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PORTARIA Nº 33/CPRS, DE 26 DE MAIO DE 2022.

Altera  as  Normas  e  Procedimentos  da
Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul
(NPCP-CPRS), Capítulos 4 e 5.

O CAPITÃO DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria nº 37, do Comandante da Marinha, de 21 de fevereiro de 2022
e de acordo com o Inciso I, do Art. 4° 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
Grande do Sul, NPCP-CPRS, no item 0414 – CARACTERÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DAS
ZP DA ÁREA DE JURISDIÇÃO E NÚMERO DE PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS
FAINAS DE PRATICAGEM, Capitulo 4.

§  1º   No  Capítulo  4  onde  se  lê  “SUPRG”,  leia-se  “Portos  RS  –  Autoridade
Portuária”.

§  2º  Substituir  o  texto  referente  ao  item  “1)  -  ZP-RIO  GRANDE-RS  (ZP-19)”,
devido a Alteração do Ponto de Espera do Prático por: 

A ZP-19 tem como limites geográficos o ponto de espera de Prático na posição
de latitude 32° 14’ 31” S e longitude 051° 56’ 34” (datum WGS-84), assinalado na Carta Náutica
2110 e os locais de atracação e fundeio no Porto Novo, Superporto e Terminais de São José do
Norte.

§ 3º Substituir os textos referentes as subalíneas 1) e 2), da alínea b), do item “3)
SERVIÇOS DISPONÍVEIS” por: 

1)  Praticagem da Lagoa dos  Patos,  Rios,  Portos  e  Terminais  Interiores  do RS
LTDA. Dispõe de serviços de lanchas e escuta nos canais 16 e 74. Possui uma Atalaia à Rua
Barão de Cotegipe, 443 – Salas 1401 – 1402 – 1404, Rio Grande, RS, Tel. (53) 3231-1105, e-mail:
contato@praticagemrs.com.br, endereço eletrônico: www.praticagem.com.br e uma Atalaia à
Travessa Francisco Leonardo Truda, 40, sala 142, Porto Alegre, RS, Tel/fax (51) 3224-1982.

2)  Lagoa  Pilots  Serviços  de  Praticagem  LTDA.  Dispõe  de  serviços  de  Lancha,
escuta nos canais 09 e 16. Possui uma Atalaia à Avenida Diário de Notícias número 400, sala
1906, Cristal, Porto Alegre-RS, CEP 90810-080. Telefone: (51) 99527-5500 (24hs), Tel/Fax (51)
3557-5696/3357-5676,  e-mail  contato@lagoapilots.com.br,  endereço  eletrônico:
www.lagoapilots.com.br e uma Atalaia à Rua Barão de Cotegipe, 443, Sala 607, Rio Grande, RS,
CEP 96200-290.
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Art.  2º  Alterar  as  Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  do  Rio
Grande do Sul, NPCP-CPRS, item 0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO, Capitulo 5.

§  1º   No  Capítulo  5  onde  se  lê  “SUPRG”,  leia-se  “Portos  RS  –  Autoridade
Portuária”.

§ 2º  Substituir o texto referente ao item “a) Porto Organizado do Rio Grande”
por:

Proibido o fundeio na área delimitada pelo arco de circunferência de raio de 3
milhas  náuticas,  centrada  na  posição  Latitude  32°  12'.10  S  e  Longitude  052°  03'.22  W e
isobática de 10 metros (Carta Náutica 2110).

Tendo  em  vista  a  grande  extensão  longitudinal  do  canal,  o  mesmo  foi
subdividido  administrativamente  em  dez  segmentos  denominados  áreas  ALFA,  BRAVO,
CHARLIE, DELTA, ECHO, FOXTROT, GOLF I, GOLF II e GOLF III (Carta Náutica 2101).

§  3º  Substituir  o  texto  do item 1)  “Áreas  para  Fundeio”  por  “Fundeadouros
dentro do Porto Organizado”.

§ 4º Excluir a alínea (h) Área HOTEL, do item 1) “Fundeadouros dentro do Porto
Organizado”.

§  5º  Substituir  o  texto  da  alínea  “(i)  Fundeio  de  Emergência”,  do  item  1)
“Fundeadouros dentro do Porto Organizado”, por “(h) Fundeio de Emergência”.

§ 6º Incluir o texto do item 2) por:

2) Fundeadouros fora do Porto Organizado
As áreas utilizadas para fundeio fora do Porto Organizado de Rio Grande são

reguladas  e  administradas  pela  Autoridade  Marítima.  As  áreas  HOTEL,  ROMEO  e  SIERRA
possuem as seguintes delimitações e restrições para fundeio conforme descrito abaixo:

(a) Área HOTEL
Área  de  fundeio  destinada  às  embarcações  que  não  possam  trafegar,  no

período noturno, pelos canais artificiais da Lagoa dos Patos (Carta Náutica 2140).
A área é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 31° 34'  33"   S Longitude 051° 53'  25"   W
Latitude 31° 31'  33"   S Longitude 051° 45'  25"   W
Latitude 31° 38'  25"   S Longitude 051° 45'  25"   W
Latitude 31° 38'  25"   S Longitude 051° 53'  25"   W

(b) Área ROMEO
Este fundeadouro, fora da Barra do Rio Grande (Carta Náutica 2110), destina-

se, preferencialmente, aos navios em quarentena. As embarcações, cujas condições sanitárias
não  forem  consideradas  satisfatórias  ou  que  forem  provenientes  de  regiões  onde  esteja
ocorrendo surto de doença transmissível, deverão permanecer no fundeadouro de quarentena
até liberação pela ANVISA.

A área é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 32°  16'  12"  S Longitude 052°  08'  24"  W
Latitude 32°  16'  12"  S Longitude 052°  03'  30"  W
Latitude 32°  21'  00"  S Longitude 052°  08'  24"  W
Latitude 32°  21'  00"  S Longitude 052°  03'  30"  W

-2 - 4-
63047.001414/2022-53 



Continuação da Portaria nº 33/2022, da CPRS.

Na ausência de navios nestas condições,  outros navios poderão fundear na
área, conforme condições previstas para a Área SIERRA.

Quando  houver  dúvidas  sobre  o  fundeio  neste  local,  os  comandantes  ou
representantes poderão contatar esta Capitania, por meio do telefone (53) 3233-6300 ou pelo
e-mail cprs.segmar@marinha.mil.br.

(c) Área SIERRA
Este fundeadouro, fora da Barra do Rio Grande (Carta Náutica 2110), destina-

se ao fundeio de navios aguardando atracação, cujos calados os impeçam de entrar à barra,
quando  houver  congestionamento  no  porto  ou  terminais,  ou  de  navios  que  façam  uma
arribada por motivo de avaria ou que demandem o porto em condições materiais degradadas,
potencialmente capazes de causar danos ao meio ambiente ou a terceiros.

A área é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 32°  03'  49"  S Longitude 051°  55'  24"  W
Latitude 32°  05'  40"  S Longitude 051°  52'  06"  W
Latitude 32°  09'  48"  S Longitude 051°  55'  12"  W
Latitude 32°  07'  51"  S Longitude 051°  58'  42"  W

§ 7º Substituir o texto da alínea “2) Área de Segurança Militar (Grupamento de
Patrulha Naval do Sul)”, por “3) Área de Segurança Militar (Grupamento de Patrulha Naval do
Sul)”.

§ 8º Substituir o texto da alínea “3) Observações”, por  “4) Observações”.

Art.  3º  Alterar  as  Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  do  Rio
Grande do Sul, NPCP-CPRS, PARÂMETROS PARA IMPRATICABILIDADE DA APO DE RIO GRANDE,
Anexo 4-G.

§ 1º Substituir o título por: “PARÂMETROS PARA IMPRATICABILIDADE DA ÁREA
DO  PORTO  ORGANIZADO  DE  RIO  GRANDE  E  PARA  OS  CANAIS  DE  ACESSO  À  LAGOA  DOS
PATOS”.

§ 2º Incluir o texto do item 5) por:
5)  Parâmetros  para  a  declaração  de  IMPRATICABILIDADE  da  navegação  e

manobras para os canais de acesso á Lagoa dos Patos:
a) Saída de Rio Grande em direção aos canais de acesso à Lagoa dos Patos

e portos interiores com ventos igual ou superior a 35 nós; e 
b) Visibilidade inferior a 500 jardas (0,25 milhas náuticas) em direção aos

canais de acesso à Lagoa dos Patos e portos interiores.
OBS.: Quando os navios oriundos de Porto Alegre forem surpreendidos nos

canais de acesso por mau tempo, estarão autorizados a chegar nos fundeadouros de espera do
porto de Rio Grande.

§ 3º Substituir o texto da alínea “5) Para navios de características específicas ou
em situações específicas, a Capitania dos Portos utilizará parâmetros especiais para cada caso e
analisará,  pontualmente,  levando  em  conta  todas  as  condicionantes  que  envolverem  a
realização da manobra, para estes casos, poderá ser decretado o RISCO DE MANOBRA, que
poderá  ser  estabelecido  para  os  seguintes  casos:”,  por  “6)  Para  navios  de  características
específicas ou em situações específicas, a Capitania dos Portos utilizará parâmetros especiais
para  cada caso e  analisará,  pontualmente,  levando em conta  todas  as  condicionantes  que
envolverem a  realização  da  manobra,  para  estes  casos,  poderá  ser  decretado  o  RISCO DE
MANOBRA, que poderá ser estabelecido para os seguintes casos:”.
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§ 4º Substituir o texto da alínea “6) Todos os parâmetros descritos acima podem
ser  desconsiderados  em  casos  extremos  ou  emergenciais,  onde  haja  risco  iminente  às
instalações  portuárias,  embarcações,  meio  ambiente  ou  vida  humana.  Nestes  casos,  a
Capitania  dos  Portos  terá  a  prerrogativa  de  autorizar  manobras  fora  dos  parâmetros  pré-
estabelecidos.”, por “7) Todos os parâmetros descritos acima podem ser desconsiderados em
casos  extremos  ou  emergenciais,  onde  haja  risco  iminente  às  instalações  portuárias,
embarcações, meio ambiente ou vida humana.  Nestes casos, a Capitania dos Portos terá a
prerrogativa de autorizar manobras fora dos parâmetros preestabelecidos.”.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

CLÁUDIO VIEIRA DA SILVA
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:
Com5ºDN
DPC
CHM
CP-20
CP-24
Arquivo
Extra-Marinha:
Portos RS - Autoridade Portuária
Praticagem Rio Grande (ZP-19)
Praticagem da Lagoa dos Patos, Rios, Portos e Terminais Interiores (ZP-20)
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CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I
ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 – ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO
a) Organização

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul (CPRS) é composta pela sua sede em Rio
Grande, e pelas seguintes Organizações Militares (OM) subordinadas:

I) Delegacia Fluvial de Uruguaiana; e
II) Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí.

b) Jurisdição e Limites
A jurisdição da CPRS e de suas OM subordinadas abrange as águas que banham, nascem

ou cortam o Estado do Rio Grande do Sul, exceto a área sob jurisdição da Capitania Fluvial de
Porto Alegre (área em amarelo no mapa abaixo), sendo suas áreas de atuação locais os seguintes
municípios:
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1) Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul – área em azul do mapa
Endereço: Rua Almirante Cerqueira e Souza nº 198, Rio Grande, CEP: 96201-260;
Telefone: (53) 3233-6119, durante 24hs por dia;
Endereço eletrônico: www.cprs.mar.mil.br; e
E- mail: cprs.secom@marinha.mil.br.

NR MUNICÍPIO NR MUNICÍPIO
1 ACEGUÁ 21 LAVRAS DO SUL
2 AMARAL FERRADOR * 22 MORRO REDONDO
3 ARAMBARÉ 23 PEDRAS ALTAS
4 ARROIO DO PADRE 24 PEDRO OSÓRIO
5 ARROIO GRANDE 25 PELOTAS
6 BAGÉ 26 PINHEIRO MACHADO
7 CAÇAPAVA DO SUL 27 PIRATINI
8 CAMAQUÃ * 28 RIO GRANDE **
9 CANDIOTA 29 SANTA VITÓRIA DO PALMAR
10 CANGUÇU * 30 SANTANA DA BOA VISTA
11 CAPÃO DO LEÃO 31 SÃO JOSÉ DO NORTE **
12 CERRITO 32 SÃO LOURENÇO DO SUL
13 CHUÍ 33 TURUÇU
14 CHUVISCA
15 CRISTAL *
16 DOM FELICIANO
17 ENCRUZILHADA DO SUL *
18 HERVAL
19 HULHA NEGRA
20 JAGUARÃO

* Possui balsas de travessias de passageiros e veículos.
** Possui balsas de travessias de passageiros e de passageiros e veículos.

E mais: toda a extensão da Lagoa dos Patos, no trecho compreendido entre o alinhamento da ponta
de São Simão com a divisa dos municípios de Tapes (RS) e Barra do Ribeiro (RS) e a Barra do Rio
Grande, e a Lagoa Mirim.
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2) Delegacia Fluvial de Uruguaiana – área em verde no mapa
Endereço: Rua Domingos de Almeida, nº 1194, Centro, Uruguaiana-RS, 97501-600.
Telefone: (55) 3412-1088, durante 24hs por dia;
Fax: (55) 3412-2337, durante 24hs por dia;
Endereço eletrônico: www.deluruguaiana.mar.mil.br; e
E-mail: deluruguaiana.secom@marinha.mil.br.

NR MUNICÍPIO NR MUNICÍPIO NR MUNICÍPIO

1 ALECRIM 21 JAGUARI 41
SANTO ANTÔNIO DAS 
MISSÕES

2 ALEGRETE 22 MAÇAMBARÁ 42
SANTO CRISTO

3 BARRA DO QUARAÍ 23 MANOEL VIANA 43 SÃO BORJA

4 BOSSOROCA 24 MATO QUEIMADO 44
SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS

5 CACEQUI 25 NOVA CANDELÁRIA 45 SÃO LUIZ GONZAGA

6 CAIBATE 26
NOVA ESPERANÇA DO 
SUL

46 SÃO NICOLAU

7
CAMPINA DAS 
MISSÕES

27 NOVO MACHADO 47
SÃO PAULO DAS 
MISSÕES

8 CÂNDIDO GODÓI 28 PIRAPÓ 48 SÃO PEDRO DO BUTIÁ
9 CERRO LARGO 29 PORTO LUCENA 49 SÃO VICENTE DO SUL

10 CRISSIUMAL 30 PORTO MAUÁ 50
SENADOR SALGADO 
FILHO

11 DERRUBADAS 31 PORTO VERA CRUZ 51 TIRADENTES DO SUL

12
DEZESSEIS DE 
NOVEMBRO

32 PORTO XAVIER 52 TRÊS DE MAIO

13 DOM PEDRITO 33 QUARAÍ 53 TUCUNDUVA

14
DOUTOR MAURÍCIO 
CARDOSO

34 ROLADOR 54 TUPARENDI

15 ESPERANÇA DO SUL 35 ROQUE GONZALES 55 UBIRETAMA
16 GARRUCHOS 36 ROSÁRIO DO SUL 56 UNISTALDA

17
GUARANI DAS 
MISSÕES

37
SALVADOR DAS 
MISSÕES

57 URUGUAIANA

18 HORIZONTINA 38 SANTA ROSA

19 ITACURUBI 39
SANTANA DO 
LIVRAMENTO

20 ITAQUI 40 SANTIAGO

E mais:  o  Rio  Uruguai,  no  trecho  compreendido  entre  o  município  de  Derrubadas  (RS)  e  o
município de Barra do Quaraí (RS), e os rios limítrofes com o Uruguai até o limite do município de
Dom Pedrito (RS).
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3) Agência em Tramandaí – área em vermelho no mapa
Avenida Beira Rio, 199, Barra - Tramandaí-RS.
Telefone (51) 3661-2037 / 99933-0411, durante 24hs por dia; e
E-mail: agndai.secom@marinha.mil.br.

NR MUNICÍPIO NR MUNICÍPIO
1 ARROIO DO SAL 14 OSÓRIO
2 BALNEÁRIO PINHAL 15 PALMARES DO SUL
3 CAPÃO DA CANOA 16 RIOZINHO
4 CAPIVARI DO SUL 17 ROLANTE
5 CARAÁ 18 SANTO ANTONIO DA PATRULHA
6 CIDREIRA 19 TAVARES
7 DOM PEDRO DE ALCÂNTARA 20 TERRA DE AREIA
8 IMBÉ 21 TORRES
9 ITATI 22 TRAMANDAÍ
10 MAMPITUBA 23 TRÊS CACHOEIRAS
11 MAQUINÉ 24 TRÊS FORQUILHAS
12 MORRINHOS DO SUL 25 XANGRI-LÁ
13 MOSTARDAS

E mais: os rios limítrofes com o Estado de Santa Catarina na área sob sua jurisdição.

0102 – ATENDIMENTO AO PÚBLICO
A CPRS e  OM subordinadas  realizam atendimento  ao  público  no  horário  de  08:30h às

11:30h,  entretanto possuem serviço permanente para despacho de embarcações,  recebimento de
denúncias ou registro de fatos da navegação, comunicação de acidentes e pedidos de socorro e
salvamento.  Às terças-feiras, além do horário da manhã, é realizado atendimento ao público no
horário de 13:30h as 16:30h.

Devido  às  facilidades  existentes  em relação  ao  serviço  de  despacho  de  embarcações,  a
solicitação deste serviço fora do horário de expediente deverá ser restrita às situações em que não
for  possível  prever  a  saída  da  embarcação.  A CPRS  e  OM  subordinadas  adotarão  medidas
administrativas  para  reprimirem a  solicitação  de  despacho  em desacordo  com esta  Norma.  Os
despachos realizados fora do expediente serão para o prazo máximo de 72 horas.

Para  todos  os  expedientes  e  pedidos  de  pareceres  da  CPRS,  a  menos  que  haja  prazo
divergente estipulado em NORMAM, deverá ser observada a antecedência mínima de 10 dias úteis.

0103 – DENÚNCIAS E SUGESTÕES
A denúncia  de  irregularidades  constitui  um  ato  nobre  de  Cidadania  e  de  exercício  da

democracia,  sendo  uma  extraordinária  prerrogativa  política-jurídica,  essencial  à  própria
configuração do Estado Democrático de Direito. Entretanto, a fim de se evitar abusos no exercício
da liberdade de manifestação de pensamento e de respeitar a dignidade da pessoa humana, a própria
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso IV, veda expressamente a denúncia anônima. A Carta
Magna protege amplamente a liberdade de expressão, proibindo apenas o anonimato, assegurando o
direito de resposta e a indenização por danos materiais, morais ou à imagem.

Sendo assim, reitera-se que denúncias são muito importante para este Órgão, assim como
para o País, sendo um ato de Cidadania. Postura como esta é indispensável à manutenção da ordem
social  e  jurídica  brasileira. As  denúncias  recebidas  pela  CPRS,  mesmo  aquelas  em  que  há  a
identificação do denunciante, são mantidas em sigilo e os dados fornecidos não são divulgados a
terceiros. Os canais de denúncia da CPRS são:

a) telefone fixo: (53) 3233-6119;
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b) celular e Whatsapp: (53)98402-0249;
c) e-mail: cprs.secom@marinha.mil.br; e
d) Emergências Marítimas e Fluviais: 185.

0104 – LIMITES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR
A navegação interior, definida pela Lei nº 9537/97 e normatizada pelas Normas da Autoridade

Marítima-02/DPC  (NORMAM-02/DPC),  nas  áreas  de  jurisdição  desta  Capitania  e  OM
subordinadas  obedecerá como limitação os  estuários  dos cursos d’água no Oceano Atlântico,  a
partir  de  onde  será  considerada  navegação  em  mar  aberto.  Ainda,  conforme  o  item  0605  da
NORMAM-02/DPC,  a  navegação  interior  está  assim  subdividida  em  áreas  de  navegação,
classificadas como ÁREA 1 e 2, para áreas abrigadas e parcialmente abrigadas, respectivamente. As
áreas de navegação interior sob jurisdição desta Capitania e OM subordinadas ficam estabelecidas
como se segue:

ÁREA 1
Todas as áreas interiores navegáveis que não as definidas como Área 2.
Na jurisdição da AgTramandaí, deve ser observado o seguinte:

a)  De acordo com Lei nº 3952/2015, do Município de Tramandaí,  que “Dispõe sobre o
zoneamento da faixa costeira do município de Tramandaí e ordena atividades de pesca, esporte e
lazer”, em seu Art. 8º “Fica proibida a navegação da Ponte Giuseppe Garibaldi até o mar, sendo
permitida somente a navegação das embarcações de Apoio Marítimo às operações do Terminal
Marítimo Almirante Soares Dutra (TEDUT), das embarcações classificadas para Navegação de Mar
Aberto  em  deslocamento  para  o  Mar  e  das  embarcações  dos  residentes  a  Av.  Beira  Rio  em
deslocamento para Lagoa, dentro dos padrões estabelecidos pela Marinha do Brasil e respeitando a
segurança aquaviária”; e

b) A navegação do rio Mampituba, em Torres, até a “Ilha dos Lobos” (que se configura, em
verdade, em um pequeno recife de pedras onde o trecho entre elas e a praia pode ser utilizado para
abrigo  de  pequenas  embarcações  quando  as  condições  de  mar  estiverem  desfavoráveis)  é
classificada como navegação em mar aberto, visto que ao sair da barra do rio Mampituba até chegar
à “Ilha dos Lobos” as embarcações navegam cerca de duas milhas náuticas em mar aberto.

ÁREA 2
a)  Áreas das Lagoas dos Patos e Mirim cuja distância das margens seja superior a duas

milhas.
b) Canais da Setia, da Coroa do Meio e da Feitoria acrescidos de uma faixa de 100 jardas

em seus lados.
c) A faixa compreendida entre 200 e 1000 metros em mar aberto, contados a partir da linha

de praia, quando for delimitada pelos municípios.
d) Para  a  navegação  de  esporte  e  recreio,  os  molhes  da  barra  de  Rio  Grande  são

considerados como limite costeiro, em condições de mar calmo, vento e correntezas baixos e boa
visibilidade. Dessa forma, observadas as condições ambientais, as embarcações de esporte e recreio
estão autorizadas a trafegar até um raio limite de 1000 metros das pontas dos molhes da barra de
Rio Grande conforme mostrado na figura abaixo.
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As embarcações de Estado classificadas para navegação em águas interiores poderão navegar
na área compreendida entre a costa (5 milhas para cada lado dos molhes da barra) e o ponto de
espera  de  prático  (32°14'  02"S  e  051°58'05"W),  em  estrito  cumprimento  de  suas  tarefas
institucionais.  Nesses  casos,  a  autoridade  responsável  pela  operação  deverá  avaliar  os  riscos
relativos à segurança da embarcação e à salvaguarda dos tripulantes.

