado as atividades de

extração de mineral nesta jurisdição deverá cumprir as orientações contidas nas NORMAM-11/
DPC. 

0608 – ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS
Os  responsáveis  por  obras  nas  Áreas  Jurisdicionais  Brasileiras  (AJB)  e  em  terrenos

marginais,  principalmente referentes a  portos,  terminais,  píer  e  marinas,  devem informar  à
Capitania  dos  Portos  com  o  objetivo  de  prover  ao  CHM  as  informações  necessárias  para
atualização dos documentos náuticos, conforme previsto nas NORMAM-11/DPC.
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ANEXO 1-A

MAPA DA JURISDIÇÃO

MUNICÍPIOS DO PARANÁ SOB JURISDIÇÃO DA CPPR

ADRIANÓPOLIS CURITIBA LAPA RIO BRANCO DO SUL 

AGUDOS DO SUL CURIÚVA MALLET RIO NEGRO 

ALMIRANTE TAMANDARÉ DOUTOR ULYSSES MANDIRITUBA SALTO DO ITARARÉ 

ANDIRÁ FAZENDA RIO GRANDE MATINHOS SANTANA DO ITARARÉ 

ANTONINA FERNANDES PINHEIRO MORRETES SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 

ANTÔNIO OLINTO FIGUEIRA PALMEIRA SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

ARAPOTI GUAMIRANGA PARANAGUÁ SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 

ARAUCÁRIA GUAPIRAMA PAULA FREITAS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

BALSA NOVA GUARAQUEÇABA PAULO FRONTIN SÃO MATEUS DO SUL 

BARRA DO JACARÉ GUARATUBA PIÊN SAPOPEMA 

BOCAIÚVA DO SUL IBAITI PINHAIS SENGÉS 

CAMBARÁ IMBAÚ PINHALÃO SIQUEIRA CAMPOS 

CAMPINA GRANDE DO SUL IMBITUVA PIRAÍ DO SUL TEIXEIRA SOARES 

CAMPO DO TENENTE IPIRANGA PIRAQUARA TELÊMACO BORBA 

CAMPO LARGO IRATI PONTA GROSSA TIBAGI 

CAMPO MAGRO ITAPERUÇU PONTAL DO PARANÁ TIJUCAS DO SUL 

CARAMBEÍ IVAÍ PORTO AMAZONAS TOMAZINA 

CARLÓPOLIS JABOTI QUATIGU TUNAS DO PARANÁ 

CASTRO JACAREZINHO QUATRO BARRAS VENTANIA 

CERRO AZUL JAGUARIAÍVA QUITANDINHA WENCESLAU BRAZ 

COLOMBO JAPIRA REBOUÇAS 

CONSELHEIRO MAIRINCK JOAQUIM TÁVORA RIBEIRÃO CLARO 

CONTENDA JUNDIAÍ DO SUL RIO AZUL 
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ANEXO 1-B

IMAGENS DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE PARANAGUÁ
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ANEXO 1-B

PORTO DE ANTONINA (TERMINAL PONTA DO FÉLIX)
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ANEXO 1-B

TERMINAL TECHINT EM PONTAL DO PARANÁ
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ANEXO 1-C

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS E TELEFONES ÚTEIS
ENTIDADE ENDEREÇO TELEFONE

Administração  do  Porto
de Antonina

Av. Conde de Matarazzo 2500, Antonina/PR,
CEP 83.370-000

(41) 3978-1303

Administração dos Portos
de Paranaguá e Antonina

Av. Ayrton Senna da Silva, 161 – D. Pedro II
– 83203-800, Paranaguá/PR,
CEP 83.203-800
Site: www.portosdoparana.pr.gov.br 

(41) 3420-1143

ANVISA  –  Agência
Nacional  de  Vigilância
Sanitária 

Rua Rodrigues Alves 606, Paranaguá/PR,
CEP 83.203-170
E-mail: p  p  .paranagua.pr@anvisa.gov.br

(41) 3424-4476
Fax  (41)  3423-
3227

Associação dos Práticos 
do Estado do Paraná

Rua Benjamin Constant, 111 – bairro Oceania
– Paranaguá/PR, CEP 83209-450
paranaguapilots@paranaguaspilots.com.br

(41) 3721-1000
Fax  (41)  3423-
1404

Capitania  dos  Portos  do
Paraná (CPPR)

Rua Benjamin Constant 707,
Centro, Paranaguá/PR, CEP 83.203-190
E-mail: c  ppr.secom@marinha.mil.br

(41) 3721-1500// 
(41) 3721-1542
Fax (41) 3721-
1541

Cattalini  Terminais
Marítimos

Av. Cel Santa Rita 2677, Paranaguá/PR
E-mail: contato@cattaliniterminais.com.br

(41) 3420-3500, 
Fax  (41)  3422-
3658

Comando  do  8º  Distrito
Naval

Rua Estado de Israel 776 – Vila Clementino,
São Paulo-SP – CEP 04022-002
E-mail: com8dn.secom@marinha.mil.br

(11)  5080-
4700//08
FAX  (11)  5080-
4737

Diretoria  de  Portos  e
Costas (DPC - STA)

Rua  Teófilo  Otoni  4,  Centro,  Rio  de
Janeiro/RJ, CEP 20.090-070
E-mail: dpc.secom@marinha.mil.br

(21) 2104-5237

Transturmar Serviços de 
Praticagem

Rua Benjamin Constant, 111 – bairro Oceania
– Paranaguá/PR, CEP 83203-450
paranaguapilots@paranaguaspilots.com.br

(41) 3721-1000
Fax  (41)  3423-
1412

FOSPAR Rua Carlos Fonseca de Araujo, 375 – Bairro 
Vila Portuária – Paranaguá/PR, CEP 83221-
755

