
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO
23/080.01

PORTARIA Nº 59/CPRJ, DE 7 DE JUNHO DE 2022.

Altera  as  Normas  e  Procedimentos  da
Capitania  dos  Portos  do Rio  de  Janeiro –
NPCP-CPRJ (2ª Revisão), em seu Capítulo 5,
o  qual  alterou  parâmetros  operacionais
para o Terminal Almirante Tamandaré.

O CAPITÃO DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Portaria nº 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, de
acordo com o Inciso I, do Art. 4º da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), RESOLVE:

Art. 1º Alterar as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio de
Janeiro, NPCP-CPRJ, na subalínea I, alínea a, inciso 0501.2.7, artigo 0501.2, do capítulo 5.

§ 1º Substituir pelo seguinte texto abaixo:

0501.2.7 - TERMINAL ALMIRANTE TAMANDARÉ

O acesso ao Terminal é feito por uma derivação do Canal Principal de Acesso
da Baía de Guanabara. O canal de acesso ao Terminal tem comprimento total de 10 milhas e
largura de aproximadamente 200 metros, estando dragado a 17 metros.

Para manobras neste terminal são adotados os seguintes parâmetros:

a) Píer Principal (PP)

I) PP-I:

Navio-tipo:
- Summer DWT - 135.000 t;
- Calado Máximo - 15,85 metros;
- LOA – 279,5 metros; e
- Boca – 49,0 metros.
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Continuação da Port nº 59/2022, da CPRJ.

Os rebocadores empregados nas manobras do PP-I devem ser azimutais e ter
pelo menos 50 TTE.

As manobras de navios com Summer DWT até 60.000 t e calado até 12,00
metros, demandam o apoio de pelo menos dois rebocadores azimutais.

As manobras de navios com Summer DWT até 60.000 t e calado superior a
12,00 metros, demandam o apoio de pelo menos três rebocadores azimutais.

As manobras de navios com Summer DWT superiores a 60.000 t, demandam o
apoio de quatro rebocadores azimutais.

A intensidade máxima do vento na qual as manobras poderão ser realizadas
com segurança é de 20 nós.

Atracação:

- Navios com calado inferior ou igual a 11,50 metros:
- Sem restrição (diurna e noturna).
- Navios com calado superior a 11,50 metros até o limite de 15,85 metros:
-  Para navios provenientes do interior da Baía de Guanabara, sem restrição

(diurna e noturna); e
- Para navios provenientes de fora da Barra, obrigatoriamente entrando pelo

Canal de Cotunduba (Canal Varrido), somente diurna (POB do nascer até 1 hora antes do pôr do
sol).

Desatracação:

- Navios com calado inferior ou igual a 11,50 metros:
-  Para navios com destino ao interior da Baía de Guanabara ou para fora de

Barra, sem restrição (diurna e noturna).
- Navios com calado superior a 11,50 metros até o limite de 15,85 metros:
-  Para navios com destino ao interior da Baía de Guanabara, sem restrição

(diurna e noturna); e
- Para fora de Barra, saindo pelo Canal Varrido, somente diurna (POB de 1 hora

antes do nascer e 3 horas antes do pôr do sol).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

ALESSANDER ANTUNES PEIXOTO
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:
Com1ºDN
DPC
CP-23
Arquivo
Organizações Extra-Marinha:
Praticagem do Rio de Janeiro
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
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