A navegação interior, tanto quanto a realizada em mar aberto, exige do navegador um perfeito
conhecimento das características fisiográficas dos locais por onde irá trafegar e a elaboração de um
planejamento  que inclua previsões  meteorológicas,  como força e  direção de ventos  e  altura  de
ondas, compatíveis com o tipo de sua embarcação. 

Fazer-se ao mar com plenos conhecimentos dos possíveis riscos é exclusiva responsabilidade
dos condutores de embarcações.

SEÇÃO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

0105 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

As características principais dos portos e terminais privados da jurisdição desta Capitania e
OM subordinadas podem ser obtidas no endereço eletrônico da CPRS e constam do Roteiro Costa
Sul.

As cartas náuticas de maior relevância para a área do Porto de Rio Grande são: 2101, 2110 e
2102. Já para o Porto de Pelotas e navegação na Lagoa dos Patos: 2102, 2103, 2104 e 2105.

No Porto de Tramandaí, a carta náutica de maior relevância é a 2010.

0106 – ADMINISTRAÇÃO

a) Rio Grande
1) Administrações dos Portos

a) Porto do Rio Grande:
O Porto Organizado do Rio Grande é administrado pela Superintendência dos Portos

do Rio Grande do Sul (SUPRG), situada à Avenida Honório Bicalho, s/nº, Centro, Rio Grande-RS.
Telefone (53) 3231-1366 e Fax (53) 3231-1857, a qual foi criada pela Lei Estadual nº 10.722, em 18
de janeiro de 1996, sob a forma de entidade autárquica. Endereço eletrônico: www.portosrs.com.br
e e-mail: jornalismo@portoriogrande.com.br.
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b) Porto de Pelotas:
O Porto Organizado de Pelotas é administrado pela Divisão do Porto de Pelotas,

subordinado à Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (SUPRG), sendo a Administração
localizada  na  Rua  Benjamim  Constant  nº  215,  Centro,  telefone  (53)  3278-7272,  endereço
eletrônico: www.portosrs.com.br.

2) Autoridade Marítima:
Agente da Autoridade Marítima:
Capitão dos Portos do Rio Grande do Sul.
Avenida Almirante Cerqueira e Souza, nº 198, Centro, Rio Grande-RS.
Telefone (53) 3233-6119.
e-mail: cprs.secom@marinha.mil.br

b) Uruguaiana
Não há porto organizado na jurisdição da Delegacia de Uruguaiana. No entanto, existem

cinco Pontos de Travessias Internacionais administrados pela Receita Federal, localizados ao longo
do rio Uruguai:

1) Administrações dos Portos
a) Ponto de Travessia Interior Internacional de Itaqui-RS

(Itaqui-RS x Alvear- AR)
Localizado na cidade de Itaqui-RS, Rua Saldanha da Gama, s/nº, CEP: 97.650-000,

Telefone  Receita  Federal:  (55)  3433-1351;  Telefone  Polícia  Federal:  (55)  3430-9000.  (PF  que
atende a esse Município é a de São Borja).

b) Ponto de Travessia Interior Internacional de Porto Xavier-RS
(Porto Xavier-RS x San Xavier-AR) 
Localizado  na  cidade  de  Porto  Xavier-RS,  Rua  Benjamin  Constant,  s/nº,  CEP:

98.995-000, Telefone Receita Federal: (55) 3354-1260; Telefone Polícia Federal: (55) 3354-1283.

c) Ponto de Travessia Internacional de Porto Vera Cruz-RS
(Porto Vera Cruz-RS x Panambí-AR) 
Localizado na cidade de Porto Vera Cruz-RS, Rua Principal, s/nº, CEP: 98.985-000,

Telefone Receita Federal: não possui RF; Telefone Polícia Federal: não possui PF.

d) Ponto de Travessia Interior Internacional de Porto Mauá-RS
(Porto Mauá-RS x Alba Posse-AR) 
Localizado  na  cidade  de  Porto  Mauá-RS,  Rua  do  Porto,  s/nº,  CEP:  98.945-000,

Telefone Receita Federal: (55) 3545-1060/1030; Telefone Polícia Federal: (55) 3545-1266.

e) Ponto de Travessia Interior Internacional de Porto Soberbo-RS
(Porto Soberbo-RS x El Soberbio-AR) 
Localizado na cidade de Porto Soberbo-RS,  Rua Uruguai,  s/nº,  CEP: 98.600-000,

Telefone Receita Federal: não possui RF; Telefone Polícia Federal: não possui PF.

2) Autoridade Marítima
Agente da Autoridade Marítima:
Delegado Fluvial de Uruguaiana.
Rua Domingos de Almeida, nº 1194, Centro, Uruguaiana-RS, 97501-600.
Telefone  (55)  3412-1088  (55)  3411-7430,  (55)  3411-7439,  (55)  3411-7639

(Delegado). Fax (55) 3412-2337.
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Endereço eletrônico: www.deluruguaiana.mar.mil.br
e-mail: deluruguaiana.secom@marinha.mil.br

c) Tramandaí
1) Administração do Terminal

Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra (TEDUT)
Rodovia Estadual Cristóvão Pereira de Abreu, km 103 – Osório, RS.
Telefone 168 (Fale com a Transpetro).

2) Autoridade Marítima
Agente da Autoridade Marítima:
Agente da Capitania dos Portos em Tramandaí.
Avenida Beira Rio, 199, Barra - Tramandaí-RS.
Telefone (51) 3661-2037
e-mail: agndai.secom@marinha.mil.br.
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CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 – APLICAÇÃO
A ocorrência de fatos ou acidentes da navegação deverá ser comunicada pelo comandante da

embarcação, proprietário, praticagem e Agências Marítimas, no prazo máximo 3 horas, à CPRS,
DelUruguaina ou AgTramandaí,  conforme a área de jurisdição onde tenha ocorrido o fato, para
instauração de competente Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos a Navegação (IAFN),
sob pena  de  infringir  o  artigo  8º,  inciso V,  alínea  b e  art.  8º,  Parágrafo  Único,  ambos da  Lei
9.537/97, respondendo legalmente por tal omissão, observando que:

1)  As  seguintes  ocorrências,  conforme  conceituado  na  NORMAM-09/DPC,  são
consideradas Acidentes ou Fatos da Navegação:

a) Acidentes da navegação
a) naufrágio, encalhe, colisão, abalroação, água aberta, explosão, incêndio, varação,

arribada, alijamento, conforme definidos no item 0106 da referida NORMAM.
I)  naufrágio  –  afundamento  total  ou  parcial  da  embarcação  por  perda  de

flutuabilidade, decorrente de embarque de água em seus espaços internos devido a adernamento,
emborcamento ou alagamento;

II)  encalhe  –  contato  das  chamadas  obras  vivas  da  embarcação  com o  fundo,
provocando resistências externas que dificultam ou impedem a movimentação da embarcação;

III) colisão – choque mecânico da embarcação e/ou seus apêndices e acessórios,
contra  qualquer  objeto  que  não  seja  outra  embarcação  ou,  ainda,  contra  pessoa  (banhista,
mergulhador etc). Assim, haverá colisão se a embarcação se chocar com um corpo fixo ou flutuante
insusceptível de navegar ou manobrar, tal como: recife, cais, casco soçobrado, bóia, cabo submarino
etc;

IV) abalroação ou abalroamento – choque mecânico entre embarcações ou seus
pertences e acessórios;

V) água aberta – ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o ingresso
descontrolado de água nos espaços internos, ou a descarga de líquidos dos tanques, por rombo no
chapeamento, falhas no calafeto, ou nas costuras, por válvulas de fundo abertas ou mal vedadas, por
defeitos  nos  engaxetamentos  dos  eixos,  ou  qualquer  falha  ou  avaria  que  comprometa  a
estanqueidade da embarcação;

VI) explosão – combustão brusca provocando a deflagração de ondas de pressão de
grande intensidade;

VII)  incêndio  –  destruição  provocada  pela  ação  do  fogo  por:  combustão  dos
materiais  de  bordo,  ou  sobre  as  águas,  em  decorrência  de  derramamento  de  combustível  ou
inflamável,  curto-circuito  elétrico,  guarda  ou  manuseio  incorretos  de  material  inflamável  ou
explosivo;

VIII) varação – ato deliberado de fazer encalhar ou pôr em seco a embarcação, para
evitar que evento mais danoso sobrevenha;

IX) arribada – fazer entrar a embarcação num porto ou lugar não previsto para a
presente travessia, isto é, que não seja o porto ou local de escala programada ou de destino; e

X) alijamento – é o ato deliberado de lançar n’água, no todo ou em parte, carga ou
outros bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar a embarcação, parte da carga ou outros
bens.

b)  outras  avarias  ou  defeitos  no  navio  ou  nas  suas  instalações  (aparelhos,
equipamentos, peças, acessórios e materiais de bordo), que ponham em risco a embarcação, as vidas
e fazendas de bordo.
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b) Fatos da navegação
a) o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é

utilizada e a deficiência da equipagem, conforme definidos no item 0106 da referida NORMAM:
I) mau aparelhamento da embarcação – a falta ou a impropriedade de aparelhos,

equipamentos, peças sobressalentes, acessórios e materiais, quando em desacordo com o projeto
aprovado,  as  exigências  da  boa  técnica  marinheira  e  demais  normas  e  padrões  técnicos
recomendados;

II)  impropriedade da embarcação para o serviço  ou local  em que é  utilizada  –
utilização  da  embarcação  em  desacordo  com  sua  destinação,  área  de  navegação  ou  atividade
estabelecida em seu Título de Inscrição; e

III)  deficiência  de  equipagem  –  falta  ou  deficiência  quanto  à  quantidade  e  à
qualificação  de  tripulantes,  em  desacordo  com  as  exigências  regulamentares,  como  a  do
cumprimento do cartão da tripulação de segurança da embarcação;

b) alteração da rota – desvio da derrota inicialmente programada e para a qual o navio
estava aprestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos;

c) má estivação da carga, que sujeite a risco a segurança da expedição – má peação,
colocação em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou mesmo no interior do
conteiner, quer no granel, quer na carga geral, sem observar, ainda, a adequabilidade da embalagem,
pondo em risco a estabilidade do navio, a integridade da própria carga e das pessoas de bordo;

d) recusa injustificada de socorro à embarcação ou a náufragos em perigo;
e) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da

embarcação, as vidas e fazendas de bordo (como o caso da presença de clandestino a bordo); e
f) emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos

em  lei  como  crime  ou  contravenção  penal,  ou  lesivos  à  Fazenda  Nacional  (como  o  caso  de
contrabando ou descaminho).

2) Apuração de acidentes ou fatos da navegação.
A fim de permitir uma correta apuração dos fatos que levaram a ocorrência de acidentes

ou fatos da navegação, deve ser observado o seguinte:
a) não devem ser alterados o local e as condições em que se encontre a embarcação,

até que seja procedida a perícia pela CPRS, DelUruguaina ou AgTramandaí. Por conseguinte, não
devem ser efetuados reparos, retiradas de peças e cargas ou tomadas quaisquer providências que
prejudiquem as investigações, ressalvadas, naturalmente, aquelas necessárias à salvaguarda da vida
humana e à segurança da navegação, que devem ser adequada e detalhadamente justificadas.

Observação:  Nos  casos  de  acidentes  com mergulhadores,  quando  no  exercício  de
atividades subaquáticas, será obrigatória a instauração de IAFN/IA (conforme o caso envolver ou
não embarcações).

b)  A  apuração  dos  acidentes  e  fatos  da  navegação  obedecerá  ao  previsto  na
NORMAM-09/DPC e o inquérito deverá ser concluído no prazo máximo de 90 dias a contar da data
de sua instauração, podendo ser prorrogado por até 1 ano.

c) Caso seja necessário à elucidação do Inquérito, a embarcação poderá ser retida ou
ter sua saída retardada, a critério do encarregado do Inquérito, conforme detalhado no item 0202.

d)  Independentemente  da  data  da  ocorrência,  qualquer  pessoa  que  tenha  tomado
conhecimento  da  ocorrência  de  acidente  ou  fato  da  navegação  deverá  comunicar  à  CPRS,
DelUruguaiana ou AgTramandaí, conforme aplicável, através dos canais de denúncias elencados no
item 0101.

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

Toda  embarcação  poderá  ser  retida,  para  investigação,  por  determinação  da  CPRS,
DelUruguaiana ou AgTramandaí, pelo tempo necessário à tomada de depoimentos de tripulantes e à
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realização do exame pericial, a fim de instruir o respectivo Inquérito Administrativo, bem como
pelo tempo necessário ao resguardo da segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e à
prevenção da poluição hídrica causada por embarcações.

0203  –  PROCEDIMENTOS  EM  CASO  DE  OCORRÊNCIAS  ENVOLVENDO
MERCADORIAS PERIGOSAS

O transporte de cargas perigosas deve atender ao disposto no capítulo 5 da NORMAM-
01/DPC e NORMAM-02/DPC, bem como o disposto na NORMAM-29/DPC.

As  embarcações  transportando  cargas  perigosas  que  sofram  qualquer  tipo  de  acidente,
deverão informar imediatamente às autoridades competentes da área onde o mesmo tenha ocorrido.

- 2 - 3 -
NPCP-RS/2020



CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS

0301 – EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM
Todas  as  embarcações  que  navegam na  área  de  jurisdição  da  CPRS,  DelUruguaiana  e

AgTramandaí  deverão  possuir  todos  os  equipamentos  individuais  de  salvatagem  previstos  nas
NORMAM-01/DPC,  NORMAM-02/DPC,  NORMAM-03/DPC e  NORMAM-05/DPC de  acordo
com a sua classificação por ocasião da sua inscrição ou registro.

0302 – EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES
Todas  as  embarcações  que  navegam na  área  de  jurisdição  da  CPRS,  DelUruguaiana  e

AgTramandaí deverão possuir  todos os equipamentos de navegação e publicações previstos nas
NORMAM-01/DPC, NORMAM-02/DPC e NORMAM-03/DPC de acordo com a sua classificação
por ocasião da sua inscrição ou registro.

0303 – EQUIPAMENTOS DE RADIO COMUNICAÇÃO
Todas  as  embarcações  que  navegam na  área  de  jurisdição  da  CPRS,  DelUruguaiana  e

AgTramandaí  deverão  possuir  todos  os  equipamentos  de  rádio  comunicação  previstos  nas
NORMAM-01/DPC, NORMAM-02/DPC, NORMAM-03/DPC de acordo com a sua classificação
por ocasião da sua inscrição ou registro.

0304 – CARTAZES
Nas embarcações de transporte de passageiros os cartazes deverão conter, além de todas as

informações de segurança e procedimentos já previstas nas normas supracitadas, informações de
caráter geral como lotação da embarcação, distribuições de passageiros por convés, instruções de
uso de coletes, telefones de contato da Capitania e da empresa.

0305 – OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES
Além  do  que  estabelecem  as  NORMAM-01/DPC,  NORMAM-02/DPC  e

NORMAM-03/DPC, na jurisdição da CPRS e suas OM subordinadas os requisitos abaixo deverão
ser atendidos em função das peculiaridades locais:

1) as embarcações que fazem transporte de passageiros entre as cidades de Rio Grande e
São José do Norte deverão possuir em sua dotação um equipamento radar, a fim de minimizar os
riscos decorrentes da navegação em condições de baixa visibilidade que ocorrem na região;

2) as embarcações classificadas como de apoio portuário, empregadas no serviço portuário,
em apoio a navios mercantes deverão ser providas de um equipamento de rádio comunicação em
VHF;

3) em função da  ocorrência  de  fortes  cerrações  na  área  de  jurisdição  da  CPRS e  suas
Organizações Militares subordinadas, as embarcações de travessia deverão dotar, além dos demais
itens previstos para esse tipo de embarcação, um apito de cerração, a fim de atender a possíveis
emergências. Dependendo da área de operação, esta exigência poderá ser dispensada a critério do
Capitão dos Portos;

4) os  barcos  areeiros  com  Arqueação  Bruta  maior  que  100  AB,  que  trafegam  no  rio
Uruguai, ficam dispensados do uso de pirotécnicos, previstos no item 0415 da NORMAM-02/DPC;

5) os rebocadores/empurradores com arqueação bruta maior que 20 AB, quando operando
em comboios conduzindo areia, que naveguem exclusivamente no rio Uruguai, estão dispensados
dos equipamentos previstos no item 0423 da NORMAM-02/DPC.

6) As embarcações de passageiro/carga (EC-2), a qual fazem travessia intermunicipal na
jurisdição da DelUruguaiana e para se locomoverem utilizam “MAROMBA” (cabo de aço preso de
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uma margem a outra do Rio), independente de sua Arqueação Bruta “AB”, estão dispensadas de
apresentar os documentos e equipamentos abaixo discriminados:

a) Equipamentos/ Documentos:
– RIPEAM/72, previsto na subalínea 3, alínea b, item 0403 da NORMAM-02; e
– Caixa de primeiros socorros prevista no item 0416 da NORMAM-02.

7) Todas as embarcações nacionais que naveguem na área de jurisdição da DelUruguaiana e
em área limítrofe de fronteira com os países da Argentina e Uruguai, dentro da área de Jurisdição
da Delegacia Fluvial de Uruguaiana, deverão ostentar a Bandeira Nacional no período diurno a fim
de facilitar sua identificação por ocasião das abordagens da Inspeção Naval.

8) Os tripulantes e passageiros das embarcações com convés aberto que navegarem pelos
rios dentro da área de jurisdição da Delegacia Fluvial de Uruguaiana, exceto as balsas de travessia,
deverão vestir coletes salva-vidas homologados pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), enquanto
estiverem a bordo das embarcações.

0307 – PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM
Por ocasião de grandes eventos como procissões marítimas e qualquer outro que haja a

previsão  de  embarcações  com  sua  lotação  próxima  ao  limite,  nas  embarcações  miúdas  e  de
travessia,  as  crianças  abaixo  de  12  anos  e  as  pessoas  acima  de  60  anos  deverão  utilizar
obrigatoriamente  os  coletes  salva-vidas.  Também se faz  obrigatório  o  uso  do colete  em motos
aquáticas e para os pescadores artesanais em todos os momentos de navegação.

0308 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Os  documentos  que  cada  embarcação  deverá  portar  estão  definidos  na  NORMAM

específica para sua área de navegação e de acordo com sua classificação.
As embarcações que transportem um número igual ou superior a 30 passageiros deverão

dispor a bordo de cópia de seu Plano de Cooperação de Salvamento e respectivos relatórios de
exercícios,  elaborados  em conformidade  com o previsto  na  regulamentação SOLAS V/7.3,  da
Organização  Marítima  Internacional  (IMO),  ratificada  pelo  Brasil,  e  baseados  no  Plano  de
Cooperação de Busca e Salvamento constante do Plano de Auxílio Mútuo Marítimo (PAM-M).

Faz-se necessário complementar que a busca e salvamento, com propósito de salvaguarda
da  vida  humana  no  mar,  nos  portos  e  nas  vias  navegáveis  interiores,  ficam  submetidos  às
disposições da lei nº 7273 de 10 de dezembro de 1984, a qual especifica que nada é devido pela
pessoa salva, independente de sua nacionalidade, posição ou importância, e das circunstâncias em
que foi encontrada.

Para  manter  uma constante  avaliação e  atualização deste  plano,  cria-se a  Comissão  de
Cooperação de Busca e Salvamento (COOPSAR), composto por, pelo menos, um representante de
cada uma das Empresas responsáveis por embarcações de transporte de veículos, de passageiros e
da própria Capitania dos Portos. O representante da Capitania dos Portos será o coordenador das
reuniões da Comissão. A coordenação das ações necessárias à execução do Plano de Cooperação de
Busca e Salvamento é da competência da Capitania dos Portos, sendo o seu responsável o Chefe do
Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário. 

A responsabilidade pela execução do Plano de Cooperação de Salvamento da empresa é do
Mestre da embarcação em que a emergência estiver ocorrendo e do funcionário que estiver em
serviço no escritório.
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CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTO PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I

ENTRADA, PERMANÊNCIA E SAÍDA DO PORTO

0401 – TRÁFEGO NO PORTO
O tráfego no porto e terminais obedecerá à legislação vigente, bem como às regras previstas

em  convenções  internacionais  ratificadas  pelo  Brasil,  além  das  normas  ora  estabelecidas  e  as
emitidas pela Administração do Porto ou terminal.