(41) 3420-1700, 
Terminal (41) 
3420-1707

IAP – Escritório Regional 
de Paranaguá

Rua  Benjamin  Constant  277,  Costeira,
Paranaguá/PR, CEP 83.203-190
e-mail: iapparanagua@iap.pr.gov.br

(41) 3422-8233

IBAMA (Curitiba) Rua  General  Carneiro  481,  Centro,
Curitiba/PR, CEP 80.060-150
E-mail: supes.pr@ibama.gov.br

(41)  3360-
6101/02
Fax  (41)  3360-
6129

IBAMA (Paranaguá) Rua  João  Estevão  636,  Centro,
Paranaguá/PR, CEP 83.203-020

(41) 3423-1818

Paranaguá Pilots Serviços Rua Benjamin Constant, 339 – bairro Centro (41) 3721-1000
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ANEXO 1-C

de Praticagem S/C Ltda Histórico – Paranaguá/PR, CEP 83203-190
paranaguapilots@paranaguaspilots.com.br

Fax  (41)  3423-
1412

PETROBRÁS- Transpetro
Terminal de Paranaguá

Av Cel Santa Rita s/n, Rocio, Paranaguá/PR,
CEP 83.221-675

(41) 3420-4000
 Fax  (41)  3420-
4212

Polícia Federal Rua  Manoel  Bonifácio  309,  Centro,
Paranaguá/PR, CEP 83.203-060
E-mail: dpf.cm.pgua.srpr@dpf.gov.br

(41) 3038-8550
Fax  (41)  3038-
8561

Receita Federal Av.  Cel  José  Lobo  2300,  Cais  do  Porto,
Paranaguá/PR

(41) 3420-4700
Fax  (41)  33420-
4700

MARINHA-
EMERGÊNCIAS
MARÍTIMAS/FLUVIAIS
(SALVAMAR  SUL-SUESTE
(Com8ºDN)

R. Estado de Israel,  776 -  Vila Clementino,
São Paulo - SP, 04022-002 

185

Saveiros Camuyranos 
Serviços Marítimos Ltda 
(Wilson, Sons)

Rua  Rodrigues  Alves  759  -  Centro,
Paranaguá/PR
CEP 83203-170
yfg@wilsonsons.com.br
paranagua@wilsonsons.com.br

(41) 3423-1444

Sindicato dos Práticos dos
Portos e Terminais 
Marítimos do Estado do 
Paraná

Av Arthur Abreu 29/10º andar-SL 8 – Centro
Histórico – Paranaguá/PR, CEP 83203-210
sinprapar  @  sinprapar  .com.br

(41) 3423-3693

SMIT Rebras - empresa 
de rebocador

Rua Visconde de Nacar, 988, sala 01 – Centro
Paranaguá/PR – CEP 83203-970
filial.paranagua@faamsmit.com.br

(41)  3721-
1100/08

Sulnorte  Serviços
Marítimos Ltda

Rua  Nestor  Vitor  198,  3º  andar,
Paranaguá/PR, CEP 83203-260
E-mail: Paranagua@sulnorte.com.br

(41) 3423-2040

Terminais  de  Contêineres
de Paranaguá - TCP

Avenida Portuária s/n – Porto D. Pedro II
Paranaguá-PR, CEP 83221-570

(41)  3420-
3264//3327
FAX  (41)  3420-
3308

Terminais  Portuários  da
Ponta do Félix S/A

Rua  Engº  Luiz  Augusto  de  Leão  Fonseca
1520, Antonina/PR, CEP 83.370-000
E-mail: pontadofelix@pontadofelix.com.br

(41) 3423-8000
Fax  (41)  3423-
8015 

TRANSMAR Svitzer S/A 
- Serviços Marítimos 

Rua Rodrigues Alves, 800 – 1º andar – Sala
104 - CEP 83.203-17

Telefones:  (41)
3189  –  0180//
(41) 99263-7569
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ANEXO 2-A

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA PORTOS DO PARANÁ

ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OCORRÊNCIA DE PERDA OU
PERDA PROVÁVEL DE MERCADORIAS PERIGOSAS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO

NACIONAL

1 – ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
As  informações  deverão  ser  enviadas  pelo  Comandante  do  navio,  sem  demora,

conforme adiante indicado, no caso de perda ou de perda provável,  no mar, de mercadorias
perigosas acondicionadas:

a) À estação costeira apropriada mais próxima (precedida do sinal de segurança, se o
acidente afetar a segurança da navegação);

b) à estação costeira mais apropriada que opere em alta frequência (HF) ou usando o
sistema INMARSAT, se o navio não estiver dentro do alcance da estação-rádio que opere em
frequência média (MF) ou em frequência muito alta (VHF); e

c) à estação costeira de um Sistema de Informações de Navios, quando a embarcação
se  encontrar  dentro  ou  perto  de  uma  área  marítima  para  qual  esse  Sistema  tenha  sido
estabelecido.  Em águas  brasileiras,  as informações  deverão ser  endereçadas  ao SALVAMAR
BRASIL.

Para o envio dessas mensagens deverá ser utilizado o formato padrão de acordo com o
item 2 abaixo, nas frequências ou subfaixas apropriadas (nas faixas de 405-525 kHz, 1.605-2.850
kHz ou 156-174 Mhz).

2 – TEOR DAS INFORMAÇÕES
A mensagem inicial sobre qualquer perda ou perda provável de mercadorias perigosas

acondicionadas deverá ser imediatamente transmitida e conter informações sobre a ocorrência,
obedecendo ao seguinte formato:

1. Sistema Identificador
2. Estações-rádio costeira ou Sistema de Identificação para Navios (SALVAMAR

BRASIL em águas brasileiras);
3. Tipo de Mensagem
4. “Mercadoria perigosa perdida no mar.”
5. Prefixos:

A – Nome e indicativo de chamada ou de identificação da estação do navio;
B – Data e hora, em grupo de seis algarismos, sendo os dois primeiros relativos ao

dia do mês e os quatro últimos às horas e minutos, referidas a Hora Média de Greenwich (HMG),
seguidos do mês;

C – Posição na hora da ocorrência, em grupo de quatro algarismos, informando a
latitude em graus e minutos,  seguidos da letra N (Norte) ou S (Sul)  e outro grupo de cinco
algarismos,  informando  a  longitude  em graus  e  minutos  seguidos  da  letra  E  (Leste)  ou  W
(Oeste);

D  –  Marcação  verdadeira  e  distância  de  uma  posição  em  terra  facilmente
identificável (opção em relação a C);

E – Resumo dos pormenores de qualquer defeito, avaria ou deficiência no navio ou
outras limitações:

I – Resumo de pormenores do acidente:
a) nome ou nomes técnicos(s) correto(s) das mercadorias;
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b) número ou números UN (número das Nações Unidas);
c) classe ou classes do perigo, segundo a classificação IMO;
d) nomes dos fabricantes das mercadorias, quando conhecidos;
e) tipo de embalagens, incluindo marcas de identificação, se em tanques portáteis ou

veículos-tanque ou acondicionados num veículo, contêiner ou outra unidade de transporte;
f) estimativa da quantidade e prováveis condições das mercadorias;
g) se a mercadoria flutuou ou afundou;
h) se a perda está continuando; e
i) causa da perda.

II – Resumo dos pormenores relativos às condições de tempo, vento e mar;
III – Nome e endereço telegráfico do representante do navio para fornecimento

de informações (afretador ou agente local, etc.); e
IV – Tipo e dimensões do navio.

OBSERVAÇÕES:
Mensagens suplementares deverão ser enviadas, caso necessário, a fim de fornecer informações
adicionais, conforme se tornem disponíveis ou sejam solicitadas.
Quando apropriado, arranjos adequados deverão ser feitos, a fim de que essas informações sejam
complementadas, logo que possível, pela lista completa de mercadorias ou pelo manifesto de
carga,  plano  de  carga,  pormenores  sobre  danos  ao  navio  e  provável  estado  da  carga.  Tais
informações podem ser fornecidas pelos armadores ou pelos afretadores do navio ou por seus
agentes.
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ANEXO 3-A

MARINHA DO BRASIL 
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE SALVATAGEM

INSTRUÇÕES  SOBRE  A  LOCALIZAÇÃO  DO  MATERIAL  DE  SALVATAGEM,
DEMONSTRAÇÃO  DE  USO  DE  COLETES  SALVA-VIDAS  E  PROCEDIMENTOS  DE
SEGURANÇA

“BOM DIA! (BOA TARDE! ou BOA NOITE).
(A disseminação poderá ser realizada a viva voz, usando sistema de som ou a apresentação de
cartão impresso descrevendo os procedimentos)
SENHORAS E SENHORES PASSAGEIROS, BEM-VINDOS A BORDO.
NOSSA CHEGADA A (DESTINO FINAL) ESTÁ PREVISTA PARA A S ____ HORAS DO
DIA _____. (Ou apresentar os detalhes da travessia ou singradura que será realizada)
EM  CUMPRIMENTO  ÀS  NORMAS  DA  CAPITANIA  DOS  PORTOS  DO  PARANÁ,
PARTICIPAMOS QUE ESTA EMBARCAÇÃO POSSUI LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA
DE _______PASSAGEIROS, E ESTÁ GUARNECIDA COM _____ TRIPULANTES.
O  TELEFONE  DA  CAPITANIA  DOS  PORTOS  E  DEMAIS  INFORMAÇÕES  DA
EMBARCAÇÃO CONSTAM DAS PLACAS LOCALIZADAS NAS SEGUINTES POSIÇÕES:
______.

1.  APRESENTAREMOS  AGORA  A  LOCALIZAÇÃO,  O  USO  DO  MATERIAL  DE
SALVATAGEM E OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA: (adaptar conforme o caso e as
características da embarcação).

2.  ESTA  EMBARCAÇÃO  ESTÁ  EQUIPADA  COM  O  SEGUINTE  MATERIAL  DE
SALVATAGEM: (descrever o material e a localização).

3. INICIAREMOS AGORA A DEMONSTRAÇÃO DO USO DO COLETE SALVA-VIDAS.

4. O COLETE POSSUI FITAS NA PARTE SUPERIOR QUE DEVEM SER FIRMEMENTE
AMARRADAS,  UMA À  OUTRA,  E  OUTRA INFERIOR,  QUE  APÓS  CONTORNAR  O
CORPO, DEVERÁ SER BEM AMARRADA À CINTURA. O COLETE DISPÕE, TAMBÉM,
DE UM APITO PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO NÁUFRAGO. (adaptar conforme
o caso e as características da embarcação e os tipos de colete empregados).

5. AS ESCADAS FAZEM PARTE DAS ROTAS DE FUGA EM CASO DE INCIDENTES. POR
MOTIVO DE SEGURANÇA, É PROIBIDO SENTAR OU PERMANECER NAS ESCADAS.

6.  EM  CASO DE ACIDENTE,  MANTENHA A CALMA E  SIGA AS INSTRUÇÕES DA
TRIPULAÇÃO.  (adaptar conforme o caso e as características da embarcação e os tipos dos
demais recursos de salvatagem disponíveis e sua localização).