As embarcações atracadas, fundeadas ou trafegando nos portos e terminais da jurisdição da
CPRS,  sua  Delegacia  ou  Agência  deverão  observar,  além  das  normas  contidas  na
NORMAM-08/DPC, as seguintes regras:

a) as embarcações fundeadas deverão:
1) manter em funcionamento os circuitos vitais;
2) manter escuta na frequência de chamada e socorro 156.800 MHz (canal 16);
3) exibir a sinalização prevista no RIPEAM;
4) de acordo com a Regra VIII/2 e Seção A-VIII/2 do STCW, o Comandante deverá

manter a bordo um quarto de serviço apto a executar todas as tarefas relacionadas a segurança e
manobra do navio;

5) manter uma escada de quebra-peito em condições de pronto uso; e
6) antes do fundeio, obter autorização da Administração Portuária a qual submeterá o

pedido ao  parecer  da Capitania  dos  Portos  e  suas  Delegacias  e  Agência  nos  aspectos  afetos  à
segurança da navegação.

b) as  embarcações que estiverem navegando próximo ao cais  de atracação de portos ou
terminais,  bem  como  quando  passarem  perto  de  pequenas  embarcações,  deverão  fazê-lo  em
velocidade reduzida;

c) sempre que deva ser executado trabalho, em embarcações ou em instalações fixas, em que
haja risco de queda na água, os trabalhadores deverão portar cinturão de segurança e colete salva-
vidas, bem como será obrigatória a presença de, pelo menos, um homem de prontidão para prestar
auxílio no caso de ocorrer algum acidente. Quando isto não for possível, deverá ser colocada na
área de trabalho, ao menos, uma boia circular salva-vidas que possa ser imediatamente utilizada,
provida de cabo retinida com vinte e cinco metros de comprimento;

d) as embarcações miúdas e de porte médio que trafegam nas áreas dos portos e terminais
deverão  observar  uma  distância  mínima  de  cem metros  dos  navios  atracados  ou  fundeados,  e
também das estruturas dos terminais, quando não houver navio atracado;

e) todas  as  embarcações  e  instalações  fixas  de  apoio  devem adotar  procedimentos  para
preservar o meio ambiente, de acordo com a legislação em vigor; e

f) qualquer manobra de movimentação de navio, junto ao cais, após sua atracação, na área
do Porto Organizado de Rio Grande, deverá ser imediatamente informada à Autoridade Portuária,
Capitania dos Portos, por meio de declaração, cujo modelo consta do Anexo 4-A, e à Praticagem da
Barra. Para tanto, entenda-se como manobra de movimentação junto ao cais, como aquela em que a
embarcação permanecerá com, pelo menos,  metade de suas espias encapeladas durante a faina,
ficando sob a responsabilidade do Comandante do navio a segurança da manobra e a determinação
dos meios necessários à garantia da mesma. Embarcações carregadas que venham a se movimentar
por mais de 15 metros ao longo do cais, deverão ser acompanhadas por rebocador escoteiro. Essa
manobra deverá ser precedida de análise das condições ambientais locais, visando evitar acidentes
de rompimento de espias.
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0402 – CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO
Os navegantes que forem demandar a área do Porto Organizado de Rio Grande deverão ter

atenção  às  características  de  entrada  do  canal  de  acesso  e  ao  cumprimento  do  sistema  de
balizamento, devendo ser conhecidas as informações do Roteiro e das Cartas Náuticas 2112 e 2101.

0403 – ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES
A entrada,  despacho e saída de embarcações deverão seguir o previsto no capítulo 2 da

NORMAM-08/DPC.
A tramitação de informações sobre o despacho de embarcações, entre o representante da

embarcação e o Órgão de Despacho (OD) deverá ocorrer na seguinte ordem:
a) via Porto Sem Papel (PSP), quando de uso obrigatório; e
b) diretamente nas CP/DL/AG, quando não houver disponibilidade da opção acima.
Os desvios de rota deverão ser informados pelas empresas armadoras em até 6 horas após o

despacho do Navio.
Os  Terminais  e  empresas  devem  indicar  e  manter  atualizados  o  cadastro  de  seus

representantes legais.

0404 – FERROS E AMARRAÇÃO
As embarcações, quando em movimento em um canal de navegação, deverão manter um

dos ferros fora do escovém, acima da linha de flutuação, a fim de estar pronto para ser largado em
caso de emergência.

0405 – TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL
Para  realização  de  transportes  entre  navios  e  pontos  de  terra,  deverá  ser  observado  o

constante do item 0303 da NORMAM-08/DPC.
As normas gerais para as embarcações de travessia de transporte de carga e/ou passageiros

são aqueles listados na NORMAM-02/DPC.

0406 – REPAROS
Além  do  estabelecido  no  item  0304  da  NORMAM-08/DPC,  devem  ser  observadas  as

seguintes regras:
a) o navio que estiver fundeado e necessitar realizar reparos no seu sistema de propulsão ou

governo deverá fazê-lo mantendo um rebocador a contrabordo com cabo passado; 
b) qualquer manutenção que impeça o navio de manobrar por meios próprios deverá ser

precedida de comunicação formal ao terminal e à CPRS; e
c) em função da indisponibilidade de rebocadores na área de jurisdição da AgTramandaí,

não é permitida às embarcações fundeadas ou amarradas às monoboias a realização de reparos no
sistema de governo e propulsão, bem como qualquer reparo que a impossibilite de manobrar.

SEÇÃO II

SERVIÇO DE REBOCADORES

0407  –  CONDIÇÕES  DE  USO  DE  REBOCADORES  (USO  OBRIGATÓRIO  E
FACULTATIVO)

O emprego de Rebocadores observará as seguintes diretrizes:
a)  Uso obrigatório de rebocadores na área do Porto de Rio Grande e Pelotas,  sendo de

competência  do  Comandante  do  navio,  ouvido  o  Prático,  a  definição  do  dispositivo  que
proporcionará a segurança adequada, assim como o número de rebocadores a serem utilizados, de
acordo com as características e equipamentos do Navio; e
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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 CPRS. Todas as manobras de navios com
mais de 500 AB impossibilitados de manobrar por meios próprios, deverão seguir o contido no item
0213 da NORMAM-08/DPC, sendo sempre precedidas de parecer da CPRS ao plano de reboque
planejado.

c) Conforme item 0401, letra f) desta NPCP, é obrigatório o uso de rebocador escoteiro em
manobras de movimentação de navios carregados ao longo do cais, quando esta exceder 15 metros.
Para as demais movimentações, o uso de rebocador escoteiro é recomendado.

0408 – SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO
Por  ocasião  da  permanência  das  Plataformas  FPSO  no  Porto  Novo,  qualquer  Navio

cruzando as plataformas para entrar no canal deverão estar com no mínimo 04 rebocadores, de
maneira a garantir a segurança da manobra de acesso.

0409  –  RECOMENDAÇÕES  SOBRE  TIPO  E  MÉTODO  DE  EMPREGO  DE
REBOCADORES

a)  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 com o contratante, armador ou agente, e o contratado, empresa de
rebocadores; e

b) Ao  Comandante  do  Navio  caberá  a  decisão  final  quanto  à  utilização  dos  materiais
adequados à manobra e dispositivos.

0410 – SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR
a) Entende-se  como  força  maior  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; e

b) 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 e da Praticagem e autorização da Autoridade Portuária. 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,  seus  executantes,  o Comandante e  a
Praticagem, de suas responsabilidades legais.

0411 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
a) Visando resguardar  a  segurança do tráfego aquaviário,  em decorrência  das condições

meteorológicas adversas que ocorrem com frequência nas águas do Estado do Rio Grande do Sul,
no momento do pedido de despacho de rebocadores e empurradores em comboio, os Comandantes
de  embarcações  que  forem efetuar  o  reboque deverão  apresentar  na  Capitania  dos  Portos,  sua
Delegacia ou Agência, uma Declaração constando que:

1) houve uma Avaliação Técnica  realizada por  um Engenheiro  Naval,  na  qual  são
relatadas  as  condições  estruturais  do  rebocador  ou  empurrador  e  da  embarcação  rebocada  ou
empurrada,  permitindo que  as  mesmas  naveguem com segurança  até  o  local  pretendido  e  que
atendem a NORMAM específica para área de navegação;

2) o  dispositivo  de  reboque  ou  empurra  preenche  os  requisitos  de  segurança
necessários para tal faina. No caso de navegação marítima, incluir teste de esforço para reboque,
assinado por um Engenheiro Naval;
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3) as  luzes de navegação previstas para tal  operação estão operando normalmente,
devendo, para isto, apresentar um croqui das mesmas; e

4) que  aderirá  ao  SISTRAM,  no  caso  de  navegação  marítima,  apresentando  um
atestado do interessado se comprometendo a transmitir a posição do reboque diariamente ao Centro
Integrado de Segurança Marítima (CISMAR), em conformidade com as  normas do SISTRAM (e-
mail: cismar.spcctram@marinha.mil.br; e telefones: 21-2104-6353/2104-6337);

b) Para  as  embarcações  que  realizam  rotineiramente  comboios  utilizando  o  mesmo
dispositivo de reboque/empurra na navegação interior, o despacho terá sua validade flexibilizada,
desde  que  a  empresa  de  navegação  cumpra  inicialmente  as  exigências  acima  mencionadas  e
apresente na CP/DL o passe de entrada e/ou de saída com as seguintes informações adicionais: o
número do despacho flexibilizado e que as condições que propiciaram sua autorização não foram
alteradas;

c) Recomenda-se  que  o  Comandante  troque  informações  prévias  com a  praticagem (se
estiver sendo usada) 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 por meio de cabo retinida, lançando 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;

d) Quando  ocorrerem,  durante  uma  manobra,  situações  imprevistas,  mesmo  que  não
resultem em acidentes da navegação, mas nos quais não tenham sido integralmente cumpridas as
presentes normas, deverá tal fato ser comunicado à CP/DL, pelo Armador ou seu preposto, no prazo
máximo  de  24  horas.  Caso  haja  Prático  embarcado,  este  também deverá  adotar  procedimento
idêntico; e

e) O Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) do comboio deverá estar de acordo com a
viagem pretendida; e

f) As informações sobre as empresas de rebocadores pode ser obtida no endereço eletrônico
da Portos RS – Autoridade Portuária: http://www.portosrs.com.br/site/estrutural/estrutura_portuaria/
rebocadores

SEÇÃO III

PRATICAGEM

0412 – PROPÓSITO
Estabelecer as normas complementares à NORMAM-12/DPC, para controle da Manutenção

da  habilitação  dos  Práticos  e  para  treinamento  e  qualificação  dos  Praticantes  das  Zonas  de
Praticagem do Rio Grande-RS (ZP-19) e da Lagoa dos Patos, Rios, Portos e Terminais Interiores
(ZP-20), que abrange os portos e terminais da jurisdição.

a)Disposições preliminares:
1) é  obrigatório  o  fiel  cumprimento  das  Normas  emitidas  pela  Autoridade  Portuária

referentes  à  fixação  dos  calados  máximos  recomendados  na  área  do  Porto  Organizado,  como
também as velocidades máximas permitidas apresentadas naqueles documentos; e

2) a Praticagem está autorizada a não iniciar ou a interromper manobra de entrada/saída
do Porto/Terminal, caso verifique que o Navio apresenta condições que possam afetar a segurança
da navegação ou que as condições de mar, vento e maré não sejam adequadas. Ao constatar tal fato,
de imediato deverá informar a ocorrência à Autoridade Portuária e à Capitania dos Portos, a fim de
que sejam adotadas as providências cabíveis. Imediatamente após ser comunicado à CP, o Prático
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deverá enviar relatório circunstanciado, para a avaliação e posterior manifestação do Agente da
Autoridade Marítima.

b)Plano de manutenção da habilitação de Prático:
1) para a manutenção da habilitação, os práticos das ZP-19 e ZP-20 deverão cumprir, no

mínimo, a quantidade de manobras prevista no Anexo 2-F da NORMAM-12/DPC;
2) cada manobra compreende a condução do Navio desde o seu recebimento, em ponto de

espera de prático, fundeado ou atracado, até a sua entrega após o cumprimento de uma derrota no
local de destino, em ponto de espera, fundeado ou atracado;

3) poderá o prático participar de manobras como assistente, situação em que cada duas
manobras correspondem a uma manobra para o Plano de Manutenção de Habilitação. O cômputo de
manobras como assistente não poderá ser superior a um terço da quantidade mínima a ser cumprida;
e

4) a  comprovação  das  manobras  realizadas  será  executada  em  consonância  ao
estabelecido no item 0239 da NORMAM-12/DPC através de declaração, cujo modelo consta do
Anexo 4-B e do lançamento da faina no Módulo de Lançamento das Fainas de Praticagem.

c) Programa:
O programa de qualificação para Praticante de Prático nas ZP-19 e ZP-20 será organizado

em observância aos requisitos constantes do Anexo 4-C e seus apêndices e ao estabelecido no item
0223 da NORMAM-12/DPC.

d) Exame para prático:
1) Propósito

Estabelecer os procedimentos para o exame de habilitação de Praticante de Prático a
Prático para cada uma das ZP da jurisdição da CPRS.

2) Planejamento, Preparação e Apoio Administrativo ao Exame
Caberá  ao  Chefe  do  Departamento  de  Ensino  Profissional  Marítimo  (CP-10)  a

preparação do exame em pauta e de todas as providências de cunho administrativo, pertinentes à
consecução  do  mesmo,  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 na ZP onde o prático atuará e em conformidade com o item
0224 da 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  (PRP)  em
manobras de atracação/desatracação, em especial nos requisitos previstos nos Anexos 4-D e 4-E.

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

Desde o momento em que o PRP 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 PRP 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.

3) Avaliação
3.1) Procedimentos da Banca
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A Banca  Examinadora,  designada  por  portaria  específica  do  Capitão  dos  Portos,
avaliará à luz dos assuntos previstos na NORMAM-12/DPC, o desempenho e o conhecimento do
PRP, avaliando-o por meio de notas conceituais.

Os examinadores poderão, a seu critério, tecer comentários ou outras considerações a
respeito de suas avaliações e impressões, registrando-as no modelo pertinente. No caso de avaliação
com conceitos Deficientes (2) ou Inapto (1), obrigatoriamente deverão ser registrados comentários
justificativos no modelo próprio.

3.2) Conceitos e Graus
Os  Conceitos  a  serem atribuídos  serão  dados  em termos  de  graus,  em números

inteiros, de 1 a 5, a saber:

Excelente 5
Muito Bom 4
Bom 3
Deficiente 2
Inapto 1

3.3) Modelos
Os  examinadores  preencherão  os  modelos  constantes  do  Anexo  4-D  em  cada

manobra. Ao final de cada manobra, os modelos serão entregues ao Chefe do Departamento de
Ensino Profissional Marítimo (CP-10). O modelo do Anexo 4-E 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 de cinco anos.

3.4) Manobras a avaliar
O plano de manobras a serem avaliadas é o discriminado no Anexo 4-F.
O Presidente da Banca Examinadora, à luz do desempenho do PRP 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.

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

realizada, a critério do seu Presidente.
3.6) Aprovação

A nota mínima para aprovação será a obtenção, em todas as manobras, de grau 3
(conceito BOM) em todos os itens avaliados.

Para ser considerado como aprovado para ascensão à categoria de Prático, o PRP não
poderá  ter  avaliação  Deficiente  (2)  ou  Inapto  (1)  em nenhum item  auferido  por  mais  de  um
examinador, em cada manobra. Caso isso ocorra, deverá repetir o mesmo tipo de manobra, e as
mesmas circunstâncias da anterior de avaliação reprovativa, como possível.

A avaliação como Inapto (1) 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 PRP.

A repetição de avaliação com grau 2 ou 1 levará a que se reúna a Banca Examinadora
para  decidir  sobre  a  conveniência  ou  não  do  prosseguimento  do  exame  ou  da  reprovação  do
examinado.

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

0413 – SERVIÇO DE PRATICAGEM
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O serviço de praticagem consiste em um conjunto de atividades profissionais de assessoria
ao  Comandante,  requeridos  por  força  de  peculiaridades  locais,  que  dificultem a  livre  e  segura
movimentação da embarcação e é constituído do Prático, da lancha do Prático e da Atalaia (Estação
da Praticagem).

Essa  assessoria  é  prestada  durante  a  execução  da  faina  de  praticagem,  que  envolve  a
realização de manobras de praticagem e/ou navegação de praticagem, assim definidas:

-  Manobras de praticagem:  são as manobras de atracar/desatracar, fundear/suspender,
amarrar/largar a boia, entrar/sair de dique/carreira e alar ao cais, quando executadas com assessoria
do prático; e

-  Navegação  de  praticagem:  é  a  navegação  realizada  no  interior  de  uma  ZP com
assessoria de um ou mais práticos.

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

1) ZP-RIO GRANDE-RS (ZP-19)
A ZP-19 tem como limites  geográficos  o ponto de espera de Prático na posição de

latitude 32° 14’ 31” S e longitude 051° 56’ 34” (datum WGS-84), assinalado na Carta Náutica 2110
e os locais de atracação e fundeio no Porto Novo, Superporto e Terminais de São José do Norte.

2) ZP-LAGOA DOS PATOS, RIOS, PORTOS E TERMINAIS INTERIORES (ZP-20)
A ZP-20 tem como limites  geográficos  o ponto de espera de Prático na posição de

latitude 32º 03´21” S e longitude 052º 03´12” W, assinalado na carta 2101 e a Lagoa dos Patos,
Rios, Portos e Terminais interiores.

3) SERVIÇOS DISPONÍVEIS
a) RIO GRANDE-RS (ZP-19)

É operada pela Associação de Práticos da Barra do Rio Grande-RS. Para prestação do
serviço de praticagem conta com: operação fonia bilíngue ininterrupta, radar com alcance de 50
milhas e acompanhamento de 20 alvos móveis, GPS, FAX-MODEM, escuta rádio VHF nos canais
09, 16 e 83 e lanchas. Possui sede à Travessa Kenedy, 238, Centro, Rio Grande, RS, CEP 96200-
330, Fone (Fax) 53 3293-4700, www.rgpilots.com.br.

b) LAGOA DOS PATOS, RIOS, PORTOS E TERMINAIS INTERIORES (ZP-20)
É operada pelas seguintes empresas:
1) Praticagem da Lagoa dos Patos, Rios, Portos e Terminais Interiores do RS LTDA.

Dispõe de serviços de lanchas e escuta nos canais 16 e 74. Possui uma Atalaia à Rua Barão de
Cotegipe,  443  –  Salas  1401  –  1402  –  1404,  Rio  Grande,  RS,  Tel.  (53)  3231-1105,  e-mail:
contato@praticagemrs.com.br,  endereço  eletrônico:  www.praticagem.com.br  e  uma  Atalaia  à
Travessa Francisco Leonardo Truda, 40, sala 142, Porto Alegre, RS, Tel/fax (51) 3224-1982.

2) Lagoa Pilots Serviços de Praticagem LTDA. Dispõe de serviços de Lancha, escuta
nos canais 09 e 16. Possui uma Atalaia à Avenida Diário de Notícias número 400, sala 1906, Cristal,
Porto  Alegre-RS,  CEP  90810-080.  Telefone:  (51)  99527-5500  (24hs),  Tel/Fax  (51)  3557-
5696/3357-5676, e-mail contato@lagoapilots.com.br, endereço eletrônico: www.lagoapilots.com.br
e uma Atalaia à Rua Barão de Cotegipe, 443, Sala 607, Rio Grande, RS, CEP 96200-290.

4) TIPOS DE MANOBRAS
Nas ZP-19 e ZP-20 o serviço de praticagem é obrigatório e deve ser utilizado para as

manobras  de  suspender,  atracar/desatracar,  fundear,  amarrar/desamarrar  de  boia  e  mudar  de
fundeadouro ou de cais.
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5) SINALIZAÇÃO
As embarcações deverão içar nos seus mastros os sinais de “Chamada de Prático” e

“Calado do Navio”, segundo o Código Internacional de Sinais, enquanto aguardam a chegada do
Prático, fundeadas ou sob máquinas no ponto de espera de Prático.

Após  o  embarque do Prático,  os  navios  deverão  içar  o  sinal  de  “Prático  a  Bordo” e  o
indicativo internacional do navio.

0415 – ESCALA DE RODÍZIO ÚNICA DE SERVIÇO DE PRÁTICO (ERU)
A escala de rodízio mensal do serviço de práticos deverá ser elaborada pelo Responsável

Único do Serviço de Praticagem (RUSP) de cada Zona de Praticagem de Rio Grande-RS (ZP-19) e
Lagoa  dos  Patos,  Rios,  Portos  e  Terminais  Interiores  (ZP-20),  de  acordo  com  o  previsto  na
NORMAM-12/DPC, e encaminhada, mensalmente, à Capitania dos Portos para ratificação até cinco
(5) dias úteis antes do início do período de escalação.

O RUSP é o representante de todos os práticos da ZP junto à CPRS e deverá ser indicado por
consenso entre  os  práticos  existentes,  cabendo  ao  Capitão  dos  Portos  a  escolha  caso  não haja
consenso.  Será  designado  por  Portaria  do  Capitão  dos  Portos.  É  de  sua  responsabilidade  a
apresentação e o cumprimento fiel da ERU, devendo informar à CPRS as trocas de serviço entre os
práticos com antecedência mínima de 3 dias. Caso sejam encontradas óbices e/ou dificuldades para
o cumprimento da ERU, o RUSP deverá apresentá-las à CPRS.

0416 – OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE
As obrigações do Comandante da embarcação em relação ao serviço de praticagem são as

constantes do item 0230 da NORMAM-12/DPC.

0417 – OBRIGAÇÕES DO PRÁTICO E DO PRATICANTE DE PRÁTICO
Além  das  obrigações  previstas  nos  itens  0228  e  0229  da  NORMAM-12/DPC,  os

práticos/praticantes  das  ZP-19  e  ZP-20,  devem  informar  tempestivamente  a  CPRS,  qualquer
anormalidade ou ocorrência por ocasião das manobras, de maneira que a CPRS possa tomar as
providências cabíveis.

Nos casos em que se julgar necessário o embarque de mais de um prático para execução da
manobra com segurança, este fato deverá ser comunicado previamente à Autoridade Portuária e à
CPRS. Estão dispensadas desta obrigação as manobras especiais, definidas em Ordem de Serviço
específica da  Portos RS – Autoridade Portuária, onde já conste a obrigatoriedade do emprego de
mais de um 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.

Conforme estabelecido na Seção IV do Capítulo 2 da NORMAM-12/DPC, é competência do
Capitão dos  Portos  declarar  a  impraticabilidade  parcial  ou total  em uma ZP,  sendo tal  decisão
tomada com base nas informações detalhadas obtidas pelo Centro de Coordenação e Controle da
Autoridade Marítima (CCCAM) da CPRS e complementadas pela Estação de Praticagem, através
de e-mail, sobre as condições determinantes da situação. Naquela Seção também estão reguladas as
situações de impossibilidade de embarque e desembarque de prático.

Os  parâmetros  observados  para  declaração  de  impraticabilidade  constam da  Portaria  nº
33/CPRS, de 17 de junho de 2016, transcritos no Anexo 4-G. A combinação de vários fatores de

- 4 - 8 -
NPCP-RS/2020

MOD.1



risco em limites próximos aos indicados na referida Portaria também poderá ensejar na Declaração
de Impraticabilidade, desde que seja constatado iminente risco à Segurança da Navegação. 

A situação de praticabilidade da ZP será divulgada ao público, em tempo real, nos endereços
eletrônicos  das  ZPs,  e  poderá  ser  confirmada  por  meio  telefônico  com  CCCAM  da  CPRS.
Recomenda-se  aos  navegantes  especial  atenção  no  período  do  inverno,  devido  às  frequentes
variações de praticabilidade da barra do Rio Grande.