7. DESCREVER OS DEMAIS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA, CASO EXISTENTES.
MUITO OBRIGADO. TENHAM TODOS UMA BOA VIAGEM OU BOM PASSEIO ESTA
TRIPULAÇÃO ESTÁ ÀS SUAS ORDENS”
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA
PRATICANTE DE PRÁTICO

1 – PROPÓSITO
Qualificar e treinar o Praticante de Prático para a Praticagem da Zona de Praticagem de

Paranaguá e Antonina no Estado do Paraná – ZP 17 (do ponto de espera de Prático, demandando
os  portos  de  Paranaguá,  Ponta  do  Félix,  Antonina,  Píer  público  de  inflamáveis,  Cattalini,
Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), FOSPAR, pelo canal da Galheta até os locais de
atracação) para habilitá-los a prestar o exame à categoria de Prático.

2 – DIRETRIZES GERAIS
2.1 – ESTRUTURA

O programa será supervisionado pela Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) e executado
pela Paranaguá Pilots – Serviços de Praticagem S/C Ltda, a qual caberá enviar mensalmente à
CPPR as informações necessárias ao controle e acompanhamento do Estágio de Treinamento e
Qualificação de cada Praticante de Prático.

A Paranaguá Pilots – Serviços de Praticagem S/C Ltda. deverá indicar, por documento
endereçado à CPPR, o nome do Prático do seu quadro que será o Coordenador do Programa de
Estágio de Treinamento e Qualificação para Praticante de Prático e o Prático Monitor de cada
Praticante de Prático. O Prático Coordenador será responsável para prestar todas as informações
sobre o andamento do referido estágio à CPPR e, desta receber as orientações que se fizerem
necessárias.

O programa será dividido em duas fases, a saber:
a) Treinamento; e
b) Qualificação.
Na fase de treinamento, os Praticantes conhecerão os detalhes da zona de praticagem, dos

rebocadores disponíveis, dos procedimentos administrativos da praticagem, das normas baixadas
pela DPC, DHN, Capitania dos Portos do Paraná e Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina, bem como acompanharão as diversas manobras e singraduras realizadas nos diferentes
trechos e terminais da zona de praticagem. No início desta fase, os Praticantes realizarão um
módulo inicial, visando a familiarização com as atividades da zona de praticagem.

O módulo  inicial  será  realizado  pela  Paranaguá  Pilots,  a  qual  também fornecerá  os
instrutores, devendo ser cumprida a sinopse e sumário específico descritos nos Anexos 4-E e 4-F.

Os requisitos a serem cumpridos durante as fases de Treinamento e Qualificação para os
diferentes  trechos  da  zona  de  praticagem constam dos  Anexo  4-G,  4-H e  4-I,  deverão  ser
cuidadosamente acompanhados pelo Prático Coordenador e pelo Prático Monitor.

As fases de Treinamento e Qualificação poderão ser realizadas simultaneamente, sendo
sua divisão apenas para efeitos didáticos e de controle.
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2.2 – IMPLEMENTAÇÃO
Os Praticantes  serão  apresentados por  ofício  da  CPPR à Paranaguá Pilots  e,  deverão

iniciar imediatamente, a Fase de Treinamento. A data de início e os horários do módulo inicial
serão informados pela referida Empresa que fará a coordenação. 

Após  a  realização  do  módulo  inicial,  o  Praticante  continuará  a  fase  de  treinamento,
composta de acompanhamento de singraduras e manobras a bordo de navios, de acordo com
escala a ser organizada pelo Coordenador do Programa, seguindo-se para a fase de qualificação.

Após  a  realização  de  cada  manobra  ou  singradura,  acompanhada  ou  executada,  o
Praticante  de  Prático  deverá  estabelecer  um  apropriado  debate  técnico  com  o  Prático
responsável,  a  respeito  da  manobra  ou  singradura  de  acompanhamento  ou  executada,  para
eliminação de dúvidas e sedimentação de conhecimentos.

O  Prático  Monitor  será  responsável  por  acompanhar  o  andamento  do  estágio  e  o
progresso do Praticante de Prático sob sua respectiva monitoria, em sintonia com o Coordenador
do Programa, com quem deverá periodicamente trocar informações.

Durante a fase de qualificação, após cada manobra ou singradura, o Praticante de Prático
também assinará  o  Relatório  de  Manobra/Singradura  juntamente  com o Prático  da  manobra
conforme o modelo que consta do Anexo 4-J. O Prático da manobra atribuirá notas, em escala de
zero a dez, às diversas fases da manobra ou singradura executada pelo Praticante de Prático.

O Relatório de Manobra/Singradura  devidamente preenchido deverá ser  encaminhado
para a Paranaguá Pilots, que enviará cópias para o Coordenador do Programa e para o respectivo
Prático  Monitor.  Este  prático,  após  a  devida  apreciação,  dará  conhecimento  do  contido  no
Relatório ao Praticante de Prático e o orientará para as correções das falhas constatadas.  As
manobras  que  receberem  nota  final  inferior  a  6  (seis)  deverão  ser  repetidas,  não  sendo
computadas como válidas para o Programa de Qualificação.

Os  Relatórios  de  Manobras/Singraduras  serão  mensalmente  consolidados  no  Quadro
Resumo  Mensal  de  Manobras/Singraduras,  cujo  modelo  consta  do  Anexo  4-K,  o  qual  será
encaminhado à CPPR até o dia 10 do mês subsequente.

O período mínimo para cumprimento do programa é de doze (12) meses e o máximo é de
dezoito (18) meses, contados da data de emissão do Certificado de Habilitação de Praticante de
Prático, de acordo com o estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para o Serviço de
Praticagem – NORMAM-12/DPC. 