É possível consultar o histórico, atualizado semanalmente, de impraticabilidade dos portos
da CPRS, DelUruguaiana e  AgTramandaí  nos  seus  respectivos endereços  eletrônicos,  conforme
apresentado no item 0101 do Capítulo 1 desta norma.

0419 – QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO
A qualificação dos Praticantes de Prático das Zonas de Praticagem de Rio Grande-RS (ZP-

19)  e  Lagoa  dos  Patos,  Rios,  Portos  e  Terminais  Interiores-RS  (ZP-20)  será  realizada  em
conformidade  com  o  Programa  Mínimo  de  Estágio  de  Qualificação  de  Praticante  de  Prático,
constante do Anexo 4-C e seus apêndices.

Após a  conclusão do Plano de  Qualificação,  o  Praticante de  Prático  deverá requerer  ao
Representante da Autoridade Marítima para que seja submetido a exame prático de habilitação.

0420 – MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PRÁTICO
As praticagens da ZP-19 e ZP-20 devem envidar esforços fim cumprir o preconizado na

NORMAM-12/DPC para a manutenção da habilitação do prático informando tempestivamente a
CPRS caso haja algum óbice para a manutenção da referida habilitação de modo que este Agente da
Autoridade Marítima possa tomar as medidas necessárias para manutenção do serviço.

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 mão armada, a bordo das embarcações, quando fundeadas 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  na
NORMAM-01/DPC, o Decálogo de Segurança constante do Anexo 4-H sugere precauções a fim de
evitar prejuízos aos navios.

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

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

equipamento VHF.
As seguintes Organizações Militares mantêm escuta permanente no canal 16 (VHF):
I) Comando do 5º Distrito Naval;
II) Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul; e
III) Agência em Tramandaí.
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Competência
A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais a bordo é a Polícia Marítima,

Aérea e de Fronteiras, exercida pela Polícia Federal (NEPOM);
As seguintes providências devem ser tomadas obrigatoriamente antes da partida do navio,

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

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

b) deverá ser feita comunicação à (aos):
1) 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;

2) Capitania  dos  Portos,  sua  Delegacia  ou  Agência,  para  instauração  de  Inquérito
Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação, pois se trata de fato da navegação previsto
no Artigo 15, alínea “e”, da lei nº 2.180, de 05 de fevereiro de 1954;

3) Autoridade competente do Ministério da Saúde, caso sejam roubados entorpecentes
e/ou produtos químicos do navio; e

4) Armador, para as providências de ordem administrativa e comercial.

SEÇÃO V

MEIO AMBIENTE

0422 – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
As áreas dos portos situados no Estado do Rio Grande do Sul estão classificadas pelo Órgão

do Meio-Ambiente Estadual (FEPAM) como áreas ecologicamente sensíveis.

a) Comunicação no caso de derramamento de poluentes
O  derramamento  de  poluentes,  ocorrido  de  forma  acidental  ou  não,  deverá  ser

imediatamente  comunicado  à  Capitania  dos  Portos  ou  Organização  Militar  subordinada  com
jurisdição  sobre  a  área.  Idêntica  comunicação  deverá  ser  feita  ao  Instituto  Brasileiro  do  Meio
Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  (IBAMA),  à  Fundação  Estadual  de  Proteção
Ambiental (FEPAM) e à ANP (Agência Nacional do Petróleo).

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” (SOPEP), exigidos de acordo com o anexo 3-F,
item 3, letra r) das as NORMAM-01 ou 02-DPC, conforme aplicável, e normas internacionais, até
que as autoridades locais iniciem a execução do plano 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
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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.

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 0601 da NORMAM-08/DPC, e ao item 0509
desta NPCP, 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 ou 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, 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.

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.

0424 – MERCADORIAS PERIGOSAS
O  transporte  de  cargas  perigosas  na  Jurisdição  da  CPRS,  sua  Delegacia  ou  Agência

obedecerá  ao  previsto  no  Capítulo  5  das  NORMAM-01/DPC  e  NORMAM-02/DPC,  e  a
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 no Anexo 5-B da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/
DPC, conforme aplicável.

b) 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
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embarcações  deverão  divulgar  à  Estação  Costeira  mais  próxima  as  informações.  O Brasil  tem
responsabilidades de divulgação da ocorrência desses incidentes, em atendimento a documentos da
Organização Marítima Internacional.

As  estações  rádio  costeiras,  estações  terrenas  ou  Sistema INMARSAT e  estações  de
qualquer Sistema de Informações de Navio deverão retransmitir tais informações à Capitania dos
Portos ou uma de suas Organizações Militares subordinadas a fim de que sejam encaminhadas: ao
Comando do 5º  Distrito  Naval,  à  Diretoria  de  Portos  e  Costas  e  ao  Centro  de  Hidrografia  da
Marinha.

c) Precauções Durante a Carga e Descarga dos Navios-tanque
Além das precauções previstas nas NORMAM, durante a operação de carga ou descarga

de Navios-tanque 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.

Atenção  especial,  quanto  à  segurança,  deve  ser  dada  às  operações  de  conexão  e
desconexão de Navios-tanque de gás operando.

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.

d) 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,
a menos que haja concordância do terminal e da CPRS;

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;
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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.

e)  Operações  de  Transbordo  entre  Navios  Tanques  fundeados  na  área  do Porto
Organizado do Rio Grande

Para a realização dessas operações, deve-se seguir fielmente os procedimentos previstos
no Capítulo 6 da NORMAM-08/DPC, além de observar as medidas de segurança estabelecidas no
item 0509 da presente NPCP.

SEÇÃO VI

FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0425 – ENTRADA DA EMBARCAÇÃO
As  embarcações  deverão  cumprir  os  procedimentos  constantes  do  Capítulo  2  da

NORMAM-08/DPC.

a) Visitas e inspeções das Autoridades do Porto
As visitas e inspeções das Autoridades do Porto serão procedidas conforme estabelecido

nos itens 0406 da NORMAM-08/DPC e capítulo 3 da NORMAM-04/DPC. No Porto Organizado de
Rio Grande as visitas e inspeções das Autoridades do Porto serão realizadas após a atracação do
navio. Tais visitas e inspeções serão realizadas no Navio fundeado em área de fundeio abrigada,
quando houver necessidade de serem executadas antes da atracação.

b) Despacho de embarcações
As embarcações que atuam em uma área portuária,  inclusive as de travessia,  deverão

realizar despacho de acordo com os modelos e prazos do item 0203 da NORMAM-08/DPC.

c) Visita ao Terminal de Tramandaí
No Terminal de Tramandaí quando, face às condições desfavoráveis de mar e barra, não

for  possível  ao  Agente  do  navio  fazer  a  visita  de  modo  a  apresentar  no  prazo  estipulado  os
documentos previstos no item 0203 da NORMAM-08/DPC, os documentos serão preenchidos e
transmitidos com os dados disponíveis para encaminhamento dos anexos exigidos e, tão logo haja
oportunidade, deverão ser encaminhados tais anexos.

d) 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.

e) Autoridades Fiscalizadoras
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1) Porto Organizado do Rio Grande:
(a) Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul

Rua Almirante Cerqueira e Souza, 198 – Centro – Rio Grande-RS.
Telefone: (53) 3233-6119 – e-mail: cprs.secom@marinha.mil.br

(b) Receita Federal
Rua Mal. Floriano nº 300 – Centro – Rio Grande-RS.
Telefone: (53) 3234-4400

(c) Polícia Federal
Rua Gal. Osório nº 512 – Centro, Rio Grande-RS.
Telefone: (53) 3293-9000

(d) Serviço de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras do Estado
Rua Mal. Floriano nº 5 – Centro, Rio Grande-RS.
Telefone: (53) 3232-3916
Telefone: (51) 3371-4530

2) Terminal de Tramandaí
(a) Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí

Av. Beira Rio, 199 – Barra, Tramandaí – RS.
Telefone: (51) 3684-2037
e-mail: agndai.secom@marinha.mil.br

(b) Receita Federal
Av. Sepulveda, s/nº, sala 48 – Centro, Porto Alegre – RS.
Telefone: (51) 3225-5131

(c) Polícia Federal
Av. Ipiranga, 1365 – Porto Alegre – RS.
Telefone: (51) 3235-9000

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  para  as  pessoas.  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 no item 0115, da NORMAM-03/DPC;

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  da
NORMAM-03/DPC,  será  mantida  arquivada  pela  Capitania  dos  Portos,  Delegacia  ou  Agência
durante doze meses, para eventuais necessidades das atividades SAR e demais controles federais.

0426 – SAÍDA DA EMBARCAÇÃO
As embarcações deverão cumprir os procedimentos constantes do Capítulo 2 da 

NORMAM-08/DPC;
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a) Embarque de pessoal não tripulante
O embarque e  o  desembarque de  familiares  de  tripulantes,  de  pessoal  envolvido  em

reparos e manutenção e de passageiros (em navio não destinado ao transporte de passageiros), será
realizado mediante inclusão dos respectivos nomes na Lista de Passageiros, apresentada por ocasião
do despacho, ou juntamente com o Aviso de Saída (no caso de haver alterações), observados sempre
o número máximo de pessoas que compõem a lotação, a capacidade de acomodações e o material de
salvatagem disponível;

b) Navios fundeados na área do Porto Organizado
Os Navios fundeados na área do Porto Organizado, mesmo que cancelem sua atracação,

deverão realizar o Pedido de Despacho para poder deixar a área.

c) Dispensa de Despacho
Os  Navios  que  entrarem  na  área  do  Porto  Organizado  por  motivos  de  força  maior

(arribada,  emergências,  etc) e  que não forem operar  no porto,  estão dispensados de realizar  os
procedimentos de saída previstos no Capítulo 2 da NORMAM-08/DPC. Contudo,  esses Navios
deverão ter sua arribada informada à CPRS e às Autoridades Portuárias.

0427 – TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÃO
Em caso de necessidade do preenchimento de Termo de Compromisso por parte do agente,

Declaração do Comandante do Navio ou apresentação de dados sobre a embarcação, utilizar os
modelos contidos nos Anexos 4-I, 4-J e 4-K, respectivamente.
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CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I

RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

0501 – CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL)
A Autoridade Portuária realizará os estudos necessários para o estabelecimento de calados

máximos recomendados, os quais serão estabelecidos em coordenação com a Autoridade Marítima,
conforme artigo 18º, I), d) da Lei dos Portos (Lei nº 12.815/2013). O Calado Máximo Operacional
será referenciado em todos os portos pelo nível de redução (NR).

a) Rio Grande
Para o tráfego no canal de acesso ao porto e para as diversas instalações de cais acostável

existentes ao longo do canal, o calado máximo recomendado para atracação nos seus berços, consta
de Ordem de Serviço emitida pela Portos RS - Autoridade Portuária, que poderá ser visualizada no
endereço eletrônico  http://www.portosrs.com.br/site/estrutural/autoridade_portuaria/normativas

b) Pelotas
Para o tráfego no canal de acesso e para atracação no porto, o calado máximo recomendado deverá
constar  em Ordem de  Serviço  emitida  pela  Portos  RS  -  Autoridade  Portuária,  que  poderá  ser
visualizada no endereço eletrônico  http://www.portosrs.com.br/site/estrutural/autoridade_portuaria/
normativas

c) Tramandaí
Os Navios que demandam às monoboias deverão observar os seguintes limites de calado

máximo recomendado:

Área

Lat (GM) Long (GM) Calado máximo

Boia MN 601 30o 00,68’ S 050o 05,75’ S 16,00 m 52,5 pés

Boia MN 602 30o 01,87’ W 050o 04,60’ W 18,00 m 59 pés

OBS: Coordenadas retiradas da Lista de Sinais Cegos e referenciadas de acordo com a 
Carta Náutica 2010.

d) Uruguaiana
Para o tráfego no canal de acesso e para atracação nos Pontos de Travessias Interiores,

não existe calado máximo recomendado para atracação nos seus berços. No entanto, os Armadores
que utilizam tais terminais deverão atentar para o preconizado no item d) nas alíneas 3 e 4 do item
0505 desta Norma.

0502 – RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM
a) Porto Organizado do Rio Grande

Devido à exiguidade de espaço para manobra no canal, a prioridade de manobra será
sempre do Navio de saída.

Por ocasião da permanência de duas plataformas FPSO no cais do Porto Novo, ao sul do
cabeço 08, deverá ser adotado o seguinte procedimento:
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- Acesso ao canal do Porto Novo, a partir do cabeço 08, para Navios com comprimento
maior que 150 metros, na presença de ventos com intensidade maior ou igual a 20 nós, corrente de
enchente igual a 1 nó e corrente de vazante igual a 1,5 nó, só poderá ser realizado no período diurno
e com o cabo de reboque passado.

As velocidades máximas e os calados na área do Porto Organizado do Rio Grande são
estabelecidas em Ordem de Serviço específica, e suas atualizações posteriores, emitida pela Portos
RS-Autoridade  Portuária  e  disponibilizada  em  seu  endereço  eletrônico
http://www.portosrs.com.br/site/estrutural/autoridade_portuaria/normativas

Velocidades máximas para embarcações de esporte e recreio:
1) Rio Grande: No trecho compreendido entre as áreas lacustres adjacentes ao Rincão da

Cebola e à Avenida Henrique Pancada, a velocidade máxima para embarcações de esporte e recreio
é  de  10  nós,  sendo  admitido  um  limite  máximo  de  20  nós  para  as  embarcações  do  tipo
motoaquática.

2) São Lourenço do Sul: A velocidade máxima admitida para as embarcações de esporte e
recreio que navegam nas proximidades do Iate Clube é de 5 nós.

3) Arambaré: A velocidade máxima admitida para as embarcações de esporte e recreio
que navegam nas proximidades do Iate Clube é de 5 nós.

b) Porto Organizado de Pelotas
Conforme estabelecido por Portaria da Portos RS – Autoridade Portuária, a velocidade

máxima permitida para navegação no canal de acesso é de dez nós; na bacia de manobras e ao longo
da área acostável no porto, é de cinco nós.

No canal de acesso ao Porto de Pelotas a navegação somente é permitida em uma via de
tráfego e no período diurno. 

O canal possui 40,0 metros de largura.
Velocidades máximas para embarcações de esporte e recreio:
1)  Arroio  Pelotas: A velocidade  máxima admitida  para  as  embarcações  de  esporte  e

recreio é de 5 nós.
2) Canal de São Gonçalo: A velocidade máxima admitida para as embarcações de esporte

e recreio deve seguir os mesmos valores estabelecidos pela Portos RS – Autoridade Portuária, para
as  embarcações  de  carga,  disponível  em  seu  endereço  eletrônico
http://www.portosrs.com.br/site/estrutural/autoridade_portuaria/normativas

c) Terminal de Tramandaí
No Terminal Marítimo de Tramandaí as velocidades de aproximação e afastamento, o

cruzamento e a ultrapassagem deverão adequar-se às seguintes regras:
1) navios  demandando  aos  pontos  de  fundeio  ou  largando  das  monoboias  oceânicas

deverão observar a velocidade máxima de dez nós nos limites da área demarcada como restrita ao
tráfego e ao fundeio nas cartas 2000 e 2010 da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN); e

2) não é permitido o cruzamento ou ultrapassagem de navios em movimento dentro da
área demarcada.

d) Uruguaiana
Nos  Pontos  de  Travessias  Interiores  de  Itaqui-RS,  Porto  Xavier-RS,  Porto  Mauá-RS,

Porto  Vera  Cruz-RS  e  Porto  Soberbo-RS,  as  velocidades  de  aproximação  e  afastamento,  o
cruzamento e a ultrapassagem deverão adequar-se às seguintes regras:

1) As embarcações que realizam travessia de passageiros e cargas entre Brasil e Argentina
deverão sempre cruzar por Boreste, mantendo uma distância segura e atenção ao canal de acesso
aos Pontos de Travessias;
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2) A velocidade máxima permitida para navegação nos canais de acesso é de dez nós; na
bacia de manobras e ao longo da área acostável nos Pontos de Travessias, é de cinco nós;

3) Em períodos  de  forte  estiagem,  quando  ocorre  uma redução  dos  níveis  nas  áreas
navegáveis, os Comandantes deverão considerar nos deslocamentos na bacia do Rio Uruguai, uma
folga  abaixo  da  quilha  maior  ou  igual  a  trinta  centímetros  (0,30  m),  devendo  ser,  também,
considerada uma velocidade do trecho a percorrer menor que a especificada nesta Norma; e

4) Em período de cheia, quando ocorre um aumento dos níveis nas áreas navegáveis, os
Comandantes deverão considerar as características estruturais de cada Ponto de Travessia e com
atenção especial a aproximação e atracação das embarcações.

0503 – RESTRIÇÕES DE HORÁRIO
Condições  específicas,  tais  como,  ausência de balizamento  luminoso ou a  existência  de

eventos cíclicos, naturais ou não, características de manobra e calado podem requerer restrições de
horário.

a) Porto Organizado do Rio Grande
Navios transportadores de produtos perigosos ou altamente poluentes e que não possuam

casco duplo somente poderão navegar na área do Porto Organizado com luminosidade diurna.
Embarcações pesqueiras com mais de 100 AB só deverão entrar ou sair do Porto Velho

no período diurno.

b) Porto Organizado de Pelotas
Os Navios e demais embarcações devem ajustar suas singraduras de modo a trafegar no

canal de São Gonçalo no período compreendido entre o nascer e o pôr do Sol.

c) Lagoa dos Patos
Navios  e  embarcações  que  transportem  cargas  perigosas,  conforme  Lei  Estadual  n°

7877/83, somente poderão trafegar nos canais da Feitoria e Itapoã durante o período diurno. Demais
Navios  e  embarcações,  com mais  de 111 metros  de comprimento,  também devem ajustar  suas
singraduras de modo a trafegar nos canais da Lagoa dos Patos e Guaíba no período compreendido
entre o nascer e o pôr do Sol. O longo período de travessia para Navios que demandem os terminais
de Porto Alegre, por vezes não possibilita realizar a travessia em apenas um período diurno, motivo
pelo  qual  deverão  ajustar  suas  singraduras  de  modo  a  alcançar  os  locais  próprios  ao  fundeio,
registrados na Carta Náutica nº 2140, Feitoria e Itapoã, antes do anoitecer, para pernoite. Os Navios
e embarcações que transportam cargas perigosas, quando navegando em lastro e desgaseificados,
observarão as restrições impostas aos demais Navios.

d) Pontos de Travessias Interiores de Uruguaiana
1) Nos Pontos de Travessias Interiores da jurisdição de Uruguaiana, as embarcações de

transporte de passageiros e cargas somente poderão trafegar no período diurno, devido à ausência de
balizamento luminoso; e

2) As embarcações moto aquáticas somente poderão navegar no período diurno.

0504 – RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES
Cabe às Administrações Portuárias estabelecer e divulgar oficialmente as restrições de porte

nos  seus  atracadouros  em função  da  resistência  estrutural  dos  elementos  e  das  forças  naturais
envolvidas.

a) Porto Organizado do Rio Grande
1) Os valores máximos de porte bruto, comprimento e boca dos navios que demandem

aos portos e terminais do Rio Grande são estabelecidos pela Portos RS – Autoridade Portuária, em
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função  das  limitações  e  características  físicas  de  cada  porto  ou  terminal,  sob  coordenação  da
Autoridade Marítima, conforme previsão na alínea E, inciso I do Art. 18 da Lei nº 12.815/2013,
publicando-os  em  documentos  normativos  próprios  (Ordens  de  Serviço)  que  poderão  ser
visualizados  no  endereço  eletrônico
http://www.portosrs.com.br/site/estrutural/autoridade_portuaria/normativas

2) a atracação nos dolfins de transbordo só é permitida para navios até 240 metros de
comprimento, tendo comprimento mínimo de costado reto de 120 metros. Mediante consulta prévia,
poderá ser autorizada a atracação de navios maiores (cumprimento total máximo de 300m);

3) no  Porto  Velho,  a  atracação  a  contrabordo  está  limitada  a,  no  máximo,  quatro
pesqueiros ou três embarcações da Navegação Interior;

4) a bacia de manobras do Porto Velho constitui-se da área fronteira ao cais e, face à sua
exiguidade, somente poderão efetuar o giro Navios de até cem metros de comprimento; e

5) a  bacia  de  manobras  do  Porto  Novo  constitui-se  da  área  fronteira  ao  cais  e  nela
poderão efetuar o giro navios de até 150 metros de comprimento.

As bacias de manobras do Super Porto são delimitadas pelas seguintes coordenadas:
(a) entre os Terminais da BRASKEM e da YARA Fertilizantes:
     Latitude 32° 04' 00"  S Longitude 052° 05' 06"   W
     Latitude 32° 04' 24"  S            Longitude 052° 05' 00"   W
     Latitude 32° 05' 12"  S            Longitude 052° 05' 45"   W

          Latitude 32° 05' 12"  S Longitude 052° 06' 00"   W

(b) entre os Terminais da BUNGE ALIMENTOS e TECON:
      Latitude 32° 06' 00"  S Longitude 052° 06' 15"   W
      Latitude 32° 06' 00"  S Longitude 052° 05' 59"   W

            Latitude 32° 07' 51"  S Longitude 052° 05' 59"   W
      Latitude 32° 08' 00"  S Longitude 052° 06' 18"   W

6) O Planejamento  das  manobras  especiais  de  Navios  de  carga,  Plataformas,  Navios
trazendo grandes módulos para os estaleiros e Navios com o calado muito próximos do limite do
canal de acesso as áreas do Porto, deverão dar entrada na CPRS com no mínimo 8 dias úteis de
antecedência, já com o parecer da Autoridade Portuária ratificado e baseado em dados técnicos para
avaliação.

b) Porto Organizado de Pelotas
Os valores máximos de porte bruto, comprimento e boca dos Navios que demandem o

Porto de Pelotas são estabelecidos pela Portos RS – Autoridade Portuária, em função das limitações
e características físicas do porto.

A atracação a contrabordo está limitada a, no máximo, três embarcações de até cem
metros de comprimento.

A bacia de manobras abrange toda a extensão do cais, com largura de duzentos metros.

c) Terminal de Tramandaí
A amarração às monoboias do Terminal Marítimo é permitida a Navios Tanque até o

máximo de 200.000 TPB.