Sempre que o Prático responsável julgar que o Praticante de Prático está apto a conduzir
uma singradura ou realizar uma manobra específica,  deverá permitir  que ele o faça,  sob sua
supervisão direta, mantendo-se atento para reassumir a manobra, caso necessário.

Caberá à Paranaguá Pilots, sem ônus para os Praticantes de Prático, providenciar-lhes o
embarque e desembarque, por meio de lancha e fornecer-lhes alojamento para repouso. 

2.3 – HABILITAÇÃO
Ao término do programa, a Paranaguá Pilots, emitirá para cada Praticante de Prático, a

Declaração de Avaliação Satisfatória ou Não Satisfatória do estágio de qualificação, de acordo
com modelo do Anexo 4-L.

O Praticante de Prático deverá solicitar, formalmente, ao Capitão dos Portos do Paraná,
para que seja submetido a exame de habilitação para Prático

3 – ABRANGÊNCIA
O programa mínimo de estágio de qualificação do Praticante de Prático abrangerá toda a

zona de praticagem da ZP-17, ou seja: do ponto de espera de Prático (Lat 25º 37’ 22” S/Long
048º 15’ 36” W), demandando os portos de Paranaguá, Ponta do Félix, Antonina, Píer público de
inflamáveis, Cattalini, Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) e FOSPAR pelo canal da
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Galheta. 

4 – DISPOSIÇÃO FINAL
Os casos omissos e possíveis dúvidas deverão ser apresentados pelo Coordenador do

Estágio  ao  Capitão  dos  Portos  do  Paraná,  a  quem  caberá  analisá-los,  decidir  e,  nos  casos
determinados, submeter ao Diretor de Portos e Costas.
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ANEXO 4-B

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRÁTICO

REQUISITOS DE MANOBRAS A REALIZAR

NOME DO PRATICANTE DE PRÁTICO:___________________________________________

DATA DA REALIZAÇÃO: _______/_______/_______.

NAVIO: ______________________________________

HORÁRIO: ________________           DIURNO (____)                    NOTURNO (____) 

MANOBRA
REALIZADA

GRAU

1 - NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM. (       ) (       )

2 - MANOBRA  DE  EMBARCAÇÃO  E  SERVIÇOS
CORRELATOS  ÀS  FAINAS  DE  FUNDEAR,
SUSPENDER, ATRACAR, DESATRACAR E MUDAR DE
FUNDEADOURO.   

(       ) (       )

3 - MANOBRA COM REBOCADORES. (       ) (       )

4 - SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO. (       ) (       )

5 - CONHECIMENTO  DE  ORDENS  DE  MANOBRA  E
CONVERSAÇÃO TÉCNICA EM IDIOMA INGLÊS.

(       ) (       )

MÉDIA GERAL (       )
APROVADO (       )
REPROVADO (       )

COMENTÁRIOS:

BANCA: 

(Assinatura) (Assinatura) (Assinatura)
(NOME) (NOME) (NOME)
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRÁTICO

AVALIAÇÃO GERAL

NOME DO PRATICANTE DE PRÁTICO: __________________________________________
DATA: _______/_______/_______.

GRAU
(MÉDIA)

1 - NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM. (       )

2 - MANOBRA  DE  EMBARCAÇÃO  E  SERVIÇOS  CORRELATOS  ÀS
FAINAS  DE  FUNDEAR,  SUSPENDER,  ATRACAR,  DESATRACAR  E
MUDAR DE FUNDEADOURO.   

(       )

3 - MANOBRA COM REBOCADORES. (       )

4 - SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO. (       )

5 - CONHECIMENTO  DE  ORDENS  DE  MANOBRA  E  CONVERSAÇÃO
TÉCNICA EM IDIOMA INGLÊS.

(       )

CONCEITO GERAL:
MÉDIA GERAL (       )
APROVADO (       )
REPROVADO (       )

COMENTÁRIOS:

BANCA: 

(Assinatura) (Assinatura) (Assinatura)
(NOME) (NOME) (NOME)
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRÁTICO

PLANO DE MANOBRAS

MANOBRAS LOCAL

ATRACAÇÃO CAIS COMERCIAL OU TERMINAL

DESATRACAÇÃO CAIS COMERCIAL OU TERMINAL

FUNDEIO/SUSPENDER FUNDEADOUROS DA ÁREA 

FUNDEIO/SUSPENDER FUNDEADOUROS DA ÁREA

OBS.: 1) Todas  as  manobras  só  serão  válidas  quando  precedidas  de  uma  navegação  de
praticagem ou complementadas por esta.

2) Pelo menos uma das manobras deverá ser realizada no período noturno.
3) Quando a atracação for realizada em cais comercial, a desatracação obrigatoriamente

será efetuada de terminal e vice-versa.
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ANEXO 4-E

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE
PRÁTICO SINOPSE DO MÓDULO INICIAL

DURAÇÃO: 28 HORAS

1 – PROPÓSITO GERAL
Permitir que o Praticante de Prático conheça os detalhes dos diversos trechos e terminais

da  zona  de  praticagem,  das  possibilidades  e  limitações  dos  rebocadores  disponíveis,  dos
procedimentos administrativos da praticagem, das normas baixadas pela DPC, DHN, Capitania
dos Portos, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina e Terminais Portuários.

2 – DIRETRIZES GERAIS
2.1 – QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO MÓDULO

O módulo será realizado em Paranaguá, nas dependências da Paranaguá Pilots – Serviços
de Praticagem S/C Ltda, que deverá designar formalmente um ou mais Práticos do seu quadro
para atuar como Prático instrutor do curso e fornecer material didático pertinente.

2.2 – QUANTO ÀS TÉCNICAS DE ENSINO
O binômio ensino-aprendizagem deverá ser desenvolvido por meio de exemplos práticos

passados  pelo  Prático  instrutor,  dando  mais  credibilidade  ao  conhecimento  adquirido  e
enfatizando  as  atividades  na  zona  de  praticagem.  Deverá  constar  de  aulas  expositivas  com
recursos audiovisuais, com acompanhamento por meio de material didático fornecido.

2.3 – QUANTO À FREQUÊNCIA ÀS AULAS
a) A frequência às aulas e demais atividades programadas é obrigatória; e
b) O Praticante de Prático deverá obter 95% de frequência no total de aulas ministradas

no curso.

2.4 – QUANTO À AFERIÇÃO DO APROVEITAMENTO
A avaliação  será  aferida  por  meio  de  observações  de  desempenho  do  praticante  de

prático, conforme estabelecida no sumário do curso.

3 – APROVAÇÃO NO MÓDULO
Será considerado aprovado no módulo o aluno que obtiver a frequência mínima exigida.
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE
PRÁTICO

SUMÁRIO DO MÓDULO INICIAL

1 – OBJETIVO GERAL
Permitir que o Praticante de Prático possa ter um primeiro contado com a atividade, de

modo  a  conhecer  os  principais  trechos  da  Zona  de  Praticagem (Z-17),  os  procedimentos  e
costumes adotados, as manobras no porto e terminais, o emprego de rebocadores e as normas
vigentes, visando maximizar o seu aprendizado a bordo dos diferentes navios que demandam a
ZP-17.

2 – LISTA E PROPÓSITO DAS UNIDADES DE ENSINO
2.1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PRATICAGEM ....................2 horas-aula.

Descrever  a  estrutura  organizacional  da  empresa,  citar  as  atribuições  da  diretoria,
conselho administrativo e conselho fiscal, atribuições da gerência e mostrar o funcionamento do
setor operacional.

2.2 – ESCALA DE RODÍZIO DE PRÁTICOS...........…....................................2 horas-aula.
Mostra as regras da escala de rodízio de Práticos, descrever como acessar a escala via

web.
2.3 – LIMITES DA ZONA DE PRATICAGEM...................…............................1 hora-aula.

Descrever os limites e os trechos geográficos da zona de praticagem.

2.4 – DESCRIÇÃO DE PORTOS E TERMINAIS..........................…..............2 horas-aula.
Descrever os portos e terminais existentes, na mostrar fotografias e cartas náuticas dos

portos  e  terminais,  citar  os  calados  máximos  permitidos  e  outras  limitações  operacionais
existentes.

2.5 – REGIME DE MARÉS................................................................................4 horas-aula.
Descrever o regime de marés nos portos e terminais, citar os locais onde existem estações

maregráficas, mostra a influência das marés nas manobras nos portos e terminais.

2.6 – MANOBRAS DE FUNDEIO.....................................................................4 horas-aula.
Descrever como são realizadas as principais manobras de fundeio, mostrar como realizar

um fundeio em situação de emergência, citar os principais cuidados a serem observados em um
fundeio, descrever os procedimentos para suspender do fundeio. 

2.7 – MANOBRAS DE EMERGÊNCIA............................................................4 horas-aula.
Descrever as manobras de emergência mais comuns, citar casos em que foram realizadas

manobras de emergência.

2.8 – CRUZAMENTO DE NAVIOS...................................................................3 horas-aula.
Descrever  como  deve  ser  feito  o  cruzamento  de  navios,  citar  os  trechos  onde  o
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cruzamento ou ultrapassagem é proibido, citar os cuidados a serem tomados por ocasião de um
cruzamento.

2.9 – COMUNICAÇÕES....................................................................................3 horas-aula.
Citar  os  principais  canais  de  comunicação  entre  navios  e  praticagem,  descrever  os

procedimentos utilizados para comunicação entre navios.

2.10 – MANOBRAS DE ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO........................8 horas-aula.
Explicar  detalhadamente  o  procedimento  adotado  nas  manobras  de  atracação  e

desatracação  em  cada  porto  ou  terminal,  incluindo  a  aproximação,  emprego  de  espias  ou
rebocadores e outros recursos existentes, citar a disponibilidade de rebocadores, com respectiva
potência,  para auxílio  nas  manobras,  mostrar  as técnicas de emprego do ferro no auxílio  às
manobras de atracação e desatracação.

2.11 – NAVEGAÇÃO DA ÁREA DE ESPERA DE PRÁTICO-ANTONINA..3 horas-aula.
Descrever em detalhes a navegação no trecho, citar os principais pontos conspícuos do

trecho,  citar  os  perigos  à  navegação  no  trecho,  citar  os  faroletes,  boias  e  outros  auxílios  à
navegação, citar os procedimentos especiais a serem adotados no trecho. 

2.12 – DETALHES TÉCNICOS DOS REBOCADORES DISPONÍVEIS......3 horas-aula.

3 – DIRETRIZES ESPECÍFICAS
3.1 – As aulas serão ministradas pelos Práticos instrutores para que os exemplos sobre o

conteúdo de cada disciplina sejam o mais próximo possível da realidade.
3.2 – Com o objetivo de tornar o binômio teoria x prática mais eficiente, os Praticantes de

Prático  acompanharão  as  aulas  com  material  didático  que  os  permita  visualizar  nas  cartas
náuticas o que está sendo transmitido.