0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO
a) Porto Organizado do Rio Grande

Proibido o fundeio na área delimitada pelo arco de circunferência de raio de 3 milhas
náuticas, centrada na posição Latitude 32° 12,10’ S e Longitude 052° 03,22’ W e isobática de 10
metros (Carta Náutica 2110).
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Tendo  em  vista  a  grande  extensão  longitudinal  do  canal,  o  mesmo  foi  subdividido
administrativamente em dez segmentos denominados áreas ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA,
ECHO, FOXTROT, GOLF I, GOLF II e GOLF III (Carta Náutica 2101).

1) Fundeadouros dentro do Porto Organizado
As áreas utilizadas para fundeio no Porto Organizado de Rio Grande são reguladas e

administradas pela Autoridade Portuária, cabendo à CPRS a emissão de parecer, quanto à segurança
da  navegação,  nas  autorizações  de  fundeio  fornecidas  pela  administração  portuária.  As  áreas
possuem as seguintes delimitações e restrições condicionantes de solicitação de fundeio:

(a) Área ALFA
Permitido o fundeio para reabastecimento de combustível, para Navios de até 240

metros e calado máximo de 12,20 metros, no período diurno, entre as boias nº 9 e 11.
Para  os  Navios  maiores  que  190  metros  as  seguintes  medidas  são  de  caráter

obrigatório:
 – A permanência de um Prático a bordo durante todo o período de fundeio; e
 – A permanência de um rebocador em “STAND BY’, a contrabordo, adequado à

necessidade do Navio. (Caso seja necessário suspender e girar o navio em emergência).
Para  Navios  maiores  do  que  240  metros,  desde  que  sob  prévia  consulta  e

avaliação da situação do momento.
Para visita/inspeção das Autoridades do Porto, quando se fizer necessário antes da

atracação.
O Comandante do Navio fundeado deve ser alertado pelo Agente que o representa

para manter as máquinas em prontidão, em função da forte correnteza e a exiguidade de espaço para
realizar o giro. Caso haja necessidade de utilizar rebocadores para empurrar o Navio fundeado, a
fim de facilitar o tráfego no canal, será de responsabilidade do Agente representante do Navio a
contratação desses rebocadores.

A área ALFA é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 32° 07'  57"   S Longitude 052°  06'  08"   W
Latitude 32° 07'  57"   S Longitude 052°  05'  46"   W
Latitude 32° 08'  23"   S Longitude 052°  05'  43"   W
Latitude 32° 08'  49"   S Longitude 052°  05'  35"   W
Latitude 32° 09'  57"   S Longitude 052°  05'  05"   W
Latitude 32° 09'  57"   S Longitude 052°  05'  29"   W
Latitude 32° 08'  37"   S Longitude 052°  06'  02"   W
Latitude 32° 08'  04"   S Longitude 052°  06'  08"   W

(b) Área BRAVO
Somente autorizado fundeio, em caráter precário, mediante autorização e controle

da Portos RS - Autoridade Portuária e o parecer favorável da CPRS. A área BRAVO é delimitada
pelo polígono com os seguintes vértices:

Latitude 32° 07'  57"   S Longitude 052° 06'   08"  W
Latitude 32° 07'  57"   S Longitude 052° 05'   46"  W
Latitude 32° 05'  57"   S Longitude 052° 06'   08"  W
Latitude 32° 05'  57"   S Longitude 052° 05'   46"  W

(c) Área CHARLIE
Somente autorizado fundeio, em caráter precário, mediante autorização e controle

da Portos RS - Autoridade Portuária e o parecer favorável da CPRS. A área CHARLIE é delimitada
pelo polígono com os seguintes vértices:
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Latitude 32° 05'  57"   S Longitude 052° 06'  08"   W
Latitude 32° 05'  57"   S Longitude 052° 05'  46"   W
Latitude 32° 04'  57"   S Longitude 052° 05'  46"   W
Latitude 32° 05'  07"   S Longitude 052° 05'  27"   W

(d) Área DELTA
Somente autorizado fundeio, em caráter precário, mediante autorização e controle

da Portos RS - Autoridade Portuária e o parecer favorável da CPRS. A área DELTA é delimitada
pelo polígono com os seguintes vértices:

Latitude 32° 04'  57"   S Longitude 052° 05'  46"   W
Latitude 32° 05'  07"   S Longitude 052° 05'  27"   W
Latitude 32° 04'  35"   S Longitude 052° 05'  22"   W
Latitude 32° 04'  47"   S Longitude 052° 05'  02"   W

(e) Área ECHO
Área de fundeio para Navios até 9,45 m de calado, nos seguintes casos:
I) Navios de até 190 metros de comprimento,  transportando carga perigosa ou

sendo reabastecido com combustível, que demandem os (ou procedam dos) portos ou terminais
interiores; e

II) carregamento de Navios com carga perigosa, utilizando-se um transbordador,
após cumprimento regras constantes em 2) (b) abaixo.

O fundeio  para  transbordo ou reabastecimento  de  combustível  será  autorizado
para um Navio por vez. Poderá ser autorizado o fundeio de um segundo Navio, que não poderá
efetuar a faina de transbordo ou reabastecimento de combustível até que o primeiro termine a sua.

A área ECHO é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 32°  03'  58"  S Longitude 052°  04'  34"  W
Latitude 32°  04'  13"  S Longitude 052°  04'  04"  W
Latitude 32°  04'  47"  S Longitude 052°  05'  02"  W
Latitude 32°  04'  35"  S Longitude 052°  05'  22"  W

(f) Área FOXTROT
Somente autorizado fundeio, em caráter precário, mediante autorização e controle

da  Portos  RS  -  Autoridade  Portuária  e  o  parecer  favorável  da  CPRS.  A área  FOXTROT é
delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:

Latitude 32°  03'  29"  S Longitude 052°  04'  27"  W
Latitude 32°  03'  30"  S Longitude 052°  03'  32"  W
Latitude 32°  03'  32"  S Longitude 052°  03'  23"  W
Latitude 32°  04'  13"  S Longitude 052°  04'  04"  W
Latitude 32°  03'  58"  S Longitude 052°  04'  34"  W

(g) Áreas GOLF
Áreas de fundeio permitidos, nos seguintes casos:

I)  Navios empregados na navegação interior, bem como aqueles que demandem os
(ou procedam dos) portos ou terminais interiores e Navios procedentes de alto-mar apenas para
abastecimento ou reparos; e

II) carregamento de Navios utilizando um transbordador e uma chata.
O fundeio para Navio em reabastecimento de combustível  nesta  área será

permitido para, no máximo, dois Navios simultaneamente.
O calado máximo permitido para estas áreas é de 6,7 metros.
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(g.1) Área GOLF I
Área de fundeio permitido para Navios de até 150 metros de comprimento.
A área GOLF I é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 32°  02'  47"  S Longitude 052°  02'  58"  W
Latitude 32°  02'  47"  S Longitude 052°  02'  43"  W
Latitude 32°  03'  26"  S Longitude 052°  03'  07"  W
Latitude 32°  03'  26"  S Longitude 052°  03'  22"   W

(g.2) Área GOLF II
Área de fundeio permitido para Navios de até 240 metros de comprimento.
A área GOLF II é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 32°  01'  54"  S Longitude 052°  02'  47"  W
Latitude 32°  01'  54"  S Longitude 052°  02'  29"  W
Latitude 32°  02'  30"  S Longitude 052°  02'  32"  W
Latitude 32°  02'  47"  S Longitude 052°  02'  43"  W
Latitude 32°  02'  47"  S Longitude 052°  02'  58"  W
Latitude 32°  02'  30"  S Longitude 052°  02'  50"  W

(g.3) Área GOLF III
Área de fundeio permitido para Navios com mais de 240 metros de comprimento.
A área GOLF III é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 32°  01'  00"  S Longitude 052°  03'  05"  W
Latitude 32°  01'  00"  S Longitude 052°  02'  39"  W
Latitude 32°  01'  54"  S Longitude 052°  02'  29"  W
Latitude 32°  01'  54"  S Longitude 052°  02'  47"  W

(h) Fundeio de Emergência
Encontra-se reservada, dentro da área ALFA, uma subárea “EXCLUSIVA PARA

FUNDEIO DE EMERGÊNCIA”, a ser utilizada por Navios atracados nos portos e terminais do
Rio Grande, delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:

Latitude 32°  09'  12"  S Longitude 052°  05'  36"  W
Latitude 32°  09'  10"  S Longitude 052°  05'  33"  W
Latitude 32°  09'  23"  S Longitude 052°  05'  28"  W
Latitude 32°  09'  26"  S Longitude 052°  05'  31"  W

A CPRS estabelecerá, caso necessário, as exigências adicionais de segurança a
serem atendidas em função da natureza da emergência.

2) Fundeadouros fora do Porto Organizado
As  áreas  utilizadas  para  fundeio  fora  do  Porto  Organizado  de  Rio  Grande  são

reguladas  e  administradas  pela  Autoridade  Marítima.  As  áreas  HOTEL,  ROMEO  e  SIERRA
possuem as seguintes delimitações e restrições para fundeio conforme descrito abaixo:

(a) Área HOTEL
Área de fundeio destinada às embarcações que não possam trafegar, no período

noturno, pelos canais artificiais da Lagoa dos Patos (Carta Náutica 2140).
A área é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 31° 34'  33"   S Longitude 051° 53'  25"   W
Latitude 31° 31'  33"   S Longitude 051° 45'  25"   W
Latitude 31° 38'  25"   S Longitude 051° 45'  25"   W
Latitude 31° 38'  25"   S Longitude 051° 53'  25"   W
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(b) Área ROMEO
Este fundeadouro, fora da Barra do Rio Grande (Carta Náutica 2110), destina-se,

preferencialmente, aos navios em quarentena. As embarcações, cujas condições sanitárias não forem
consideradas satisfatórias  ou que forem provenientes de regiões onde esteja  ocorrendo surto de
doença  transmissível,  deverão  permanecer  no  fundeadouro  de  quarentena  até  liberação  pela
ANVISA.

A área é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 32°  16'  12"  S Longitude 052°  08'  24"  W
Latitude 32°  16'  12"  S Longitude 052°  03'  30"  W
Latitude 32°  21'  00"  S Longitude 052°  08'  24"  W
Latitude 32°  21'  00"  S Longitude 052°  03'  30"  W
Na ausência de navios nestas condições, outros navios poderão fundear na área,

conforme condições previstas para a Área SIERRA.
Quando  houver  dúvidas  sobre  o  fundeio  neste  local,  os  comandantes  ou

representantes poderão contatar esta Capitania, por meio do telefone (53) 3233-6300 ou pelo e-mail
cprs.segmar@marinha.mil.br.

(c) Área SIERRA
Este fundeadouro, fora da Barra do Rio Grande (Carta Náutica 2110), destina-se ao

fundeio  de  navios  aguardando  atracação,  cujos  calados  os  impeçam de  entrar  à  barra,  quando
houver congestionamento no porto ou terminais, ou de navios que façam uma arribada por motivo
de avaria ou que demandem o porto em condições materiais degradadas, potencialmente capazes de
causar danos ao meio ambiente ou a terceiros.

A área é delimitada pelo polígono com os seguintes vértices:
Latitude 32°  03'  49"  S Longitude 051°  55'  24"  W
Latitude 32°  05'  40"  S Longitude 051°  52'  06"  W
Latitude 32°  09'  48"  S Longitude 051°  55'  12"  W
Latitude 32°  07'  51"  S Longitude 051°  58'  42"  W

3) Área de Segurança Militar (Grupamento de Patrulha Naval do Sul)
É proibido o fundeio dentro da área de segurança militar delimitada pelo polígono

com os seguintes vértices:
Latitude 32°  08'  12"  S Longitude 052°  06'  13"  W
Latitude 32°  08'  12"  S Longitude 052°  06'  06"  W
Latitude 32°  08'  29"  S Longitude 052°  06'  03"  W
Latitude 32°  08'  30"  S Longitude 052°  06'  11"  W

O Navio que se encontrar fundeado em área adjacente à área de segurança militar
deverá calcular corretamente o filame necessário para o fundeio, a fim de evitar entrar na área de
segurança militar. Caso venha a ocorrer tal situação, deverá suspender imediatamente e fundear em
outro local.

4) Observações
(a) o  fundeio  nas  áreas  acima  consideradas  deve  ser  solicitado  com antecedência

mínima de 3 horas;
(b) o fundeio na área ECHO para transbordo de carga perigosa entre Navios deve

ser solicitado à  Portos  RS - Autoridade Portuária  e  obtido parecer  da CPRS com antecedência
mínima de  72 horas. Normalmente, este tipo de operação deve ser realizada no cais do Terminal
Petroquímico  e,  eventualmente,  no  Terminal  Petroleiro,  adotando-se  as  normas  de  segurança
adequadas.  A realização  de  operações  de  transbordo  entre  Navios  fundeados  deve  atender  às

- 5 - 8 -
NPCP-RS/2020

MOD.1



exigências estabelecidas na NORMAM-08/DPC, capítulo 6 e em áreas previamente homologadas
pela CPRS. Não deverão ocorrer operações ship-to-ship com intensidade de vento superior a 20 nós.

b) Porto Organizado de Pelotas
A área de fundeio está situada no extremo oeste do cais do porto e é delimitada pelo

polígono com os seguintes vértices (Carta Náutica 2104):
Latitude 31° 47'  10"   S Longitude 052° 20'  40"   W
Latitude 31° 47'  05"   S Longitude 052° 20'  18"   W
Latitude 31° 47'  14"   S Longitude 052° 20'  15"   W
Latitude 31° 47'  20"   S Longitude 052° 20'  34"   W

c) Terminal de Tramandaí
As áreas de fundeio recomendadas para os Navios-Tanque aguardarem o embarque do

Capitão-de-Manobra  e  a  aproximação  das  monoboias  são  as  delimitadas  pelas  seguintes
coordenadas, onde ocorre fundo de boa tensa, areia fina e lama (Carta Náutica 2010):

1) Área ALFA
Para navios destinados à monoboia nº 1(MN-601), delimitada numa área circular com

raio de 1MN centrada na posição Latitude 29º58,00'S e Longitude 050º04,50'W.

2) Área BRAVO
Para navios destinados à monoboia nº 2(MN-602), delimitada numa área circular com

raio de 1MN centrada na posição Latitude 30º00,00'S e Longitude 050º02,50'W.

3) Área CHARLIE
Para navios em reparo ou aguardando ordens, delimitada numa área circular com raio

de 1MN centrada na posição Latitude 29º57,50'S e Longitude 050º02,00'W.

0506 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS
Os estudos técnicos  estabelecem,  dentre  outras  características  adotadas  para  o porto,  as

profundidades e larguras de canais e bacias de evolução, por exemplo. Esses valores devem ser
mantidos em uma faixa preestabelecida, por um período definido de tempo. Daí a necessidade da
manutenção da dragagem.

Para que possam ser mantidos em uso os parâmetros operacionais originais propostos, é
necessário verificar periodicamente os níveis batimétricos das áreas em questão. 

As Autoridades Portuárias e os Terminais de Uso Privado devem encaminhar anualmente a
batimetria  de  suas  áreas  de  responsabilidade  de  maneira  que  a  CPRS,  DelUruguaiana  e
AgTramandaí possam realizar o acompanhamento das condições de suas áreas de jurisdição.

0507 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
A meteorologia e as condições de corrente representam, em determinados portos, fatores

críticos para a sua operação normal, como pode ser muito bem observado em Rio Grande. 
Dessa forma, conclui-se que o monitoramento permanente de fatores como vento, corrente e

maré, dentre outros, deve ser uma preocupação constante, não apenas das CP/DL/AG, mas também
da Autoridade Portuária e outros usuários do porto. 

A prontificação de centros de monitoramento bem como a conclusão dos VTMS serão de
grande valia  no  apoio  a  tomada de  decisão  por  parte  da  Autoridade  Portuária  e  a  garantia  da
segurança da navegação. 

Devido às frequentes mudanças repentinas das condições ambientais na área de jurisdição,
recomenda-se aos navegantes informarem-se acerca da Previsão Meteorológica e dos Avisos de
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Mau  Tempo  divulgados  pelo  Centro  de  Hidrografia  da  Marinha  em  seu  endereço  eletrônico:
www.chm.mar.mil.br, antes de iniciarem sua singradura. 

De  acordo  com  a  observação  dos  parâmetros  ambientais  observados,  será  declarada
impraticabilidade pela CPRS, conforme detalhado no item 0418 desta Norma. 

0508  –  PARÂMETROS  OPERACIONAIS  FORA  DA  ÁREA  DOS  PORTOS
ORGANIZADOS

A Área de Fundeio HOTEL encontra-se fora da área do Porto Organizado e as embarcações
que ali estiverem fundeadas devem ter especial atenção às alterações ambientais da região de Rio
Grande, devendo os navios ali fundeados estarem com condições de máquinas e guarnecimento para
evitar qualquer tipo de transtorno causado por uma mudança abrupta das condições ambientais.

0509  –  TRANSFERÊNCIA  DE  ÓLEO  ENTRE  EMBARCAÇÕES  EM  ÁREAS
PORTUÁRIAS

Todas operações de transferência de óleo entre embarcações, em áreas portuárias, estejam
elas atracadas ou fundeadas, deverão atender aos procedimentos abaixo especificados, cuja adoção
será  de  responsabilidade  da  empresa  prestadora  do  serviço.  Os  procedimentos  gerais  para  a
execução desta operação estão detalhados na NORMAM-08/DPC.

Em  situações  especiais  em  que  haja  dificuldade  no  atendimento  dos  procedimentos
supracitados, devido às peculiaridades da região, o interessado deverá apresentar na CP/DL/AG da
área  de  jurisdição,  alternativa  tecnicamente  fundamentada.  As  CP/DL/AG  poderão  estabelecer
exigências adicionais para cada situação em particular. O armador ou o proprietário da embarcação,
por  sua  iniciativa,  poderá  acordar  com a  empresa  prestadora  do  serviço  a  adoção  de  medidas
adicionais de prevenção da poluição hídrica. 

Esta norma não se aplica às transferências de óleos lubrificantes, óleos hidráulicos e óleos
similares,  quanto  embalados  e  acondicionados  individualmente.  Esta  norma  não  se  aplica  às
instalações flutuantes (pontões) que abastecem as embarcações que trafegam ao longo das hidrovias
e em águas interiores.

As  normas  e  procedimentos  para  prevenção  da  poluição  hídrica  para  as  operações  de
transferência  de  óleo  entre  embarcações  e  instalações  terrestres  portos  organizados,  instalações
portuárias, terminais, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares são estabelecidas
pelos órgãos competentes. Da mesma forma, estes órgãos regularão as operações de transferência de
óleo para embarcações, provenientes de caminhões-tanque, ou postos de abastecimento.

0510 – OUTRAS RESTRIÇÕES
a) Porto Organizado do Rio Grande:

1) Restrições de manobras:
a) Manobras de entrada e saída de popa com navios ro-ro só deverão ser realizadas no

período noturno se o vento estiver com intensidade média abaixo de 15 nós e no período diurno
com intensidade abaixo de 25 nós;

b) Manobras de atracação com correnteza pela popa só deverão ser realizadas com a
velocidade da corrente abaixo de 2 nós e vento inferior a 15 nós;

c) Manobras de atracação de navios a contrabordo só deverão ser realizadas se o vento
estiver com intensidade abaixo de 20 nós;

d) Navios  em  faina  de  transbordo  de  produtos  perigosos  deverão  interromper  o
bombeamento com vento superior a 25 nós;

e) Navios em faina de transbordo de produtos perigosos deverão desengajar com vento
superior a 30 nós;

f) Só  serão  permitidas  atracações  noturnas  de  navios  transportadores  de  cargas
perigosas a contrabordo de outros se ambos possuírem casco duplo; e
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g) Navios transportadores de produtos perigosos deverão ser capazes de entrar a barra
com  velocidade  no  fundo  superior  a  5  nós  (deverá  ser  informado  a  estação  de  praticagem  a
velocidade máxima de manobra a fim de que sejam feitos os cálculos para determinar a velocidade
máxima esperada).

2) Aos navios que possuem “thruster”, é proibida a sua utilização com fluxo de descarga
(aguagem) contra o cais por ocasião da atracação/desatracação nos trechos entre os cabeços 00 a 08
e 27 a 62 do Porto Novo;

3) O recolhimento e saída de resíduos sólidos dos navios nos portos,  deve seguir  ao
preconizado em instrumento normativo próprio da FEPAM e do Serviço de Vigilância Sanitária. 

4) É proibido o tráfego de embarcações entre o cais e o píer, no Terminal TERGRASA,
salvo as embarcações que, efetivamente, devam atracar para carga/descarga no referido Terminal;

5) São proibidas as atividades de pesca,  esporte, recreio e mergulho, e o fundeio nos
seguintes locais:

a) no canal de acesso, terminais e bacia de manobras do complexo portuário do Rio
Grande e nos canais de navegação interior;

b) na área operacional do Píer Petroleiro, delimitada por um raio de duzentos metros a
partir do referido Píer; e

c) a 200 metros de qualquer área militar. 
6) Para os navios que necessitam operar a carga e descarga por um bordo específico

(navios  ro-ro,  navios  com guindastes  em um dos  bordos  etc),  a  manobra  de  atracação  com a
correnteza  (normalmente  acima  de  2  nós) pela  popa,  é  considerada  uma  manobra  especial  e
necessita  ser  cercada  de  extremo  cuidado,  a  fim  de  sua  realização  ocorra  com  o  máximo  de
precauções  de  segurança.  O  agente  deverá  efetuar  prévia  consulta  à  Autoridade  Marítima  que
avaliará a situação do momento antes de autorizar a manobra do navio.

b) Porto Organizado de Pelotas:
1) Quando dois navios, de flagrante diferença de tamanho ou calado, se cruzarem no

canal de São Gonçalo e nos canais artificiais da Lagoa dos Patos, o de menor tamanho ou calado
manobrará de modo a deixar a parte mais profunda do canal para o outro, cabendo-lhe, também, a
iniciativa de manobrar; e

2) são proibidas as atividades de pesca, esporte,  recreio e mergulho, e o fundeio no
canal de acesso, no porto e na bacia de manobras do Porto de Pelotas.

c) Terminal de Tramandaí:
1) Escada de Prático nos Navios Fundeados ou Amarrados:

a) O emprego  da  escada  de  Prático  é  exigido  para  as  embarcações  amarradas  às
monobóias, devendo a mesma ser mantida em bom estado de conservação;

b) deverá ter comprimento suficiente para alcançar as lanchas de apoio portuário, de
forma a permitir o embarque e o desembarque do Capitão-de-Manobra, das autoridades portuárias
em visita e do pessoal necessário às manobras de operação do navio, com toda segurança;

c) deverá  possuir  condições  para  ser  instalada  em qualquer  dos  bordos,  de  forma
segura e em posição que não corra o risco de receber descargas de gases ou líquidos eventuais
provenientes do navio;

d) deverá  situar-se,  preferencialmente,  na  parte  plana  do  costado,  a  meia-nau,  à
sotavento, com um cabo de vai-e-vem colocado por ante avante da escada e com uma bóia salva-
vidas dotada de cabo de 27 metros disposta nas proximidades para uso em caso de emergência;

e) deverá ser iluminada à noite, de modo que a lancha possa aproximar-se, bem como
possibilitar que o Capitão-de-Manobra e o pessoal empregado na manobra possa subir ou descer
com segurança;
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f) o Capitão-de-Manobra ao aproximar-se do navio, deve usar o equipamento VHF
portátil, de modo a obter informações do Oficial responsável pela escada quanto às condições de
prontidão da mesma para ser usada; e

g) o Capitão-de-Manobra poderá recusar-se a embarcar enquanto a escada de prático
não oferecer condições de segurança, devendo comunicar, de imediato, o fato e os motivos de sua
decisão à AgTramandaí.

2) Tráfego e Fundeio de Outras Embarcações na Área do Terminal
Normalmente,  somente os  navios petroleiros  com destino às  monoboias  para carga e

descarga e embarcações de apoio portuário em faina de amarração, embarque e desembarque de
pessoal nos navios, bem como aquelas empregadas na manutenção das boias, poderão trafegar na
área do Terminal.

Poderão  ainda  trafegar  na  área  do  Terminal  as  embarcações  que  se  encontrem  nas
seguintes situações:

a)  embarcações  demandando  a  barra  do  rio  Tramandaí  em  busca  do  atracadouro
existente no rio, ou saindo da barra para o mar, permitido, nesse caso, apenas o tráfego;

b) embarcações empregadas na atividade de fiscalização, socorro e salvamento;
c) embarcações em busca de auxílio por avaria ou necessidade justificada, com prévio

conhecimento e autorização da Agência em Tramandaí; e
d) são proibidos o tráfego e o fundeio em um círculo de 500 metros de raio em torno

das monoboias oceânicas da TRANSPETRO S/A, localizadas no litoral de Tramandaí, com exceção
das embarcações que operam nas monoboias.

3) Restrições de Tráfego nas Barras do Rio Tramandaí e Rio Mampituba
Os acessos aos atracadouros existentes no rio Tramandaí, em Tramandaí, RS e no rio

Mampituba, em Torres, RS, são constituídos por canais naturais produzidos pela vazão dos rios. Em
Tramandaí  a  barra  não  está  fixada.  Em  Torres  a  barra  está  parcialmente  fixada  com  molhes
sinalizados por faroletes mantidos pelo Serviço de Sinalização Náutica do Sul.

Em Tramandaí, o acesso é feito por canal estreito e raso, com profundidades variando de
um  a  dois  metros.  Somente  embarcações  de  pequeno  calado  e  bastante  potência  de  máquina
conseguem vencer a zona de arrebentação junto à praia. Exige-se perfeito conhecimento prático das
condições  diárias  da  barra,  o  que  torna  a  barra  intransponível  a  embarcações  cujo  atracadouro
permanente não é situado em Tramandaí.

Em Torres, o acesso ao rio Mampituba é feito por canal estreito, com profundidade média
de 2,50 metros. Embora sinalizado, não é recomendado o tráfego sem conhecimento prático das
condições variáveis do canal. A barra não é dragada e não há estudo batimétrico atualizado.

Face às condições acima mencionadas, até que seja promovido estudo das condições de
segurança  para  navegação  na  barra  dos  rios  por  órgão  credenciado,  fica  vedado  o  tráfego  de
embarcações em tais locais, exceto para as embarcações de pesca cujo atracadouro esteja localizado
em rio que apresente a barra com estas condições,  para as embarcações de apoio portuário em
Tramandaí, para as empregadas na atividade de fiscalização, socorro e salvamento, e para as de
esporte e recreio quando navegando em área delimitada para tal atividade, em se considerando as
barras dos rios como extremidades navegáveis das praias de Torres, Imbé e Tramandaí.

Em condições  adversas  de  mar,  visibilidade  e  tempo,  o  tráfego  das  embarcações  de
transporte de passageiros que operam em Torres e que se deslocam até a Ilha dos Lobos, na área
marítima, será interrompido até o retorno das condições favoráveis à realização segura do percurso
pelas referidas embarcações.
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4) Autorização e restrições quanto ao tráfego de embarcações de pesca de pequeno
porte em mar aberto na jurisdição da Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí

As  embarcações  de  pesca  de  pequeno  porte  para  mar  aberto,  entendidas  aquelas
construídas em fibra de vidro, cujo comprimento não seja inferior a 5,50 metros e com motor de
popa de potência não inferior a 50 HP, estão autorizadas a operar dentro do limite de até 5 milhas
náuticas de distância da costa e dentro da área de jurisdição da AgTramandaí, sendo proibida a
navegação com esse tipo de embarcação em período noturno. Além das exigências constantes na
NORMAM-01/DPC, as embarcações deverão ser dotadas de bomba de esgoto (vazão total superior
a 15 metros cúbicos/hora ou 4.000 galões/hora), rádio VHF, telefone celular, ferro para fundeio de
peso adequado para o porte das embarcações, equipado com, no mínimo, 100 metros de cabo e 2
pares  de  remos  flutuantes.  Os  tripulantes  deverão  estar  permanentemente  vestidos  com coletes
salva-vidas Classe II ou Classe IV homologados, desde que a embarcação também seja dotada de
coletes salva-vidas Classe II adequadamente estivados. Tais embarcações devem ser tripuladas por,
no mínimo, 2 aquaviários e somente poderão operar em condições de até 16 nós de vento e até 1
metro de altura de vagas.

d) Restrições Gerais ao Tráfego na Navegação Interior
1) Quando dois navios, de flagrante diferença de tamanho ou calado, se cruzarem nos

canais artificiais da Lagoa dos Patos, o de menor tamanho ou calado manobrará de modo a deixar a
parte mais profunda do canal para o outro, cabendo-lhe, também, a iniciativa de manobrar;

2) os  Navios  que  se  encontrarem navegando  no  canal  de  São  Gonçalo  e  nos  canais
artificiais da Lagoa dos Patos e do Rio Guaíba, ambos subindo ou descendo, deverão guardar suas
posições relativas, nunca um deles ultrapassando o que navega à sua proa;

3) os Navios que se encontrarem fundeados na Lagoa dos Patos, aguardando o período
diurno para investirem aos canais artificiais, ao suspenderem obedecerão à ordem em que se deu o
fundeio,  exceto  para  os  de  reconhecida  baixa  velocidade  que  seguirão  as  águas  dos  de  maior
velocidade;

4) navegando com cerração, fortes chuvas ou quaisquer outras condições que reduzam a
visibilidade, os navios e embarcações manterão velocidade reduzida, as máquinas prontas para parar
e fundear, se necessário, principalmente quando navegando no mesmo sentido da corrente;

5) as  pequenas  embarcações,  quando navegando nos  canais  artificiais,  manobrarão de
modo a deixar livre a passagem aos navios;

6) ao cruzarem com as embarcações pequenas, os navios deverão reduzir suas velocidades
de modo a não provocarem marolas perigosas às referidas embarcações;

7) os Comandantes de embarcações com avarias nas obras vivas, máquinas principais,
aparelho  de  fundeio  e  aparelho  de  governo,  deverão  prontamente  adotar  os  procedimentos
adequados à segurança da navegação, seja para trânsito ou fundeio;

8) em  períodos  de  forte  estiagem,  quando  ocorre  uma  redução  dos  níveis  nas  áreas
navegáveis,  os  Comandantes  deverão  considerar  nos  deslocamentos  na  hidrovia  interior  do
complexo  lagunar  do  Rio  Grande do Sul,  uma folga  abaixo da  quilha  maior  ou  igual  a  trinta
centímetros  (0,30 m),  devendo ser,  também, considerada uma velocidade do trecho a percorrer
menor que a especificada nesta Norma;

9) em condições adversas de mar, visibilidade e tempo, a critério do Agente Local da
Autoridade Marítima e ouvidas as Empresas responsáveis pelo transporte de passageiros que atuam
no complexo lagunar do Rio Grande do Sul, o tráfego de passageiros será interrompido caso as
condições ambientais excedam os parâmetros pré-estabelecidos; e

10) é  proibido  o  reboque  de  uma  embarcação  de  transporte  de  passageiros,  com
passageiros a bordo, exceto nos casos em que a embarcação tenha sido projetada para ser rebocada
ou que esteja em curso uma operação de socorro.
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SEÇÃO II

PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES,
MONOBOIAS E BOIAS DE GRANDE PORTE

0511 – PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE
VENHAM A ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

Não existem plataformas e  bacias petrolíferas na jurisdição da CPRS, sua Delegacia  ou
Agência.

0512  –  RECOMENDAÇÕES  PARA  FUNDEIO  DE  PLATAFORMAS  EM  ÁGUAS
ABRIGADAS E SEMI-ABRIGADAS

Em  áreas  abrigadas  ou  semi-abrigadas,  com  grande  sensibilidade  ambiental  e  com
navegação restrita, com grande fluxo de embarcações das seguintes medidas de segurança para o
fundeio de plataformas, conforme o caso:

a) as plataformas que irão fundear em águas interiores abrigadas ou semi-abrigadas deverão
ser apoiadas por rebocadores e embarcações, do tipo e bollard pull necessário e suficiente visando
manter a posição da plataforma ou para o atendimento de casos de emergência, com barreira de
contenção instalada, de forma que possa cobrir toda a área em torno da plataforma. No caso dessas
plataformas necessitarem atracar, deverão permanecer apoiadas por rebocadores, de acordo com o
necessário a cada situação, além de permanecerem com barreira de contenção instalada. A CPRS
decidirá sobre o número, o tipo e o método de utilização dos rebocadores, com base nos cálculos
apresentados no plano de reboque e consultando, se necessário, o prático, o agente de manobra e/ou
os demais envolvidos na faina;

b) quando a plataforma não for propulsada, ou for rebocada por conveniência ou segurança,
deverá apresentar Plano de Reboque assinado por engenheiro naval, com a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART); 

c) dependendo da complexidade da manobra, poderá ser exigido pelo Capitão dos Portos,
Delegado ou Agente a apresentação de um parecer do conselho técnico do Serviço de Praticagem,
devidamente assinado por seus representantes ou gerente da Atalaia, a fim de auxiliar na avaliação
dos riscos envolvidos;

d) qualquer movimentação de plataforma deverá contar com anuência prévia da Capitania,
Delegacia ou Agência;

e) quando a entrada/saída, movimentação ou fundeio ocorrer em área do Porto Organizado,
deverá ser apresentada a autorização da Autoridade Portuária; 

f) verificar se a infraestrutura portuária suporta as dimensões da unidade que irá trafegar no
canal e bacia de manobra; 

g) verificar, mediante laudo de engenheiro e teste de tração estática dos cabeços, se o cais
suporta receber a unidade; 

h) caso seja aplicável, exigir consulta à Autoridade Aeronáutica, em função do calado aéreo
da unidade, quando nas proximidades de aeroportos; 

i) exigir plano de fundeio ou plano de amarração, conforme o caso, com ART ou aprovado
pela Sociedade Classificadora; e

j) dependendo de condições  especiais  de manobra e permanência,  o Capitão dos Portos
poderá, sem prejuízo da segurança da navegação, prevenção da poluição hídrica e ordenamento do
tráfego aquaviário, flexibilizar ou adicionar medidas de segurança.

0513 – BOIAS DE GRANDE PORTE
a) Em Tramandaí, existem duas monoboias oceânicas pertencentes ao Terminal Marítimo

“Almirante Soares Dutra”; 
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b) as  boias  lançadas  deverão  ser  vistoriadas  periodicamente  por  seus  proprietários,
especialmente no que diz  respeito  ao aparelho de fundeio,  a fim de evitar que garrem. São de
responsabilidade do proprietário a conservação e a manutenção das condições adequadas para o
perfeito posicionamento das boias; e

c) Providências no caso de uma boia garrar:
1) o  navegante,  ao  encontrar  uma  boia  à  deriva,  deverá  notificar  imediatamente  ao

Comando do 5º Distrito Naval, à CPRS, à Delegacia ou à Agência com jurisdição sobre a área, para
divulgação em Aviso aos Navegantes; e

2) as boias de grande porte encontradas à deriva e que forem recuperadas pela Marinha
serão restituídas ao proprietário mediante ressarcimento das despesas realizadas com seu reboque,
conservação e guarda. O proprietário será notificado para retirar a boia no prazo de quinze dias e,
caso não a retire, a boia será leiloada conforme a legislação vigente.

d) O lançamento em mar aberto de qualquer boia com volume superior a 2m³ deverá ser
precedido de avaliação técnica e aprovação por parte da CPRS e demais órgãos competentes.

0514 – OPERAÇÕES DE MERGULHO
As empresas envolvidas com atividades que empreguem mergulhadores deverão cumprir,

rigorosamente, o estabelecido na NORMAM-15/DPC. 

SEÇÃO III

EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

0515  –  PRINCIPAIS  PROCISSÕES  MARÍTIMAS,  COMEMORAÇÕES  PÚBLICAS  E
DEMAIS EVENTOS NÁUTICOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO

Os organizadores de atividades náuticas, recreativas ou esportivas, comemorativas ou de
exibição,  no  planejamento  e  programação  dos  eventos  deverão  informar  à  CPRS  ou  OM
subordinada, as medidas adotadas em conformidade com o art.  0111 da NORMAM-03/DPC, em
memorial descritivo, conforme o Anexo 1-D da NORMAM-03/DPC. Deve-se, ainda, ter especial
atenção aos prazos constantes da NORMAM-28/DHN para solicitar a emissão de Avisos Rádio
Náuticos, para divulgação dos eventos.

a) Realização de shows pirotécnicos em balsas (queima de fogos)
Para  a  realização  de  Shows  Pirotécnicos,  deverá  ser  apresentado  Memorial  Descritivo

contemplando a descrição do sistema de fundeio e reboque das balsas que suportarão os artefatos
pirotécnicos  para  o  show,  acompanhado  de  Declaração  de  Engenheiro  com capacidade  técnica
atestando  a  estabilidade  e  resistência  estrutural  dessas  balsas.  Esses  documentos  deverão  ser
respaldados pela respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

As embarcações que efetuarem o reboque deverão estar dotadas de mangueiras/bombas de
incêndio com vazão superior a 15 m³/hora, estarem tripuladas por aquaviários e deverão ficar de
prontidão durante todo o evento.

Antes  da  autorização  para  tráfego  das  embarcações  envolvidas  no  evento  (balsa  e
embarcação  de  apoio),  deverão  ser  realizadas  vistorias  para  cumprimento  das  providências
solicitadas.

b) Procissões Fluviais
Os  responsáveis  pelos  eventos  deverão  encaminhar  solicitação  à  CP/DL/AG  com

antecedência  mínima  de  15  (quinze)  dias  úteis,  memorial  descritivo  do  evento  e  relação  das
embarcações, visando possibilitar a programação de inspeções navais.
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Deverá haver um controle  rigoroso,  pelos Comandantes,  do número de passageiros a
bordo devendo ser confeccionada a Lista de Passageiros por ocasião da saída para as Procissões.

Nos eventos com grande participação de embarcações, o organizador deverá apresentar,
com antecedência mínima de 5 dias úteis, a estimativa de embarcações participantes e da duração
do evento, fim publicação de Aviso Rádio Náutico, se necessário. 

0516 – PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO
As medidas de segurança na Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes estão contidas no

Anexo 5-A desta NPCP e deverão ser cumpridas pelas embarcações que desejarem participar da
Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes.

0517 – CAMPANHAS EDUCATIVAS
A CPRS, DelUruguaiana e AgTramandaí divulgarão às populações 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  inteirações  com  comunidades
ribeirinhas  durante  as  comissões  volantes,  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 5° Distrito Naval, deverão ser planejadas e
amplamente divulgadas junto à imprensa local. 

Visando contribuir com a eficácia da sinalização náutica brasileira, e garantir a segurança da
navegação é de suma importância a manutenção das características dos sinais náuticos, à luz do
contido na NORMAM-17/DHN.

Na operação de pedalinhos de aluguel, os seguintes procedimentos deverão ser seguidos:
a) O uso de coletes salva-vidas é obrigatório para todos os usuários;
b) A  empresa  deverá  manter  uma  embarcação  de  apoio  para  prestar  socorro  aos

passageiros dos pedalinhos, em caso de avaria ou emergência;
c) Os pedalinhos só poderão ser utilizados em lagos, lagoas, represas ou águas interiores

em que a corrente marítima seja inferior a 0,5 nó, com vento inferior a 20 nós e visibilidade boa;
d) Os  pedalinhos  só  poderão  ser  utilizados  no  período  noturno  em locais  onde  haja

permanente iluminação;
e)  Os pedalinhos  não  poderão  ser  empregados  em locais  que  interfiram no  canal  de

navegação; e
f)  A  demarcação  de  áreas  limites  para  os  pedalinhos,  bem  como  a  garantia  de

permanência dos pedalinhos nestas áreas, é de responsabilidade da empresa locadora.
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CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

0601 – VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS

a) Jurisdição da CPRS

CURSOS
NAVEGÁVEIS

EXTENSÃO
(KM)

CALADO
(pés)
[m]

SINALIZAÇÃO NAVEGAÇÃO
CARTA

NÁUTICA

Canal de acesso
aos terminais

18,6
40,00

[12,20] *
15 BL, 3 FTE, 
2 FAR, e 01RF.

BOA 2101

Canal de acesso ao
porto novo

3,7
31,00

[9,45] *
4 BL. BOA 2101

Canal de acesso ao
porto velho

1,3
15,00

[4,60] *
4 FTE. BOA 2101

Canal de acesso a
São José do Norte

8,0
36,09
[11] *

4 BL, 3 FTE. BOA 2101

Canal da Setia 10,5
17,00

[5,18] *
2 BL, 15 BC, e 

2 FTE.
BOA 2102

Canal de São
Gonçalo – área

dragada.
12

17,00
[5,18] *

6 BL, 22 BC, e 
2 FTE.

BOA 2104

Canal de são
Gonçalo – área

não hidrografada –
direção Lagoa

Mirim

58
8,20

[2,50] *
x.x.x. BOA 2104

Canal da Coroa do
Meio

9,7
17,00

[5,18] *
2 BL, 2 FTE e 

8 BC.
BOA 2103

Canal do
Nascimento

9,6
14,76

[4,50] *
3 BL, 1 FTE e 

1 BC.
BOA 2103

Canal da Feitoria 17,2
17,00

[5,18] *
5 BL, 12 FTE e 

8 BC.
BOA 2105

Lagoa dos Patos 17,2
17,00

[5,18] *
3 BL, 4 FTE e 

2 FAR.
BOA 2140

Canal de Acesso a
Tapes

16,6
6,56

[2,00] **
1 BL e 2 FTE. BOA 2140

Canal de Acesso a
Arambaré

9,2
6,56

[2,00] **
1 FTE. BOA 2140

Canal de acesso a
São Lourenço

4,6
6,56

[2,00] **
2 FTE. BOA 2140

Lagoa Mirim 18
4,92

[1,50] **
5 BC. RESTRITA 2200

Rio Jaguarão 32
8,20

[2,50] *
ESTACAS. RESTRITA 2200
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LEGENDAS:

1) BC  – Boia Cega
2) BL   – Boia Luminosa
3) FTE – Farolete
4) FAR – Farol
5) RF   – Radiofarol

CLASSIFICAÇÃO:

(*) - Canais e Rios com mais de 2,10 metros de profundidade durante noventa por cento dos
dias do ano; e

(**) - Canais e Rios com 1,30 a 2,10 metros de profundidade durante noventa por cento dos
dias do ano.

b) Jurisdição da Delegacia Fluvial de Uruguaiana
1) Principais Rios da Jurisdição
Os rios Uruguai, Ibicuí, Ijuí, Piratini e Quaraí são os principais rios da jurisdição.