4 – CARGA HORÁRIA
39 horas-aula

5 – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação da aprendizagem será monitorada pelo desempenho individual do Praticante

de Prático, por meio de sua participação no grupo.
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE
PRÁTICO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO

Nome do Praticante de Prático: ___________________________________________________
Início do Estágio:        _____/_____/_____ 
Término do Estágio:    _____/_____/_____ 

FASE DE TREINAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO
DATA

TÉRMINO

CARIMBO
E

RUBRICA

T-1

Visitar  e  conhecer  as  atividades  do  Departamento  de
Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos
do Paraná,  no que se refere ao controle  da atividade de
praticagem, normas de tráfego e permanência e emprego
de rebocadores.

T-2 Ser aprovado no módulo inicial.

TRECHO CANAL DA GALHETA-PARANAGUÁ-ANTONINA

ITEM DESCRIÇÃO
DATA

TÉRMINO

CARIMBO
E

RUBRICA

T-3
Visitar  as  instalações  portuárias  e  terminais  e  seus
controles operacionais de comunicações.

T-4
Conhecer,  detalhadamente,  as  silhuetas  da  baía  de
Paranaguá, altos-fundos

T-5

Conhecer,  detalhadamente,  nomes  e  locais  dos  portos  e
terminais,  suas  manobras  de  atracação,  inclusive  as
limitações em emergências e em condições meteorológicas
e de correntes desfavoráveis

T-6
Conhecer,  detalhadamente,  nomes  e  características  de
faróis  e  faroletes,  seus  alcances  e  arco  de  visibilidade,
profundidades e o uso de equipamento de sondagem.

T-7 
Conhecer,  detalhadamente,  os  pontos  de  referência  que
permitem efetuar a navegação, tanto visual como radar.

T-8

Acompanhar manobras a bordo de rebocadores de forma a
conhecer  suas  operações,  limitações  e  precauções
necessárias,  bem  como  seus  sistemas  de  comunicação,
(VHF,  sonoro  e  visual),  duas  manobras  por  classe  de
rebocador.

T-9

Observar singraduras, manobras de atracação, desatracação
e  fundeio,  tanto  no  período  diurno  como  no  noturno,
efetuadas por Práticos habilitados, para cada um dos berços
ou terminais, conforme consta do Anexo 4-H.
Total 2 (duas) singraduras e 2 (duas) manobras
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE
PRÁTICO

FASE DE TREINAMENTO

1 – PROGRAMA MÍNIMO DE SINGRADURAS A SEREM ACOMPANHADAS:

TRECHO Nº MÍNIMO DE VIAGENS

A Área de espera de Prático - Porto de Paranaguá 10
B Porto de Paranaguá – Terminal Ponta do Félix e 

Antonina
05

2 – PROGRAMA MÍNIMO DE MANOBRAS (ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO) A
SEREM ACOMPANHADAS:

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES

A Porto de Paranaguá 24 24
B Píer Público de Inflamáveis 12 06
C Terminal da Cattalini 06 04
D Terminal da FOSPAR 06 02
E Terminal da Ponta do Félix 06 02
F TCP – Terminal de Contêiner de Paranaguá 08 05
G Berço 217/218 10 10
H Porto de Antonina 02 02

3 – MANOBRAS ESPECIAIS A SEREM ACOMPANHADAS:
MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL

A Navegação noturna no Canal da Galheta 06
B Fundeio nas áreas internas dos Portos de Paranaguá e Antonina 06
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE
PRÁTICO

FASE DE QUALIFICAÇÃO

1 – PROGRAMA MÍNIMO DE SINGRADURAS A SEREM EXECUTADAS:

TRECHO Nº MÍNIMO DE VIAGENS

A Área de espera de Prático - Porto de Paranaguá 30
B Porto de Paranaguá – Terminal Ponta do Félix e 

Antonina
30

2 – PROGRAMA MÍNIMO DE MANOBRAS (ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO) A
SEREM ACOMPANHADAS:

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES

A Porto de Paranaguá 50 50
B Píer Público de Inflamáveis 30 30
C Terminal da Cattalini 25 25
D Terminal da FOSPAR 14 14
E Terminal da Ponta do Félix 14 14
F TCP – Terminal de Contêiner de Paranaguá 30 30
G Berço 217/218 30 30
H Porto de Antonina 02 02

3 – MANOBRAS ESPECIAIS A SEREM ACOMPANHADAS:
MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL

A Navegação noturna no Canal da Galheta 200
B Fundeio nas áreas internas dos Portos de Paranaguá e Antonina 200
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ANEXO 4-J

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE
PRÁTICO

RELATÓRIO DE MANOBRA/SINGRADURA COM PRATICANTE DE PRÁTICO

DATA:  ______ /______/______    

DADOS DA MANOBRA /SINGRADURA
Nome do Praticante de Prático:
Nome do Prático Responsável:
Nome do Navio: Calado Médio: _______m LOA: 

__________m
Local:
Data-hora do início: ______   _______: 
_______

Data-hora do término: ______   ______: 
______

Atracação (   )         Desatracação (   )         BE (   )       BB (   )     Fundear (   )     Suspender (   )
Preamar: Hora  ________:  Altura  ________m Baixamar: Hora ________: Altura ______m
Vento e Corrente:

FASES DA MANOBRA/SINGRADURA GRAU
Manobra da embarcação/navegação de praticagem
Manobra com rebocadores/navegação radar
Serviços de amarração e desamarração/conhecimento de contatos
Conhecimento das ordens de manobra e conversação técnica em idioma inglês

RESULTADO FINAL
 

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

(   ) Manobra acompanhada (   ) Manobra executada

_____________________________________
Assinatura do Prático Responsável

_____________________________________
Assinatura do Praticante de Prático
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE PRÁTICO

QUADRO RESUMO MENSAL DE MANOBRA/SINGRADURA ACOMPANHADAS POR PRATICANTE DE PRÁTICO

NOME: _____________________________________________________________________Mês: ___________/_______ Pág: ______/ ________

DATA-HORA
INÍCIO

DATA-HORA
TÉRMINO

LOCAL/LOCAL
TIPO DE

MANOBRA E
BORDO

NAVIO TAB
CALADO
MÁXIMO

PRÁTICO
RESPONSÁVEL

NOTA
FINAL
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4-K-1 NPCP-PR



ANEXO 4-L

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE
PRÁTICO

DECLARAÇÃO DE AVALIAÇÃO SATISFATÓRIA DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE

PRATICANTES DE PRÁTICO

Declaro, para fim de solicitação de Exame de Habilitação para Prático, que o Praticante

de Prático____________________________________________, CIR no  __________________,

da  Zona  de  Praticagem  de  Paranaguá  e  Antonina,  no  Estado  do  Paraná,  cumpriu  junto  a

Paranaguá Pilots – Serviços de Praticagem S/C Ltda, o programa mínimo de qualificação de

Praticante de Prático, em conformidade com o previsto nas Normas da Autoridade Marítima para

o Serviço de Praticagem – NORMAM-12/DPC e a NPCP-PR, cujo desempenho foi avaliado

como satisfatório, estando apto a solicitar o exame de habilitação para Prático. 

______________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa de Praticagem
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ANEXO 4-M

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

DECÁLOGO DE SEGURANÇA

1 – VIGIE O NAVIO E A CARGA
É dever  de  todo Comandante  zelar  pela  carga  e  adotar  as  medidas  de  precaução para  a

completa  segurança  do  navio,  bem como  das  atividades  nele  desenvolvidas,  exercidas  pela
tripulação ou outras pessoas a bordo, sob pena de infração prevista na Regulamentação da Lei de
Segurança  do  Tráfego  Aquaviário  e  nas  normas  emitida  pela  Autoridade  Marítima.  Toda  a
tripulação deverá cooperar na vigilância, em seu próprio interesse, comunicando ao Oficial de
Quarto qualquer atividade suspeita.

2 – ILUMINE O NAVIO E SEU COSTADO
Mantenha o navio iluminado, principalmente o costado do lado do mar e convés em toda a

extensão, com refletores de grande potência. A má visibilidade dificulta a ação de fiscalização,
constituindo-se em fator favorável às atividades ilícitas. Não se esqueça do preconizado pelas
regras 2 e 30 do RIPEAM.

3 – ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO
Instale,  sempre  que  possível,  uma  linha  telefônica  que  seja  de  fácil  acesso  ao  vigia  ou

tripulante de serviço. As Autoridades do Porto mantém um serviço permanente de combate à
criminalidade. Peça auxílio pelo telefone.

Lembre-se ainda que (relacione as estações que estão em escuta permanente em VHF - Canal
16). Estas estações poderão encaminhar o pedido de auxílio às autoridades competentes. 

4 – CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS
A câmara do Comandante é um dos principais objetivos dos assaltantes que buscam dinheiro

e as chaves-mestra dos demais compartimentos habitáveis, para realizarem saques de objetos de
valor  de  uso  pessoal  da  tripulação  e  equipamentos  náuticos  existentes  no  passadiço.  Os
camarotes e demais compartimentos habitáveis devem ser mantidos trancados à chave, sempre
que seus ocupantes se encontrarem ausentes.

A  carga  só  será,  normalmente,  objeto  de  roubo  ou  furto  se  os  marginais  tiverem
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
prostituição com os tripulantes. Procure estivar os contêineres com cargas valiosas de forma a
obstruir os seus tampões de acesso. Isole os meios de acesso ao navio e, também, os acessos às
suas  áreas  internas,  criando  uma  única  via  de  entrada  e  saída  pelo  portaló,  garantindo  seu
controle pelo vigia ali postado.

5 – MANTENHA AS VIGIAS FECHADAS
Vigias abertas podem constituir-se em fácil acesso a hábeis malfeitores: deixe-as fechadas

com os grampos passados sempre que se ausentar. Procure manter, também, os acessos às áreas
internas trancados, garantindo o controle de entrada e saída por meio do vigia de portaló.

6 – NÃO DEIXE OBJETOS DE VALOR EXPOSTOS
Procure reduzir as oportunidades de roubo, removendo todos os equipamentos portáteis que

não estejam em uso, para seus locais de guarda. Objetos de valor expostos estimulam a prática de
furto por “oportunidade”; guarde-os em local trancado e seguro.
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ANEXO 4-M

7 – MANTENHA AS ESCADAS RECOLHIDAS
Nos fundeadouros e no porto, dificulte o acesso mantendo içadas as escadas de portaló e de

quebra-peito. No porto, somente deixe arriada a escada de portaló pelo bordo do cais.

8 – EM CASO DE ASSALTO
I - não hesite em soar o sinal de alarme geral do navio em caso de ameaça de assalto;

II - procure manter iluminação adequada para ofuscar permanentemente os oponentes, no 
caso de tentativa de subida de estranhos pelo costado;

III  -  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 eficácia de socorro pela Polícia Federal depende do alarme antecipado;

IV - usar alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuais como holofotes e sinalizadores
náuticos;

V  -  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  náuticos
contra áreas de abordagem; e.

VI - não realizar atos de heroísmo.

9 –  MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE
QUARTO

Exija um bom serviço dos vigias. Faça-os identificar todo o pessoal que entra e sai do
navio. Recomende que a tripulação colabore com o controle. Não permita que o vigia se ausente
do portaló, salvo se substituído por outro vigia ou tripulante.

10 – COMUNIQUE À 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 
pertinentes.

Essas informações possibilitarão, ainda, o estudo das medidas a serem adotadas para 
prevenção e combate a esses crimes, contribuindo para a garantia da segurança da tripulação e do
navio.
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