2) Rio Uruguai
É o segundo em importância dos rios da bacia do Prata, depois do Paraná, possuindo um

comprimento de 1232 Km, dos  quais aproximadamente 760 Km dentro desta  jurisdição.  O rio
Uruguai só é navegável longitudinalmente, em alguns trechos, quando em águas altas (época das
cheias), pois com águas médias e baixas as numerosas corredeiras e soleiras rochosas que existem
em seu curso, não têm suficiente profundidade para permitir a passagem de embarcações de certo
porte.  Somente  existe  navegação  em trechos  isolados  e  serviços  de  travessia  entre  localidades
argentinas  e  brasileiras  com embarcações  de  pouco  calado.  Os  pontos  de  travessia  atualmente
existentes são os seguintes:

Itaqui (BR) X Alvear (AR)
Porto Xavier (BR) X San Xavier (AR)
Porto Vera Cruz (BR) X Panambi (AR)
Porto Mauá (BR) X Alba Posse (AR)
Porto Soberbo (BR) X El Soberbio (AR)

a) estirão navegável – 558 Km (parcial);
b) pontos de restrições à navegação:

-PK 33 ao PK 37 – “Cachoeira de São Pedro”, LAT 29º 46’ 14.5”S LONG 057º
15’ 11.1”W; 

-PK 73 – Ponte Internacional de Uruguaiana-RS, LAT 29º 46’ 50.6”S LONG 057º
10’ 09.4”W; 

-PK 90 ao PK 96 – “Ilhas Cortadas” LAT 29º 42’ 42.5“S  LONG 056º 58’ 26.1”W;
-PK 237 – Ponte Internacional de São Borja-RS, LAT 28º 36’ 37.8”S LONG 056º

00’ 53.6”W; 
-PK 271 ao PK 273 -“Cachoeira Pedrinho Batista”, LAT 28º 23’ 25.9”S LONG

055º 53’ 51.7”W; 
-PK 330 ao PK 351 – Obstáculos diversos, LAT 28º 10’ 49.0”S LONG 55º 38’

24.2”W; 
-PK 429 ao PK 432 – “Cachoeira do Roncador”, LAT 24º 46’ 30.4”S LONG 054º

56’ 26.2”W; 
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-PK 446 ao PK448 – “Salto do Borracho”, LAT 27º 37’ 34.5”S LONG 054º 52’
41.7”W; 

-PK 519 ao PK 521 – “Corredeira do Saltinho” LAT 27º 28’ 37.6”S LONG 054º
35’ 50.1”W;

Obs: Do PK 351, Santo Isidro ao PK 384 Porto Xavier-RS e do PK 600, Porto
Soberbo-RS ao PK 760, Barra do Guarita-RS, não há levantamento hidrográfico.

 
c) calado admissível:

- PK 0 ao PK 33 – 2,5 metros;
- PK 37 ao PK 73 – 4,00 metros;
- PK 74 ao PK 90 – 1,00 metro;
- PK 96 ao PK 237 – 2,10 metros;
- PK 238 ao PK 271 – 2,5 metros;
- PK 274 ao PK 330 – 2,10 metros;
- PK 352 ao PK 429 – 1,00 metro;
- PK 433 ao PK 446 – 0,50 metro;
- PK 449 ao PK 518 – 1,00 metro; e
- PK 522 ao PK 600 – 2,00 metros.

d) classificação – Variável.
Quanto aos demais rios da jurisdição, a navegação, basicamente, se restringe as

embarcações de travessia (carga/passageiro), no sentido transversal e às embarcações de esporte e
recreio com pouco calado.

c) Jurisdição da Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí
1) Os  rios  Mampituba  e  Tramandaí,  com profundidades  de  1,30  a  2,10  metros  são

classificados como vias navegáveis classe “B”. Estão indicados nas cartas náuticas nº 2000 e 2010
da DHN e não possuem sinalização; e

2) As lagoas Itapeva, dos Quadros, das Malvas, da Pinguela, do Peixoto, do Armazém,
de Tramandaí, das Custódias e a lagoa dos Barros com profundidades entre 0,80 e 1,50 metros,
apresentam-se navegáveis noventa por cento dos dias do ano. Estão indicadas nas Cartas Náuticas
2000 e 2010 da DHN.

0602 – VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS
As vias navegáveis não cartografadas só devem ser utilizadas pela comunidade local e com

embarcações apropriadas para a navegação em questão.

0603 – REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR
a) No Rio Jaguarão, só é possível navegar no período das cheias;
b) Ao longo da Lagoa Mirim deve-se ter cautela face à mesma não ser hidrografada e às

condições dos sinais náuticos serem precárias;
c) Alerta-se o navegante que as boias do canal da Feitoria estão posicionados a 35 metros

para fora das margens;
d) Na jurisdição da DelUruguaiana, devido à estiagem durante o verão, as dificuldades de

navegação da área se acentuam uma vez que, em todos os rios, afloram grandes bancos de areia e
fundos rochosos inviabilizando a navegação longitudinal; e

e) Na jurisdição da AgTramandaí, devido ao grande número de embarcações que trafegam
no  período  do  veraneio,  a  velocidade  a  ser  empregada  pelas  embarcações  deverá  atender  o
RIPEAM, de modo a resguardar a segurança da própria embarcação e de todos no meio aquático,
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sendo  que  na  presença  de  banhistas,  independentemente  do  local  onde  esteja  trafegando,  a
embarcação deverá observar velocidade máxima de 3 nós.

f) Devido a fortes nevoeiros e ventos característicos da região, é obrigatório o uso de radar
nas embarcações de travessia, bem como as rampas de embarque e desembarque deverão ser içadas
e travadas, com elevação mínima de 30 graus.

Cabe  ao  concessionário  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 que deverão ser mantidos a bordo das embarcações,
conforme previsto na NORMAM-02/DPC, capítulo 10. 

Em condições adversas de mar, visibilidade e tempo, a critério do Capitão dos Portos e após
ouvidas as Empresas responsáveis pelo transporte de passageiros e veículos que atuam na travessia
entre as cidades de Rio Grande e São José do Norte, o tráfego de embarcações de passageiros e/ou
veículos poderá ser interrompido. A interrupção do tráfego processar-se-á após a constatação que as
condições  ambientais  excedem  os  limites  pré-estabelecidos.  A  consequente  comunicação  da
interrupção será feita pela CPRS 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.

0604 – COMBOIOS
Regras específicas para formação de comboios serão divulgadas no caso de necessidade da

formação dos  mesmos.  O despacho de  comboios  deverá  ser  precedido de  análise  prévia  e  ser
solicitado à CPRS num prazo mínimo de 72 horas antes da intenção de iniciar a navegação.

0605 – DEVER DE INFORMAÇÃO
Os Comandantes e mestres das embarcações devem comunicar ao Agente da Autoridade

Marítima  do  primeiro  porto  que  demande,  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 o seu navio ou embarcação.

SEÇÃO II

OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0606 – OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS
A execução de obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais, no que se refere à segurança

da  navegação  e  ao  ordenamento  do  espaço  aquaviário,  obedecerá  ao  previsto  na
NORMAM-11/DPC. 

As  atividades  relacionadas  a  obras  sobre,  sob  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, Delegado ou
Agente em cuja área de jurisdição se pretenda realizar determinada obra. Para tanto, o interessado
deverá apresentar o processo com toda a documentação completa,  conforme o estabelecido nas
Normas da Autoridade Marítima para obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às
margens  das  águas  jurisdicionais  brasileiras  –  NORMAM-11/DPC,  disponível  no endereço
eletrônico  www.dpc.mar.mil.br,  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. 
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Após o recebimento do parecer  favorável  da Autoridade Marítima e antes  do início do
serviço, deverá ser informado a Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência, conforme o caso, 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, de acordo com o previsto
na NORMAM-28/DHN, item 0505:

a) tipo de obra; 
b) coordenadas geográficas (em graus, minutos e centésimos de minutos) que delimitam a

área, no Datum WGS-84 e/ou no Datum da carta;
c) data de início dos serviços;
d) data de término dos serviços; e
e) tipo/nome das embarcações de apoio à execução das obras.

0607 – BARRAGENS E ECLUSAS
Eclusa do Canal de São Gonçalo
A Eclusa  do  Canal  de  São Gonçalo,  localizada  na  extremidade norte  do  Canal  de  São

Gonçalo,  no  município  de  Capão  do  Leão,  cumprirá  a  rotina  de  abertura  diária  nos  horários
estabelecidos pela Agência da Lagoa Mirim (Universidade Federal de Pelotas).

0608 – DRAGAGENS
Os responsáveis pelas execuções das dragagens devem ter especial atenção as informações e

procedimentos referentes ao planejamento, execução e acompanhamento de dragagens em geral,
contidos na NORMAM-11/DPC e na NORMAM-25/DHN. 

As atividades de dragagem somente poderão ser executadas após o parecer favorável da
Autoridade Marítima. Para tanto, as empresas/órgãos interessados na realização de tais atividades
deverão apresentar requerimento ao Capitão dos Portos, conforme o estabelecido nas Normas da
Autoridade Marítima para obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens
das  águas  jurisdicionais  brasileiras  –  NORMAM-11/DPC,  disponível  no  endereço  eletrônico
www.dpc.mar.mil.br,  para  avaliação  e  consequente  emissão  do  Parecer  quanto  à  segurança  da
navegação e ao ordenamento do espaço aquaviário. 

Especificamente sobre Portos Organizados, ressalta-se que a legislação em vigor institui
responsabilidades  para  as  Administrações  dos  Portos  (Autoridade  Portuária-AP),  cabendo  à
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 a 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  possibilidade  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 por objetivo alertar que somente dados oriundos de Levantamentos Hidrográficos da Categoria
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“A” validados pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) serão considerados pelos Capitães
dos Portos como subsídios na avaliação de estabelecimento/alteração de parâmetros operacionais
dos portos. 

Após o recebimento do parecer favorável da Autoridade Marítima e antes do início das
atividades, deverá ser informado a Capitania dos Portos, em um prazo não inferior a 72 horas, o
início efetivo da dragagem para que seja divulgada em Aviso aos Navegantes.

0609 – EXTRAÇÃO DE MINERAIS
As atividades de extração de areia e outros minerais, deverão ocorrer em consonância com a

NORMAM-11/DPC. 

a) Extração de areia:
1) as dragas deverão estar devidamente sinalizadas, conforme o RIPEAM;
2) todas as dragas devem possuir o documento de Licença de Operação; 
3) é proibida a extração de areia praticada em praias, ou a menos de vinte metros das

margens dos rios, ou dos canais dos rios;
4) serão apreendidas as embarcações em prática ilegal  de extração de areia  ou outro

mineral, ou realizando pesquisa não autorizada, com fundamento no Artigo 11 do Decreto  nº 63/64;
5) é proibida a extração de areia nas seguintes circunstâncias e locais:

a) a menos de quinze metros das margens dos rios, como forma de manter a vegetação
ciliar e diminuir seu escorregamento e o assoreamento das hidrovias;

b) nas proximidades e nas curvas dos rios, como forma de garantir a visibilidade da
navegação e sua segurança;

c) nos  trechos  curvos  dos  rios,  para  não  modificar  seu  regime  hidromorfológico
ocasionando alterações sensíveis no traçado do canal de navegação e do curso d’água;

d) em locais próximos a pilares de pontes; e
e) em locais próximos ao canal de navegação, a fim de preservar a segurança e evitar

o  escorregamento  dos  taludes  do  canal,  ocasionando  o  assoreamento  de  fundo,  em  locais  de
preservação ambiental.

b) Os interessados em realizar pesquisa, lavra, garimpo ou extração de areia, devidamente
autorizados pelo órgão competente, deverão prestar, formalmente, às CP, DL ou AG da jurisdição as
seguintes informações, antes de iniciarem tais atividades, a fim de que sejam avaliados os riscos à
segurança da navegação e ao tráfego aquaviário:

1) limites da área de pesquisa, de lavra, de garimpo ou de extração de areia;
2) período de operação, as datas de início e de término provável;
3) comprimento do dispositivo e tipo da sinalização que será empregada para indicar a

extremidade, se houver; e
4) embarcações ou equipamentos utilizados, bem como suas características.

O não cumprimento do disposto neste item sujeita o infrator às sanções legais previstas na
legislação em vigor.

0610 – ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS
Os responsáveis por obras nas AJB e em terrenos marginais  devem prover  ao CHM as

informações  para  atualização dos  documentos  náuticos,  particularmente  as  relativas  aos  portos,
terminais, píeres, marinas, pontes, etc., conforme previsto na NORMAM-11/DPC.
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Anexo 4-A

ANEXO 4-A

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

MOVIMENTAÇÃO DO NAVIO AO LONGO DO CAIS - COMUNICAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
INFORMATION

Participo ao Sr. Capitão dos Portos do Rio Grande do Sul que o Navio
I inform to the Harbour Master that the Ship

, em / / , às : Hora
s

,

(nome) (data) (hora)
(name) , in (date) in (time) hours

atualmente posicionado entre os cabeços e ,
now positioned among the berth and ,

será deslocado metros, AV/AR (avante/ a ré), posicionado-se entre os
cabeços

it will be moved meters, AV/AR (forward / aftward), been positioned among
the berth

conforme o que preceitua o item 0405, Capítulo 4, das Normas
according to the item 0405, Chapter 4, of the Norms

da Autoridade Marítima 
(NORMAM-12/DPC).
of the Marine Authority (NORMAM-12/DPC).

(nome legível) (Assinatura do Encarregado do Terminal)
(readable name) (Signature of the Entrusted of the Port)

AUTORIZAÇÃO
AUTHORIZATION

Participo ao Capitão dos Portos do Rio Grande do Sul que estou CIENTE e AUTORIZO a
I inform the Harbour Master that I am AWARE and I AUTHORIZE

movimentação do Navio sob meu comando, junto ao cais deste Terminal.
the movement of the Ship under my command, close to the drop of this Port.

Navio: Ship´s Name:
Bandeira: Flag:
REG. IMO: IMO REG.:
Calado AV: __ FORWARD:
Calado AR: __ AFTWARD:
TPB: TPB:

Utilizará rebocador (es) I´ll use tug
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Anexo 4-A

Utilizará Prático I´ll use Pilot

(nome legível) (Assinatura do Comandante do Navio)
(readable name) (Master`s Signature)
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Anexo 4-B

ANEXO 4-B

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

LOGOTIPO
Endereço da ZP

MANOBRAS REALIZADAS

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,_______________________________,  prático  da  ZP-___,  em  conformidade  com  o

estabelecido no item 0226 da NORMAM-12/DPC, declaro que no    (1º ou 2º) semestre do ano de

20___ realizei as quantidades abaixo especificadas de cada uma das seguintes manobras:

TIPO MANOBRA LOCAL INÍCIO LOCAL TÉRMINO QUANTIDADE

Total geral de manobras:

Os respectivos Comprovantes de Praticagem (modelo constante do Anexo 2-E da NORMAM-

12/DPC) estão arquivados à disposição.

(Local), RS,___, de _________________ de 20__.

(Assinatura)
(NOME)

Obs.: Em “Local de Início” e “Local de Término” deverão ser especificados porto, terminal, ponto 
de prático ou fundeadouro de início ou fim da manobra.
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Anexo 4-C

ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE
PRATICANTES DE PRÁTICO

1 – PROPÓSITO

Qualificar os Praticantes de Prático para atuarem na Zona de Praticagem do Rio Grande do Sul
para a qual concorrem a processo seletivo – ZP-19 Rio Grande ou ZP-20 Lagoa dos Patos, Rios,
Portos e Terminais Interiores – e 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 Rio Grande do Sul, na ZP-19 e

na ZP-20, e executado pela Empresa Práticos da Barra do Rio Grande Ltda. e pela Associação de
Práticos da Lagoa dos Patos, Rios, Portos e Terminais Interiores, em suas respectivas ZP. Caberão
às executoras do Programa enviar mensalmente às Organizações Militares supervisoras as informa-
ções necessárias ao controle e acompanhamento do Estágio de Qualificação de cada Praticante de
Prático.

As executoras deverão indicar formalmente às OM supervisoras o nome do Prático do seu qua-
dro que será o Coordenador do Programa de Estágio de Qualificação para Praticante de Prático. O
Prático Coordenador será responsável para prestar todas as informações sobre o andamento do refe-
rido estágio à executora e desta receber as orientações que se fizerem necessárias.

O programa será dividido em duas partes, a saber:
a) treinamento; e
b) qualificação.
Na fase de treinamento, os praticantes conhecerão os detalhes da ZP, dos rebocadores disponí-

veis, dos procedimentos administrativos da praticagem, das normas baixadas pela DPC, DHN, Ca-
pitania dos Portos e Administrações Portuárias, 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, cuja sinopse e sumário estão descritos nos Apêndices I e II, será realizado pe-
las executoras com fornecimento dos instrutores necessários.

O restante da fase de treinamento compreenderá os acompanhamentos descritos nos Apêndices
III ou IV, demais assuntos não abordados no módulo inicial e realização das tarefas específicas da
fase descritas no Apêndice VII.

Durante a fase de qualificação, os praticantes de prático deverão exercitar manobras e singradu-
ras nos diferentes trechos e terminais da ZP, cumprindo o programa mínimo de manobras e singra-
duras descrito nos Apêndices V ou VI e realização das demais tarefas específicas da fase descritas
no Apêndice VII.

Os requisitos a serem cumpridos durante as fases de treinamento e qualificação para os diferen-
tes trechos das ZP constantes dos Apêndices III ou IV, V ou VI e VII deverão ser cuidadosamente
acompanhados pelo Prático Coordenador e pelo Prático Monitor.

As fases de treinamento e qualificação poderão ser realizadas simultaneamente, sendo sua divi-
são apenas para efeitos didáticos e de controle.
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2.2 – IMPLEMENTAÇÃO
Os Praticantes serão apresentados por ofício à praticagem executora e deverão iniciar imediata-

mente a Fase de Treinamento. A executora informará à OM supervisora a data de início e os horá-
rios do módulo inicial.

Após a realização do módulo inicial, os Praticantes continuarão a fase de treinamento, compos-
ta de acompanhamento de singraduras e manobras a bordo de navios, de acordo com escala a ser or-
ganizada pelo Coordenador do Programa.

Após a realização de cada manobra ou singradura, acompanhada (treinamento) ou executada
(qualificação), o praticante de prático deverá estabelecer um apropriado debate técnico com o práti-
co responsável a respeito da manobra ou singradura, 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 tam-
bém assinará o Relatório de Manobra/Singradura juntamente com o Prático da Manobra conforme o
modelo que consta do Apêndice VIII. 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
executante do programa, 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 re-
ceberem nota final inferior a 6,0 (seis vírgula zero) 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 Manobra/Singraduras, cujo modelo consta do Apêndice IX, o qual será encaminhado à
OM Supervisora até o dia 10 do mês subsequente.

O período mínimo para cumprimento do programa é de 12 (doze) meses e o máximo é de 18
(dezoito) meses, conforme estabelecido na NORMAM-12/DPC, podendo o período mínimo ser re-
duzido, a critério da Diretoria de Portos e Costas (DPC), após avaliação do Capitão dos Portos do
Rio Grande do Sul.

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.

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

Declaração de Avaliação Satisfatória ou Não Satisfatória do estágio de qualificação, de acordo com
modelo do Anexo 2-D da NORMAM-12/DPC.

O Praticante de Prático deverá solicitar, formalmente, ao titular da OM Supervisora a realização
de exame de habilitação a Prático, conforme previsto no item 0224 da NORMAM-12/DPC.
3 – ABRANGÊNCIA

O Programa Mínimo de Estágio de Qualificação do Praticante de Prático abrangerá toda a ZP
para a qual o Praticante está se habilitando.

4 – DISPOSIÇÃO FINAL
Casos omissos e possíveis dúvidas deverão ser apresentados pelo Coordenador do Estágio ao

Titular da OM Supervisora do Programa, a quem caberá analisá-los, decidir e, nos casos determina-
dos, buscar solução junto aos escalões superiores.

- 4 - C -2 -
NPCP-RS/2020



Apêndice I do Anexo 4-C

APÊNDICE I DO ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

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  e
Administrações Portuárias.

2 – DIRETRIZES GERAIS
2.1 – QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO MÓDULO

O módulo será realizado em Rio Grande e/ou Porto Alegre, nas dependências da praticagem
executora do programa.

A praticagem executora do programa deverá designar formalmente um ou mais práticos do seu
quadro para atuar na instrutoria do curso.

O material didático será fornecido pela praticagem executora do programa.

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.

3 – QUANTO À FREQUÊNCIA ÀS AULAS
O praticante de prático deverá obter 95% de frequência no total de aulas ministradas no curso.

A frequência às demais atividades programadas é obrigatória.

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

conforme estabelecido no sumário do curso.

5 – APROVAÇÃO NO MÓDULO
Será considerado aprovado no módulo o aluno que obtiver a frequência mínima exigida.
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APÊNDICE II DO ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

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 contato com a atividade, de modo a
conhecer os principais trechos de navegação da ZP, os procedimentos e costumes adotados, as ma-
nobras nos diferentes terminais, o emprego de rebocadores e as normas vigentes, visando maximi-
zar o seu aprendizado a bordo dos diferentes navios que frequentam a ZP.

2 – LISTA E PROPÓSITO DAS UNIDADES DE ENSINO

2.1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PRATICAGEM.....…………...... 1,5 HORA-AULA

2.1.1 Descrever a estrutura organizacional da empresa;
2.1.2 Citar as atribuições da diretoria, conselho administrativo e conselho fiscal;
2.1.3 Citar as atribuições da gerência; e
2.1.4 Mostrar o funcionamento do setor operacional.

2.2 – ESCALA DE RODÍZIO...................................................…………….......... 1,0 HORA-AULA

2.2.1 Mostrar as principais regras da escala de rodízio; e
2.2.2 Descrever como acessar a escala de rodízio via web.

2.3 – LIMITES DA ZONA DE PRATICAGEM ......................………….............. 1,0 HORA-AULA
 

2.3.1 Descrever os limites geográficos da zona de praticagem; e
2.3.2 Mostrar os trechos de toda extensão da ZP.

2.4 – DESCRIÇÃO DE PORTOS E TERMINAIS......................…………........... 1,5 HORA-AULA

2.4.1 Descrever todos os portos e terminais existentes na ZP;
2,4,2 Mostrar fotografias e cartas náuticas de cada porto ou terminal;
2.4.3 Mostrar a área de cada porto organizado (APO); e
2.4.5 Citar os calados máximos permitidos e demais limitações operacionais existentes na ZP.

2.5 – PARÂMETROS OPERACIONAIS........................................………...….... 1,5 HORA-AULA

2.5.1 – Citar documentos das Autoridades Portuárias que estabelecem parâmetros operacionais nas
Áreas de Porto Organizado (APO); e

2.5.2 – Citar normas dos diversos escalões da Autoridade Marítima que regulam o tráfego aquaviá-
rio na ZP.

2.6 – NÍVEL DAS ÁGUAS................................................……………................. 1,5 HORA-AULA

2.6.1 Citar os locais onde existem estações maregráficas;
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2.6.2 Descrever o emprego da régua;
2.6.3 Descrever a influência das marés nas manobras;
2.6.4 Descrever a influência das secas e cheias na navegação na Bacia do Sudeste do RS; e
2.6.5 Descrever a influência das correntes nas manobras na ZP.

2.7 – MANOBRAS DE FUNDEIO .................................................…………........1,0 HORA-AULA

2.7.1 Mostrar as áreas de fundeio autorizado nas APO;
2.7.2 Descrever como são realizadas as principais manobras de fundeio;
2.7.3 Mostrar como realizar um fundeio em situação de emergência;
2.7.4 Citar os principais cuidados a serem observados em um fundeio; e
2.7.5 Descrever os procedimentos para suspender de um fundeio.

2.8 – MANOBRAS DE EMERGÊNCIA.....................................…………............1,5 HORA-AULA

2.8.1 Descrever as manobras de emergência mais comuns; e
2.8.2 Citar casos em que foram realizadas manobras de emergência.

2.9  – CRUZAMENTO DE NAVIOS..........................................………….............1,0 HORA-AULA

2.9.1 Descrever como deve ser feito o cruzamento de navios;
2.9.2 Citar os trechos onde o cruzamento ou ultrapassagem são proibidos; e
2.9.3 Citar precauções a serem adotas em cruzamento de ultrapassagem.

2.10 – COMUNICAÇÕES..............................................................…………….... 0,5 HORA-AULA

2.10.1 Citar os principais canais de comunicações entre navios;
2.10.2 Descrever procedimentos de comunicação entre navios (SMCP); e
2.10.3 Citar principais canais de comunicação entre navio e praticagem.

2.11 – NAVEGANDO NA ZP...................................................……………..........16,0 HORA-AULA

2.11.1  Fornecer maiores detalhes sobre cada trecho e canal da ZP, aprofundando o item 2.3.2;
2.11.2  Descrever em detalhes a navegação em cada trecho/canal;
2.11.3  Citar os principais pontos conspícuos de cada trecho/canal;
2.11.4  Citar os principais perigos à navegação em cada trecho/canal;
2.11.5  Citar os principais sinais náuticos e demais auxílios à navegação de cada trecho/canal; e
2.11.6  Citar, quando houver, procedimentos especiais a serem adotados em cada trecho/canal.

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 alunos acompanharão as
aulas com material didático que os permita visualizar nas cartas náuticas o que está sendo transmiti-
do.

4 – CARGA HORÁRIA

28 HORAS-AULA
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5 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A avaliação de aprendizagem será monitorada pelo desempenho individual do aluno por meio
de sua participação no grupo.

6 – QUANTO ÀS TÉCNICAS DE ENSINO

O binômio ensino-aprendizagem deverá ser desenvolvido por meio de exemplos práticos passa-
dos pelo prático instrutor, dando mais credibilidade ao conhecimento adquirido e enfatizando as ati-
vidades na zona de praticagem. Deverá constar de aulas expositivas com recursos audiovisuais, com
acompanhamento por meio de material didático fornecido.

7 – QUANTO À FREQUÊNCIA ÀS AULAS

O praticante de prático deverá obter 95% de frequência no total de aulas ministradas no curso.
A frequência às demais atividades programadas é obrigatória.

8 – QUANTO À AFERIÇÃO DO APROVEITAMENTO

A avaliação será aferida por meio de observações de desempenho do praticante de prático, con-
forme estabelecido no sumário do curso.

9 – APROVAÇÃO NO MÓDULO

Será considerado aprovado no módulo o aluno que obtiver a frequência mínima exigida.
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APÊNDICE III DO ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE PRÁTICO NA ZP-19

FASE DE TREINAMENTO

1 – Programa Mínimo de Singraduras a serem acompanhadas:

TRECHO N° MÍNIMO DE VIAGENS
A   Ponto de Prático - Terminais do Superporto 28
B   Ponto de Prático - Porto Novo 08
C   Ponto de Prático - Áreas de fundeio 04
D   Ponto de Prático - Porto Velho 04

2 – Programa Mínimo de Manobras (atracação e desatracação) a serem acompanhadas:

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES
A   Tecon 04 04
B   Termasa/Tergrasa 04 04
C   Bianchini 04 04
D   Bunge 04 04
E   Yara Fertilizantes 04 04
F   Píer Petroleiro - Transpetro 04 04
G   Copesul 04 04
H   Porto Novo 06 06
I   Porto Velho 02 02

3 – Manobras Especiais a serem acompanhadas:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL
A   Atracação/desatracação no Dolfins 04
B   Fundear/Suspender na Área Alfa 04
C   Fundear/Suspender nas demais Áreas 06
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APÊNDICE IV DO ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE PRÁTICO NA ZP-20

FASE DE TREINAMENTO

1 – Programa Mínimo de Singraduras a serem acompanhadas:

TRECHO N° MÍNIMO DE VIAGENS

A
 Porto Alegre ao Terminal de Santa Clara e vice-
versa.

20

B  Porto Alegre ao Terminal Tergasul e vice-versa. 10

C
 Rio Grande a Porto Alegre- (Cais Mauá; 
Navegantes e Marcilio Dias) e vice-versa.

40

2 – Programa Mínimo de Manobras (atracação e desatracação) a serem acompanhadas:

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES
A  Terminal de Santa Clara 10 10
B  Terminal Tergasul 5 5

C
 Porto Alegre: Cais Mauá, Navegantes e
Marcilio Dias.

15 15

3 – Manobras Especiais a serem acompanhadas:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL

A  Dolfins do Terminal de Santa Clara 05

B  Passagem sob o vão móvel da Ponte GetúlioVargas 15

C  Fundear/Suspender na Área ALFA em Porto Alegre 10

D  Fundear/Suspender na Área BRAVO em Porto Alegre 10

E  Fundear/suspender na Área CHARLIE em Porto Alegre 10
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APÊNDICE V DO ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE PRÁTICO NA ZP-19

FASE DE QUALIFICAÇÃO

1 – Programa Mínimo de Singraduras a serem executadas:

TRECHO N° MÍNIMO DE VIAGENS
A   Ponto de Prático - Terminais do Superporto 42
B   Ponto de Prático - Porto Novo 06
C   Ponto de Prático - Áreas de fundeio 03
D   Ponto de Prático - Porto Velho 03

2 – Programa Mínimo de Manobras (atracação e desatracação) a serem executadas:

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES
A   Tecon 06 06
B   Termasa/Tergrasa 06 06
C   Bianchini 06 06
D   Bunge 06 06
E   Yara Fertilizantes 06 06
F   Píer Petroleiro - Transpetro 06 06
G   Copesul 06 06
H   Porto Novo 08 08
I   Porto Velho 02 02

3 – Manobras Especiais a serem executadas:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL
A   Atracação/desatracação no Dolfins 06
B   Fundear/Suspender na Área Alfa em Rio Grande 06
C   Fundear/Suspender nas demais Áreas de Rio Grande 12
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APÊNDICE VI DO ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE PRÁTICO NA ZP-20

FASE DE QUALIFICAÇÃO

1 – Programa Mínimo de Singraduras a serem executadas:

TRECHO N° MÍNIMO DE VIAGENS
A Porto Alegre ao Terminal de Santa Clara e vice-versa. 20
B Porto Alegre ao Terminal Tergasul e vice-versa. 10

C
Rio Grande a Porto Alegre (Cais Mauá; Navegantes e 
Marcílio Dias).

40

2 – Programa Mínimo de Manobras (atracação e desatracação) a serem executadas:

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES
A Terminal de Santa Clara 10 10
B Terminal Tergasul 5 5

C
Porto Alegre: Cais Mauá, Navegantes e
Marcílio Dias.

15 15

3 – Manobras Especiais a serem executadas:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL
A Dolfins do Terminal de Santa Clara 05
B Passagem sob o vão móvel da Ponte GetúlioVargas 15
C Fundear/ Suspender na Área Alfa em Porto Alegre 10
D Fundear/ Suspender na Área Bravo em Porto Alegre 10
E Fundear/ Suspender na Área Charlie em Porto Alegre 10
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APÊNDICE VII DO ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE
PRÁTICO

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 Setor de Segurança
do Tráfego Aquaviário  da  Capitania  (CFPA também,
para a ZP-20), no que se refere ao controle da atividade
de  praticagem,  normas  de  tráfego  e  permanência  e
emprego de rebocadores.

T-2 Aprovação no Módulo Inicial.

T-3
Visitar  as  instalações  portuárias  e  terminais  e  seus
controles operacionais de comunicações com os navios
(cada ZP na sua área de atuação).

T-4

Conhecer, detalhadamente, as silhuetas da costa, altos-
fundos,  ilhas,  nomes  de  canais  e  estreitos,  inclusive
passagens  normais  de  navegação  e  situações
alternativas em manobras de emergência.

T-5

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

T-6

Conhecer, detalhadamente, nomes e características de
faróis  e  faroletes,  seus  alcances  e  arcos  de
profundidades  da  zona  de  praticagem  e  uso  de
equipamento de sondagem.

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

T-8

Acompanhar  manobras  a  bordo  de  rebocadores  de
forma  a  conhecer  sua  operação,  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 em cada
um dos trechos, berços ou terminais, conforme consta
no Apêndice III ou IV.
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FASE DE QUALIFICAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO DATA

TÉRMINO
CARIMBO

E RUBRICA

Q-1

Executar manobras de atracação/desatracação diurnas
e  noturnas,  acompanhadas  por  um  Prático
responsável,  nos  terminais  e  portos  ZP,  conforme
consta no Apêndice V ou VI.

Q-2

Conduzir singraduras diurnas e noturnas, sob 
supervisão de Práticos responsável, em cada trecho da 
Zona de Praticagem, conforme consta no Apêndice V 
ou VI.

Q-3
Executar  manobras  especiais  diurnas  e  noturnas,
acompanhadas  de  Práticos  responsável,  conforme
consta no Apêndice V ou VI.

Observações: Se  um  determinado  berço  ou  terminal  estiver  desativado  ou  com  movimento
reduzido, as manobras de atracação ou desatracação exigidas para ele poderão ser realizadas em
outro berço ou terminal do mesmo porto.
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Apêndice VIII do Anexo 4-C

APÊNDICE VIII DO ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

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:
Local:
Data-hora do início _____  ______ :  ______ Data-hora do término _____  ______ :  ______
Atracação             Desatracação              BE                  BB                Fundear                Suspender
Preamar: hora ____: ____ altura: ____:_____ m Baixamar: ____: ____ altura: _____:_____ m
Vento e Corrente:
Rebocadores utilizados:

FASES DA MANOBRA/SINGRADURA GRAU
Manobra/Navegação de Praticagem
Manobra com Rebocadores/Navegação Radar
Serviço 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

CIENTE:

Assinatura do Prático Responsável Assinatura do Praticante de Prático
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Apêndice IX do Anexo 4-C

APÊNDICE IX DO ANEXO 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA MÍNIMO DE ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES DE PRÁTICO

QUADRO RESUMO MENSAL DE MANOBRAS/SINGRADURAS ACOMPANHADAS/EXECUTADAS POR PRATICANTE DE PRÁTICO

NOME: ________________________________________________                  MÊS: ______________/______              PÁGINA: ________/_______

DATA-
HORA
INÍCIO

DATA-
HORA

TÉRMINO
LOCAL

TIPO DE
MANOBRA/BORDO

NAVIO TAB
CALADO
MÉDIO

PRÁTICO RESPONSÁVEL
RESULTADO

FINAL

         Manobras/singraduras Acompanhadas Manobras/singraduras Executadas

CIENTE:

Assinatura do Prático Monitor Assinatura do Praticante de Prático
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Anexo 4-D

ANEXO 4-D

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, DESA-
TRACAR E MUDAR DE FUNDEADOURO.

(       ) (       )

3 - MANOBRA COM REBOCADORES. (       ) (       )

4 - SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMAR-RAÇÃO. (       ) (       )

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

(       ) (       )

MÉDIA GERAL (       )

APROVADO (       )

REPROVADO (       )

COMENTÁRIOS:

BANCA:

(Assinatura) (Assinatura) (Assinatura)
(NOME) (NOME) (NOME)
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Anexo 4-E

ANEXO 4-E

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

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 TÉC-
NICA EM IDIOMA INGLÊS.

(       )

CONCEITO GERAL:

MÉDIA GERAL (       )

APROVADO (       )

REPROVADO (       )

COMENTÁRIOS:

BANCA:

(Assinatura) (Assinatura) (Assinatura)
(NOME) (NOME) (NOME)
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Anexo 4-F

ANEXO 4-F

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRÁTICO

PLANO DE MANOBRAS
(ZP-19 e ZP-20)

(       ) RIO GRANDE
(       ) PORTO ALEGRE, LAGOA DOS PATOS

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) Quando a atracação for realizada em cais comercial, a desatracação obrigatoria-
mente será efetuada de terminal e vice-versa.
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Anexo 4-G

ANEXO 4-G

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

PARÂMETROS PARA IMPRATICABILIDADE DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DE
RIO GRANDE E PARA OS CANAIS DE ACESSO À LAGOA DOS PATOS

1) Parâmetros para a declaração de IMPRATICABILIDADE em TODA A ÁREA do Porto
Organizado do Rio Grande e Entrada e Saída dos MOLHES:

a) Vento maior que 35 nós de qualquer quadrante;
b) Corrente vazante maior que 5 nós;
c) Corrente enchente maior que 4 nós; e
d) Visibilidade inferior a 500 jardas (0,25 milhas náuticas).

2) Parâmetros  para  a  declaração  de  IMPRATICABILIDADE,  para  Entrada  e  Saída  dos
MOLHES, durante o período DIURNO:

a) Vagas fora da barra maior ou igual a 3,5 metros; e
b) Correnteza transversal na boca da barra maior ou igual a 4 nós.

3) Parâmetros  para  a  declaração  de  IMPRATICABILIDADE,  para  Entrada  e  Saída  dos
MOLHES, durante o período NOTURNO:

a) Vagas fora da barra maior ou igual a 2,5 metros; e
b) Correnteza transversal na boca da barra maior ou igual a 4 nós.

4) Parâmetros para a declaração de IMPRATICABILIDADE, para manobras no PORTO
NOVO:

a) Corrente no canal do Porto Novo maior ou igual a 2,5 nós; e
b) Vento para entrada/saída de popa maior ou igual a 25 nós.

5) Parâmetros para a declaração de IMPRATICABILIDADE da navegação e manobras para
os canais de acesso á Lagoa dos Patos:

a) Saída de Rio Grande em direção aos canais de acesso à Lagoa dos Patos e portos
interiores com ventos igual ou superior a 35 nós; e 

b) Visibilidade inferior  a  500 jardas  (0,25 milhas  náuticas)  em direção aos canais de
acesso à Lagoa dos Patos e portos interiores.

OBS.: Quando os navios oriundos de Porto Alegre forem surpreendidos nos  canais de
acesso por mau tempo, estarão autorizados a chegar nos fundeadouros de espera do porto de Rio
Grande.

6)  Para navios de características específicas ou em situações específicas, a Capitania dos
Portos utilizará parâmetros especiais para cada caso e analisará, pontualmente, levando em conta
todas  as  condicionantes  que envolverem a realização da manobra,  para  estes  casos,  poderá  ser
decretado o RISCO DE MANOBRA, que poderá ser estabelecido para os seguintes casos:

a) Navios de grande área vélica;
b) Navios com baixo SOA (menor que 10 nós de veloc. no fundo);
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Anexo 4-G

c) Navios com grande calado – Super Porto (maior que 12 metros);
d) Navios com grande calado – Porto Novo (maior que 9 metros);
e) Navios com pouco calado – Entrada e Saída dos Molhes (menor que 5,5 metros);
f) Navios com grande LOA (maior que 307 metros);
g) Navios transportando produtos perigosos;
h) Manobras de atracação a contrabordo de outro navio; e
i) Manobras de atracação com correnteza pela popa.

7) Todos os parâmetros descritos acima podem ser desconsiderados em casos extremos ou
emergenciais, onde haja risco iminente às instalações portuárias, embarcações, meio ambiente ou
vida humana. Nestes casos, a Capitania dos Portos terá a prerrogativa de autorizar manobras fora
dos parâmetros preestabelecidos.
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Anexo 4-H

ANEXO 4-H

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

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 existem 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 encontrarem-se ausentes.

A carga normalmente será 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-H

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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Anexo 4-I

ANEXO 4-I

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

AGENTE:

TERMO DE COMPROMISSO DE AGENTE

Declaro(amos)  que  o  navio  ___________________,  de  Bandeira  _____________,  de

propriedade  do(a)  _________________________________  entrando  neste  porto  em  ____  de

_____________ de ______ está, pelo presente termo, representado por esta Agência, que conforme

a  legislação  em  vigor,  será  a  responsável  por  todos  os  atos  referentes  ao  navio,  perante  a

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL.

(Local), RS,___, de _________________ de 20__.

(Assinatura)
(NOME)
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Anexo 4-J

ANEXO 4-J

D E C L A R A Ç Ã O
(DECLARATION)

Eu (I),_______________________________, portador da Carteira de Identificação e Registro

n° (bearer of identification number) ____________, atualmente Comandante do (actual master of

the)  N/M  ______________________,  da  empresa  de  navegação   (owned/managed  by)

__________________________________, declaro junto a Capitania dos Portos do Rio Grande do

Sul que meu navio esteve atracado no (hereby declare to the Rio Grande do Sul Harbour Master

that my vessel was moored) ______________________________  (Terminal/Porto) (terminal/port),

no período de (from) ___/___/___ a (to) ___/___/___, e que durante a estadia naquele local, como

também durante o período que esteve fundeado aguardando atracação, não sofreu qualquer ato que

prejudicasse de alguma forma ou pusesse em risco a incolumidade ou segurança do navio,  das

pessoas  e  material  transportado  a  bordo.  (and  during  this  period,  as  well  during  anchorage

awaiting berth, the vessel under my command has not suffered any damage nor was, vessel, crew

and cargo, endangered by any means)

(Local), RS,___, de _________________ de 20__.

(Assinatura)
(NOME)
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Anexo 4-K

ANEXO 4-K

AGENCIA MARÍTIMA:
Participo à Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, os seguintes dados da embarcação:

IRIN .........................................................................=

DATA DO DESPACHO ......................................... =

ORIGEM (PORTO/PAÍS) ....................................... =

NOME DA EMBARCAÇÃO ................................. =

BANDEIRA ............................................................ =

CLASSIFICAÇÃO (Tipo de Navegação) ............... =

AB (GRT) ................................................................ =

VELOCIDADE ....................................................... =

ARMADOR .............................................................=

AGENTE ................................................................. =

DATA/HORA CHEGADA ..................................... =

DATA/HORA SAÍDA ............................................ =

DESTINO (PORTO/PAÍS) ...................................... =

DATA DE PAGAMENTO DA TUF ...................... =

N° DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA TUF ..... =

TON PORTE BRUTO ............................................. =

VALOR DA TUF PAGA ........................................ =

BANCO/AGÊNCIA/CC/N° CHEQUE ...................=

CNPJ/CPF ...  .......................................................... =

LOCALIZAÇÃO NO PORTO ................................ =

OPERADOR PORTUÁRIO ....................................=

N° DE INSCRIÇÃO ................................................=

LISTA DE PASSAGEIROS .................................... =

N° INTERNACIONAL ........................................... =

COMANDANTE .....................................................=

CARGA NO CONVÉS ........................................... =

CARGA PERIGOSA ............................................... =

(Local), RS,___, de _________________ de 20__.

(Assinatura)
(NOME)
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Anexo 5-A

ANEXO 5-A

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DURANTE A PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DOS
NAVEGANTES

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul (CPRS) orienta aos responsáveis pelas
embarcações  que  participarão  da  Procissão  Marítima  de  Nossa  Senhora  dos  Navegantes  a  fiel
observância das normas estabelecidas pela Autoridade Marítima, com o propósito de salvaguardar a
vida humana de todos os participantes do evento e garantir a segurança da navegação.

As principais recomendações a serem cumpridas pelos participantes, não isentando
de outras medidas administrativas e operacionais cabíveis, destacam-se:

a) Observe o Programa para a Segurança da Navegação para a Procissão de Nossa
Senhora  dos  Navegantes  distribuído  nas  Colônias  de  Pesca,  Clubes  Náuticos,
Marinas, Prefeituras e outros Órgãos;

b) Prepare  adequada  e  previamente  sua  embarcação,  antes  de  se  fazer  ao  mar,
verificando os equipamentos de navegação, de salvatagem (coletes salva-vidas,
boias), as condições gerais das máquinas e de outros compartimentos; abasteça a
embarcação com a quantidade de combustível suficiente para acompanhar todo o
percurso,  mais  reserva de  um terço  do total  de combustível  calculado para o
trajeto;

c) Observe rigorosamente o limite de lotação da embarcação. Não desatraque se
houver a bordo um número maior de pessoas do que o autorizado no documento
de  inscrição  e/ou  registro,  que  deverá  estar  de  posse  dos  condutores  das
embarcações;

d) Disponha a bordo de quantidade de coletes salva-vidas suficientes para todos os
tripulantes  e  passageiros.  Recomenda-se  que  todos  a  bordo  da  embarcação
estejam com seus  coletes  devidamente  vestidos;  sendo  obrigatório  o  uso  por
crianças, adolescentes e idosos;

e) Trafegue  somente  pelo  canal  sinalizado,  em  acompanhamento  à  procissão,
mantendo a sua posição no dispositivo, conforme previsto no Programa para a
Segurança da Navegação para a Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes;

f) Mantenha  velocidade  moderada  durante  todo  o  trajeto.  Está  proibida  a
ultrapassagem entre embarcações no decorrer do percurso da procissão;

g) Recomenda-se que seja observada distância mínima, lateralmente e avante/a ré,
de o equivalente a duas vezes o tamanho da embarcação;

h) Não permita que os passageiros embarcados subam nas casarias, coloquem partes
do corpo para fora da borda ou se concentrem em um só bordo da embarcação,
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devendo-se evitar, a todo custo, movimentações desnecessárias no interior dos
barcos;

i) Se  for  participar  do  evento,  não  consuma  bebida  alcoólica  nas  24h  que
antecederem o início da procissão. Conduzir embarcações sob efeito de bebidas
alcoólicas é crime e sujeita os infratores às penas da lei;

j) É  proibido  possuir  bebida  alcoólica  no  interior  das  embarcações  durante  o
evento; e

k) Não realize qualquer tipo de manobra que coloque em risco a segurança da sua
ou de outra embarcação.

Será realizada a Inspeção Naval pela CPRS, a fim de verificar o cumprimento da
legislação e acompanhamento da disposição das embarcações durante a Procissão.

Está  prevista  a  utilização  do  etilômetro  (bafômetro)  para  aferição  do  nível  de
alcoolemia dos condutores de embarcações. Caso seja constatada a presença de álcool acima do
permissível, a embarcação e a carteira de habilitação (CIR/CHA) serão apreendidas e o condutor
encaminhado à autoridade policial.
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